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Amendement 10
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De technische vooruitgang en innovatie 
met betrekking tot meetinstrumenten die 
onder de in te trekken richtlijnen vallen, 
worden in de praktijk gewaarborgd door
hetzij de vrijwillige toepassing van de 
internationale en Europese normen, hetzij 
de toepassing van nationale bepalingen 
waarin dergelijke nieuwe specificaties zijn 
opgenomen. Bovendien wordt het vrije 
verkeer in de interne markt van alle 
producten waarop de richtlijnen betrekking 
hebben, gewaarborgd door de correcte 
toepassing van de artikelen 28 tot en met 
30 van het EG-Verdrag en van het beginsel 
van wederzijdse erkenning.

(5) De technische vooruitgang en innovatie 
met betrekking tot meetinstrumenten die 
onder de in te trekken richtlijnen vallen, 
worden in de praktijk gewaarborgd door de 
opname van extra voorschriften in 
Richtlijn 2004/22/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende meetinstrumenten1.
Bovendien wordt het vrije verkeer in de 
interne markt van alle producten waarop de 
richtlijnen betrekking hebben, 
gewaarborgd door de correcte toepassing 
van de artikelen 28 tot en met 30 van het 
EG-Verdrag en van het beginsel van 
wederzijdse erkenning.
1 PB L 135 van 30.4.2004, blz. 1.

Or. de

Motivering

Om rechtsonzekerheid te voorkomen en een geharmoniseerde toepassing van de wetgeving te 
garanderen moeten de in te trekken rechtsakten in de algemene meetinstrumentenrichtlijn 
(2004/22/EG) worden opgenomen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De technische vooruitgang en innovatie 
met betrekking tot meetinstrumenten die 
onder de in te trekken richtlijnen vallen,
worden in de praktijk gewaarborgd door 
hetzij de vrijwillige toepassing van de 
internationale en Europese normen, hetzij 
de toepassing van nationale bepalingen 

(5) De technische vooruitgang en innovatie 
met betrekking tot meetinstrumenten die 
onder de in te trekken richtlijnen vallen,
zullen in de praktijk worden gewaarborgd 
door hetzij de vrijwillige toepassing van de 
internationale en Europese normen, hetzij 
de toepassing van nationale bepalingen 
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waarin dergelijke nieuwe specificaties zijn 
opgenomen. Bovendien wordt het vrije 
verkeer in de interne markt van alle 
producten waarop de richtlijnen betrekking 
hebben, gewaarborgd door de correcte 
toepassing van de artikelen 28 tot en met 
30 van het EG-Verdrag en van het beginsel 
van wederzijdse erkenning.

waarin dergelijke nieuwe specificaties zijn 
opgenomen, hetzij overeenkomstig de 
principes van betere wetgeving, door de 
opname van bijkomende bepalingen in 
Richtlijn 2004/22/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende meetinstrumenten1.
Bovendien wordt het vrije verkeer in de 
interne markt van alle producten waarop de 
richtlijnen betrekking hebben, 
gewaarborgd door de correcte toepassing 
van de artikelen 28 tot en met 30 van het 
EG-Verdrag en van het beginsel van 
wederzijdse erkenning.
1 PB L 135 van 30.4.2004, blz. 1.

Or. en

Motivering

Om rechtsonzekerheid te voorkomen wordt hierbij voorzien in de mogelijkheid om bepalingen 
over de meetinstrumenten die onder de in te trekken richtlijnen vallen, op te nemen in de 
algemene meetinstrumentenrichtlijn (2004/22/EG).

Amendement 12
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De intrekking van de richtlijnen zou 
niet moeten leiden tot nieuwe 
belemmeringen van het vrije verkeer of tot 
extra administratieve belasting. Bovendien 
worden het evenredigheids- en het 
subsidiariteitsbeginsel geëerbiedigd en 
zijn er geen aanwijzingen dat er een 
gemeenschappelijke behoefte is aan een 
betere consumentenbescherming.

(6) De intrekking van de richtlijnen zou 
niet moeten leiden tot nieuwe 
belemmeringen van het vrije verkeer of tot 
extra administratieve belasting. De 
bestaande harmonisering moet ter wille 
van het principe van de open interne 
markt gehandhaafd blijven.

Or. de

Motivering

Om rechtsonzekerheid te voorkomen en een geharmoniseerde toepassing van de wetgeving te 
garanderen moeten de in te trekken rechtsakten in de algemene meetinstrumentenrichtlijn 
(2004/22/EG) worden opgenomen.
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Amendement 13
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Richtlijnen 71/317/EEG, 
71/347/EEG, 71/349/EEG, 74/148/EEG, 
75/33/EEG, 76/765/EEG, 76/766/EEG en 
86/217/EEG moeten dus worden 
ingetrokken.

(7) De Richtlijnen 71/317/EEG, 
71/347/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 
76/765/EEG, 76/766/EEG en 86/217/EEG 
moeten dus worden ingetrokken zodra de 
voorschriften ervan in Richtlijn 
2004/22/EG zijn opgenomen.

Or. de

Motivering

Om rechtsonzekerheid te voorkomen en een geharmoniseerde toepassing van de wetgeving te 
garanderen moeten de in te trekken rechtsakten in de algemene meetinstrumentenrichtlijn 
(2004/22/EG) worden opgenomen.

Amendement 14
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Richtlijnen 71/317/EEG, 71/347/EEG,
71/349/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 
76/765/EEG, 76/766/EEG en 86/217/EEG 
worden per {1 januari 2010} ingetrokken.

De Richtlijnen 71/317/EEG, 71/347/EEG, 
74/148/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG, 
76/766/EEG en 86/217/EEG worden per 1
mei 2014 ingetrokken.

Or. en

Motivering

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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Amendement 15
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Richtlijnen 71/317/EEG, 71/347/EEG, 
71/349/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 
76/765/EEG, 76/766/EEG en 86/217/EEG 
worden per {1 januari 2010} ingetrokken.

De Richtlijnen 7171/317/EEG, 
71/347/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 
76/765/EEG, 76/766/EEG en 86/217/EEG 
worden bij de inwerkingtreding van de 
voorschriften over de opname van de 
bepalingen in de genoemde richtlijnen in 
Richtlijn 2004/22/EG ingetrokken.

Or. de

Motivering

Om rechtsonzekerheid te voorkomen en een geharmoniseerde toepassing van de wetgeving te 
garanderen moeten de in te trekken rechtsakten in de algemene meetinstrumentenrichtlijn 
(2004/22/EG) worden opgenomen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dien uiterlijk op {31 
december 2009} de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen en bekend te maken om aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn. Zij passen die 
bepalingen toe vanaf {1 januari 2010}.

1. De lidstaten dien uiterlijk op {30 april 
2014} de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen en bekend te maken om aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn. Zij passen die 
bepalingen toe vanaf {1 mei 2014}.

Or. en

Motivering

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.


