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Poprawka 10
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Postęp techniczny i innowacja w 
odniesieniu do przyrządów pomiarowych 
wymienionych w uchylanych dyrektywach 
zapewnione są w praktyce poprzez 
dobrowolne stosowanie opracowanych 
norm międzynarodowych i europejskich 
lub poprzez stosowanie przepisów 
krajowych wprowadzających takie nowe 
specyfikacje. Ponadto zapewnia się 
swobodny przepływ wszystkich objętych 
nimi produktów na rynku wewnętrznym 
poprzez odpowiednie stosowanie art. 28-30 
Traktatu WE i zasadę wzajemnego 
uznawania.

(5) Postęp techniczny i innowacja w 
odniesieniu do przyrządów pomiarowych 
wymienionych w uchylanych dyrektywach 
zapewnione są w praktyce przez włączenie 
dodatkowych postanowień do dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2004/22/WE z dnia 31 marca 2004 r. w 
sprawie przyrządów pomiarowych1. 
Ponadto zapewnia się swobodny przepływ 
wszystkich objętych nimi produktów na 
rynku wewnętrznym poprzez odpowiednie 
stosowanie art. 28-30 Traktatu WE i zasadę 
wzajemnego uznawania.

1 Dz.U. L 135 z 30.4.2004, s. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Aby uniknąć niepewności prawnej i zachować jednolite podejście do przepisów, akty prawne 
będące przedmiotem uchylenia należałoby wprowadzić do ogólnej dyrektywy w sprawie 
przyrządów pomiarowych (2004/22/WE).

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Postęp techniczny i innowacja w 
odniesieniu do przyrządów pomiarowych 
wymienionych w uchylanych dyrektywach 
zapewnione są w praktyce poprzez 
dobrowolne stosowanie opracowanych 

(5) Postęp techniczny i innowacja w 
odniesieniu do przyrządów pomiarowych 
wymienionych w uchylanych dyrektywach 
zapewnione będą w praktyce poprzez 
dobrowolne stosowanie opracowanych 
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norm międzynarodowych i europejskich 
lub poprzez stosowanie przepisów 
krajowych wprowadzających takie nowe 
specyfikacje. Ponadto zapewnia się 
swobodny przepływ wszystkich objętych 
nimi produktów na rynku wewnętrznym 
poprzez odpowiednie stosowanie art. 28-30 
Traktatu WE i zasadę wzajemnego 
uznawania.

norm międzynarodowych i europejskich 
lub poprzez stosowanie przepisów 
krajowych wprowadzających takie nowe 
specyfikacje, bądź też – zgodnie z 
zasadami lepszego stanowienia prawa –
poprzez zawarcie dodatkowych 
postanowień w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2004/22/WE z dnia 
31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów 
pomiarowych1. Ponadto zapewnia się 
swobodny przepływ wszystkich objętych 
nimi produktów na rynku wewnętrznym 
poprzez odpowiednie stosowanie art. 28-30 
Traktatu WE i zasadę wzajemnego 
uznawania.
1 Dz.U. L 135 z 30.4.2004, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć niepewności prawnej, wprowadza się tu możliwość zawarcia w dyrektywie 
w sprawie przyrządów pomiarowych (2004/22/WE) postanowień odnoszących się do 
przyrządów pomiarowych objętych zakresem zastosowania uchylanych dyrektyw.

Poprawka 12
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Uchylenie dyrektyw nie powinno 
prowadzić do jakichkolwiek nowych 
przeszkód utrudniających swobodny 
przepływ ani do dodatkowych obciążeń 
administracyjnych. Ponadto, przy 
poszanowaniu zasady proporcjonalności i 
pomocniczości, nie ma żadnego dowodu, 
że istnieje potrzeba wyższego poziomu 
ochrony konsumentów.

(6) Uchylenie dyrektyw nie powinno 
prowadzić do jakichkolwiek nowych 
przeszkód utrudniających swobodny 
przepływ towarów ani do dodatkowych 
obciążeń administracyjnych. 
Dotychczasowa harmonizacja powinna 
być nadal przestrzegana z uwagi na 
zasadę otwartego rynku wewnętrznego.

Or. de
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Uzasadnienie

Aby uniknąć niepewności prawnej i zachować jednolite podejście do przepisów, akty prawne 
będące przedmiotem uchylenia należałoby objąć ogólną dyrektywą w sprawie przyrządów 
pomiarowych (2004/22/WE).

Poprawka 13
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Należy zatem uchylić dyrektywy 
71/317/EWG, 71/347/EWG, 71/349/EWG,
74/148/EWG, 75/33/EWG, 76/765/EWG, 
76/766/EWG i 86/217/EWG.

(7) Należy zatem uchylić dyrektywy 
71/317/EWG, 71/347/EWG, 74/148/EWG, 
75/33/EWG, 76/765/EWG, 76/766/EWG i 
86/217/EWG natychmiast po włączeniu 
zawartych w nich przepisów do dyrektywy 
2004/22/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Aby uniknąć niepewności prawnej i zachować jednolite podejście do przepisów, akty prawne 
będące przedmiotem uchylenia powinny zostać włączone do ogólnej dyrektywy w sprawie 
przyrządów pomiarowych (2004/22/WE).

Poprawka 14
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywy 71/317/EWG, 71/347/EWG, 
71/349/EWG, 74/148/EWG, 75/33/EWG, 
76/765/EWG, 76/766/EWG i 86/217/EWG 
tracą moc od dnia 1 stycznia 2010 r.

Dyrektywy 71/317/EWG, 71/347/EWG, 
74/148/EWG, 75/33/EWG, 76/765/EWG, 
76/766/EWG i 86/217/EWG tracą moc ze 
skutkiem od dnia 1 maja 2014 r.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 15
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywy 71/317/EWG, 71/347/EWG, 
71/349/EWG, 74/148/EWG, 75/33/EWG, 
76/765/EWG, 76/766/EWG i 86/217/EWG 
tracą moc od dnia 1 stycznia 2010 r.

Dyrektywy 71/317/EWG, 71/347/EWG, 
74/148/EWG, 75/33/EWG, 76/765/EWG, 
76/766/EWG i 86/217/EWG uchyla się
wraz z wejściem w życie przepisów 
dotyczących włączenia postanowień 
zawartych w wymienionych dyrektywach 
do dyrektywy 2004/22/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Aby uniknąć niepewności prawnej i zachować jednolite podejście do przepisów, akty prawne 
będące przedmiotem uchylenia powinny zostać włączone do ogólnej dyrektywy w sprawie 
przyrządów pomiarowych (2004/22/WE).

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmą i 
opublikują, najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2009 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Państwa 

1. Państwa członkowskie przyjmą i 
opublikują do dnia {30 kwietnia 2014 r.}
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do zapewnienia 
zgodności z niniejszą dyrektywą. 
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członkowskie niezwłocznie przekażą 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą. Państwa 
członkowskie zaczną stosować te przepisy 
od dnia 1 stycznia 2010 r.

Niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. 
Państwa członkowskie zaczną stosować te 
przepisy od dnia {1 maja 2014 r.}.

Or. en

Uzasadnienie

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.


