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

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores

2008/0227(COD)

25.2.2010

ALTERAÇÕES
10 - 16

Projecto de relatório
Anja Weisgerber
(PE431.201v01-00)

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que revoga 
as Directivas 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 
75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE do Conselho relativas a 
metrologia

Proposta de directiva
(COM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))



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

PT

AM_Com_LegReport



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

PT

Alteração 10
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) No que se refere aos instrumentos de 
medição abrangidos pelas directivas 
revogadas, o progresso técnico e a 
inovação são garantidos na prática, quer 
pela aplicação voluntária das normas 
internacionais e europeias que foram 
desenvolvidas, quer pela aplicação de 
disposições nacionais que implementam 
essas novas especificações. Além disso, a 
livre circulação no mercado interno de 
todos os produtos afectados pelas normas é 
assegurada pela aplicação satisfatória dos 
artigos 28.° a 30.° do Tratado CE e pelo 
princípio do reconhecimento mútuo.

(5) No que se refere aos instrumentos de 
medição abrangidos pelas directivas 
revogadas, o progresso técnico e a 
inovação serão garantidos na prática, quer 
pela aplicação voluntária das normas 
internacionais e europeias que foram 
desenvolvidas, quer pela aplicação de 
disposições nacionais que implementam 
essas novas especificações, ou mediante a 
inclusão de disposições adicionais na 
Directiva 2004/22/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 31 de Março 
de 2004 relativa aos instrumentos de 
medição1. Além disso, a livre circulação no 
mercado interno de todos os produtos 
afectados pelas normas é assegurada pela 
aplicação satisfatória dos artigos 28.° a 
30.° do Tratado CE e pelo princípio do 
reconhecimento mútuo.
1 JO L 135 de 30.04.04, p. 1.

Or. de

Justificação

Para evitar toda e qualquer incerteza jurídica e manter uma abordagem harmonizada neste 
domínio, os actos jurídicos a revogar deveriam ser incorporados na Directiva relativa aos 
instrumentos de medição (Directiva 2004/22/CE).
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Alteração 11
Anja Weisgerber, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) No que se refere aos instrumentos de 
medição abrangidos pelas directivas 
revogadas, o progresso técnico e a 
inovação são garantidos na prática, quer 
pela aplicação voluntária das normas 
internacionais e europeias que foram 
desenvolvidas, quer pela aplicação de 
disposições nacionais que implementam 
essas novas especificações. Além disso, a 
livre circulação no mercado interno de 
todos os produtos afectados pelas normas é 
assegurada pela aplicação satisfatória dos 
artigos 28.° a 30.° do Tratado CE e pelo 
princípio do reconhecimento mútuo.

(5) No que se refere aos instrumentos de 
medição abrangidos pelas directivas 
revogadas, o progresso técnico e a 
inovação serão garantidos na prática, quer 
pela aplicação voluntária das normas 
internacionais e europeias que foram 
desenvolvidas, quer pela aplicação de 
disposições nacionais que implementam 
essas novas especificações ou em 
conformidade com os princípios 
subjacentes a “Legislar melhor”, 
mediante a inclusão de disposições 
adicionais na Directiva 2004/22/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 31 
de Março de 2004 relativa aos 
instrumentos de medição1. Além disso, a 
livre circulação no mercado interno de 
todos os produtos afectados pelas normas é 
assegurada pela aplicação satisfatória dos 
artigos 28.° a 30.° do Tratado CE e pelo 
princípio do reconhecimento mútuo.
1JO L 135 de 30.04.04, p. 1.

Or. en

Justificação

Para evitar toda e qualquer incerteza jurídica, é introduzida aqui a possibilidade de incluir 
disposições referentes aos instrumentos de medição abrangidos pelas directivas revogadas 
pela Directiva relativa aos instrumentos de medição (Directiva 2004/22/CE).
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Alteração 12
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A revogação das directivas não deverá 
criar quaisquer novos entraves à livre 
circulação nem encargos administrativos 
adicionais. Além disso, são respeitados os 
princípios da proporcionalidade e da 
subsidiariedade e nada indica que haja 
uma necessidade comum de um nível 
mais elevado de protecção do consumidor.

(6) A revogação das directivas não deverá 
criar quaisquer novos entraves à livre 
circulação nem encargos administrativos 
adicionais. Em conformidade com o 
princípio do mercado interno, há que 
manter a harmonização existente.

Or. de

Justificação

Para evitar toda e qualquer incerteza jurídica e manter uma abordagem harmonizada neste 
domínio, os actos jurídicos a revogar deveriam ser incorporados na Directiva relativa aos 
instrumentos de medição (Directiva 2004/22/CE).

Alteração 13
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Por conseguinte, devem ser revogadas 
as Directivas 71/317/CEE, 71/347/CEE, 
71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 
76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE.

(7) Por conseguinte, devem ser revogadas 
as Directivas 71/317/CEE, 71/347/CEE, 
74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 
76/766/CEE e 86/217/CEE, assim que as 
respectivas disposições tenham sido 
incorporadas na Directiva 2004/22/CE.

Or. de

Justificação

Para evitar toda e qualquer incerteza jurídica e manter uma abordagem harmonizada neste 
domínio, os actos jurídicos a revogar deveriam ser incorporados na Directiva relativa aos 
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instrumentos de medição (Directiva 2004/22/CE).

Alteração 14
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

As Directivas 71/317/CEE, 71/347/CEE, 
71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 
76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE 
são revogadas com efeitos a partir de {1 de 
Janeiro de 2010}.

As Directivas 71/317/CEE, 71/347/CEE,  
74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 
76/766/CEE e 86/217/CEE são revogadas 
com efeitos a partir de 1 de Maio de 2014.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 15
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

As Directivas 71/317/CEE, 71/347/CEE, 
71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 
76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE 
são revogadas com efeitos a partir de {1 de 
Janeiro de 2010}.

As Directivas 71/317/CEE, 71/347/CEE, 
71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 
76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE 
são revogadas quando tiver lugar a 
incorporação das respectivas disposições 
na Directiva 2004/22/CE.

Or. de



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

PT

Justificação

Para evitar toda e qualquer incerteza jurídica e manter uma abordagem harmonizada neste 
domínio, os actos jurídicos a revogar deveriam ser incorporados na Directiva relativa aos 
instrumentos de medição (Directiva 2004/22/CE).

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

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adoptar e 
publicar, o mais tardar em {31 de 
Dezembro de 2009}, as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva.  Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre essas disposições e a 
presente directiva. Os Estados Membros 
devem aplicar essas disposições a partir de 
{1 de Janeiro de 2010.

1. Os Estados-Membros devem adoptar e 
publicar, o mais tardar em {30 de Abril de 
2014}, as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva. Os Estados-Membros 
devem comunicar imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições, bem 
como um quadro de correspondência entre 
essas disposições e a presente directiva. Os 
Estados-Membros devem aplicar essas 
disposições a partir de {1 de Maio de 
2014}.

Or. en

Justificação

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.


