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Amendamentul 10
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Progresul tehnic și inovarea mijloacelor 
de măsurare care fac obiectul directivelor 
ce urmează a fi abrogate sunt asigurate în 
practică fie prin aplicarea voluntară a 
standardelor internaționale și europene 
care au fost elaborate, fie prin aplicarea 
reglementărilor naționale care pun în 
aplicare aceste specificații noi. Mai mult, 
libera circulație în cadrul pieței interne a 
tuturor produselor la care se referă acestea 
este asigurată prin aplicarea satisfăcătoare 
a articolelor 28 – 30 din Tratatul CE și a 
principiului recunoașterii reciproce.

(5) Progresul tehnic și inovarea mijloacelor 
de măsurare care fac obiectul directivelor 
ce urmează a fi abrogate sunt asigurate în 
practică prin includerea unor dispoziții 
suplimentare în Directiva 2004/22/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind mijloacele de 
măsurare1. Mai mult, libera circulație în 
cadrul pieței interne a tuturor produselor la 
care se referă acestea este asigurată prin 
aplicarea satisfăcătoare a articolelor 28 –
30 din Tratatul CE și a principiului 
recunoașterii reciproce.
1JO L 135, 30.4.2004, p.1.

Or. de

Justificare

Pentru a evita incertitudinea juridică și a păstra abordarea armonizată a legislației, actele ce 
urmează să fie abrogate ar trebui introduse în directiva generală privind mijloacele de 
măsurare (2004/22/CE).

Amendamentul 11
Anja Weisgerber, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Bușoi, Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Progresul tehnic și inovarea mijloacelor 
de măsurare care fac obiectul directivelor 
ce urmează a fi abrogate sunt asigurate în 
practică fie prin aplicarea voluntară a 
standardelor internaționale și europene care 
au fost elaborate, fie prin aplicarea 
reglementărilor naționale care pun în 

(5) Progresul tehnic și inovarea mijloacelor 
de măsurare care fac obiectul directivelor 
ce urmează a fi abrogate vor fi asigurate în 
practică prin aplicarea voluntară a 
standardelor internaționale și europene care 
au fost elaborate sau prin aplicarea 
reglementărilor naționale care pun în 
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aplicare aceste specificații noi. Mai mult, 
libera circulație în cadrul pieței interne a 
tuturor produselor la care se referă acestea 
este asigurată prin aplicarea satisfăcătoare 
a articolelor 28 – 30 din Tratatul CE și a 
principiului recunoașterii reciproce.

aplicare aceste specificații noi sau, în 
conformitate cu principiile unei mai bune 
legiferări, prin includerea unor dispoziții 
suplimentare în Directiva 2004/22/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind mijloacele de 
măsurare1. Mai mult, libera circulație în 
cadrul pieței interne a tuturor produselor la 
care se referă acestea este asigurată prin 
aplicarea satisfăcătoare a articolelor 28 –
30 din Tratatul CE și a principiului 
recunoașterii reciproce.
1 JO L 135, 30.4.2004, p. 1.

Or. en

Justificare

În vederea evitării incertitudinii juridice, se introduce prin prezentul amendament 
posibilitatea includerii de dispoziții cu privire la mijloacele de măsurare prevăzute de 
directivele abrogate, în directiva generală privind mijloacele de măsurare (2004/22/CE).

Amendamentul 12
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Abrogarea directivelor nu ar trebui să 
creeze noi obstacole în calea liberei 
circulații sau costuri administrative 
suplimentare. Mai mult, nu există dovezi 
conform cărora ar exista o nevoie 
comună pentru un nivel mai înalt de 
protecție a consumatorilor, în timp ce 
principiile proporționalității și 
subsidiarității sunt respectate.

(6) Abrogarea directivelor nu ar trebui să 
creeze noi obstacole în calea liberei 
circulații sau costuri administrative 
suplimentare. Având în vedere principiul 
pieței interne deschise, armonizarea 
actuală ar trebui păstrată.

Or. de

Justificare

Pentru a evita incertitudinea juridică și a păstra abordarea armonizată a legislației, actele ce 
urmează să fie abrogate ar trebui introduse în directiva generală privind mijloacele de 



AM\806447RO.doc 5/7 PE439.286v01-00

RO

măsurare (2004/22/CE).

Amendamentul 13
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prin urmare, Directivele 71/317/CEE, 
71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 
75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE și 
86/217/CEE ar trebui abrogate în 
consecință.

(7) Prin urmare, Directivele 71/317/CEE, 
71/347/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 
76/765/CEE, 76/766/CEE și 86/217/CEE 
ar trebui abrogate în consecință, de îndată 
ce dispozițiile acestora au fost incluse în 
Directiva 2004/22/CE.

Or. de

Justificare

Pentru a evita incertitudinea juridică și a păstra abordarea armonizată a legislației, actele ce 
urmează să fie abrogate ar trebui introduse în directiva generală privind mijloacele de 
măsurare (2004/22/CE).

Amendamentul 14
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directivele 71/317/CEE, 71/347/CEE,
71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 
76/765/CEE, 76/766/CEE și 86/217/CEE 
se abrogă cu efect de la {1 ianuarie 2010}.

Directivele 71/317/CEE, 71/347/CEE, 
74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 
76/766/CEE și 86/217/CEE se abrogă cu 
efect de la 1 mai 2014.

Or. en

Justificare

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 
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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.

Amendamentul 15
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directivele 71/317/CEE, 71/347/CEE,
71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 
76/765/CEE, 76/766/CEE și 86/217/CEE 
se abrogă cu efect de la {1 ianuarie 2010}.

Directivele 71/317/CEE, 71/347/CEE, 
74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 
76/766/CEE și 86/217/CEE se abrogă
odată cu intrarea în vigoare a 
prevederilor privind includerea 
dispozițiilor directivelor respective în 
Directiva 2004/22/CE.

Or. de

Justificare

Pentru a evita incertitudinea juridică și a păstra abordarea armonizată a legislației, actele ce 
urmează să fie abrogate ar trebui introduse în directiva generală privind mijloacele de 
măsurare (2004/22/CE).

Amendamentul 16
Anja Weisgerber, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Bușoi, Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă și publică până 
la {31 decembrie 2009} actele cu putere de 
lege și actele administrative necesare 
pentru a se conforma prezentei directive. 
Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textele acestor acte, precum și un 
tabel de corespondență între respectivele 

(1) Statele membre adoptă și publică până 
la {30 aprilie 2014} actele cu putere de lege 
și actele administrative necesare pentru a 
se conforma prezentei directive. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei 
textele acestor acte, precum și un tabel de 
corespondență între respectivele acte și 
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acte și prezenta directivă. Statele membre 
aplică aceste dispoziții de la {1 ianuarie 
2010}.

prezenta directivă. Statele membre aplică 
aceste dispoziții de la {1 mai 2014}.

Or. en

Justificare

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.


