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Ändringsförslag 10
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den tekniska utvecklingen och 
innovationen när det gäller mätinstrument 
som omfattas av de direktiv som upphävs 
tryggas i praktiken antingen genom 
frivillig tillämpning av de internationella 
och europeiska standarder som utarbetats 
eller genom tillämpning av nationella 
bestämmelser som genomför sådana nya 
specifikationer. Dessutom säkras den fria 
rörligheten på den inre marknaden för alla 
produkter som omfattas av dem genom att 
artiklarna 28–30 i EG-fördraget och 
principen om ömsesidigt erkännande 
tillämpas på ett tillfredsställande sätt.

(5) Den tekniska utvecklingen och 
innovationen när det gäller mätinstrument 
som omfattas av de direktiv som upphävs 
tryggas i praktiken genom kompletterande 
bestämmelser i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/22/EG av den 
31 mars 2004 om mätinstrument1. 
Dessutom säkras den fria rörligheten på 
den inre marknaden för alla produkter som 
omfattas av dem genom att 
artiklarna 28−30 i EG-fördraget och 
principen om ömsesidigt erkännande 
tillämpas på ett tillfredsställande sätt.

_____________________________

1EUT L 135, 30.4.2004, s. 1.

Or. de

Motivering

För att undvika rättsliga oklarheter och främja en harmoniserad lagstiftning bör de rättsakter 
som upphävs inkluderas i det allmänna mätinstrumentdirektivet (2004/22/EG).

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

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den tekniska utvecklingen och 
innovationen när det gäller mätinstrument 
som omfattas av de direktiv som upphävs 
tryggas i praktiken antingen genom 
frivillig tillämpning av de internationella 
och europeiska standarder som utarbetats 

(5) Den tekniska utvecklingen och 
innovationen när det gäller mätinstrument 
som omfattas av de direktiv som upphävs 
kommer i praktiken att tryggas antingen 
genom frivillig tillämpning av de 
internationella och europeiska standarder 
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eller genom tillämpning av nationella 
bestämmelser som genomför sådana nya 
specifikationer. Dessutom säkras den fria 
rörligheten på den inre marknaden för alla 
produkter som omfattas av dem genom att 
artiklarna 28–30 i EG-fördraget och 
principen om ömsesidigt erkännande 
tillämpas på ett tillfredsställande sätt.

som utarbetats eller genom tillämpning av 
nationella bestämmelser som genomför 
sådana nya specifikationer eller i enlighet 
med principerna om en bättre lagstiftning 
genom kompletterande bestämmelser i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/22/EG av den 31 mars 2004 om 
mätinstrument1. Dessutom säkras den fria 
rörligheten på den inre marknaden för alla 
produkter som omfattas av dem genom att 
artiklarna 28–30 i EG-fördraget och 
principen om ömsesidigt erkännande 
tillämpas på ett tillfredsställande sätt.
__________________________

1 EUT L 135, 30.4.2004, s. 1.

Or. en

Motivering

För att undvika rättsliga oklarheter anges här möjligheten att i det allmänna 
mätinstrumentdirektivet (2004/22/EG) införa bestämmelser om de mätinstrument som 
omfattas av de direktiv som upphävs.

Ändringsförslag 12
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Upphävandet av direktiven torde inte 
leda till några nya hinder för den fria 
rörligheten eller till ytterligare 
administrativ belastning.
Proportionalitetsprincipen och 
subsidiaritetsprincipen respekteras och 
det finns dessutom inga belägg för ett 
gemensamt behov av en högre 
konsumentskyddsnivå.

(6) Upphävandet av direktiven torde inte 
leda till några nya hinder för den fria 
rörligheten eller till ytterligare 
administrativ belastning. Den nuvarande 
harmoniseringen bör fortgå med hänsyn 
till grundprincipen om en öppen inre 
marknad.

Or. de
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Motivering

För att undvika rättsliga oklarheter och främja en harmoniserad lagstiftning bör de rättsakter 
som upphävs inkluderas i det allmänna mätinstrumentdirektivet (2004/22/EG).

Ändringsförslag 13
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Direktiven 71/317/EEG, 71/347/EEG, 
71/349/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 
76/765/EEG, 76/766/EEG och 86/217/EEG 
bör därför upphävas.

(7) Direktiven 71/317/EEG, 71/347/EEG, 
74/148/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG, 
76/766/EEG och 86/217/EEG bör därför 
upphävas så snart bestämmelserna i dessa 
direktiv infogats i direktiv 2004/22/EG.

Or. de

Motivering

För att undvika rättsliga oklarheter och främja en harmoniserad lagstiftning bör de rättsakter 
som upphävs inkluderas i det allmänna mätinstrumentdirektivet (2004/22/EG).

Ändringsförslag 14
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiven 71/317/EEG, 71/347/EEG, 
71/349/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 
76/765/EEG, 76/766/EEG och 86/217/EEG 
ska upphöra att gälla den {1 januari 2010}.

Direktiven 71/317/EEG, 71/347/EEG, 
74/148/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG, 
76/766/EEG och 86/217/EEG ska upphöra 
att gälla den 1 maj 2014.

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 
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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.

Ändringsförslag 15
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiven 71/317/EEG, 71/347/EEG, 
71/349/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 
76/765/EEG, 76/766/EEG och 86/217/EEG 
ska upphöra att gälla den {1 januari 2010}.

Direktiven 71/317/EEG, 71/347/EEG, 
74/148/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG, 
76/766/EEG och 86/217/EEG ska upphöra 
att gälla så snart de bestämmelser trätt i 
kraft enligt vilka bestämmelserna i dessa 
direktiv ska infogas i direktiv 2004/22/EG.

Or. de

Motivering

För att undvika rättslig osäkerhet och främja en harmoniserad lagstiftning bör de rättsakter 
som upphävs inkluderas i det allmänna mätinstrumentdirektivet (2004/22/EG).

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1–2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 
{31 december 2009} anta och offentliggöra 
de lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv. De 
ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser tillsammans 
med en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från

1. Medlemsstaterna ska senast den 
{30 april 2014} anta och offentliggöra de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv. De 
ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser tillsammans 
med en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och detta direktiv. 

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 



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

SV

och med den {1 januari 2010}. och med den {1 maj 2014}.

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.


