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Muudatusettepanek 26
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) On vaja sätestada üleminekukord, mis 
võimaldab teha turul kättesaadavaks ja 
võtta kasutusele mõõteseadmed, mis on 
juba turule lastud kooskõlas direktiiviga 
2004/22/EÜ.

(46) Tootjatele ja importijatele tuleb anda 
mõistlikul, kuid piiratud määral aega 
kasutada õigusi, mis kehtisid enne 
käesolevat direktiivi riiklikku õigusesse 
ülevõtvate siseriiklike eeskirjade 
kohaldamise kuupäeva, näiteks õigust 
müüa oma toodetud toodangu varusid. On 
vaja sätestada üleminekukord, mis 
võimaldab teha turul kättesaadavaks ja 
võtta kasutusele mõõteseadmed, mis on 
juba turule lastud kooskõlas direktiiviga 
2004/22/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) „alakoost” – riistvaraseade, mis on 
nimetatud asjakohastes lisades ja mis 
funktsioneerib iseseisvalt ja moodustab 
mõõtevahendi koos teiste ühilduvate 
alakoostudega või ühilduva 
mõõtevahendiga.

2) „alakoost” – riistvaraseade, mis on 
nimetatud konkreetseid seadmeid 
käsitlevates lisades ja mis funktsioneerib 
iseseisvalt ja moodustab mõõtevahendi 
koos teiste ühilduvate alakoostudega või 
ühilduva mõõtevahendiga.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Zuzana Roithová
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) „kasutuselevõtt” – lõppkasutajale ette 
nähtud seadme esmakordne kasutuselevõtt 
selleks määratud eesmärkidel.

7) „kasutuselevõtt” – lõppkasutajale ette 
nähtud mõõteseadme esmakordne 
kasutuselevõtt selleks määratud 
eesmärkidel.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eraldi lisade olemasolul, mis sätestavad 
olulised nõuded alakoostudele, 
kohaldatakse selliste alakoostude suhtes 
käesolevat direktiivi mutatis mutandis.

Konkreetseid seadmeid käsitlevate lisade 
olemasolul, mis sätestavad olulised nõuded 
alakoostudele, kohaldatakse selliste 
alakoostude suhtes käesolevat direktiivi 
mutatis mutandis.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olulised nõuded ja vastavushindamine Olulised nõuded

Or. en

Muudatusettepanek 31
Zuzana Roithová
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tootjad tagavad, et nende 
mõõtevahendid kannavad tüübi-, partii- või 
seerianumbrit või muud märget, mis 
võimaldaks neid tuvastada, või kui 
mõõtevahendi suurus või iseloom seda ei 
võimalda, siis tagavad tootjad, et nõutud 
teave on pakendil või mõõtevahendiga 
kaasasolevas dokumendis.

5. Tootjad tagavad, et nende 
mõõtevahendid kannavad tüübi-, partii- või 
seerianumbrit või muud märget, mis 
võimaldaks neid tuvastada, või kui 
mõõtevahendi suurus või iseloom seda ei 
võimalda, siis tagavad tootjad, et nõutud 
teave on pakendil või mõõtevahendiga 
kaasasolevas dokumendis vastavalt I lisa 
punktile 9.2.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tootjad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas 
mõõtevahendile või, kui see ei ole 
võimalik, pakendile või mõõtevahendiga 
kaasasolevasse dokumenti. Aadress peab 
osutama ühele kohale, kus tootjaga 
ühendust saab võtta.

6. Tootjad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi, oma veebiaadressi 
lõppkasutajatele ja turujärelevalve 
asutustele kergesti mõistetavas keeles ja 
oma kontaktaadressi kas mõõtevahendile 
või, kui see ei ole võimalik, pakendile või 
mõõtevahendiga kaasasolevasse dokumenti 
vastavalt I lisa punktile 9.2. Aadress peab 
osutama ühele kohale, kus tootjaga 
ühendust saab võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Bernadette Vergnaud
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Tootjad tagavad, et mõõtevahendiga on 
kaasas juhised ja teave vastavalt I lisa 
punktile 9.3 asjaomase liikmesriigi poolt 
määratletud keeles, mis on lõppkasutajate 
jaoks kergesti arusaadav.

7. Tootjad tagavad, et mõõtevahendiga on 
kaasas ELi vastavusdeklaratsiooni koopia, 
juhised ja teave vastavalt I lisa punktile 9.3 
asjaomase liikmesriigi poolt määratletud 
keeles, mis on lõppkasutajate jaoks 
kergesti arusaadav.

Or. fr

Selgitus

Täpsustatakse kohustust lisada hindamismoodulites ette nähtud vastavusdeklaratsioon.

Muudatusettepanek 34
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas 
mõõtevahendile või, kui see ei ole 
võimalik, pakendile või mõõtevahendiga 
kaasasolevasse dokumenti vastavalt I lisa 
punktile 9.2.

3. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi, oma veebiaadressi 
lõppkasutajatele ja turujärelevalve 
asutustele kergesti mõistetavas keeles ja 
oma kontaktaadressi kas mõõtevahendile 
või, kui see ei ole võimalik, pakendile või 
mõõtevahendiga kaasasolevasse dokumenti 
vastavalt I lisa punktile 9.2.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Importijad tagavad, et mõõtevahendiga 
on kaasas juhised ja teave vastavalt I lisa 
punktile 9.3 asjaomase liikmesriigi poolt 
määratletud keeles, mis on lõppkasutajate 
jaoks kergesti arusaadav.

4. Importijad tagavad, et mõõtevahendiga 
on kaasas ELi vastavusdeklaratsiooni 
koopia, juhised ja teave vastavalt I lisa 
punktile 9.3 asjaomase liikmesriigi poolt 
määratletud keeles, mis on lõppkasutajate 
jaoks kergesti arusaadav.

Or. fr

Selgitus

Täpsustatakse kohustust lisada hindamismoodulites ette nähtud vastavusdeklaratsioon.

Muudatusettepanek 36
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui tehniline normdokument on 
kooskõlas nõuetega, mida ta käsitleb ja mis 
on sätestatud I lisas ja asjaomastes seda 
liiki mõõtevahendit käsitlevates lisades, 
võib komisjon

1. Vajaduse korral teeb komisjon kas 
mõne liikmesriigi taotlusel või omal 
algatusel järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 37
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 avaldada selle tehnilise normdokumendi 
viited Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 38
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) selgitab välja normdokumendid ning 
esitab loendina, millised nende osad 
vastavad neis käsitletud nõuetele, mis on 
ära toodud I lisas ja asjaomastes seda liiki 
mõõtevahendit käsitlevates lisades;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) avaldab viited neile 
normdokumentidele Euroopa Liidu 
Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi vastavusdeklaratsioon järgib otsuse 
nr 768/2008/EÜ III lisas sätestatud näidise 
ülesehitust, sisaldab käesoleva direktiivi II 
lisas sätestatud asjakohastes moodulites 

2. ELi vastavusdeklaratsioon järgib otsuse 
nr 768/2008/EÜ III lisas sätestatud näidise 
ülesehitust, sisaldab käesoleva direktiivi II 
lisas sätestatud asjakohastes moodulites 
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määratletud elemente ning seda 
ajakohastatakse pidevalt. See tõlgitakse
keelde või keeltesse, mida nõuab 
liikmesriik, kus mõõtevahendit turule 
lastakse või kättesaadavaks tehakse.

määratletud elemente ning seda 
ajakohastatakse pidevalt. Vastava taotluse 
korral võib selle tõlkida keelde või 
keeltesse, mida nõuab liikmesriik, kus 
mõõtevahendit turule lastakse või 
kättesaadavaks tehakse.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklis 30 
sätestatud üldpõhimõtteid kohaldatakse 
mutatis mutandis metroloogiliste 
lisamärgiste suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Mõõtevahendile on keelatud 
kinnitada märgiseid, mida kolmandad 
osapooled võivad nende sisu ja/või vormi 
tõttu ekslikult pidada metroloogiliseks 
lisamärgiseks. Muid märgiseid võib 
mõõtevahendile kinnitada, kui need ei 
kahanda metroloogilise lisamärgise 
nähtavust ja loetavust.

Or. fr
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Selgitus

Segaduste ja valestimõistmiste ärahoidmiseks tuleks metroloogiliste lisamärgiste kaitse 
säilitada.

Muudatusettepanek 43
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja 
teisi liikmesriike asutustest, kes on 
volitatud täitma kolmandate osapooltena 
vastavushindamisülesandeid käesoleva 
direktiivi alusel. Teavitus sisaldab teavet 
mõõtevahendi(te) liigi (liikide) kohta, 
mille jaoks iga asutus on määratud, ja 
vajaduse korral vahendi täpsusklasside, 
mõõtepiiride, mõõtetehnoloogia ja muude 
omaduste kohta, mis teavituse ulatust 
piiravad.

1. Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja 
teisi liikmesriike asutustest, kes on 
volitatud täitma kolmandate osapooltena 
vastavushindamisülesandeid käesoleva 
direktiivi alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad otsustada, et lõikes 
1 osutatud hindamist ja jälgimist teostab 
määruse (EÜ) nr 765/2008 tähenduses ja 
sellega kooskõlas riiklik 
akrediteerimisasutus.

2. Lõikes 1 osutatud hindamist ja jälgimist 
teostab määruse (EÜ) nr 765/2008 
tähenduses ja sellega kooskõlas riiklik 
akrediteerimisasutus.

Or. fr
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Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ja seeläbi turvalisuse saavutamiseks peavad 
ametiasutused akrediteerima vastavushindamisasutusi, kes ei või mingil juhul olla ettevõtjate 
ühendused või kutseliidud.

Muudatusettepanek 45
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asutust, mis kuulub ettevõtjate ühendusse 
või kutseliitu, mis esindab ettevõtjaid, kes 
on seotud nende mõõtevahendite 
projekteerimise, tootmise, tarnimise, 
monteerimise, kasutamise või 
hooldamisega, mida see hindab, võib 
pidada selliseks asutuseks tingimusel, et 
tõendatud on selle sõltumatus ning 
igasugune huvide konflikti puudumine.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ja seeläbi turvalisuse saavutamiseks peavad 
ametiasutused akrediteerima vastavushindamisasutusi, kes ei või mingil juhul olla ettevõtjate 
ühendused või kutseliidud.

Muudatusettepanek 46
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastavushindamisasutus, selle juhtkond 
ja vastavushindamisülesannete täitmise 
eest vastutavad töötajad ei tohi olla ei 
hinnatava mõõtevahendi projekteerija, 
tootja, tarnija, paigaldaja, ostja, omanik, 

4. Vastavushindamisasutus, selle juhtkond 
ja vastavushindamisülesannete täitmise 
eest vastutavad töötajad ei tohi olla ei 
mõõtevahendi projekteerija, tootja, tarnija, 
paigaldaja, ostja, omanik, kasutaja, 
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kasutaja, hooldaja ega ühegi nimetatud 
osapoole volitatud esindaja. See ei välista 
hinnatud mõõtevahendite kasutamist 
vastavushindamisasutuse tegevuseks ega 
nende mõõtevahendite kasutamist 
isiklikuks otstarbeks.

hooldaja ega ühegi nimetatud osapoole 
volitatud esindaja. See ei välista hinnatud 
mõõtevahendite kasutamist 
vastavushindamisasutuse tegevuseks ega 
nende mõõtevahendite kasutamist 
isiklikuks otstarbeks.

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ja seeläbi turvalisuse saavutamiseks peavad 
ametiasutused akrediteerima vastavushindamisasutusi, kes ei või mingil juhul olla ettevõtjate 
ühendused või kutseliidud.

Muudatusettepanek 47
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavushindamisasutus, selle juhtkond ja 
vastavushindamisülesannete täitmise eest 
vastutavad töötajad ei tohi olla otsesel 
viisil seotud nimetatud mõõtevahendite 
projekteerimise, tootmise või ehitamise, 
turustamise, paigaldamise, kasutamise või 
hooldusega ega esindada ühtegi osapoolt, 
kes nimetatud toiminguid teeb. Nad ei tohi 
osaleda üheski toimingus, mis võib olla 
vastuolus nende otsuste sõltumatuse ja 
aususega vastavushindamistoimingutes, 
mille tegemiseks neist on teavitatud. See 
kehtib eelkõige nõustamisteenuste puhul.

Vastavushindamisasutus, selle juhtkond ja 
vastavushindamisülesannete täitmise eest 
vastutavad töötajad ei tohi olla otsesel 
viisil seotud mõõtevahendite 
projekteerimise, tootmise või ehitamise, 
turustamise, paigaldamise, kasutamise või 
hooldusega ega esindada ühtegi osapoolt, 
kes nimetatud toiminguid teeb. Nad ei tohi 
osaleda üheski toimingus, mis võib olla 
vastuolus nende otsuste sõltumatuse ja 
aususega vastavushindamistoimingutes, 
mille tegemiseks neist on teavitatud. See 
kehtib eelkõige nõustamisteenuste puhul.

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ja seeläbi turvalisuse saavutamiseks peavad 
ametiasutused akrediteerima vastavushindamisasutusi, kes ei või mingil juhul olla ettevõtjate 
ühendused või kutseliidud.
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Muudatusettepanek 48
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealuse taotlusega koos esitab ta 
vastavushindamistoimingute, 
vastavushindamismooduli või -moodulite 
ja mõõtevahendi või mõõtevahendite 
kirjelduse, millega tegelemiseks ta väidab 
end pädev olevat, ning riikliku 
akrediteerimisasutuse väljastatud 
akrediteerimistunnistuse (viimase 
olemasolul), mis tõendab, et 
vastavushindamisasutus vastab artiklis 28 
sätestatud nõuetele.

2. Kõnealuse taotlusega koos esitab ta 
vastavushindamistoimingute, 
vastavushindamismooduli või -moodulite 
ja mõõtevahendi või mõõtevahendite 
kirjelduse, millega tegelemiseks ta väidab 
end pädev olevat, ning riikliku
akrediteerimisasutuse väljastatud 
akrediteerimistunnistuse, mis tõendab, et 
vastavushindamisasutus vastab artiklis 28 
sätestatud nõuetele.

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ja seeläbi turvalisuse saavutamiseks peavad 
ametiasutused akrediteerima vastavushindamisasutusi, kes ei või mingil juhul olla ettevõtjate 
ühendused või kutseliidud.

Muudatusettepanek 49
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui vastavushindamisasutus ei saa 
akrediteerimistunnistust esitada, siis 
esitab ta teavitavale ametiasutusele kogu 
dokumentaalse tõestuse, mis on vajalik, et 
kontrollida, tunnistada ja korrapäraselt 
jälgida tema vastavust artiklis 28 
sätestatud nõuetele.

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ja seeläbi turvalisuse saavutamiseks peavad 
ametiasutused akrediteerima vastavushindamisasutusi, kes ei või mingil juhul olla ettevõtjate 
ühendused või kutseliidud.

Muudatusettepanek 50
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teavitus sisaldab täielikku ülevaadet 
vastavushindamistoimingutest, 
vastavushindamismoodulist või -
moodulitest ja mõõtevahendist või 
mõõtevahenditest ning asjakohast pädevuse 
tõendamist.

3. Teavitus sisaldab teavet mõõtevahendite 
liikide kohta, mille jaoks iga asutus on 
määratud, ja vajaduse korral vahendi 
täpsusklasside, mõõtepiiride, 
mõõtetehnoloogia ja muude omaduste 
kohta, mis teavituse ulatust piiravad. 
Teavitus sisaldab täielikku ülevaadet 
vastavushindamistoimingutest, 
vastavushindamismoodulist või -
moodulitest ja mõõtevahendist või 
mõõtevahenditest ning asjakohast pädevuse 
tõendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teavitus ei põhine artikli 31 lõikes 2 
osutatud akrediteerimistunnistusel, siis 
esitab teavitav ametiasutus komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele dokumentaalse 
tõestuse, mis tõendab 
vastavushindamisasutuse pädevust ja 
kehtivat korda, millega tagatakse asutuse 

välja jäetud
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korrapärane jälgimine ning selle jätkuv 
vastavus artiklis 28 sätestatud nõuetele.

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ja seeläbi turvalisuse saavutamiseks peavad 
ametiasutused akrediteerima vastavushindamisasutusi, kes ei või mingil juhul olla ettevõtjate 
ühendused või kutseliidud.

Muudatusettepanek 52
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Asjaomane asutus võib teavitatud 
asutuse tegevusi teostada ainult juhul, kui 
komisjon ja teised liikmesriigid ei esita 
vastuväiteid kahe nädala jooksul peale 
teavitamist, kui kasutatakse 
akrediteerimistunnistust, ja kahe kuu 
jooksul peale teavitamist juhul, kui 
akrediteerimist ei kasutata.

5. Asjaomane asutus võib teavitatud 
asutuse tegevusi teostada ainult juhul, kui 
komisjon ja teised liikmesriigid ei esita 
vastuväiteid kahe nädala jooksul peale 
teavitamist.

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ja seeläbi turvalisuse saavutamiseks peavad 
ametiasutused akrediteerima vastavushindamisasutusi, kes ei või mingil juhul olla ettevõtjate 
ühendused või kutseliidud.

Muudatusettepanek 53
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 4 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui ettevõtja ei võta lõike 1 teises lõigus 
osutatud ajavahemiku jooksul piisavaid 
parandusmeetmeid, võtavad 
turujärelevalveasutused kõik sobivad 
ajutised meetmed, et keelata või piirata 
mõõtevahendi kättesaadavaks tegemist 
nende siseriiklikul turul, mõõtevahend 
turult kõrvaldada või tagasi võtta.

4. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 54
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui kahe kuu jooksul lõikes 4 osutatud 
teabe esitamisest ei ole ei komisjon ega 
teised liikmesriigid esitanud vastuväiteid 
liikmesriigi võetud ajutise meetme osas, 
siis loetakse meede põhjendatuks.

7. Kui kolme kuu jooksul lõikes 4 osutatud 
teabe esitamisest ei ole ei komisjon ega 
teised liikmesriigid esitanud vastuväiteid 
liikmesriigi võetud ajutise meetme osas, 
siis loetakse meede põhjendatuks.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 46 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemisest esitanud selle kohta 
vastuväiteid või kui mõlemad 

5. Artikli 47 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemisest esitanud selle kohta 
vastuväiteid või kui mõlemad 
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institutsioonid on enne selle tähtaja 
möödumist teatanud komisjonile, et neil ei 
ole õigusaktile vastuväiteid. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotluse korral kahe kuu võrra 
pikendada.

institutsioonid on enne selle tähtaja 
möödumist teatanud komisjonile, et neil ei 
ole õigusaktile vastuväiteid. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotluse korral kahe kuu võrra 
pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt [lisada kuupäev – 2 aastat pärast 
vastuvõtmist] võtavad liikmesriigid vastu 
ja avaldavad artikli 4 lõigete 5–22, artiklite 
8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20, 22, artikli 23 
lõigete 1, 3, 5 ja 6, artiklite 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50 ning II 
lisa järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti ning kõnealuste normide ja 
käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile.

Hiljemalt [lisada kuupäev – 3 aastat pärast 
vastuvõtmist] võtavad liikmesriigid vastu 
ja avaldavad artikli 4 lõigete 5–22, artiklite 
8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20, 22, artikli 23 
lõigete 1, 3, 5 ja 6, artiklite 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50 ning II 
lisa järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti ning kõnealuste normide ja 
käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 9 – alapunkt 9.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9.2. Mõõtevahendite puhul, mis on 
asjaomase teabe kandmiseks mõõtmetelt 
liiga väikesed või liiga haprad, tuleb 
asjakohane märgistus kanda pakendile, kui 

9.2. Mõõtevahendite puhul, mis on 
asjaomase teabe kandmiseks mõõtmetelt 
liiga väikesed või liiga haprad, tuleb 
asjakohane märgistus kanda pakendile, kui 
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võimalik, ja käesoleva direktiivi sätete 
kohaselt nõutavatesse 
saatedokumentidesse.

võimalik, või käesoleva direktiivi sätete 
kohaselt nõutavatesse 
saatedokumentidesse.

Or. en


