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Tarkistus 26
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) On tarpeen säätää 
siirtymäjärjestelyistä, joiden mukaisesti 
voidaan asettaa saataville markkinoilla ja 
ottaa käyttöön mittauslaitteita, jotka on jo 
saatettu markkinoille direktiivin 
2004/22/EY mukaisesti.

(46) Valmistajille ja maahantuojille on 
annettava kohtuullisesti mutta rajatusti 
aikaa, jotta ne voivat käyttää kaikkia 
voimassa olevien kansallisten sääntöjen 
mukaisia oikeuksiaan ennen niiden 
sääntöjen, joilla tämä direktiivi siirretään 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, 
soveltamispäivää, esimerkiksi myydäkseen 
jo valmistettujen tuotteiden varastonsa.
On tarpeen säätää siirtymäjärjestelyistä, 
joiden mukaisesti voidaan asettaa saataville 
markkinoilla ja ottaa käyttöön 
mittauslaitteita, jotka on jo saatettu 
markkinoille direktiivin 2004/22/EY 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 27
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) 'osalaitteistolla' tarkoitetaan itsenäisesti 
toimivaa laitetta, joka on mainittu 
laitekohtaisissa liitteissä ja joka toimii 
itsenäisesti ja muodostaa mittauslaitteen 
yhdessä muiden sen kanssa yhteensopivien 
osalaitteistojen kanssa, tai yhteensopivan 
mittauslaitteen kanssa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 28
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) 'käyttöönotolla' tarkoitetaan 
loppukäyttäjälle tarkoitetun laitteen 
ensimmäistä käyttöä siihen tarkoitukseen, 
johon se on suunniteltu;

7) 'käyttöönotolla' tarkoitetaan
loppukäyttäjälle tarkoitetun mittauslaitteen
ensimmäistä käyttöä siihen tarkoitukseen, 
johon se on suunniteltu;

Or. en

Tarkistus 29
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan tarvittavin 
muutoksin osalaitteistoihin, jos niitä 
koskevista olennaisista vaatimuksista 
säädetään nimenomaisesti liitteissä.

Tätä direktiiviä sovelletaan tarvittavin 
muutoksin osalaitteistoihin, jos niitä 
koskevista olennaisista vaatimuksista 
säädetään nimenomaisesti laitekohtaisissa
liitteissä.

Or. en

Tarkistus 30
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Olennaiset vaatimukset ja 
vaatimustenmukaisuuden arviointi

Olennaiset vaatimukset
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Or. en

Tarkistus 31
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Valmistajien on varmistettava, että 
niiden mittauslaitteisiin on kiinnitetty 
tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu 
merkintä, jonka ansiosta ne voidaan 
tunnistaa, tai jos mittauslaitteen koko tai 
luonne ei tätä salli, että vaadittu tieto on 
annettu pakkauksessa tai mittauslaitteen 
mukana seuraavassa asiakirjassa.

5. Valmistajien on varmistettava, että 
niiden mittauslaitteisiin on kiinnitetty 
tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu 
merkintä, jonka ansiosta ne voidaan 
tunnistaa, tai jos mittauslaitteen koko tai 
luonne ei tätä salli, että vaadittu tieto on 
annettu pakkauksessa tai mittauslaitteen 
mukana seuraavassa asiakirjassa liitteessä I 
olevan 9.2 alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 32
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Valmistajien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta 
niihin saa yhteyden, joko mittauslaitteessa 
tai, mikäli se ei ole mahdollista, 
mittauslaitteen pakkauksessa tai 
mittauslaitteen mukana seuraavassa 
asiakirjassa. Osoitteessa on ilmoitettava 
yksi yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan 
voi ottaa yhteyttä.

6. Valmistajien on ilmoitettava nimensä,
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä ja verkko-osoitteensa 
loppukäyttäjien ja 
markkinavalvontaviranomaisten helposti 
ymmärtämällä kielellä sekä osoitteensa, 
josta niihin saa yhteyden, joko 
mittauslaitteessa tai, mikäli se ei ole 
mahdollista, mittauslaitteen pakkauksessa 
tai mittauslaitteen mukana seuraavassa 
asiakirjassa liitteessä I olevan 
9.2 alakohdan mukaisesti. Osoitteessa on 
ilmoitettava yksi yhteyspiste, jonka kautta
valmistajaan voi ottaa yhteyttä.
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Or. en

Tarkistus 33
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Valmistajien on varmistettava, että 
mittauslaitteeseen liitetään liitteessä I 
olevan 9.3 kohdan mukaiset ohjeet ja 
tiedot, jotka annetaan loppukäyttäjien 
helposti ymmärtämällä, kyseisen 
jäsenvaltion määräämällä kielellä.

7. Valmistajien on varmistettava, että 
mittauslaitteeseen liitetään jäljennös EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ja 
liitteessä I olevan 9.3 kohdan mukaiset 
ohjeet ja tiedot, jotka annetaan 
loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, 
kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä.

Or. fr

Perustelu

Täsmennetään sitä, että mittauslaitteeseen on liitettävä arviointimoduuleissa tarkoitettu 
vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Tarkistus 34
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta 
niihin saa yhteyden, joko mittauslaitteessa 
tai, mikäli se ei ole mahdollista, 
mittauslaitteen pakkauksessa tai 
mittauslaitteen mukana seuraavassa 
asiakirjassa liitteessä I olevan 9.2 kohdan
mukaisesti.

3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä ja verkko-osoitteensa 
loppukäyttäjien ja 
markkinavalvontaviranomaisten helposti 
ymmärtämällä kielellä sekä osoitteensa, 
josta niihin saa yhteyden, joko 
mittauslaitteessa tai, mikäli se ei ole 
mahdollista, mittauslaitteen pakkauksessa 
tai mittauslaitteen mukana seuraavassa 
asiakirjassa liitteessä I olevan 
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9.2 alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 35
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Maahantuojien on varmistettava, että 
mittauslaitteeseen liitetään liitteessä I 
olevan 9.3 kohdan mukaiset ohjeet ja 
tiedot, jotka annetaan loppukäyttäjien 
helposti ymmärtämällä, kyseisen 
jäsenvaltion määräämällä kielellä.

4. Maahantuojien on varmistettava, että 
mittauslaitteeseen liitetään jäljennös EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ja 
liitteessä I olevan 9.3 alakohdan mukaiset 
ohjeet ja tiedot, jotka annetaan 
loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, 
kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä.

Or. fr

Perustelu

Täsmennetään sitä, että mittauslaitteeseen on liitettävä arviointimoduuleissa tarkoitettu 
vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Tarkistus 36
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos ohjeellinen asiakirja täyttää ne 
vaatimukset, jotka se kattaa ja joista 
säädetään liitteessä I ja asianomaisissa 
laitekohtaisissa liitteissä, komissio voi

1. Jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan komissiolla on tarvittaessa 
velvollisuus

Or. en
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Tarkistus 37
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

julkaista kyseisen ohjeellisen asiakirjan 
viitetiedot Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 38
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) yksilöidä ohjeelliset asiakirjat ja 
ilmoittaa luettelossa, miltä osin ne 
täyttävät vaatimukset, jotka ne kattavat ja 
jotka on vahvistettu liitteessä I ja 
asianomaisissa laitekohtaisissa liitteissä

Or. en

Tarkistus 39
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) julkaista kyseisen ohjeellisen asiakirjan 
viitetiedot Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Or. en
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Tarkistus 40
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
on noudatettava rakenteeltaan mallia, joka 
on päätöksen N:o 768/2008/EY liitteessä 
III, sen on sisällettävä tämän direktiivin 
liitteessä II olevissa asiaa koskevissa 
moduuleissa eritellyt tekijät ja se on 
pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Se on 
käännettävä sen jäsenvaltion vaatimalle 
kielelle tai kielille, jonka markkinoille 
mittauslaite saatetaan tai jonka 
markkinoilla se asetetaan saataville.

2. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
on noudatettava rakenteeltaan mallia, joka 
on päätöksen N:o 768/2008/EY liitteessä 
III, sen on sisällettävä tämän direktiivin 
liitteessä II olevissa asiaa koskevissa 
moduuleissa eritellyt tekijät ja se on 
pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Se
voidaan pyynnöstä kääntää sen 
jäsenvaltion vaatimalle kielelle tai kielille, 
jonka markkinoille mittauslaite saatetaan 
tai jonka markkinoilla se asetetaan 
saataville.

Or. en

Tarkistus 41
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

CE-merkintää koskevat asetuksen (EY) 
N:o 765/2008 30 artiklassa säädettyjä
yleisiä periaatteita sovelletaan tarvittavin 
muutoksin täydentävään metrologiseen 
merkintään.

Or. en

Tarkistus 42
Bernadette Vergnaud
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Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Mittauslaitteeseen ei saa kiinnittää 
sellaisia merkintöjä, joita ulkopuoliset 
voivat merkityksen ja/tai kirjoitustavan 
vuoksi erehtyä pitämään täydentävänä 
metrologisena merkintänä. 
Mittauslaitteeseen saa kiinnittää muita 
merkintöjä, jos ne eivät heikennä 
täydentävän metrologisen merkinnän 
näkyvyyttä ja luettavuutta.

Or. fr

Perustelu

Täydentävän metrologisen merkinnän suoja olisi säilytettävä, jotta voidaan välttää 
mahdollinen erehdysten ja petosten vaara.

Tarkistus 43
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
laitokset, joille on annettu lupa suorittaa 
kolmantena osapuolena 
vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä 
tämän direktiivin mukaisesti. Tällaiseen 
ilmoitukseen on sisällytettävä tiedot sen 
mittauslaitteen tai niiden mittauslaitteiden 
tyypistä tai tyypeistä, joita varten kukin 
laitos on nimetty, ja tarvittaessa laitteiden 
tarkkuusluokat, mittausalue,
mittaustekniikka ja kaikki muut laitteen 
ominaisuudet, jotka rajoittavat 
ilmoituksen soveltamisalaa.

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
laitokset, joille on annettu lupa suorittaa 
kolmantena osapuolena 
vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä 
tämän direktiivin mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 44
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin ja 
valvonnan suorittaa kansallinen 
akkreditointielin siten kuin asetuksessa
(EY) N:o 765/2008 tarkoitetaan ja sen 
mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
ja valvonnan suorittaa kansallinen 
akkreditointielin siten kuin asetuksessa
(EY) N:o 765/2008 tarkoitetaan ja sen 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Sertifiointeja ja siten myös turvallisuutta koskeva luotettavuus ja puolueettomuus edellyttävät, 
että viranomaisten on akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka eivät 
missään tapauksessa voi olla yrittäjäjärjestöjä eivätkä toimialajärjestöjä. 

Tarkistus 45
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Elintä, joka kuuluu yrittäjäjärjestöön tai 
ammattialajärjestöön, joka edustaa 
yrityksiä, jotka ovat osallisina elimen 
arvioimien mittauslaitteiden 
suunnittelussa, valmistuksessa, 
toimittamisessa, asentamisessa, käytössä 
tai ylläpidossa, voidaan pitää tällaisena 
elimenä sillä ehdolla, että osoitetaan sen 
riippumattomuus ja välttyminen 
eturistiriidoilta.

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Sertifiointeja ja siten myös turvallisuutta koskeva luotettavuus ja puolueettomuus edellyttävät,
että viranomaisten on akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka eivät 
missään tapauksessa voi olla yrittäjäjärjestöjä eivätkä toimialajärjestöjä. 

Tarkistus 46
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
sen ylin johto ja 
vaatimustenarviointitehtävien 
suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät 
saa olla arvioimiensa mittauslaitteiden 
suunnittelija, valmistaja, toimittaja, 
asentaja, ostaja, omistaja, käyttäjä tai 
ylläpitäjä eikä minkään tällaisen osapuolen 
valtuutettu edustaja. Tämä ei sulje pois 
sellaisten arvioitujen mittauslaitteiden 
käyttöä, jotka ovat 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen 
toimien kannalta tarpeellisia, tai sellaisten 
mittauslaitteiden käyttöä henkilökohtaisiin 
tarkoituksiin.

4. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
sen ylin johto ja 
vaatimustenarviointitehtävien 
suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät 
saa olla mittauslaitteiden suunnittelija, 
valmistaja, toimittaja, asentaja, ostaja, 
omistaja, käyttäjä tai ylläpitäjä eikä 
minkään tällaisen osapuolen valtuutettu 
edustaja. Tämä ei sulje pois sellaisten 
arvioitujen mittauslaitteiden käyttöä, jotka 
ovat vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen toimien kannalta 
tarpeellisia, tai sellaisten mittauslaitteiden 
käyttöä henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

Or. fr

Perustelu

Sertifiointeja ja siten myös turvallisuutta koskeva luotettavuus ja puolueettomuus edellyttävät, 
että viranomaisten on akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka eivät 
missään tapauksessa voi olla yrittäjäjärjestöjä eivätkä toimialajärjestöjä. 

Tarkistus 47
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
sen ylin johto ja 
vaatimustenarviointitehtävien 
suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät 
myöskään saa olla suoranaisesti mukana
näiden mittauslaitteiden suunnittelussa, 
valmistuksessa tai rakentamisessa, kaupan 
pitämisessä, asentamisessa, käytössä tai 
ylläpidossa eivätkä edustaa näissä 
toiminnoissa mukana olevia osapuolia. Ne 
eivät saa osallistua mihinkään toimintaan, 
joka voi olla ristiriidassa sen kanssa, että 
ne ovat arvioissaan riippumattomia, tai 
vaarantaa niiden riippumattomuutta, joka 
liittyy vaatimuksenmukaisuuden 
arviointitoimiin, joita varten ne on 
ilmoitettu. Tämä koskee erityisesti 
konsultointipalveluja.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
sen ylin johto ja 
vaatimustenarviointitehtävien 
suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät 
myöskään saa olla suoranaisesti mukana 
mittauslaitteiden suunnittelussa, 
valmistuksessa tai rakentamisessa, kaupan 
pitämisessä, asentamisessa, käytössä tai 
ylläpidossa eivätkä edustaa näissä 
toiminnoissa mukana olevia osapuolia. Ne 
eivät saa osallistua mihinkään toimintaan, 
joka voi olla ristiriidassa sen kanssa, että 
ne ovat arvioissaan riippumattomia, tai 
vaarantaa niiden riippumattomuutta, joka 
liittyy vaatimuksenmukaisuuden 
arviointitoimiin, joita varten ne on 
ilmoitettu. Tämä koskee erityisesti 
konsultointipalveluja.

Or. fr

Perustelu

Sertifiointeja ja siten myös turvallisuutta koskeva luotettavuus ja puolueettomuus edellyttävät, 
että viranomaisten on akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka eivät 
missään tapauksessa voi olla yrittäjäjärjestöjä eivätkä toimialajärjestöjä. 

Tarkistus 48
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hakemukseen on liitettävä kuvaus 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimoduulista tai -moduuleista ja 
mittauslaitteesta tai mittauslaitteista, joiden 
osalta laitos katsoo olevansa pätevä, sekä 
mahdollinen akkreditointitodistus, jonka 
kansallinen akkreditointielin on antanut ja 

2. Hakemukseen on liitettävä kuvaus 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimoduulista tai -moduuleista ja 
mittauslaitteesta tai mittauslaitteista, joiden 
osalta laitos katsoo olevansa pätevä, sekä 
akkreditointitodistus, jonka kansallinen 
akkreditointielin on antanut ja jossa 
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jossa todistetaan, että 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos 
täyttää 28 artiklassa säädetyt vaatimukset.

todistetaan, että vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos täyttää 28 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

Or. fr

Perustelu

Sertifiointeja ja siten myös turvallisuutta koskeva luotettavuus ja puolueettomuus edellyttävät, 
että viranomaisten on akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka eivät 
missään tapauksessa voi olla yrittäjäjärjestöjä eivätkä toimialajärjestöjä. 

Tarkistus 49
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos asianomainen 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos 
ei voi toimittaa akkreditointitodistusta, sen 
on toimitettava ilmoittamisesta vastaavalle 
viranomaiselle kaikki tarpeelliset 
asiakirjatodisteet, joiden avulla voidaan 
tarkastaa, tunnustaa ja säännöllisesti 
valvoa, että se täyttää 28 artiklassa 
säädetyt vaatimukset.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Sertifiointeja ja siten myös turvallisuutta koskeva luotettavuus ja puolueettomuus edellyttävät, 
että viranomaisten on akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka eivät 
missään tapauksessa voi olla yrittäjäjärjestöjä eivätkä toimialajärjestöjä. 

Tarkistus 50
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Ilmoituksen on sisällettävä täydelliset 
tiedot vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimista, vaatimustenmukaisuuden 
arviointimoduulista tai -moduuleista ja 
asianomaisesta mittauslaitteesta tai 
mittauslaitteista sekä asiaankuuluva 
todistus pätevyydestä.

3. Ilmoituksen on sisällettävä tietoja 
mittauslaitetyypeistä, joita varten kukin 
laitos on nimetty, ja lisäksi tarvittaessa 
laiteluokat, mittausalue, mittaustekniikka 
ja kaikki muut laitteen ominaisuudet, 
jotka rajoittavat ilmoituksen 
soveltamisalaa. Ilmoituksen on sisällettävä 
täydelliset tiedot vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimista, vaatimustenmukaisuuden 
arviointimoduulista tai -moduuleista ja 
asianomaisesta mittauslaitteesta tai 
mittauslaitteista sekä asiaankuuluva 
todistus pätevyydestä.

Or. en

Tarkistus 51
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos ilmoitus ei perustu 31 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuun 
akkreditointitodistukseen, ilmoittamisesta 
vastaavan viranomaisen on toimitettava 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki 
tarpeelliset asiakirjatodisteet, joiden 
avulla voidaan todistaa 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen pätevyys ja toteutetut 
järjestelyt, jotta voidaan varmistaa, että 
laitosta valvotaan säännöllisesti ja että se 
täyttää edelleen 28 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Sertifiointeja ja siten myös turvallisuutta koskeva luotettavuus ja puolueettomuus edellyttävät, 
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että viranomaisten on akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka eivät 
missään tapauksessa voi olla yrittäjäjärjestöjä eivätkä toimialajärjestöjä. 

Tarkistus 52
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asianomainen laitos voi suorittaa 
ilmoitetun laitoksen tehtäviä ainoastaan 
siinä tapauksessa, että komissio tai muut 
jäsenvaltiot eivät esitä vastalauseita kahden 
viikon kuluessa ilmoittamisesta siinä 
tapauksessa, että akkreditointitodistusta 
käytetään, ja kahden kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta siinä tapauksessa, että 
akkreditointia ei käytetä.

5. Asianomainen laitos voi suorittaa 
ilmoitetun laitoksen tehtäviä ainoastaan 
siinä tapauksessa, että komissio ja muut 
jäsenvaltiot eivät esitä vastalauseita kahden 
viikon kuluessa ilmoittamisesta.

Or. fr

Perustelu

Sertifiointeja ja siten myös turvallisuutta koskeva luotettavuus ja puolueettomuus edellyttävät, 
että viranomaisten on akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka eivät 
missään tapauksessa voi olla yrittäjäjärjestöjä eivätkä toimialajärjestöjä. 

Tarkistus 53
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos asianomainen talouden toimija ei 
1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun 
ajanjakson kuluessa suorita riittäviä 
korjaavia toimenpiteitä, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
ryhdyttävä tarvittaviin väliaikaisiin 
toimenpiteisiin, joilla kielletään 
mittauslaitteen asettaminen saataville 

4. Jos asianomainen talouden toimija ei 
1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun 
ajanjakson kuluessa suorita riittäviä 
korjaavia toimenpiteitä, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
ryhdyttävä tarvittaviin väliaikaisiin 
toimenpiteisiin, joilla kielletään 
mittauslaitteen asettaminen saataville 
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kansallisilla markkinoilla tai poistetaan 
mittauslaite markkinoilta tai järjestetään 
sitä koskeva palautusmenettely.

kansallisilla markkinoilla taikka 
rajoitetaan tätä tai poistetaan mittauslaite 
markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva 
palautusmenettely.

Or. en

Tarkistus 54
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos kahden kuukauden kuluessa 
4 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
vastaanottamisesta mikään jäsenvaltio tai 
komissio ei ole esittänyt vastalausetta 
yhden jäsenvaltion toteuttamasta 
väliaikaisesta toimenpiteestä, toimenpiteen 
katsotaan olevan oikeutettu.

7. Jos kolmen kuukauden kuluessa 
4 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
vastaanottamisesta mikään jäsenvaltio tai 
komissio ei ole esittänyt vastalausetta 
yhden jäsenvaltion toteuttamasta 
väliaikaisesta toimenpiteestä, toimenpiteen 
katsotaan olevan oikeutettu.

Or. en

Tarkistus 55
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 46 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

5. Edellä olevan 47 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
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tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 56
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 
4 artiklan 5–22 kohdan, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, [15], 20 ja 22 artiklan, 23 artiklan 1, 3, 
5 ja 6 kohdan, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 49 ja 50 artiklan sekä 
liitteen II noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
viimeistään [lisätään päivä – 2 vuotta
hyväksymisen jälkeen]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 
4 artiklan 5–22 kohdan, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, [15], 20 ja 22 artiklan, 23 artiklan 1, 3, 
5 ja 6 kohdan, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 49 ja 50 artiklan sekä 
liitteen II noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
viimeistään [lisätään päivä – 3 vuotta
hyväksymisen jälkeen]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Or. en

Tarkistus 57
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 9 kohta – 9.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9.2. Jos mittauslaite on niin pieni tai 
herkkärakenteinen, ettei siihen voida 
kiinnittää tarvittavia tietoja, laitteen 
pakkauksessa, jos sellainen on olemassa, ja
tämän direktiivin säännöksissä vaaditun 
mukaisesti laitteen mukana seuraavissa 

9.2. Jos mittauslaite on niin pieni tai 
herkkärakenteinen, ettei siihen voida 
kiinnittää tarvittavia tietoja, laitteen 
pakkauksessa, jos sellainen on olemassa, 
tai tämän direktiivin säännöksissä vaaditun 
mukaisesti laitteen mukana seuraavissa 
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asiakirjoissa on oltava asianmukaiset 
merkinnät.

asiakirjoissa on oltava asianmukaiset 
merkinnät.

Or. en


