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Amendement 26
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Er moet in een overgangsregeling 
worden voorzien waardoor 
meetinstrumenten die op grond van 
Richtlijn 2004/22/EG al in de handel zijn 
gebracht, op de markt kunnen worden 
aangeboden en in gebruik kunnen worden 
genomen.

(46) Fabrikanten en importeurs moeten 
een beperkte maar redelijke termijn 
krijgen voor de uitoefening van eventuele 
rechten uit hoofde van nationale regels 
die golden vóór de inwerkingtreding van 
de nationale voorschriften tot 
omzetting van deze richtlijn, bijvoorbeeld 
om hun voorraden van reeds vervaardigde 
producten te kunnen verkopen. Er moet in 
een overgangsregeling worden voorzien 
waardoor meetinstrumenten die op grond 
van Richtlijn 2004/22/EG al in de handel 
zijn gebracht, op de markt kunnen worden 
aangeboden en in gebruik kunnen worden 
genomen.

Or. en

Amendement 27
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "onderdeel": een apparaat, als zodanig 
vermeld in de specifieke bijlagen, dat 
onafhankelijk functioneert en samen met 
andere compatibele onderdelen of een 
compatibel meetinstrument een 
meetinstrument vormt;

(2) "onderdeel": een apparaat, als zodanig 
vermeld in de instrumentspecifieke
bijlagen, dat onafhankelijk functioneert en 
samen met andere compatibele onderdelen 
of een compatibel meetinstrument een 
meetinstrument vormt;

Or. en
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Amendement 28
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "ingebruikneming": het eerste gebruik 
van een voor een eindgebruiker bestemd 
instrument voor het doel waarvoor het was 
bestemd;

(7) "ingebruikneming": het eerste gebruik 
van een voor een eindgebruiker bestemd 
meetinstrument voor het doel waarvoor het
was bestemd;

Or. en

Amendement 29
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien er specifieke bijlagen zijn waarin 
essentiële eisen voor onderdelen worden 
vastgesteld, dan is deze richtlijn van 
overeenkomstige toepassing op die 
onderdelen.

Indien er instrumentspecifieke bijlagen 
zijn waarin essentiële eisen voor 
onderdelen worden vastgesteld, dan is deze 
richtlijn van overeenkomstige toepassing 
op die onderdelen.

Or. en

Amendement 30
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Essentiële eisen en 
conformiteitsbeoordeling

Essentiële eisen
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Or. en

Amendement 31
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Fabrikanten zorgen ervoor dat op hun 
meetinstrumenten een type-, partij- of 
serienummer, dan wel een ander 
identificatiemiddel is aangebracht, of 
wanneer dit door de omvang of aard van 
het meetinstrument niet mogelijk is, dat de 
vereiste informatie op de verpakking of in 
een bij het meetinstrument gevoegd 
document is vermeld.

5. Fabrikanten zorgen ervoor dat op hun 
meetinstrumenten een type-, partij- of 
serienummer, dan wel een ander 
identificatiemiddel is aangebracht, of 
wanneer dit door de omvang of aard van 
het meetinstrument niet mogelijk is, dat de 
vereiste informatie op de verpakking of in 
een bij het meetinstrument gevoegd 
document is vermeld, in overeenstemming 
met punt 9.2 van Bijlage I.

Or. en

Amendement 32
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Fabrikanten vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerde merknaam en het 
contactadres op het meetinstrument, of 
wanneer dit niet mogelijk is, op de 
verpakking of in een bij het 
meetinstrument gevoegd document. Het 
adres moet één enkele plaats aangeven 
waar de fabrikant kan worden 
gecontacteerd.

6. Importeurs vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerde merknaam, hun webadres in 
een taal die gemakkelijk te begrijpen is 
voor eindgebruikers en 
markttoezichtautoriteiten, en het 
contactadres op het meetinstrument, of 
wanneer dit niet mogelijk is, 
overeenkomstig bijlage I, punt 9.2, op de 
verpakking of in een bij het 
meetinstrument gevoegd document. Het 
adres moet één enkele plaats aangeven 
waar de fabrikant kan worden 
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gecontacteerd.

Or. en

Amendement 33
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Fabrikanten zien erop toe dat het 
meetinstrument vergezeld gaat van 
instructies en informatie overeenkomstig 
bijlage I, punt 9.3, in een door de 
betrokken lidstaat bepaalde taal die de 
consumenten en andere eindgebruikers 
gemakkelijk kunnen begrijpen.

7. Fabrikanten zien erop toe dat het 
meetinstrument vergezeld gaat van een 
kopie van de EU-conformiteitsverklaring 
en instructies en informatie 
overeenkomstig bijlage I, punt 9.3, in een 
door de betrokken lidstaat bepaalde taal die 
de consumenten en andere eindgebruikers 
gemakkelijk kunnen begrijpen.

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van de verplichte indiening van de conformiteitsverklaring volgens de 
conformiteitsbeoordelingsmodules.

Amendement 34
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Importeurs vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerde merknaam en het 
contactadres op het meetinstrument, of 
wanneer dit niet mogelijk is, 
overeenkomstig bijlage I, punt 9.2, op de 
verpakking of in een bij het 
meetinstrument gevoegd document.

3. Importeurs vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerde merknaam, hun webadres in 
een taal die gemakkelijk te begrijpen is 
voor eindgebruikers en 
markttoezichtautoriteiten, en het 
contactadres op het meetinstrument, of 
wanneer dit niet mogelijk is, 
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overeenkomstig bijlage I, punt 9.2, op de 
verpakking of in een bij het 
meetinstrument gevoegd document.

Or. en

Amendement 35
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Importeurs zien erop toe dat het 
meetinstrument vergezeld gaat van 
instructies en informatie overeenkomstig 
bijlage I, punt 9.3, in een door de 
betrokken lidstaat bepaalde taal die de 
consumenten en andere eindgebruikers 
gemakkelijk kunnen begrijpen.

4. Importeurs zien erop toe dat het 
meetinstrument vergezeld gaat van een 
kopie van de EU-conformiteitsverklaring 
en instructies en informatie 
overeenkomstig bijlage I, punt 9.3, in een 
door de betrokken lidstaat bepaalde taal die 
de consumenten en andere eindgebruikers 
gemakkelijk kunnen begrijpen.

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van de verplichte indiening van de conformiteitsverklaring volgens de 
conformiteitsbeoordelingsmodules.

Amendement 36
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien een normatief document voldoet 
aan eronder vallende en in bijlage I en in 
de relevante instrumentspecifieke bijlagen 
vermelde eisen, kan de Commissie

1. Op verzoek van een lidstaat of op eigen 
initiatief zal de Commissie:
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Or. en

Amendement 37
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – deel 2 van de zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

de referentie van dat normatieve 
document in het Publicatieblad van de 
Europese Unie bekendmaken.

Schrappen

Or. en

Amendement 38
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) normatieve documenten vaststellen en 
in een lijst aangeven welke delen hiervan 
voldoen aan de eisen die eronder vallen 
en die in bijlage I en de relevante
instrumentspecifieke bijlagen vermeld 
zijn.

Or. en

Amendement 39
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de referentie van dat normatieve 
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document in het Publicatieblad van de 
Europese Unie bekendmaken.

Or. en

Amendement 40
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EU-conformiteitsverklaring komt 
qua structuur overeen met het model in 
bijlage III bij Besluit nr. 768/2008/EG, 
bevat de in de desbetreffende modules van 
bijlage II bij deze richtlijn vermelde 
elementen en wordt voortdurend 
bijgewerkt. Zij wordt vertaald in de taal of 
talen zoals gevraagd door de lidstaat waar 
het meetinstrument in de handel wordt 
gebracht of op de markt wordt aangeboden.

2. De EU-conformiteitsverklaring komt 
qua structuur overeen met het model in 
bijlage III bij Besluit nr. 768/2008/EG, 
bevat de in de desbetreffende modules van 
bijlage II bij deze richtlijn vermelde 
elementen en wordt voortdurend 
bijgewerkt. Zij kan op verzoek vertaald 
worden in de taal of talen zoals gevraagd 
door de lidstaat waar het meetinstrument in 
de handel wordt gebracht of op de markt 
wordt aangeboden.

Or. en

Amendement 41
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De CE-markering is, mutatis mutandis, 
onderworpen aan de algemene beginselen 
die zijn vastgesteld in artikel 30 van 
Verordening (EG) nr. 765/2008.

Or. en
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Amendement 42
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het is verboden op een 
meetinstrument markeringen aan te 
brengen die derden kunnen misleiden 
omtrent de betekenis en/of de grafische 
vorm van de aanvullende metrologische 
markering. Op de meetinstrumenten 
mogen andere markeringen worden 
aangebracht, mits deze de zichtbaarheid 
en de leesbaarheid van de aanvullende 
metrologische markering niet 
verminderen.

Or. fr

Motivering

De bescherming van de aanvullende metrologische markering moet gehandhaafd worden om 
elk risico van verwarring of bedrog te vermijden.

Amendement 43
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De instanties die bevoegd zijn om 
conformiteitsbeoordelingstaken van derden 
uit hoofde van deze richtlijn te verrichten, 
worden door de lidstaten bij de Commissie 
en de andere lidstaten aangemeld. Bij die 
aanmelding worden gegevens verstrekt 
over het soort meetinstrument of de 
soorten meetinstrumenten waarvoor 
iedere instantie is aangewezen alsmede, in 
voorkomend geval, de 
nauwkeurigheidscategorieën van de 

1. De instanties die bevoegd zijn om 
conformiteitsbeoordelingstaken van derden 
uit hoofde van deze richtlijn te verrichten, 
worden door de lidstaten bij de Commissie 
en de andere lidstaten aangemeld.
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instrumenten, het meetbereik, de 
meettechnologie en eventuele andere 
instrumentkenmerken die de 
werkingssfeer van de aanmelding 
beperken.

Or. en

Amendement 44
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen de beoordeling en 
het toezicht als bedoeld in lid 1 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 765/2008 laten uitvoeren door een 
nationale accreditatie-instantie, zoals 
gedefinieerd in die verordening.

2. De beoordeling en het toezicht als 
bedoeld in lid 1 overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 765/2008 worden 
uitgevoerd door een nationale accreditatie-
instantie, zoals gedefinieerd in die 
verordening.

Or. fr

Motivering

Met het oog op de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificering, en dus de 
veiligheid, moeten de instanties voor conformiteitsbeoordeling verplicht geaccrediteerd 
worden door de autoriteiten en mogen in geen geval bedrijfsorganisaties of beroepsfederaties 
zijn.

Amendement 45
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een instantie die lid is van een organisatie 
van ondernemers en/of van een 
vakorganisatie die ondernemingen 
vertegenwoordigt die betrokken zijn bij 

Schrappen
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het ontwerp, de vervaardiging, de 
levering, de montage, het gebruik of het 
onderhoud van de door haar beoordeelde 
meetinstrumenten, kan als een dergelijke 
instantie worden beschouwd op 
voorwaarde dat haar onafhankelijkheid 
en de afwezigheid van belangenconflicten 
aangetoond worden.

Or. fr

Motivering

Met het oog op de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificering, en dus de 
veiligheid, moeten de instanties voor conformiteitsbeoordeling verplicht geaccrediteerd 
worden door de autoriteiten en mogen in geen geval bedrijfsorganisaties of beroepsfederaties 
zijn.

Amendement 46
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie, 
haar hoogste leidinggevenden en het 
personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 
zijn niet de ontwerper, fabrikant, 
leverancier, installateur, koper, eigenaar, 
gebruiker of onderhouder van de door hen 
beoordeelde meetinstrumenten, noch de 
gemachtigde van een van deze partijen. Dit 
belet echter niet het gebruik van 
beoordeelde meetinstrumenten die nodig 
zijn voor de activiteiten van de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie of het 
gebruik van de meetinstrumenten voor 
persoonlijke doeleinden.

4. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie, 
haar hoogste leidinggevenden en het 
personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 
zijn niet de ontwerper, fabrikant, 
leverancier, installateur, koper, eigenaar, 
gebruiker of onderhouder van het door hen 
beoordeelde meetinstrument, noch de 
gemachtigde van een van deze partijen. Dit 
belet echter niet het gebruik van 
beoordeelde meetinstrumenten die nodig 
zijn voor de activiteiten van de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie of het 
gebruik van de meetinstrumenten voor 
persoonlijke doeleinden.

Or. fr
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Motivering

Met het oog op de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificering, en dus de 
veiligheid, moeten de instanties voor conformiteitsbeoordeling verplicht geaccrediteerd 
worden door de autoriteiten en mogen in geen geval bedrijfsorganisaties of beroepsfederaties 
zijn.

Amendement 47
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een conformiteitsbeoordelingsinstantie, 
haar hoogste leidinggevenden en het 
personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 
zijn niet rechtstreeks of als 
vertegenwoordiger van de betrokken 
partijen betrokken bij het ontwerpen, 
vervaardigen of bouwen, verhandelen, 
installeren, gebruiken of onderhouden van 
deze meetinstrumenten. Zij oefenen geen 
activiteiten uit die hun onafhankelijk 
oordeel of hun integriteit met betrekking 
tot conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
waarvoor zij zijn aangemeld in het gedrang 
kunnen brengen. Dit geldt met name voor 
adviesdiensten.

Een conformiteitsbeoordelingsinstantie, 
haar hoogste leidinggevenden en het 
personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 
zijn niet rechtstreeks of als 
vertegenwoordiger van de betrokken 
partijen betrokken bij het ontwerpen, 
vervaardigen of bouwen, verhandelen, 
installeren, gebruiken of onderhouden van 
meetinstrumenten. Zij oefenen geen 
activiteiten uit die hun onafhankelijk 
oordeel of hun integriteit met betrekking 
tot conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
waarvoor zij zijn aangemeld in het gedrang 
kunnen brengen. Dit geldt met name voor 
adviesdiensten.

Or. fr

Motivering

Met het oog op de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificering, en dus de 
veiligheid, moeten de instanties voor conformiteitsbeoordeling verplicht geaccrediteerd 
worden door de autoriteiten en mogen in geen geval bedrijfsorganisaties of beroepsfederaties 
zijn.

Amendement 48
Bernadette Vergnaud
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het verzoek gaat vergezeld van een 
beschrijving van de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, de 
conformiteitsbeoordelingsmodule(s) en het 
meetinstrument of de meetinstrumenten 
waarvoor de instantie verklaart bekwaam te 
zijn en, indien dit bestaat, van een 
accreditatiecertificaat dat is afgegeven door 
een nationale accreditatie-instantie, waarin 
wordt verklaard dat de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie voldoet 
aan de eisen in artikel 28.

2. Het verzoek gaat vergezeld van een 
beschrijving van de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, de 
conformiteitsbeoordelingsmodule(s) en het 
meetinstrument of de meetinstrumenten 
waarvoor de instantie verklaart bekwaam te 
zijn en van een accreditatiecertificaat dat is 
afgegeven door een nationale accreditatie-
instantie, waarin wordt verklaard dat de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie voldoet 
aan de eisen in artikel 28.

Or. fr

Motivering

Met het oog op de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificering, en dus de 
veiligheid, moeten de instanties voor conformiteitsbeoordeling verplicht geaccrediteerd 
worden door de autoriteiten en mogen in geen geval bedrijfsorganisaties of beroepsfederaties 
zijn.

Amendement 49
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de betrokken 
conformiteitsbeoordelingsinstantie geen 
accreditatiecertificaat kan overleggen, 
verschaft zij de aanmeldende autoriteit 
alle bewijsstukken die nodig zijn om haar 
conformiteit met de eisen in artikel 28 te 
verifiëren en te erkennen en daar 
geregeld toezicht op te houden.

Schrappen

Or. fr
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Motivering

Met het oog op de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificering, en dus de 
veiligheid, moeten de instanties voor conformiteitsbeoordeling verplicht geaccrediteerd 
worden door de autoriteiten en mogen in geen geval bedrijfsorganisaties of beroepsfederaties 
zijn.

Amendement 50
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de aanmelding worden de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, de 
conformiteitsbeoordelingsmodule(s), het 
meetinstrument of de meetinstrumenten en 
de bekwaamheidsattestatie uitvoerig 
beschreven.

3. Bij die aanmelding worden gegevens 
verstrekt over het soort meetinstrument of 
de soorten meetinstrumenten waarvoor 
iedere instantie is aangewezen alsmede, in 
voorkomend geval, de 
nauwkeurigheidscategorieën van de 
instrumenten, het meetbereik, de 
meettechnologie en eventuele andere 
instrumentkenmerken die de 
werkingssfeer van de aanmelding 
beperken. Bij de aanmelding worden de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, de 
conformiteitsbeoordelingsmodule(s), het 
meetinstrument of de meetinstrumenten en 
de bekwaamheidsattestatie uitvoerig 
beschreven.

Or. en

Amendement 51
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een aanmelding niet 
gebaseerd is op een accreditatiecertificaat 

Schrappen
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als bedoeld in artikel 31, lid 2, verschaft 
de aanmeldende autoriteit de Commissie 
en de andere lidstaten de bewijsstukken 
waaruit de bekwaamheid van de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie blijkt, 
evenals de regeling die waarborgt dat de 
instantie regelmatig wordt gecontroleerd 
en zal blijven voldoen aan de eisen van 
artikel 28.

Or. fr

Motivering

Met het oog op de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificering, en dus de 
veiligheid, moeten de instanties voor conformiteitsbeoordeling verplicht geaccrediteerd 
worden door de autoriteiten en mogen in geen geval bedrijfsorganisaties of beroepsfederaties 
zijn.

Amendement 52
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De betrokken instantie mag de 
activiteiten van een aangemelde instantie 
alleen verrichten als de Commissie en de 
andere lidstaten binnen twee weken na een 
aanmelding indien een 
accreditatiecertificaat wordt gebruikt en 
binnen twee maanden na een aanmelding 
indien geen accreditatiecertificaat wordt 
gebruikt, geen bezwaren hebben 
ingediend.

5. De betrokken instantie mag de 
activiteiten van een aangemelde instantie 
alleen verrichten als de Commissie en de 
andere lidstaten binnen twee weken na een 
aanmelding geen bezwaren hebben 
ingediend.

Or. fr

Motivering

Met het oog op de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificering, en dus de 
veiligheid, moeten de instanties voor conformiteitsbeoordeling verplicht geaccrediteerd 
worden door de autoriteiten en mogen in geen geval bedrijfsorganisaties of beroepsfederaties 
zijn.
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Amendement 53
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de desbetreffende 
marktdeelnemer niet binnen de in lid 1, 
tweede alinea, bedoelde termijn 
doeltreffende corrigerende maatregelen 
neemt, nemen de markttoezichtautoriteiten 
alle passende voorlopige maatregelen om 
het op hun nationale markt aanbieden van 
het meetinstrument te verbieden, dan wel 
het meetinstrument in de betrokken lidstaat 
uit de handel te nemen of terug te roepen.

4. Wanneer de desbetreffende 
marktdeelnemer niet binnen de in lid 1, 
tweede alinea, bedoelde termijn 
doeltreffende corrigerende maatregelen 
neemt, nemen de markttoezichtautoriteiten 
alle passende voorlopige maatregelen om 
het op hun nationale markt aanbieden van 
het meetinstrument te verbieden of te 
beperken, dan wel het meetinstrument in de 
betrokken lidstaat uit de handel te nemen 
of terug te roepen.

Or. en

Amendement 54
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Indien binnen twee maanden na de 
ontvangst van de in lid 4 bedoelde 
informatie geen bezwaar tegen een 
voorlopige maatregel van een lidstaat is 
ingebracht door een lidstaat of de 
Commissie, wordt die maatregel geacht 
gerechtvaardigd te zijn.

7. Indien binnen drie maanden na de 
ontvangst van de in lid 4 bedoelde 
informatie geen bezwaar tegen een 
voorlopige maatregel van een lidstaat is 
ingebracht door een lidstaat of de 
Commissie, wordt die maatregel geacht 
gerechtvaardigd te zijn.

Or. en

Amendement 55
Zuzana Roithová
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 46
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement of de Raad binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken 
van de termijn van twee maanden de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 47
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement of de Raad binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken 
van de termijn van twee maanden de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. en

Amendement 56
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dienen uiterlijk op [datum 
invoegen – twee jaar na de vaststelling van 
deze richtlijn] de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen en bekend te maken om aan 
artikel 4, punten 5 tot en met 22, de 
artikelen 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20 en 
22, artikel 23, leden 1, 3, 5 en 6, de 
artikelen 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 49 en 50 en bijlage II te voldoen. 
Zij delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen 

1. De lidstaten dienen uiterlijk op [datum 
invoegen – drie jaar na de vaststelling van 
deze richtlijn] de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen en bekend te maken om aan 
artikel 4, punten 5 tot en met 22, de 
artikelen 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20 en 
22, artikel 23, leden 1, 3, 5 en 6, de 
artikelen 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 49 en 50 en bijlage II te voldoen. 
Zij delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen 
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die bepalingen en deze richtlijn. die bepalingen en deze richtlijn.

Or. en

Amendement 57
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 9 – punt 9.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9.2. Bij een instrument dat te klein of te 
delicaat van samenstelling is om de 
desbetreffende gegevens erop aan te 
brengen, worden op de eventuele 
verpakking alsmede op de documenten die 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn moeten worden bijgevoegd, 
passende markeringen aangebracht.

9.2. Bij een instrument dat te klein of te 
delicaat van samenstelling is om de 
desbetreffende gegevens erop aan te 
brengen, worden op de eventuele 
verpakking of op de documenten die 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn moeten worden bijgevoegd, 
passende markeringen aangebracht.

Or. en


