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Poprawka 26
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Należy ustanowić przepisy 
przejściowe umożliwiające udostępnienie 
na rynku i wprowadzenie do użytkowania 
przyrządów pomiarowych, które zostały 
już wprowadzone do obrotu zgodnie z 
dyrektywą 2004/22/WE.

(46) Producentom i importerom należy 
zapewnić odpowiedni, i zarazem 
ograniczony czas na skorzystanie z 
wszelkich praw wynikających z przepisów 
krajowych obowiązujących przed 
wejściem w życie krajowych przepisów 
transponujących  niniejszą dyrektywę w 
celu np. sprzedania zapasów 
wyprodukowanych towarów. Należy 
ustanowić przepisy przejściowe 
umożliwiające udostępnienie na rynku i 
wprowadzenie do użytkowania przyrządów 
pomiarowych, które zostały już 
wprowadzone do obrotu zgodnie z 
dyrektywą 2004/22/WE.

Or. en

Poprawka 27
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „podzespół” oznacza urządzenie 
sprzętowe, określone jako takie 
w załącznikach szczegółowych, pracujące 
niezależnie i stanowiące przyrząd 
pomiarowy razem z innymi podzespołami, 
z którymi jest kompatybilne, lub z 
przyrządem pomiarowym, z którym jest 
kompatybilne;

(2) „podzespół” oznacza urządzenie 
sprzętowe, określone jako takie 
w załącznikach szczegółowych
dotyczących poszczególnych przyrządów, 
pracujące niezależnie i stanowiące 
przyrząd pomiarowy razem z innymi 
podzespołami, z którymi jest 
kompatybilne, lub z przyrządem 
pomiarowym, z którym jest kompatybilne;
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Or. en

Poprawka 28
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „wprowadzenie do użytkowania” 
oznacza pierwsze użycie przyrządu 
przeznaczonego dla użytkownika 
końcowego, do celów zgodnych z jego 
przeznaczeniem;

(7) „wprowadzenie do użytkowania” 
oznacza pierwsze użycie przyrządu
pomiarowego przeznaczonego dla 
użytkownika końcowego, do celów 
zgodnych z jego przeznaczeniem;

Or. en

Poprawka 29
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli  istnieją załączniki szczegółowe, 
określające wymagania zasadnicze dla 
podzespołów, niniejszą dyrektywę stosuje
się odpowiednio  do tych  podzespołów.

Jeżeli  istnieją załączniki
szczegółowe dotyczące poszczególnych 
przyrządów, określające wymagania 
zasadnicze dla podzespołów, niniejszą 
dyrektywę stosuje się odpowiednio  do 
tych  podzespołów.

Or. en

Poprawka 30
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymagania zasadnicze i ocena zgodności Wymagania zasadnicze

Or. en

Poprawka 31
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Producenci są zobowiązani zapewnić 
opatrzenie ich przyrządów pomiarowych 
nazwą typu, numerem partii lub serii lub 
inną informacją umożliwiającą ich 
identyfikację, lub w przypadku gdy 
wielkość lub charakter przyrządu 
pomiarowego to uniemożliwiają, 
umieszczenie wymaganych informacji na 
opakowaniu lub w dokumencie 
załączonym do przyrządu pomiarowego.

5. Producenci są zobowiązani zapewnić 
opatrzenie ich przyrządów pomiarowych
nazwą typu, numerem partii lub serii lub 
inną informacją umożliwiającą ich 
identyfikację, lub w przypadku gdy 
wielkość lub charakter przyrządu 
pomiarowego to uniemożliwiają, 
umieszczenie wymaganych informacji na 
opakowaniu lub w dokumencie 
załączonym do przyrządu pomiarowego
zgodnie z pkt 9.2 załącznika I.

Or. en

Poprawka 32
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Producenci są zobowiązani umieścić na 
przyrządzie pomiarowym, a jeżeli nie jest 
to możliwe – na opakowaniu lub w 
dokumencie załączonym do przyrządu 
pomiarowego, swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy i swój adres 

6. Producenci są zobowiązani umieścić na 
przyrządzie pomiarowym, a jeżeli nie jest 
to możliwe – na opakowaniu lub w 
dokumencie załączonym do przyrządu 
pomiarowego, swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy, swój adres
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kontaktowy. W adresie musi zostać 
wskazany jeden punkt, w którym można 
skontaktować się z producentem.

internetowy w języku łatwo zrozumiałym 
dla użytkowników końcowych i organów 
nadzoru rynku oraz adres kontaktowy
zgodnie z pkt 9.2 załącznika I. W adresie 
musi zostać wskazany jeden punkt, w 
którym można skontaktować się z 
producentem.

Or. en

Poprawka 33
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Producenci zapewniają dołączenie do 
przyrządu pomiarowego instrukcji obsługi 
oraz informacji zgodnie z pkt 9.3 
załącznika I, w języku łatwo zrozumiałym 
dla użytkowników końcowych, 
określonym przez zainteresowane państwo 
członkowskie.

7. Producenci zapewniają dołączenie do 
przyrządu pomiarowego kopii deklaracji 
zgodności UE i instrukcji obsługi oraz 
informacji zgodnie z pkt 9.3 załącznika I, 
w języku łatwo zrozumiałym dla 
użytkowników końcowych, określonym 
przez zainteresowane państwo 
członkowskie.

Or. fr

Uzasadnienie

Bardziej precyzyjna definicja obowiązku dołączenia deklaracji zgodności przewidzianej 
w modułach oceny.

Poprawka 34
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Importerzy są zobowiązani umieścić na 
przyrządzie pomiarowym, a jeżeli nie jest 

3. Importerzy są zobowiązani umieścić na 
przyrządzie pomiarowym, a jeżeli nie jest 
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to możliwe – na opakowaniu lub w 
dokumencie załączonym do przyrządu 
pomiarowego, swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy i swój adres 
kontaktowy zgodnie z pkt 9.2 załącznika I.

to możliwe – na opakowaniu lub w 
dokumencie załączonym do przyrządu 
pomiarowego, swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy, swój adres 
internetowy w języku łatwo zrozumiałym 
dla użytkowników końcowych i organów 
nadzoru rynku oraz adres kontaktowy 
zgodnie z pkt 9.2 załącznika I.

Or. en

Poprawka 35
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Importerzy zapewniają dołączenie do 
przyrządu pomiarowego instrukcji obsługi 
oraz informacji zgodnie z pkt 9.3 
załącznika I, w języku łatwo zrozumiałym 
dla użytkowników końcowych, 
określonym przez zainteresowane państwo 
członkowskie.

4. Importerzy zapewniają dołączenie do 
przyrządu pomiarowego kopii deklaracji 
zgodności UE i instrukcji obsługi oraz 
informacji zgodnie z pkt 9.3 załącznika I, 
w języku łatwo zrozumiałym dla 
użytkowników końcowych, określonym 
przez zainteresowane państwo 
członkowskie.

Or. fr

Uzasadnienie

Bardziej precyzyjna definicja obowiązku dołączenia deklaracji zgodności przewidzianej 
w modułach oceny.

Poprawka 36
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli dokument normatywny spełnia 
wymagania, których dotyczy i które 
określono w załączniku I i odpowiednich 
załącznikach szczegółowych, Komisja
może 

1. Na wniosek państwa członkowskiego 
lub z własnej inicjatywy, w stosownych 
przypadkach Komisja:

Or. en

Poprawka 37
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

opublikować odniesienie do takiego
dokumentu normatywnego  w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

skreślony

Or. en

Poprawka 38
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) identyfikuje dokumenty normatywne 
oraz wskazuje, w formie wykazu, ich 
części spełniające wymagania, których 
dotyczą i które określono w załączniku I i 
odpowiednich załącznikach 
szczegółowych dotyczących 
poszczególnych przyrządów;

Or. en



AM\904346PL.doc 9/19 PE491.131v01-00

PL

Poprawka 39
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) publikuje odniesienie do takiego
dokumentu normatywnego  w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 40
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Deklaracja zgodności UE ma wzorcowy 
układ określony w załączniku III decyzji nr 
768/2008/WE, zawiera elementy określone 
w odpowiednich modułach opisanych w 
załączniku II do niniejszej dyrektywy oraz 
jest systematycznie aktualizowana. Musi
ona zostać przetłumaczona na język lub 
języki wymagane przez państwo 
członkowskie, w którym przyrząd 
pomiarowy wprowadza się do obrotu lub 
udostępnia.

2. Deklaracja zgodności UE ma wzorcowy 
układ określony w załączniku III decyzji nr 
768/2008/WE, zawiera elementy określone 
w odpowiednich modułach opisanych w 
załączniku II do niniejszej dyrektywy oraz 
jest systematycznie aktualizowana. Może
ona, na żądanie, zostać przetłumaczona na 
język lub języki wymagane przez państwo 
członkowskie, w którym przyrząd 
pomiarowy wprowadza się do obrotu lub 
udostępnia.

Or. en

Poprawka 41
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dodatkowego oznakowania 
metrologicznego stosuje się odpowiednio 
ogólne zasady określone w art. 30 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008.

Or. en

Poprawka 42
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6 a. Umieszczanie na przyrządzie 
pomiarowym znaków, które mogą 
wprowadzić w błąd strony trzecie pod 
względem znaczenia i/lub formy 
dodatkowego oznakowania 
metrologicznego, jest zabronione.   
Na przyrządzie pomiarowym można 
umieszczać inne oznaczenia, pod 
warunkiem że nie pogorszą widoczności 
i czytelności dodatkowego oznakowania 
metrologicznego.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy utrzymać ochronę dodatkowego oznakowania metrologicznego, aby unikać 
nieporozumień i wprowadzania w błąd.

Poprawka 43
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie są zobowiązane 
notyfikować Komisji i pozostałym 
państwom członkowskim jednostki 
upoważnione do wykonywania zadań w 
zakresie oceny zgodności w charakterze 
stron trzecich na podstawie niniejszej 
dyrektywy. Taka notyfikacja obejmuje 
informacje dotyczące rodzaju lub 
rodzajów przyrządów pomiarowych, do 
których jednostka jest wyznaczona, oraz, 
jeżeli ma to zastosowanie, klas 
dokładności przyrządów, zakresu 
pomiarowego, techniki pomiaru oraz 
wszelkich innych parametrów przyrządów 
ograniczających zakres notyfikacji.

1. Państwa członkowskie są zobowiązane 
notyfikować Komisji i pozostałym 
państwom członkowskim jednostki 
upoważnione do wykonywania zadań w 
zakresie oceny zgodności w charakterze 
stron trzecich na podstawie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 44
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, że ocena oraz monitorowanie, 
o których mowa w ust. 1, są 
przeprowadzane przez krajową jednostkę 
akredytującą w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 oraz 
zgodnie z nimi.

2. Ocena oraz monitorowanie, o których 
mowa w ust. 1, są przeprowadzane przez 
krajową jednostkę akredytującą w 
rozumieniu przepisów rozporządzenia
(WE) nr 765/2008 oraz zgodnie z nimi.

Or. fr

Uzasadnienie

Dla zapewnienia rzetelności i bezstronności certyfikacji, a w związku z tym ze względów 
bezpieczeństwa, organy oceny zgodności powinny podlegać obowiązkowej akredytacji 
i w żadnym wypadku nie powinny to być stowarzyszenia biznesowe lub branżowe.
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Poprawka 45
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostkę należącą do stowarzyszenia 
przedsiębiorców lub zrzeszenia 
zawodowego reprezentującego 
przedsiębiorstwa zaangażowane w 
projektowanie, produkcję, dostarczanie, 
montowanie, wykorzystywanie lub 
konserwację przyrządów pomiarowych, 
które ocenia, można uważać za taką 
jednostkę, pod warunkiem że wykazana 
została jej niezależność i brak konfliktu 
interesów.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Dla zapewnienia rzetelności i bezstronności certyfikacji, a w związku z tym ze względów 
bezpieczeństwa, organy oceny zgodności powinny podlegać obowiązkowej akredytacji 
i w żadnym wypadku nie powinny to być stowarzyszenia biznesowe lub branżowe.

Poprawka 46
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jednostka oceniająca zgodność, jej ścisłe 
kierownictwo oraz pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zadań 
związanych z oceną zgodności nie mogą 
być projektantami, producentami, 
dostawcami, instalatorami, nabywcami, 
właścicielami, użytkownikami czy 
konserwatorami przyrządów pomiarowych, 
które oceniają, ani upoważnionymi 
przedstawicielami wymienionych stron.

4. Jednostka oceniająca zgodność, jej ścisłe 
kierownictwo oraz pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zadań 
związanych z oceną zgodności nie mogą 
być projektantami, producentami, 
dostawcami, instalatorami, nabywcami, 
właścicielami, użytkownikami czy 
konserwatorami przyrządów pomiarowych 
ani upoważnionymi przedstawicielami 
wymienionych stron. Nie wyklucza to 
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Nie wyklucza to wykorzystywania 
ocenionych przyrządów pomiarowych, 
które są niezbędne do prowadzenia 
działalności jednostki oceniającej 
zgodność, lub wykorzystywania takich 
przyrządów pomiarowych do celów 
osobistych.

wykorzystywania ocenionych przyrządów 
pomiarowych, które są niezbędne do 
prowadzenia działalności jednostki 
oceniającej zgodność, lub 
wykorzystywania takich przyrządów 
pomiarowych do celów osobistych.

Or. fr

Uzasadnienie

Dla zapewnienia rzetelności i bezstronności certyfikacji, a w związku z tym ze względów 
bezpieczeństwa, organy oceny zgodności powinny podlegać obowiązkowej akredytacji 
i w żadnym wypadku nie powinny to być stowarzyszenia biznesowe lub branżowe.

Poprawka 47
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka oceniająca zgodność, jej ścisłe 
kierownictwo oraz pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zadań 
związanych z oceną zgodności nie 
angażują się bezpośrednio w 
projektowanie, produkcję lub 
konstruowanie, wprowadzanie do obrotu, 
instalację, użytkowanie lub konserwację
takich przyrządów pomiarowych ani nie 
mogą reprezentować stron 
zaangażowanych w taką działalność. Nie 
angażują się w działalność, która może 
zagrozić niezależności ich osądów i 
wiarygodności w związku z działalnością 
w zakresie oceny zgodności, która podlega 
notyfikacji. Dotyczy to w szczególności 
usług konsultingowych.

Jednostka oceniająca zgodność, jej ścisłe 
kierownictwo oraz pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zadań 
związanych z oceną zgodności nie 
angażują się bezpośrednio w 
projektowanie, produkcję lub 
konstruowanie, wprowadzanie do obrotu, 
instalację, użytkowanie lub konserwację 
przyrządów pomiarowych ani nie mogą 
reprezentować stron zaangażowanych w 
taką działalność. Nie angażują się w 
działalność, która może zagrozić 
niezależności ich osądów i wiarygodności 
w związku z działalnością w zakresie 
oceny zgodności, która podlega 
notyfikacji. Dotyczy to w szczególności 
usług konsultingowych.

Or. fr
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Uzasadnienie

Dla zapewnienia rzetelności i bezstronności certyfikacji, a w związku z tym ze względów 
bezpieczeństwa, organy oceny zgodności powinny podlegać obowiązkowej akredytacji 
i w żadnym wypadku nie powinny to być stowarzyszenia biznesowe lub branżowe.

Poprawka 48
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do wniosku załącza się opis działań 
związanych z oceną zgodności, modułu lub 
modułów oceny zgodności oraz przyrządu 
pomiarowego lub przyrządów 
pomiarowych, w odniesieniu do których 
dana jednostka uważa się za kompetentną, 
jak również certyfikat akredytacji, jeżeli 
jest w posiadaniu, wydany przez krajową 
jednostkę akredytującą, potwierdzający, że 
dana jednostka oceniająca zgodność 
spełnia wymagania ustanowione w art. 28.

2. Do wniosku załącza się opis działań 
związanych z oceną zgodności, modułu lub 
modułów oceny zgodności oraz przyrządu 
pomiarowego lub przyrządów 
pomiarowych, w odniesieniu do których 
dana jednostka uważa się za kompetentną, 
jak również certyfikat akredytacji, wydany 
przez krajową jednostkę akredytującą, 
potwierdzający, że dana jednostka 
oceniająca zgodność spełnia wymagania 
ustanowione w art. 28.

Or. fr

Uzasadnienie

Dla zapewnienia rzetelności i bezstronności certyfikacji, a w związku z tym ze względów 
bezpieczeństwa, organy oceny zgodności powinny podlegać obowiązkowej akredytacji 
i w żadnym wypadku nie powinny to być stowarzyszenia biznesowe lub branżowe.

Poprawka 49
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli jednostka oceniająca zgodność 
nie może dostarczyć certyfikatu 
akredytacji, zobowiązana jest przedłożyć 

skreślony
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organowi notyfikującemu wszystkie 
dowody w formie dokumentów, konieczne 
do sprawdzenia, uznania i regularnego 
monitorowania jej zgodności z 
wymaganiami ustanowionymi w art. 28.

Or. fr

Uzasadnienie

Dla zapewnienia rzetelności i bezstronności certyfikacji, a w związku z tym ze względów 
bezpieczeństwa, organy oceny zgodności powinny podlegać obowiązkowej akredytacji 
i w żadnym wypadku nie powinny to być stowarzyszenia biznesowe lub branżowe.

Poprawka 50
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do notyfikacji załącza się wszystkie 
szczegółowe informacje dotyczące 
działalności związanej z oceną zgodności, 
modułu lub modułów oceny zgodności, 
przyrządu pomiarowego lub przyrządów 
pomiarowych będących przedmiotem 
notyfikacji, oraz stosowne poświadczenie 
kompetencji.

3. Notyfikacja zawiera informacje 
dotyczące rodzajów przyrządów 
pomiarowych, do których jednostka jest 
wyznaczona, oraz, jeżeli ma to 
zastosowanie, klas dokładności 
przyrządów, zakresu pomiarowego, 
techniki pomiaru oraz wszelkich innych 
parametrów przyrządów ograniczających 
zakres notyfikacji. Do notyfikacji załącza 
się wszystkie szczegółowe informacje 
dotyczące działalności związanej z oceną 
zgodności, modułu lub modułów oceny 
zgodności, przyrządu pomiarowego lub
przyrządów pomiarowych będących 
przedmiotem notyfikacji, oraz stosowne 
poświadczenie kompetencji.

Or. en

Poprawka 51
Bernadette Vergnaud



PE491.131v01-00 16/19 AM\904346PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy podstawy notyfikacji 
nie stanowi certyfikat akredytacji 
określony w art. 31 ust. 2, organ 
notyfikujący przedkłada Komisji i 
pozostałym państwom członkowskim 
niezbędne dokumenty potwierdzające 
kompetencje jednostki oceniającej 
zgodność oraz wprowadzone ustalenia 
gwarantujące, że jednostka ta będzie 
systematycznie monitorowana i będzie 
nadal spełniać wymagania określone w 
art. 28.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Dla zapewnienia rzetelności i bezstronności certyfikacji, a w związku z tym ze względów 
bezpieczeństwa, organy oceny zgodności powinny podlegać obowiązkowej akredytacji 
i w żadnym wypadku nie powinny to być stowarzyszenia biznesowe lub branżowe.

Poprawka 52
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dana jednostka może wykonywać 
działania jednostki notyfikowanej 
wyłącznie pod warunkiem, że Komisja i 
pozostałe państwa członkowskie nie 
zgłosiły zastrzeżeń w terminie dwóch 
tygodni od notyfikacji w przypadku 
korzystania z certyfikatu akredytacji, a w 
terminie dwóch miesięcy od notyfikacji w 
przypadku niekorzystania z akredytacji.

5. Dana jednostka może wykonywać 
działania jednostki notyfikowanej 
wyłącznie pod warunkiem, że Komisja i 
pozostałe państwa członkowskie nie 
zgłosiły zastrzeżeń w terminie dwóch 
tygodni od notyfikacji.

Or. fr
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Uzasadnienie

Dla zapewnienia rzetelności i bezstronności certyfikacji, a w związku z tym ze względów 
bezpieczeństwa, organy oceny zgodności powinny podlegać obowiązkowej akredytacji 
i w żadnym wypadku nie powinny to być stowarzyszenia biznesowe lub branżowe.

Poprawka 53
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy zainteresowany 
podmiot gospodarczy nie podejmuje 
odpowiednich działań naprawczych w 
terminie, o którym mowa w ust. 1 akapit 
drugi, organy nadzoru rynku są 
zobowiązane wprowadzić wszelkie 
odpowiednie środki tymczasowe w celu 
zakazania udostępniania przyrządu 
pomiarowego na rynku krajowym lub
wycofania przyrządu pomiarowego z 
obrotu lub jego odzyskania.

4. W przypadku gdy zainteresowany 
podmiot gospodarczy nie podejmuje 
odpowiednich działań naprawczych w 
terminie, o którym mowa w ust. 1 akapit 
drugi, organy nadzoru rynku są 
zobowiązane wprowadzić wszelkie 
odpowiednie środki tymczasowe w celu 
zakazania lub ograniczenia udostępniania 
przyrządu pomiarowego na rynku 
krajowym bądź wycofania przyrządu 
pomiarowego z obrotu lub jego 
odzyskania.

Or. en

Poprawka 54
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku gdy w terminie dwóch
miesięcy od otrzymania informacji, o 
których mowa w ust. 4, ani żadne państwo 
członkowskie, ani Komisja nie zgłosiły 
sprzeciwu wobec środka tymczasowego 
przyjętego przez dane państwo, środek ten 
uznaje się za uzasadniony.

7. W przypadku gdy w terminie trzech
miesięcy od otrzymania informacji, o 
których mowa w ust. 4, ani żadne państwo 
członkowskie, ani Komisja nie zgłosiły 
sprzeciwu wobec środka tymczasowego 
przyjętego przez dane państwo
członkowskie, środek ten uznaje się za 
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uzasadniony.

Or. en

Poprawka 55
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 46 wchodzi w życie pod warunkiem, że 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w ciągu 2 miesięcy od 
powiadomienia Parlamentu Europejskiego 
i Rady o tym akcie lub jeśli przed upływem 
tego terminu zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie zamierzają wyrażać 
sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady termin ten jest 
przedłużany o 2 miesiące.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 47 wchodzi w życie pod warunkiem, że 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w ciągu 2 miesięcy od 
powiadomienia Parlamentu Europejskiego 
i Rady o tym akcie lub jeśli przed upływem 
tego terminu zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie zamierzają wyrażać 
sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady termin ten jest 
przedłużany o 2 miesiące.

Or. en

Poprawka 56
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia [insert date –
2 years after adoption], przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do wykonania art. 4 ust. 5-22, 
art. 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20, 22, art. 23 
ust. 1, 3, 5, 6, art. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 49, 50 oraz załącznika II.

Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia [wstawić 
datę – 3 lata po przyjęciu], przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do wykonania art. 4 ust. 5-22, 
art. 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20, 22, art. 23 
ust. 1, 3, 5, 6, art. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 49, 50 oraz załącznika II. 
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Niezwłocznie przekazują one Komisji tekst 
tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

Niezwłocznie przekazują one Komisji tekst 
tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

Or. en

Poprawka 57
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 9 – podpunkt 9.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9.2. W przypadku przyrządów o 
wymiarach zbyt małych lub zbyt 
delikatnych, aby umieścić na nich 
stosowne informacje, informacje te 
umieszcza się na ich opakowaniu, jeżeli 
takie występuje, i w dołączonych do nich 
dokumentach, wymaganych przepisami 
niniejszej dyrektywy.

9.2. W przypadku przyrządów o 
wymiarach zbyt małych lub zbyt 
delikatnych, aby umieścić na nich 
stosowne informacje, informacje te 
umieszcza się na ich opakowaniu, jeżeli 
takie występuje, lub w dołączonych do 
nich dokumentach, wymaganych 
przepisami niniejszej dyrektywy.

Or. en


