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Amendamentul 26
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Este necesar să se prevadă dispoziții 
tranzitorii care să permită punerea la 
dispoziție pe piață și darea în folosință a 
mijloacelor de măsurare care au fost deja 
introduse pe piață în conformitate cu 
Directiva 2004/22/CE.

(46) Producătorii și importatorii au nevoie 
să li se acorde un interval de timp 
rezonabil, dar limitat, pentru a-și exercita 
orice drepturi în conformitate cu normele 
de drept intern aflate în vigoare înaintea 
datei aplicării normelor naționale de 
transpunere a prezentei directive astfel 
încât, de exemplu, să își vândă stocurile 
de produse finite. Este necesar să se 
prevadă dispoziții tranzitorii care să 
permită punerea la dispoziție pe piață și 
darea în folosință a mijloacelor de 
măsurare care au fost deja introduse pe 
piață în conformitate cu 
Directiva 2004/22/CE.

Or. en

Amendamentul 27
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2 „subansamblu” înseamnă un dispozitiv 
material, menționat ca atare în anexele 
specifice, care funcționează independent și 
care formează un mijloc de măsurare 
împreună cu alte subansambluri cu care 
este compatibil sau cu un mijloc de 
măsurare cu care este compatibil;

2 „subansamblu” înseamnă un dispozitiv 
material, menționat ca atare în anexele 
specifice mijlocului de măsurare, care 
funcționează independent și care formează 
un mijloc de măsurare împreună cu alte 
subansambluri cu care este compatibil sau 
cu un mijloc de măsurare cu care este 
compatibil;
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Or. en

Amendamentul 28
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7 „dare în folosință” înseamnă prima 
utilizare a unui mijloc de măsurare destinat 
utilizatorului final, în scopul pentru care a 
fost destinat.

7 „dare în folosință” înseamnă prima 
utilizare a unui mijloc de măsurare
destinat utilizatorului final, în scopul 
pentru care a fost destinat.

Or. en

Amendamentul 29
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul existenței unor anexe speciale care 
stabilesc cerințele esențiale pentru 
subansambluri, prezenta directivă se aplică 
mutatis mutandis respectivelor 
subansambluri.

În cazul existenței unor anexe specifice 
mijlocului de măsurare care stabilesc 
cerințele esențiale pentru subansambluri, 
prezenta directivă se aplică mutatis 
mutandis respectivelor subansambluri.

Or. en

Amendamentul 30
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințe esențiale și evaluarea Cerințe esențiale
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conformității

Or. en

Amendamentul 31
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Producătorii se asigură că mijloacele 
lor de măsurare lor afișează tipul, lotul sau 
numărul de serie sau alt element care 
permite identificarea lor sau, dacă 
dimensiunea sau natura mijlocului de 
măsurare nu permite acest lucru, se asigură 
că informația solicitată este prevăzută pe 
ambalaj sau într-un document care 
însoțește mijlocul de măsurare.

(5) Producătorii se asigură că mijloacele 
lor de măsurare lor afișează tipul, lotul sau 
numărul de serie sau alt element care 
permite identificarea lor sau, dacă 
dimensiunea sau natura mijlocului de 
măsurare nu permite acest lucru, se asigură 
că informația solicitată este prevăzută pe 
ambalaj sau într-un document care 
însoțește mijlocul de măsurare, în 
conformitate cu anexa I punctul 9.2.

Or. en

Amendamentul 32
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Producătorii indică numele lor, 
denumirea lor comercială înregistrată sau 
marca lor înregistrată și adresa la care pot 
fi contactați, pe mijlocul de măsurare sau, 
dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj 
sau într-un document care însoțește 
mijlocul de măsurare. Adresa trebuie să 
indice un singur punct de contact pentru 
producător.

(6) Producătorii indică numele lor, 
denumirea lor comercială înregistrată sau 
marca lor înregistrată, adresa lor de 
internet într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către utilizatorii finali și 
autoritățile de supraveghere a pieței și 
adresa la care pot fi contactați pe mijlocul 
de măsurare sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, pe ambalaj sau într-un document 
care însoțește mijlocul de măsurare, în 
conformitate cu anexa I punctul 9.2.
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Adresa trebuie să indice un singur punct de 
contact pentru producător. 

Or. en

Amendamentul 33
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Producătorii se asigură că mijlocul de 
măsurare este însoțit de instrucțiuni și 
informații menționate în anexa I punctul 
9.3, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă 
de către utilizatorii finali, după cum se 
stabilește de către statul membru în cauză.

(7) Producătorii se asigură că mijlocul de 
măsurare este însoțit de o copie a 
declarației UE de conformitate și de 
instrucțiuni și informații menționate în 
anexa I punctul 9.3, într-o limbă care poate 
fi ușor înțeleasă de către utilizatorii finali, 
după cum se stabilește de către statul 
membru în cauză.

Or. fr

Justificare

Precizarea obligației de a furniza declarația de conformitate prevăzută în modulele de 
evaluare.

Amendamentul 34
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Importatorii indică numele lor, 
denumirea lor comercială înregistrată sau 
marca lor înregistrată și adresa la care pot 
fi contactați, pe mijlocul de măsurare sau, 
dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj 
sau într-un document care însoțește 
mijlocul de măsurare, în conformitate cu 

(3) Importatorii indică numele lor, 
denumirea lor comercială înregistrată sau 
marca lor înregistrată, adresa lor de 
internet într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către utilizatorii finali și 
autoritățile de supraveghere a pieței și 
adresa la care pot fi contactați pe mijlocul 
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anexa I punctul 9.2. de măsurare sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, pe ambalaj sau într-un document 
care însoțește mijlocul de măsurare, în 
conformitate cu anexa I punctul 9.2.

Or. en

Amendamentul 35
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Importatorii se asigură că mijlocul de 
măsurare este însoțit de instrucțiuni și de 
informații menționate în anexa I punctul 
9.3, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă 
de către utilizatorii finali, după cum se 
stabilește de către statul membru în cauză.

(4) Importatorii se asigură că mijlocul de 
măsurare este însoțit de o copie a 
declarației UE de conformitate și de 
instrucțiuni și de informații menționate în 
anexa I punctul 9.3, într-o limbă care poate 
fi ușor înțeleasă de către utilizatorii finali, 
după cum se stabilește de către statul 
membru în cauză.

Or. fr

Justificare

Precizarea obligației de a furniza declarația de conformitate prevăzută în modulele de 
evaluare.

Amendamentul 36
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un act normativ 
satisface cerințele pe care le vizează și 
care sunt prevăzute în anexa I și în 
anexele relevante specifice mijloacelor de 
măsurare, Comisia poate

(1) La cererea unui stat membru sau din 
proprie inițiativă, acolo unde este cazul, 
Comisia
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Or. en

Amendamentul 37
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

să publice în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene trimiterile la documentul 
normativ respectiv.

eliminat

Or. en

Amendamentul 38
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identifică documentele normative și 
indică, într-o listă, părțile din acestea care 
respectă cerințele vizate și stabilite în 
anexa I și în anexele specifice mijlocului 
de măsurare

Or. en

Amendamentul 39
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene trimiterile la documentul 
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normativ respectiv.

Or. en

Amendamentul 40
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația UE de conformitate se 
structurează după modelul prevăzut în 
anexa III la Decizia nr. 768/2008/CE, 
conține elementele specificate în modulele 
relevante din anexa II la prezenta directivă 
și se actualizează constant. Ea este tradusă 
în limba (limbile) impusă (impuse) de 
statul membru pe piața căruia este introdus 
sau pus la dispoziție mijlocul de măsurare.

(2) Declarația UE de conformitate se 
structurează după modelul prevăzut în 
anexa III la Decizia nr. 768/2008/CE, 
conține elementele specificate în modulele 
relevante din anexa II la prezenta directivă 
și se actualizează constant. Ea poate fi
tradusă, la cerere, în limba (limbile) 
impusă (impuse) de statul membru pe piața 
căruia este introdus sau pus la dispoziție 
mijlocul de măsurare.

Or. en

Amendamentul 41
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Principiile generale stabilite în 
articolul 30 din Regulamentul (CE) 
nr. 765/2008 se aplică, mutatis mutandis, 
marcajului metrologic suplimentar.

Or. en

Amendamentul 42
Bernadette Vergnaud
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Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Se interzice aplicarea pe un mijloc de 
măsurare a unor marcaje care ar putea să 
inducă în eroare terțele părți în ceea ce 
privește semnificația și/sau forma 
marcajului metrologic suplimentar. Pe un 
mijloc de măsurare poate fi aplicat orice 
alt marcaj, cu condiția să nu se diminueze 
astfel vizibilitatea și lizibilitatea 
marcajului metrologic suplimentar.

Or. fr

Justificare

Este indicat să se mențină protecția marcajului metrologic suplimentar, pentru a se evita 
orice risc de confuzie sau de înșelătorie.

Amendamentul 43
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre notifică Comisiei și 
celorlalte state membre organismele 
autorizate să îndeplinească sarcini de 
evaluare a conformității ca părți terțe în 
temeiul prezentei directive. Notificarea 
respectivă include informații privind tipul 
(tipurile) de mijloace de măsurare pentru 
care a fost desemnat fiecare organism și, 
în plus, dacă este cazul, clasele de precizie 
ale acestora, domeniul de măsurare, 
tehnologia de măsurare și orice altă 
caracteristică a mijlocului de măsurare 
care limitează domeniul de aplicare a 
notificării.

(1) Statele membre notifică Comisiei și 
celorlalte state membre organismele 
autorizate să îndeplinească sarcini de 
evaluare a conformității ca părți terțe în 
temeiul prezentei directive.
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Or. en

Amendamentul 44
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot decide ca evaluarea 
și monitorizarea menționate la alineatul (1) 
să fie efectuate de un organism național de 
acreditare în sensul și în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

(2) Evaluarea și monitorizarea menționate 
la alineatul (1) sunt efectuate de un 
organism național de acreditare în sensul și 
în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 765/2008.

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și imparțialitate a certificărilor și, prin urmare, de securitate, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui să fie ținute de obligația de a se supune 
unui proces de acreditare efectuat de autorități și, în niciun caz, nu ar trebui să fie asociații 
de întreprinderi sau federații profesionale.

Amendamentul 45
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un organism care aparține unei asociații 
de întreprinderi sau unei federații 
profesionale care reprezintă 
întreprinderile implicate în proiectarea, 
fabricarea, furnizarea, asamblarea, 
utilizarea sau întreținerea mijloacelor de 
măsurare pe care le evaluează poate fi 
considerat a fi un astfel de organism, cu 
condiția să se demonstreze că este 
independent și că nu există conflicte de 
interese.

eliminat
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Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și imparțialitate a certificărilor și, prin urmare, de securitate, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui să fie ținute de obligația de a se supune 
unui proces de acreditare efectuat de autorități și, în niciun caz, nu ar trebui să fie asociații 
de întreprinderi sau federații profesionale.

Amendamentul 46
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Organismul de evaluare a conformității, 
personalul său de conducere și personalul 
responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de 
evaluare a conformității nu trebuie să 
acționeze ca proiectant, producător, 
furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, 
utilizator sau operator de întreținere a 
mijloacelor de măsurare pe care le 
evaluează și nici ca reprezentant autorizat 
al vreuneia dintre părțile respective. Acest 
lucru nu exclude utilizarea mijloacelor de 
măsurare evaluate care sunt necesare 
pentru operațiunile organismului de 
evaluare a conformității sau utilizarea unor 
astfel de mijloace de măsurare în scopuri 
personale.

(4) Organismul de evaluare a conformității, 
personalul său de conducere și personalul
responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de 
evaluare a conformității nu trebuie să 
acționeze ca proiectant, producător, 
furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, 
utilizator sau operator de întreținere a 
mijloacelor de măsurare și nici ca 
reprezentant autorizat al vreuneia dintre 
acele părți. Acest lucru nu exclude 
utilizarea mijloacelor de măsurare evaluate 
care sunt necesare pentru operațiunile 
organismului de evaluare a conformității 
sau utilizarea unor astfel de mijloace de 
măsurare în scopuri personale.

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și imparțialitate a certificărilor și, prin urmare, de securitate, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui să fie ținute de obligația de a se supune
unui proces de acreditare efectuat de autorități și, în niciun caz nu, ar trebui să fie asociații 
de întreprinderi sau federații profesionale.

Amendamentul 47
Bernadette Vergnaud
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Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de evaluare a conformității, 
personalul său de conducere și personalul 
responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de 
evaluare a conformității nu sunt direct 
implicați în proiectarea, fabricarea sau 
construcția, comercializarea, instalarea, 
utilizarea sau întreținerea mijloacelor de 
măsurare în cauză și nu reprezintă părțile 
angajate în activitățile respective. Aceștia 
nu se implică în activități care le-ar putea 
afecta imparțialitatea sau integritatea în 
ceea ce privește activitățile de evaluare a 
conformității pentru care sunt notificați. 
Aceste dispoziții se aplică în special 
serviciilor de consultanță.

Organismul de evaluare a conformității, 
personalul său de conducere și personalul 
responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de 
evaluare a conformității nu sunt direct 
implicați în proiectarea, fabricarea sau 
construcția, comercializarea, instalarea, 
utilizarea sau întreținerea de mijloace de 
măsurare și nu reprezintă părțile angajate 
în activitățile respective. Aceștia nu se 
implică în activități care le-ar putea afecta 
imparțialitatea sau integritatea în ceea ce 
privește activitățile de evaluare a 
conformității pentru care sunt notificați. 
Aceste dispoziții se aplică în special 
serviciilor de consultanță.

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și imparțialitate a certificărilor și, prin urmare, de securitate, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui să fie ținute de obligația de a se supune 
unui proces de acreditare efectuat de autorități și, în niciun caz, nu ar trebui să fie asociații 
de întreprinderi sau federații profesionale.

Amendamentul 48
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cererea este însoțită de o descriere a 
activităților de evaluare a conformității, a 
modulului sau modulelor de evaluare a 
conformității și a mijlocului sau 
mijloacelor de măsurare pentru care 
organismul se consideră a fi competent, 
precum și de un certificat de acreditare, în 

(2) Cererea este însoțită de o descriere a 
activităților de evaluare a conformității, a 
modulului sau modulelor de evaluare a 
conformității și a mijlocului sau 
mijloacelor de măsurare pentru care 
organismul se consideră a fi competent, 
precum și de un certificat de acreditare, 
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cazul în care există, eliberat de un 
organism național de acreditare care să 
ateste că organismul de evaluare a 
conformității satisface cerințele prevăzute 
la articolul 28.

eliberat de un organism național de 
acreditare care să ateste că organismul de 
evaluare a conformității satisface cerințele 
prevăzute la articolul 28.

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și imparțialitate a certificărilor și, prin urmare, de securitate, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui să fie ținute de obligația de a se supune 
unui proces de acreditare efectuat de autorități și, în niciun caz, nu ar trebui să fie asociații 
de întreprinderi sau federații profesionale.

Amendamentul 49
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care organismul respectiv 
de evaluare a conformității nu poate 
prezenta un certificat de acreditare, acesta 
prezintă autorității de notificare toate 
documentele justificative necesare pentru 
verificarea, recunoașterea și 
monitorizarea periodică a conformității 
acestuia cu cerințele prevăzute la 
articolul 28.

eliminat

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și imparțialitate a certificărilor și, prin urmare, de securitate, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui să fie ținute de obligația de a se supune 
unui proces de acreditare efectuat de autorități și, în niciun caz, nu ar trebui să fie asociații 
de întreprinderi sau federații profesionale.

Amendamentul 50
Zuzana Roithová
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Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Notificarea include detalii complete ale 
activităților de evaluare a conformității, ale 
modulului sau modulelor de evaluare a 
conformității și ale mijlocului sau 
mijloacelor de măsurare în cauză și 
atestarea relevantă a competenței.

3. Notificarea include informații privind 
tipul (tipurile) de mijloace de măsurare 
pentru care a fost desemnat fiecare 
organism și, în plus, dacă este cazul, 
clasele de precizie ale acestora, domeniul 
de măsurare, tehnologia de măsurare și 
orice altă caracteristică a mijlocului de 
măsurare care limitează domeniul de 
aplicare a notificării. Notificarea include
detalii complete ale activităților de 
evaluare a conformității, ale modulului sau 
modulelor de evaluare a conformității și ale 
mijlocului sau mijloacelor de măsurare în 
cauză și atestarea relevantă a competenței.

Or. en

Amendamentul 51
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care o notificare nu se 
bazează pe un certificat de acreditare 
menționat la articolul 31 alineatul (2), 
autoritatea de notificare prezintă Comisiei 
și celorlalte state membre documentele 
justificative care atestă competența 
organismului de evaluare a conformității 
și măsurile adoptate pentru a se asigura 
că organismul este monitorizat periodic și 
că va îndeplini în continuare cerințele 
prevăzute la articolul 28.

eliminat

Or. fr
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Justificare

Din motive de fiabilitate și imparțialitate a certificărilor și, prin urmare, de securitate, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui să fie ținute de obligația de a se supune 
unui proces de acreditare efectuat de autorități și, în niciun caz, nu ar trebui să fie asociații 
de întreprinderi sau federații profesionale.

Amendamentul 52
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Organismul în cauză poate îndeplini 
activitățile unui organism notificat numai 
dacă Comisia și celelalte state membre nu 
au ridicat obiecții în termen de două 
săptămâni de la notificare, în cazul în care 
se utilizează un certificat de acreditare, 
sau în termen de două luni de la 
notificare, în cazul în care nu se utilizează 
acreditarea.

(5) Organismul în cauză poate îndeplini 
activitățile unui organism notificat numai 
dacă Comisia și celelalte state membre nu 
au ridicat obiecții în termen de două 
săptămâni de la notificare.

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și imparțialitate a certificărilor și, prin urmare, de securitate, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui să fie ținute de obligația de a se supune 
unui proces de acreditare efectuat de autorități și, în niciun caz, nu ar trebui să fie asociații 
de întreprinderi sau federații profesionale.

Amendamentul 53
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care operatorul economic 
relevant nu întreprinde acțiunile corective 
adecvate în termenul menționat la alineatul 

(4) În cazul în care operatorul economic 
relevant nu întreprinde acțiunile corective 
adecvate în termenul menționat la alineatul 
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(1) al doilea paragraf, autoritățile de 
supraveghere a pieței iau toate măsurile 
provizorii corespunzătoare pentru a 
interzice punerea la dispoziție a mijlocului 
de măsurare pe piața lor națională, pentru 
a-l retrage de pe piața respectivă sau pentru 
a-l rechema.

(1) al doilea paragraf, autoritățile de 
supraveghere a pieței iau toate măsurile 
provizorii corespunzătoare pentru a 
interzice sau a restricționa punerea la 
dispoziție a mijlocului de măsurare pe piața 
lor națională, pentru a-l retrage de pe piața 
respectivă sau pentru a-l rechema.

Or. en

Amendamentul 54
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care, în termen de două luni 
de la primirea informațiilor menționate la 
alineatul (4), nu au fost formulate obiecții 
de niciun stat membru sau de Comisie cu 
privire la o măsură provizorie luată de un 
stat membru, măsura este considerată 
justificată.

(7) În cazul în care, în termen de trei luni 
de la primirea informațiilor menționate la 
alineatul (4), nu au fost formulate obiecții 
de niciun stat membru sau de Comisie cu 
privire la o măsură provizorie luată de un 
stat membru, măsura este considerată 
justificată.

Or. en

Amendamentul 55
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 46 intră în vigoare numai dacă 
nici Parlamentul European, nici Consiliul 
nu au exprimat obiecții în termen de două 
luni de la notificarea respectivului act către 
Parlamentul European și Consiliu sau dacă, 
înainte de expirarea acestei perioade, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul au 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 47 intră în vigoare numai dacă 
nici Parlamentul European, nici Consiliul 
nu au exprimat obiecții în termen de două 
luni de la notificarea respectivului act către 
Parlamentul European și Consiliu sau dacă, 
înainte de expirarea acestei perioade, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul au 



PE491.131v01-00 18/19 AM\904346RO.doc

RO

informat Comisia cu privire la faptul că nu 
vor formula obiecții. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

informat Comisia cu privire la faptul că nu 
vor formula obiecții. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 56
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă și publică cel târziu 
până la [a se insera data - doi ani după 
adoptare] actele cu putere de lege și actele 
administrative necesare pentru a respecta 
dispozițiile articolului 4 alineatele (5)-(22), 
ale articolelor 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20, 
22, 23 alineatul (1), 23 alineatele (3), (5) și 
(6), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 49, 50 și ale Anexei II. Ele comunică de 
îndată Comisiei textele respectivelor 
dispoziții, precum și un tabel de 
corespondență între respectivele dispoziții 
și prezenta directivă.

Statele membre adoptă și publică cel târziu 
până la [a se insera data - trei ani după 
adoptare] actele cu putere de lege și actele 
administrative necesare pentru a respecta 
dispozițiile articolului 4 alineatele (5)-(22), 
ale articolelor 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20, 
22, 23 alineatul (1), 23 alineatele (3), (5) și 
(6), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 49, 50 și ale anexei II. Ele comunică de 
îndată Comisiei textele respectivelor 
dispoziții, precum și un tabel de 
corespondență între respectivele dispoziții 
și prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 57
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 9 – subpunctul 9.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

9.2. Un mijloc de măsurare de dimensiuni 
prea mici sau cu componente prea sensibile 
ca să poată purta informațiile relevante 
trebuie să aibă marcaje corespunzătoare pe 

9.2. Un mijloc de măsurare de dimensiuni 
prea mici sau cu componente prea sensibile 
ca să poată purta informațiile relevante 
trebuie să aibă marcaje corespunzătoare pe 
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ambalaj, dacă este cazul, și pe documentele 
însoțitoare impuse de dispozițiile prezentei 
directive.

ambalaj, dacă este cazul, sau pe 
documentele însoțitoare impuse de 
dispozițiile prezentei directive.

Or. en


