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Poprawka 29
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Wprowadzając wagę nieautomatyczną 
do obrotu, każdy importer powinien 
umieścić na niej swoją nazwę i adres 
kontaktowy. Należy wprowadzić wyjątki 
od tej zasady, w przypadku gdy 
uniemożliwia to wielkość lub charakter 
wagi nieautomatycznej. Obejmuje to 
przypadki, gdy importer musiałby 
otworzyć opakowanie, aby umieścić na 
wadze swoją nazwę i adres.

(10) Wprowadzając wagę nieautomatyczną 
do obrotu, każdy importer powinien 
umieścić na niej swoją nazwę i adres 
kontaktowy.

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie wyjątku od zasady w odniesieniu do wielkości wagi jest niedopuszczalne.
Ponadto, ponieważ muszą one systematycznie podlegać kontroli państw członkowskich (por. 
art. 3 ust. 3), oznaczenia te należy umieści na samej aparaturze.

Poprawka 30
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Należy ustanowić przepisy 
przejściowe umożliwiające udostępnienie 
na rynku i oddanie do użytku wag 
nieautomatycznych, które zostały już 
wprowadzone do obrotu zgodnie z 
dyrektywą 2009/23/WE.

(35) Należy zapewnić producentom i 
importerom rozsądny, ale ograniczony 
czas na skorzystanie ze wszelkich praw 
wynikających z przepisów krajowych 
obowiązujących przed wejściem w życie 
krajowych przepisów transponujących
niniejszą dyrektywę, np. na sprzedanie 
zapasów wyprodukowanych towarów.
Należy ustanowić przepisy przejściowe 
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umożliwiające udostępnienie na rynku i 
oddanie do użytku wag 
nieautomatycznych, które zostały już 
wprowadzone do obrotu zgodnie z 
dyrektywą 2009/23/WE.

Or. en

Poprawka 31
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „urządzenie ważące” oznacza przyrząd 
pomiarowy służący do ustalania masy ciała 
przez wykorzystanie działania na to ciało 
siły grawitacji lub służący do ustalania 
innych związanych z masą wielkości, 
ilości, parametrów albo właściwości;

1) „urządzenie ważące” oznacza przyrząd 
pomiarowy służący do ustalania masy ciała 
przez wykorzystanie działania na to ciało 
siły grawitacji. Urządzenie ważące może 
także służyć do ustalania innych 
związanych z masą wielkości, ilości, 
parametrów albo właściwości;

Or. en

Poprawka 32
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „urządzenie ważące” oznacza przyrząd 
pomiarowy służący do ustalania masy ciała 
przez wykorzystanie działania na to ciało 
siły grawitacji lub służący  do ustalania 
innych związanych z masą wielkości, 
ilości, parametrów albo właściwości;

1) „urządzenie ważące”: oznacza przyrząd 
pomiarowy służący do ustalania masy ciała 
przez wykorzystanie działania na to ciało 
siły grawitacji; urządzenie ważące może 
także służyć do ustalania innych 
związanych z masą wielkości, ilości, 
parametrów albo właściwości;

Or. fr
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Uzasadnienie

Instrument ten musi głównie służyć mierzeniu masy.

Poprawka 33
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne działania w celu 
dopilnowania , aby tylko wagi spełniające 
wymogi niniejszej dyrektywy mogły być 
udostępniane na rynku .

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne działania w celu 
dopilnowania, aby tylko wagi spełniające 
odnośne wymogi niniejszej dyrektywy 
mogły być udostępniane na rynku.

Or. en

Poprawka 34
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne działania w celu 
dopilnowania, aby wagi zachowywały 
zgodność z wymogami niniejszej 
dyrektywy.

3. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne działania w celu 
dopilnowania, aby wagi zachowywały 
zgodność z odnośnymi wymogami 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 35
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne działania w celu
dopilnowania , aby wagi zachowywały
zgodność z wymogami niniejszej
dyrektywy.

3. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne działania w celu
dopilnowania, aby wagi z naniesionym 
oznakowaniem CE, potwierdzającym

zgodność z wymogami niniejszej
dyrektywy, zachowywały zgodność z tymi 
wymogami.

Or. fr

Uzasadnienie

Obowiązkiem kontroli powinny zostać objęte wyłącznie instrumenty o zastosowaniach 
przewidzianych w art. 1 lit a)-f).

Poprawka 36
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wagi używane do zastosowań 
wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a)–f) 
muszą spełniać zasadnicze wymagania
wymienione w załączniku I i posiadać 
oznakowanie CE oraz napisy przewidziane 
w załączniku III pkt 1.

Wagi przeznaczone do używania do 
zastosowań wymienionych w art. 1 ust. 2 
lit. a)–f) muszą spełniać zasadnicze 
wymagania  wymienione w załączniku I i 
posiadać oznakowanie CE oraz napisy 
przewidziane w załączniku III pkt 1.

Or. en

Poprawka 37
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producenci wprowadzający do obrotu 1. Producenci wprowadzający do obrotu 
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swe wagi używane do zastosowań 
wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a)–f) 
gwarantują, że zostały one zaprojektowane 
i wyprodukowane zgodnie z zasadniczymi 
wymaganiami określonymi w załączniku I.

swe wagi przeznaczone do używania do 
zastosowań wymienionych w art. 1 ust. 2 
lit. a)–f) gwarantują, że zostały one 
zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie 
z zasadniczymi wymaganiami określonymi 
w załączniku I.

Or. en

Poprawka 38
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci wprowadzający do obrotu swe 
wagi nieużywane do zastosowań 
wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a)–f) 
gwarantują, że posiadają one napisy 
przewidziane w załączniku III pkt 2.

Producenci wprowadzający do obrotu swe 
wagi nieprzeznaczone do używania do 
zastosowań wymienionych w art. 1 ust. 2 
lit. a)–f) gwarantują, że posiadają one 
napisy przewidziane w załączniku III pkt 2.

Or. en

Poprawka 39
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wag używanych do 
zastosowań wymienionych w art. 1 ust. 2 
lit. a)–f) producenci sporządzają 
wymaganą dokumentację techniczną i 
przeprowadzają lub zlecają 
przeprowadzenie odpowiedniej procedury 
oceny zgodności, o której mowa w art. 14.

2. W przypadku wag przeznaczonych do 
używania do zastosowań wymienionych w 
art. 1 ust. 2 lit. a)–f) producenci 
sporządzają wymaganą dokumentację 
techniczną i przeprowadzają lub zlecają 
przeprowadzenie odpowiedniej procedury 
oceny zgodności, o której mowa w art. 14.

Or. en
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Poprawka 40
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wag nieużywanych do 
zastosowań wymienionych w art. 1 ust. 2 
lit. a)–f) producenci umieszczają napisy 
przewidziane w załączniku III pkt 2.

W przypadku wag nieprzeznaczonych do 
używania do zastosowań wymienionych w 
art. 1 ust. 2 lit. a)–f) producenci 
umieszczają napisy przewidziane w 
załączniku III pkt 2.

Or. en

Poprawka 41
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku wag używanych do 
zastosowań wymienionych w art. 1 ust. 2 
lit. a)–f) producenci przechowują 
dokumentację techniczną oraz deklarację 
zgodności UE przez okres 10 lat od 
momentu wprowadzenia wagi do obrotu.

3. W przypadku wag przeznaczonych do 
używania do zastosowań wymienionych w 
art. 1 ust. 2 lit. a)–f) producenci 
przechowują dokumentację techniczną oraz 
deklarację zgodności UE przez okres 10 lat 
od momentu wprowadzenia wagi do 
obrotu.

Or. en

Poprawka 42
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Producenci są zobowiązani umieścić na 
wadze, a jeżeli nie jest to możliwe – na 

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

opakowaniu lub w dokumencie 
załączonym do wagi, swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy, swój adres 
internetowy w języku łatwo zrozumiałym 
dla użytkowników końcowych i organów 
nadzoru rynku oraz swój adres 
kontaktowy. W adresie musi zostać 
wskazany jeden punkt, w którym można 
skontaktować się z producentem.

Or. en

Poprawka 43
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Producenci są zobowiązani umieścić na 
wadze swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę 
handlową lub zarejestrowany znak 
towarowy i swój adres kontaktowy. W 
adresie musi zostać wskazany jeden punkt, 
w którym można skontaktować się z 
producentem.

Or. fr

Poprawka 44
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Producenci zapewniają dołączenie do 
wagi instrukcji obsługi oraz informacji w 
języku łatwo zrozumiałym dla 

7. Producenci zapewniają dołączenie do 
wagi kopii deklaracji zgodności UE i
instrukcji obsługi oraz informacji w języku 
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konsumentów i innych użytkowników 
końcowych, określonym przez 
zainteresowane państwo członkowskie.

łatwo zrozumiałym dla konsumentów i 
innych użytkowników końcowych, 
określonym przez zainteresowane państwo 
członkowskie.

Or. fr

Poprawka 45
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed wprowadzeniem do obrotu wagi 
używanej do zastosowań wymienionych w 
art. 1 ust. 2 lit. a)–f) importerzy 
gwarantują, że producent przeprowadził 
odpowiednią procedurę oceny zgodności.
Gwarantują oni, że producent sporządził 
dokumentację techniczną, że waga jest 
opatrzona oznakowaniem CE oraz 
napisami przewidzianymi w załączniku III 
pkt 1, że towarzyszą jej wymagane 
dokumenty i że producent spełnił 
wymagania określone w art. 6 ust. 5 i 6.

2. Przed wprowadzeniem do obrotu wagi 
przeznaczonej do używania do zastosowań 
wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a)–f) 
importerzy gwarantują, że producent 
przeprowadził odpowiednią procedurę 
oceny zgodności. Gwarantują oni, że 
producent sporządził dokumentację 
techniczną, że waga jest opatrzona 
oznakowaniem CE oraz napisami 
przewidzianymi w załączniku III pkt 1, że 
towarzyszą jej wymagane dokumenty i że 
producent spełnił wymagania określone w 
art. 6 ust. 5 i 6.

Or. en

Poprawka 46
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli importer uznaje lub ma powody, by 
uważać, że waga używana do zastosowań 
wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a)–f) nie 
jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami 
określonymi w załączniku I, nie wolno mu 

Jeżeli importer uznaje lub ma powody, by 
uważać, że waga przeznaczona do 
używania do zastosowań wymienionych w 
art. 1 ust. 2 lit. a)–f) nie jest zgodna z 
zasadniczymi wymaganiami określonymi 
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wprowadzać wagi do obrotu, dopóki nie 
zostanie zapewniona jej zgodność. Ponadto 
jeżeli waga stwarza zagrożenie, importer 
informuje o tym producenta oraz organy 
nadzoru rynku.

w załączniku I, nie wolno mu wprowadzać 
wagi do obrotu, dopóki nie zostanie 
zapewniona jej zgodność. Ponadto jeżeli 
waga stwarza zagrożenie, importer 
informuje o tym producenta oraz organy 
nadzoru rynku.

Or. en

Poprawka 47
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed wprowadzeniem do obrotu wagi 
nieużywanej do zastosowań wymienionych 
w art. 1 ust. 2 lit. a)–f) importerzy 
gwarantują, że jest ona opatrzona napisami 
przewidzianymi w załączniku III pkt 2 oraz 
że producent spełnił wymagania określone 
w art. 6 ust. 5 i 6.

Przed wprowadzeniem do obrotu wagi 
nieprzeznaczonej do używania do 
zastosowań wymienionych w art. 1 ust. 2 
lit. a)–f) importerzy gwarantują, że jest ona 
opatrzona napisami przewidzianymi w 
załączniku III pkt 2 oraz że producent 
spełnił wymagania określone w art. 6 ust. 5 
i 6.

Or. en

Poprawka 48
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Importerzy są zobowiązani umieścić na 
wadze, a jeżeli nie jest to możliwe – na 
opakowaniu lub w dokumencie 
załączonym do wagi, swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy i swój adres 
kontaktowy.

3. Importerzy są zobowiązani umieścić na
wadze, a jeżeli nie jest to możliwe – na 
opakowaniu lub w dokumencie 
załączonym do wagi, swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy, swój adres 
internetowy w języku łatwo zrozumiałym 
dla użytkowników końcowych i organów 
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nadzoru rynku oraz swój adres 
kontaktowy.

Or. en

Poprawka 49
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Importerzy zapewniają dołączenie do 
wagi instrukcji obsługi oraz informacji w 
języku łatwo zrozumiałym dla 
konsumentów i innych użytkowników 
końcowych, określonym przez 
zainteresowane państwo członkowskie.

4. Importerzy zapewniają dołączenie do 
wagi kopii deklaracji zgodności UE i
instrukcji obsługi oraz informacji w języku 
łatwo zrozumiałym dla konsumentów i 
innych użytkowników końcowych, 
określonym przez zainteresowane państwo 
członkowskie.

Or. fr

Poprawka 50
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Importerzy są zobowiązani dopilnować, 
aby w czasie, gdy ponoszą 
odpowiedzialność za wagę używaną do 
zastosowań wymienionych w art. 1 ust. 2 
lit. a)–f), warunki jej przechowywania i 
przewożenia nie wpływały ujemnie na jej 
zgodność z zasadniczymi wymaganiami 
określonymi w załączniku I.

5. Importerzy są zobowiązani dopilnować, 
aby w czasie, gdy ponoszą 
odpowiedzialność za wagę przeznaczoną 
do używania do zastosowań wymienionych 
w art. 1 ust. 2 lit. a)–f), warunki jej 
przechowywania i przewożenia nie 
wpływały ujemnie na jej zgodność z 
zasadniczymi wymaganiami określonymi 
w załączniku I.

Or. en
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Poprawka 51
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W przypadku wag używanych do 
zastosowań wymienionych w art. 1 ust. 2 
lit. a)–f) importerzy są zobowiązani 
przechowywać kopię deklaracji zgodności 
UE do dyspozycji organów nadzoru rynku 
przez okres 10 lat od momentu 
wprowadzenia wagi do obrotu i 
dopilnować, by dokumentacja techniczna 
była dostępna do dyspozycji tych organów 
na ich żądanie.

8. W przypadku wag przeznaczonych do 
używania do zastosowań wymienionych w 
art. 1 ust. 2 lit. a)–f) importerzy są 
zobowiązani przechowywać kopię 
deklaracji zgodności UE do dyspozycji 
organów nadzoru rynku przez okres 10 lat 
od momentu wprowadzenia wagi do obrotu 
i dopilnować, by dokumentacja techniczna 
była dostępna do dyspozycji tych organów 
na ich żądanie.

Or. en

Poprawka 52
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed udostępnieniem na rynku wagi 
używanej do zastosowań wymienionych w 
art. 1 ust. 2 lit. a)–f) dystrybutorzy 
sprawdzają, czy waga jest opatrzona
oznakowaniem CE oraz napisami 
przewidzianymi w załączniku III pkt 1, czy 
towarzyszą jej wymagane dokumenty oraz 
instrukcje i informacje w języku łatwo 
zrozumiałym dla konsumentów i innych 
użytkowników końcowych w państwie 
członkowskim, w którym waga jest 
udostępniana na rynku, a także czy 
producent i importer spełnili wymagania 
określone w art. 6 ust. 5 i 6 oraz w art. 8 
ust. 3.

2. Przed udostępnieniem na rynku wagi 
przeznaczonej do używania do zastosowań 
wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a)–f) 
dystrybutorzy sprawdzają, czy waga jest 
opatrzona oznakowaniem CE oraz 
napisami przewidzianymi w załączniku III 
pkt 1, czy towarzyszą jej wymagane 
dokumenty oraz instrukcje i informacje w 
języku łatwo zrozumiałym dla 
konsumentów i innych użytkowników 
końcowych w państwie członkowskim, w 
którym waga jest udostępniana na rynku, a 
także czy producent i importer spełnili 
wymagania określone w art. 6 ust. 5 i 6 
oraz w art. 8 ust. 3.

Or. en
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Poprawka 53
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed udostępnieniem na rynku wagi 
nieużywanej do zastosowań wymienionych 
w art. 1 ust. 2 lit. a)–f) dystrybutorzy 
sprawdzają, czy opatrzona jest ona 
napisami przewidzianymi w załączniku III 
pkt 2 oraz czy producent i importer spełnili 
wymagania określone w art. 6 ust. 5 i 6 i 
art. 8 ust. 3.

Przed udostępnieniem na rynku wagi 
nieprzeznaczonej do używania do 
zastosowań wymienionych w art. 1 ust. 2 
lit. a)–f) dystrybutorzy sprawdzają, czy 
opatrzona jest ona napisami 
przewidzianymi w załączniku III pkt 2 oraz 
czy producent i importer spełnili 
wymagania określone w art. 6 ust. 5 i 6 i 
art. 8 ust. 3.

Or. en

Poprawka 54
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dystrybutorzy są zobowiązani 
dopilnować, aby w czasie, gdy ponoszą 
odpowiedzialność za wagę używaną do 
zastosowań wymienionych w art. 1 ust. 2 
lit. a)–f), warunki jej przechowywania i 
przewożenia nie wpływały ujemnie na jej 
zgodność z zasadniczymi wymaganiami 
określonymi w załączniku I.

3. Dystrybutorzy są zobowiązani 
dopilnować, aby w czasie, gdy ponoszą 
odpowiedzialność za wagę przeznaczoną 
do używania do zastosowań wymienionych 
w art. 1 ust. 2 lit. a)–f), warunki jej 
przechowywania i przewożenia nie 
wpływały ujemnie na jej zgodność z 
zasadniczymi wymaganiami określonymi 
w załączniku I.

Or. en

Poprawka 55
Zuzana Roithová
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodność wag z zasadniczymi 
wymaganiami  wymienionymi w 
załączniku I może zostać potwierdzona 
przez jedną z następujących procedur, 
wybraną przez składającego wniosek:

1. Zgodność wag z zasadniczymi 
wymogami wymienionymi w załączniku I 
może zostać potwierdzona przez jedną z 
następujących procedur, wybraną przez 
producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela:

Or. en

Poprawka 56
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 57
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2
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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 nim.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 58
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – 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 wag, które ocenia, można 
uważać za taką jednostkę, pod warunkiem 
że wykazana została jej niezależność i 
brak konfliktu interesów.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
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lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 59
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – 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 ani 
konserwatorami wag, które oceniają, ani 
upoważnionymi przedstawicielami 
wymienionych stron. Nie wyklucza to 
wykorzystywania wag poddawanych 
ocenie, które są niezbędne do prowadzenia 
działalności jednostki oceniającej 
zgodność, lub wykorzystywania tych wag 
do celów osobistych.

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 ani 
konserwatorami wag objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, ani upoważnionymi 
przedstawicielami wymienionych stron.
Nie wyklucza to wykorzystywania wag 
poddawanych ocenie, które są niezbędne 
do prowadzenia działalności jednostki 
oceniającej zgodność, lub 
wykorzystywania tych wag do celów 
osobistych.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 60
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka oceniająca zgodność, jej ścisłe Jednostka oceniająca zgodność, jej ścisłe 
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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 
wag, które oceniają, 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, w odniesieniu do której 
podlegają notyfikacji. Dotyczy to w 
szczególności usług konsultingowych.

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 
wag objętych zakresem niniejszej 
dyrektywy, które oceniają, 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, w odniesieniu do której 
podlegają notyfikacji. Dotyczy to w 
szczególności usług konsultingowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 61
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do wniosku załącza się opis działań 
związanych z oceną zgodności, modułu lub 
modułów oceny zgodności oraz wagi lub 
wag, 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. 22.

2. Do wniosku załącza się opis działań 
związanych z oceną zgodności, modułu lub 
modułów oceny zgodności oraz wagi lub 
wag, 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. 22.
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Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 62
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli jednostka oceniająca zgodność 
nie może dostarczyć certyfikatu 
akredytacji, zobowiązana jest przedłożyć 
organowi notyfikującemu wszystkie 
dowody w formie dokumentów, konieczne 
do sprawdzenia, uznania i regularnego 
monitorowania jej zgodności z 
wymaganiami ustanowionymi w art. 22.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 63
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy podstawy notyfikacji 
nie stanowi certyfikat akredytacji 

skreślony
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określony w art. 25 ust. 2, organ 
notyfikujący przedkłada Komisji i 
pozostałym państwom członkowskim 
dokumenty potwierdzające kompetencje 
jednostki oceniającej zgodność oraz 
wprowadzone ustalenia gwarantujące, że 
jednostka ta będzie systematycznie 
monitorowana i będzie nadal spełniać 
wymagania określone w art. 22.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 64
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – 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 lub
pozostałe państwa członkowskie nie
zgłoszą zastrzeżeń w terminie dwóch 
tygodni od notyfikacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.
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Poprawka 65
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – 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 
wprowadzonego przez dane państwo 
członkowskie, 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 
wprowadzonego przez dane państwo 
członkowskie, środek ten uznaje się za 
uzasadniony.

Or. en

Poprawka 66
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – 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. 2 pkt 3–19, art. 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 oraz 
załącznika II. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia [insert date -
3 years after adoption], przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne niezbędne 
do wykonania art. 2 pkt 3–19, art. 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 oraz 
załącznika II. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

Or. en
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Poprawka 67
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część 2 – punkt 2.5 – podpunkt 2.5.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kopię deklaracji zgodności udostępnia się 
na żądanie właściwych organów.

Kopia deklaracji zgodności jest  dołączona 
do każdego przyrządu wprowadzanego do 
obrotu.

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie do postanowień wprowadzonych do dyrektywy w sprawie przyrządów 
pomiarowych.

Poprawka 68
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część 3 – punkt 3.7 – podpunkt 3.7.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kopię deklaracji zgodności udostępnia się 
na żądanie właściwych organów.

Kopia deklaracji zgodności jest  dołączona 
do każdego przyrządu wprowadzanego do 
obrotu.

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie do postanowień wprowadzonych do dyrektywy w sprawie przyrządów 
pomiarowych.

Poprawka 69
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część 4 – punkt 4.3 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wybrana przez producenta jednostka 
notyfikowana przeprowadza odpowiednie 
badania i testy w celu sprawdzenia 
zgodności wag z zatwierdzonym typem 
opisanym w certyfikacie badania typu UE 
oraz z odnośnymi wymaganiami niniejszej 
dyrektywy.

Wybrana przez producenta akredytowana 
jednostka własna lub jednostka 
notyfikowana przeprowadza odpowiednie 
badania i testy w celu sprawdzenia 
zgodności wag z zatwierdzonym typem 
opisanym w certyfikacie badania typu UE 
oraz z odnośnymi wymaganiami niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 70
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część 4 – punkt 4.5 – podpunkt 4.5.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kopię deklaracji zgodności udostępnia się 
na żądanie właściwych organów.

Kopia deklaracji zgodności jest  dołączona 
do każdego przyrządu wprowadzanego do 
obrotu.

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie do postanowień wprowadzonych do dyrektywy w sprawie przyrządów 
pomiarowych.

Poprawka 71
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część 5 – punkt 5.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wybrana przez producenta jednostka 
notyfikowana przeprowadza odpowiednie 
badania i testy w celu sprawdzenia 

Wybrana przez producenta akredytowana 
jednostka własna lub jednostka 
notyfikowana przeprowadza odpowiednie 
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zgodności wag z odnośnymi wymaganiami 
niniejszej dyrektywy.

badania i testy w celu sprawdzenia 
zgodności wag z odnośnymi wymaganiami 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 72
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część 5 – punkt 5.6 – podpunkt 5.6.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kopię deklaracji zgodności udostępnia się 
na żądanie właściwych organów.

Kopia deklaracji zgodności jest  dołączona 
do każdego przyrządu wprowadzanego do 
obrotu.

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie do postanowień wprowadzonych do dyrektywy w sprawie przyrządów 
pomiarowych.

Poprawka 73
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część 6 – punkt 6.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu sprawdzenia zgodności wagi z 
odnośnymi wymaganiami niniejszej 
dyrektywy wybrana przez producenta 
jednostka notyfikowana przeprowadza 
odpowiednie badania i testy określone w 
odnośnych normach zharmonizowanych 
lub specyfikacjach technicznych, bądź 
testy równoważne, lub zleca ich 
przeprowadzenie. W razie braku takiej 
normy zharmonizowanej lub specyfikacji 
technicznej dana jednostka notyfikowana 

W celu sprawdzenia zgodności wagi z 
odnośnymi wymaganiami niniejszej 
dyrektywy wybrana przez producenta 
akredytowana jednostka własna lub 
jednostka notyfikowana przeprowadza 
odpowiednie badania i testy określone w 
odnośnych normach zharmonizowanych 
lub specyfikacjach technicznych, bądź 
testy równoważne, lub zleca ich 
przeprowadzenie. W razie braku takiej 
normy zharmonizowanej lub specyfikacji 
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określa, jakie testy należy przeprowadzić. technicznej dana jednostka notyfikowana 
określa, jakie testy należy przeprowadzić.

Or. en


