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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
отмяна на директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 71/349/ЕИО, 74/148/ЕИО, 
75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО, 76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО на Съвета в областта на 
метрологията
(COM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0801),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C7-0467/2008),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, 
озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ 
(COM(2009)0665),

 като взе предвид член 294, параграф 3 и член 114 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
14 май 2009 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A7-0050/2010),

1. приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета, Комисията и националните парламенти.

                                               
1  OВ C 277, 17.11.2009 г., стр. 49.
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Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Техническият напредък и 
иновациите във връзка с измервателните 
уреди, обхванати от подлежащите на 
отмяна директиви, на практика са 
гарантирани чрез доброволното 
прилагане на международните и 
европейски стандарти, които са 
разработени, или чрез прилагането на 
национални разпоредби, с които се 
транспонират тези нови спецификации. 
Освен това свободното движение 
в рамките на вътрешния пазар на всички 
продукти, за които те се отнасят, е 
осигурено чрез удовлетворителното 
прилагане на членове 28–30 от 
Договора за ЕО и на принципа на 
взаимно признаване.

(5) Техническият напредък и 
иновациите във връзка с измервателните 
уреди, обхванати от подлежащите на 
отмяна директиви, на практика ще са 
гарантирани чрез доброволното 
прилагане на международните и 
европейски стандарти, които са 
разработени, или чрез прилагането на 
национални разпоредби, с които се 
транспонират тези нови спецификации, 
или с оглед на принципите на по-
доброто законодателство, чрез 
включване на допълнителни 
разпоредби към Директива 2004/22/EО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 31 март 2004 година 
относно измервателните уреди1. 
Освен това свободното движение 
в рамките на вътрешния пазар на всички 
продукти, за които те се отнасят, е 
осигурено чрез удовлетворителното 
прилагане на членове 34–36 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз и на принципа на 
взаимно признаване.
____________________

1 OВ L 135, 30.4.2004 г., стр. 1.

Обосновка

За да се избегне каквато и да било правна несигурност, се добавя възможността за 
включване на разпоредби, които се отнасят до измервателните уреди, обхванати от 
подлежащите на отмяна директиви, в рамките на общата Директива относно 
измервателните уреди (2004/22/ЕО).
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Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Отмяната на директивата не следва 
да доведе до нови пречки пред 
свободното движение или до 
допълнителна административна тежест. 
Освен това, едновременно със 
спазването на принципите на 
пропорционалност и субсидиарност, 
няма доказателства за споделяна от 
всички потребност от по-високо ниво 
на защита на потребителите.

(6) Отмяната на директивата не следва 
да доведе до нови пречки пред 
свободното движение или до 
допълнителна административна тежест. 

Обосновка

Нерелевантно. Нито отмяната, нито запазването на директивите ще подобрят 
общото равнище на защита на потребителите. Единствено тяхното изменение би 
могло да доведе до това.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Във връзка с това Директива 
71/349/ЕИО следва да се отмени.

Обосновка

Отмяната на всичките осем директиви най-вероятно ще доведе до допълнителни 
административни тежести, тъй като държавите-членки могат да решат да 
въведат национални разпоредби за прилагане на измервателните уреди, обхванати от 
подлежащите на отмяна директиви. Единствено по отношение на Директивата 
относно калибрирането на резервоарите на плавателни съдове мнозинството от 
държавите-членки посочиха, че подобни национални разпоредби не се предвиждат. 
Във връзка с това Директива 71/349/ЕИО може да се отмени незабавно.
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Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Поради гореизложеното 
директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 
71/349/ЕИО, 74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 
76/765/ЕИО, 76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО 
следва да се отменят.

(7) Директиви 71/317/ЕИО, 
71/347/ЕИО, 74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 
76/765/ЕИО, 76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО 
следва да се отменят едва след като се 
извърши оценка на това, дали 
измервателните уреди, попадащи в 
обхвата на тези директиви, следва да 
бъдат включени в обхвата на 
Директива 2004/22/ЕО. Комисията 
следва да направи такава оценка 
успоредно с доклада си относно 
прилагането на Директива 
2004/22/ЕО съгласно член 25 от нея.

Обосновка

Член 25 от Директива 2004/22/ЕО - общата директива относно измервателните 
уреди (ДИУ), се отнася до „Ревизионна клауза“, в която Европейският парламент и 
Съветът приканват Комисията в срок до 30 април 2011 г. да докладва за прилагането 
на ДИУ и, по целесъобразност, да представи предложения за изменения. Във връзка с 
това държавите-членки имат възможност да посочат какви разпоредби биха могли 
да се наложат за измервателните уреди, обхванати от подлежащите на отмяна 
директиви.

Изменение 5

Предложение за директива
Член -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1
Директива 71/349/ЕИО се отменя, 
считано от 1 януари 2010 г.

Обосновка

Вж. обосновката на съображение 6а (ново).
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Изменение 6

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 
71/349/ЕИО, 74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 
76/765/ЕИО, 76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО 
се отменят, считано от 1 януари 2010 г.

Директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 
74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО, 
76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО се отменят, 
считано от 1 май 2014 г.

Обосновка

На държавите-членки следва да се даде повече време да проучат дали отмяната на 
директивите няма да доведе до правна несигурност, която прави наложително 
европейското хармонизиране на правилата. Във връзка с това, една директива ще 
бъде отменена сега, останалите седем директиви също ще бъдат отменени, но едва 
след анализ на възможните последствия в контекста на по-широкия преглед на
основния правен инструмент в тази област,  а именно Директивата относно 
измервателните уреди (2004/22/EО). В този смисъл е подходящо да се установи 
датата за отмяна на седемте директиви достатъчно време предварително, за да се 
даде възможност на съзаконодателите да  застъпят различно становище в 
контекста на преглед на Директива 2004/22.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
В срок до 30 април 2011 г. Комисията, 
въз основа на докладите, представени 
от държавите-членки, оценява дали 
измервателните уреди, обхванати от 
посочените в член 1 директиви, следва 
да бъдат включени в обхвата на 
Директива 2004/22/ЕО. Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад, придружен, по 
целесъобразност, от законодателно 
предложение в съответната насока.
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Обосновка

Вж. обосновката на изменението на съображение 7. Срокът съответства на член 25 
от ДИУ.

Изменение 8

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки приемат и 
публикуват не по-късно от 31 декември 
2009 г. законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за да се съобразят с 
настоящата директива. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби и прилагат таблица на 
съответствието между тези разпоредби 
и настоящата директива. Те прилагат 
тези разпоредби от 1 януари 2010 г.

1. Държавите-членки приемат и 
публикуват не по-късно от 30 април 
2014 г. законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за да се съобразят с 
настоящата директива. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби и прилагат таблица на 
съответствието между тези разпоредби 
и настоящата директива. Те прилагат 
тези разпоредби от 1 май 2014 г.

Обосновка

На държавите-членки следва да се даде повече време да проучат дали отмяната на 
директивите няма да доведе до правна несигурност, която прави наложително 
европейското хармонизиране на правилата. Във връзка с това, една директива ще 
бъде отменена сега, останалите седем директиви също ще бъдат отменени, но едва 
след анализ на възможните последствия в контекста на по-широкия преглед на 
основния правен инструмент в тази област,  а именно Директивата относно 
измервателните уреди (2004/22/EО). В този смисъл е подходящо да се установи 
датата за отмяна на седемте директиви достатъчно време предварително, за да се 
даде възможност на съзаконодателите да  застъпят различно становище в 
контекста на преглед на Директива 2004/22.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕИО одобрения на типа и ЕИО 
сертификати, издадени до 31 декември 
2009 г. по силата на директивите, 

1. ЕИО одобрения на типа и ЕИО 
сертификати, издадени до 31 декември 
2010 г. по силата на Директива 
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посочени в член 1, остават в сила. 71/349/ЕИО, посочени в член -1, остават 
в сила.
2. ЕИО одобрения на типа и ЕИО 
сертификати, издадени до 30 април 
2014 г. по силата на директивите, 
посочени в член 1, остават в сила.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията
Предложението се отнася до отмяната на 8 директиви на Съвета в областта на 
метрологията в 6 сектора, с цел опростяване на достиженията на европейското право:

 Директива 75/33/ЕИО, отнасяща се до водомерите за студена вода, предназначени 
за непречистени води;

 Директиви 76/765/ЕИО и 76/766/ЕИО, отнасящи се до спиртомерите и таблиците за 
алкохолно съдържание;

 Директиви 71/317/ЕИО и 74/148/ЕИО, отнасящи се до теглилките съответно със 
среден и над средния клас на точност;

 Директива 86/217/ЕИО, отнасяща се до манометрите за проверяване на налягането 
в гумите на моторните превозни средства;

 Директива 71/347/ЕИО, отнасяща се до стандартната маса на зърнените култури;

 Директива 71/349/ЕИО, отнасяща се до калибрирането на резервоарите на 
плавателни съдове.

Позиция на докладчика
Докладчикът е привърженик на общата цел за по-добро регулиране. Въпреки това, по 
отношение на настоящото предложение не е ясно коя възможност е най-добрата. При 
разглеждането на различните възможности за тези осем директиви в областта на 
метрологията (пълна отмяна, отмяна с условия, запазване на статуквото), в направената 
оценка на въздействието Комисията стига до заключението, че не съществува 
предпочитан вариант. Въпреки това, поради съображения за по-добро регулиране, 
Комисията предпочита пълната отмяна на всички директиви (като се разчита на 
взаимно признаване на националното регулиране) пред хармонизирането (т.е. 
повторното регулиране на ДИУ). 

Докладчикът счита, че на държавите-членки следва да се даде повече време да проучат 
дали отмяната на директивите няма да доведе до правна несигурност, която прави 
наложително европейското хармонизиране на правилата. Във връзка с това 
докладчикът избира решение, при което директивите се отменят, но също така се дава
достатъчно време за анализиране на възможните последици във връзка с по-широкото 
преразглеждане на основния правен инструмент в тази област, а именно „Директивата 
относно измервателните уреди“ (2004/22/ЕО). 

Позиция на Комисията
Комисията предлага отмяната на посочените осем директиви в областта на 
метрологията, тъй като те са остарели и могат да се отменят от съображения за по-
добро регулиране. Комисията също така разгледа възможността за разширяване на 
обхвата на Директива 2004/22/ЕО с цел включване на някои от инструментите от 
осемте директиви. При все това, Комисията стигна до заключението, че не е 
необходимо хармонизиране, тъй като настоящото положение на взаимно признаване на 
националните правила, основани на международните стандарти, функционира 
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задоволително. Не се забелязват проблеми във връзка със свободното движение и няма 
доказателства за споделяна от всички потребност от по-високо равнище на защита на 
потребителите. Наред с това се очаква значителен брой държави-членки да се 
възползват от възможността, предвидена в член 2 от Директива 2004/22/EО, и да не 
приложат хармонизиране. В резултат на това, разширяването на обхвата на ДИУ не 
изглежда подходящо. 

Позиция на Съвета
Въпреки че в Съвета съществува широка подкрепа за целта за опростяване на 
достиженията на правото на ЕС, в същото време изглежда, че съществува обща 
загриженост, че отмяната на тези осем директиви би могла да доведе до правен вакуум 
в държавите-членки, докато се очаква планираното преразглеждане на ДИУ. 
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