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PR_COD_1am

Menettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösehdotuksessa esitetyn oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt säädösehdotuksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösehdotuksella muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösehdotuksessa ei ole 
ehdotettu muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, 
että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi metrologiaa koskevien
neuvoston direktiivien 71/317/ETY, 71/347/ETY, 71/349/ETY, 74/148/ETY, 75/33/ETY, 
76/765/ETY, 76/766/ETY ja 86/217/ETY kumoamisesta
(KOM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0801),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0467/2008),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan 
ja 114 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. toukokuuta 2009 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A7-0050/2010),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C 277, 17.11.2009, s. 49.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kumottavien direktiivien alaan 
kuuluviin mittauslaitteisiin liittyvästä 
teknisestä kehityksestä ja innovoinnista 
huolehditaan käytännössä soveltamalla 
joko kehitettyjä kansainvälisiä ja 
eurooppalaisia standardeja 
vapaaehtoispohjalta taikka tällaisten uusien 
eritelmien täytäntöön panemiseksi 
annettuja kansallisia säännöksiä. Kaikkien 
niiden piiriin kuuluvien laitteitten vapaasta 
liikkuvuudesta sisämarkkinoilla 
huolehditaan puolestaan sillä, että EY:n 
perustamissopimuksen 28–30 artiklaa ja 
keskinäisen tunnustamisen periaatetta 
sovelletaan asianmukaisesti.

(5) Kumottavien direktiivien alaan 
kuuluviin mittauslaitteisiin liittyvästä 
teknisestä kehityksestä ja innovoinnista 
huolehditaan käytännössä soveltamalla 
kehitettyjä kansainvälisiä ja eurooppalaisia 
standardeja vapaaehtoispohjalta, tällaisten 
uusien eritelmien täytäntöön panemiseksi 
annettuja kansallisia säännöksiä tai 
paremman lainsäädännön periaatteiden 
mukaisesti sisällyttämällä lisäsäännöksiä 
mittauslaitteista 31 päivänä maaliskuuta 
2004 annettuun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviin 2004/22/EY1. 
Kaikkien niiden piiriin kuuluvien laitteitten 
vapaasta liikkuvuudesta sisämarkkinoilla 
huolehditaan puolestaan sillä, että 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 34–36 artiklaa ja keskinäisen 
tunnustamisen periaatetta sovelletaan 
asianmukaisesti.
1 EUVL L 135, 30.4.2004, s. 1.

Perustelu

Oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi tässä esitetään mahdollisuus sisällyttää yleiseen 
mittauslaitedirektiiviin (2004/22/EY) säännöksiä, joissa viitataan kumottavien direktiivien 
kattamiin mittauslaitteisiin.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Direktiivien kumoamisen ei pitäisi 
johtaa uusiin vapaan liikkuvuuden esteisiin 
eikä lisätä hallinnollista taakkaa. 
Suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteita 
kunnioittaen näyttäisi myös siltä, ettei 

(6) Direktiivien kumoamisen ei pitäisi 
johtaa uusiin vapaan liikkuvuuden esteisiin 
eikä lisätä hallinnollista taakkaa.
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kuluttajansuojan parantamiseen olisi 
yhteistä tarvetta.

Perustelu

Tämä ei ole aiheellista. Näiden direktiivien kumoaminen tai säilyttäminen ei paranna 
kuluttajansuojan yleistä tasoa. Ainoastaan direktiivien mukauttamisella saattaisi olla 
tällainen vaikutus.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Direktiivi 71/349/ETY olisi sen 
vuoksi kumottava.

Perustelu

Kaikkien kahdeksan direktiivin kumoaminen luultavasti lisää hallinnollista taakkaa, sillä 
jäsenvaltiot saattavat päättää ottaa käyttöön kansallisia säännöksiä, joita sovelletaan 
kumottavien direktiivien kattamiin mittauslaitteisiin. Laivatankkien kalibrointia koskeva 
direktiivi on ainoa, josta jäsenvaltioiden selvä enemmistö on ilmoittanut, etteivät ne aio antaa 
kansallisia säännöksiä. Sen vuoksi ainoastaan direktiivi 71/349/ETY olisi kumottava 
välittömästi.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Direktiivit 71/317/ETY, 71/347/ETY, 
71/349/ETY, 74/148/ETY, 75/33/ETY, 
76/765/ETY, 76/766/ETY ja 86/217/ETY 
olisi sen vuoksi kumottava.

(7) Direktiivit 71/317/ETY, 71/347/ETY, 
74/148/ETY, 75/33/ETY, 76/765/ETY, 
76/766/ETY ja 86/217/ETY olisi 
kumottava vasta sen jälkeen, kun on 
arvioitu, olisiko mittauslaitteet, jotka 
sisältyvät näiden direktiivien 
soveltamisalaan, sisällytettävä direktiivin 
2004/22/EY soveltamisalaan. Komission 
olisi suoritettava tämä arviointi samalla 
kun se laatii direktiivin 2004/22/EY 
25 artiklassa tarkoitetun kertomuksen 
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direktiivin täytäntöönpanosta.

Perustelu

Yleisen mittauslaitedirektiivin 2004/22/EY 25 artikla koskee tarkistuslauseketta, jossa 
Euroopan parlamentti ja neuvosto pyytävät komissiota antamaan ennen 30. huhtikuuta 2011 
kertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta ja tekemään tarvittaessa muutosehdotuksen. Tässä 
yhteydessä jäsenvaltiot voivat ilmoittaa, mitkä säännökset saattavat olla tarpeen kumottavien 
direktiivien kattamille mittauslaitteille.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
-1 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 artikla
Kumotaan direktiivi 71/349/ETY 
1 päivästä tammikuuta 2011.

Perustelu

Katso johdanto-osan 6 a kappaletta (uusi) koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Kumotaan direktiivit 71/317/ETY, 
71/347/ETY, 71/349/ETY, 74/148/ETY, 
75/33/ETY, 76/765/ETY, 76/766/ETY ja 
86/217/ETY {1 päivästä tammikuuta 
2010}.

1. Kumotaan direktiivit 71/317/ETY, 
71/347/ETY, 74/148/ETY, 75/33/ETY, 
76/765/ETY, 76/766/ETY ja 86/217/ETY 
1 päivästä toukokuuta 2014.

Perustelu

Jäsenvaltioille tulisi antaa enemmän aikaa tutkia, johtaako direktiivien kumoaminen 
oikeudelliseen epävarmuuteen, josta johtuen sääntöjen harmonisointi EU:n tasolla on 
välttämätöntä. Näin ollen yksi direktiivi kumotaan nyt ja muut seitsemän direktiiviä kumotaan
myös, mutta vasta sitten kun on analysoitu mahdollisia seurauksia tarkistettaessa 
perusteellisemmin alan peruslainsäädäntövälinettä eli mittauslaitedirektiiviä 2004/22/EY. On 
siis asianmukaista asettaa näiden seitsemän direktiivin kumoamisajankohta riittävän kauaksi 
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jo etukäteen, jotta lainsäädäntövaltaa käyttävät tahot voivat esittää eriävän kantansa
direktiivin 2004/22 tarkistamisen yhteydessä.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Komissio arvioi 30 päivään huhtikuuta 
2011 mennessä jäsenvaltioiden 
toimittamien kertomusten pohjalta, onko 
1 artiklassa tarkoitettujen direktiivien 
soveltamisalaan kuuluvat mittauslaitteet 
sisällytettävä direktiivin 2004/22/EY 
soveltamisalaan. Komissio toimittaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen sekä tarvittaessa asiaa 
koskevan lainsäädäntöehdotuksen.

Perustelu

Katso johdanto-osan 7 kappaletta koskevan tarkistuksen perustelu. Määräaika vastaa 
mittauslaitedirektiivin 25 artiklaa.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta ja 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset viimeistään
{31 päivänä joulukuuta 2009}. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset 30 päivään
huhtikuuta 2014 mennessä. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko. 

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 
{1 päivästä tammikuuta 2010}.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 
{1 päivästä toukokuuta 2014}.
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Jäsenvaltioille tulisi antaa enemmän aikaa tutkia, johtaako direktiivien kumoaminen 
oikeudelliseen epävarmuuteen, josta johtuen sääntöjen harmonisointi EU:n tasolla on 
välttämätöntä. Näin ollen yksi direktiivi kumotaan nyt ja muut seitsemän direktiiviä kumotaan 
myös, mutta vasta sitten kun on analysoitu mahdollisia seurauksia tarkistettaessa 
perusteellisemmin alan peruslainsäädäntövälinettä eli mittauslaitedirektiiviä 2004/22/EY. On 
siis asianmukaista asettaa näiden seitsemän direktiivin kumoamisajankohta riittävän kauaksi 
jo etukäteen, jotta lainsäädäntövaltaa käyttävät tahot voivat esittää eriävän kantansa 
direktiivin 2004/22 tarkistamisen yhteydessä.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen 
direktiivien mukaisesti {31 päivään 
joulukuuta 2009} mennessä annetut ETY-
tyyppihyväksynnät ja ETY-
hyväksyntätodistukset pysyvät voimassa.

1. Edellä -1 artiklassa tarkoitetun
direktiivin 71/349/ETY mukaisesti 
31 päivään joulukuuta 2010 mennessä 
annetut ETY-tyyppihyväksynnät ja ETY-
hyväksyntätodistukset pysyvät voimassa.
2. Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen 
direktiivien mukaisesti 30 päivään 
huhtikuuta 2013 mennessä annetut ETY-
tyyppihyväksynnät ja ETY-
hyväksyntätodistukset pysyvät voimassa.
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PERUSTELUT

Komission ehdotus
Ehdotuksessa esitetään kuutta eri alaa koskevan kahdeksan neuvoston metrologiadirektiivin 
kumoamista, ja sillä pyritään yksinkertaistamaan Euroopan unionin lainsäädäntöä:

 direktiivi 75/33/ETY (kylmävesimittarit, muu kuin puhdas vesi)

 direktiivit 76/765/ETY ja 76/766/ETY (alkoholimittarit ja alkoholipitoisuustaulukot)

 direktiivit 71/317/ETY ja 74/148/ETY (kauppa- ja täsmäpunnukset)

 direktiivi 86/217/ETY (moottoriajoneuvojen rengaspainemittarit)

 direktiivi 71/347/ETY (viljan hehtolitrapaino)

 direktiivi 71/349/ETY (laivatankkien kalibrointi).

Esittelijän kanta
Esittelijä kannattaa sääntelyn parantamisen yleistä tavoitetta. Tämän ehdotuksen suhteen ei 
ole kuitenkaan kovin selvää, mikä on paras vaihtoehto. Komissio toteaa 
vaikutustenarvioinnissaan, jossa tarkastellaan eri vaihtoehtoja näille kahdeksalle 
metrologiadirektiiville (kumoaminen kokonaan, kumoaminen tietyin ehdoin, tilanteen 
säilyttäminen ennallaan), että mitään vaihtoehdoista ei voida pitää muita parempana. Tästä 
huolimatta komissio pitää paremman sääntelyn nimissä parempana kaikkien direktiivin
kumoamista kokonaisuudessaan (ja laskee kansallisen sääntelyn vastavuoroisen 
tunnustamisen varaan) kuin harmonisointia (uudelleensääntely yleisen mittauslaitedirektiivin 
puitteissa). 

Esittelijä katsoo, että jäsenvaltioille olisi annettava enemmän aikaa tutkia, johtaako 
direktiivien kumoaminen oikeudelliseen epävarmuuteen, josta johtuen sääntöjen 
harmonisointi EU:n tasolla on välttämätöntä. Niinpä esittelijä kannattaa ratkaisua, jossa 
direktiivit kumotaan mutta joka jättää riittävästi aikaa mahdollisten seurausten analysoinnille 
alan peruslainsäädäntövälineen, mittauslaitedirektiivin 2004/22/EY, laajemman tarkistamisen 
yhteydessä.

Komission kanta
Komissio esittää näiden kahdeksan metrologiadirektiivin kumoamista, sillä ne ovat 
vanhentuneita ja voidaan kumota paremman sääntelyn nimissä. Komissio tarkasteli myös 
mahdollisuutta laajentaa direktiivin 2004/22/EY soveltamisalaa, siten että siihen otettaisiin 
mukaan joitakin näiden kahdeksan direktiivin kattamista laitteista. Todettiin kuitenkin, että 
yhdenmukaistaminen ei ole välttämätöntä, sillä nykyinen tilanne, jossa kansainvälisiin 
standardeihin perustuvat kansalliset säännöt tunnustetaan vastavuoroisesti, toimii 
tyydyttävästi. Myöskään vapaata liikkuvuutta koskevia ongelmia ei ole näköpiirissä eikä 
kuluttajansuojan parantamiseen näytä olevan yhteistä tarvetta. Lisäksi otaksutaan, että 
huomattava määrä jäsenvaltioista käyttää hyväkseen direktiivin 2004/22/EY 2 artiklaa ja jää
harmonisoinnin ulkopuolelle. Tämän johdosta mittauslaitedirektiivin soveltamisalan 
laajentaminen ei näytä aiheelliselta.

Neuvoston kanta
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Siitä huolimatta, että neuvostossa kannatetaan laajasti EU:n lainsäädännön 
yksinkertaistamista, yleisenä huolenaiheena tuntuu olevan, että näiden kahdeksan direktiivin 
kumoaminen saattaa johtaa oikeudelliseen tyhjiöön jäsenvaltioissa mittauslaitedirektiivin 
suunniteltua tarkistamista odotettaessa. 
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