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Amendamentul 1 

Propunere de directivă 

Considerentul 21 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21a) Toate obligațiile impuse 
operatorilor economici de prezenta 
directivă ar trebui să se aplice, de 
asemenea, și în cazul vânzării la distanță.  

 

Amendamentul 2 

Propunere de directivă 

Considerentul 28 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (28a) Atunci când emiterea unei declarații 
UE de conformitate unice ar putea cauza 
probleme specifice datorită complexității 
sau domeniului de aplicare al respectivei 
declarații, ar trebui să existe posibilitatea 
înlocuirii acestei declarații UE de 
conformitate unice cu declarații UE de 
conformitate individuale care sunt 
relevante pentru mijloacele de măsurare 
în cauză. 
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Amendamentul 3 

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) Este necesar să se prevadă dispoziții 
tranzitorii care să acorde operatorilor 
economici o perioadă rezonabilă de timp 
pentru punerea la dispoziție pe piață și 
punerea în funcțiune a mijloacelor de 
măsurare care au fost deja introduse pe 
piață în conformitate cu Directiva 
2004/22/CE. Operatorii economici ar 
trebui să poată vinde stocuri de mijloace 
de măsurare care sunt deja în lanțul de 
distribuție la data aplicării măsurilor 
naționale de transpunere a prezentei 
directive.  

 

Amendamentul 4 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – 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; 

 

Amendamentul 5 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – punctul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. „dare în folosință” înseamnă prima 
utilizare a unui mijloc de măsurare destinat 

(Nu privește versiunea în limba română.) 
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utilizatorului final, în scopul pentru care a 
fost destinat; 

 

Amendamentul 6 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – punctul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. „introducere pe piață” înseamnă 
punerea la dispoziție, pentru prima oară a 
unui mijloc de măsurare pe piața Uniunii;  

5. „punere la dispoziție pe piață” înseamnă 
furnizarea unui mijloc de măsurare pentru 
distribuție sau utilizare pe piața Uniunii, 
în cursul unei activități comerciale, 
contra cost sau gratuit; 

 

Amendamentul 7 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – punctul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. „punere la dispoziție pe piață” înseamnă 
furnizarea unui mijloc de măsurare pentru 
distribuție sau utilizare pe piața Uniunii, 
în cursul unei activități comerciale, 
contra cost sau gratuit; 

6. „introducere pe piață” înseamnă 
punerea la dispoziție, pentru prima oară a 
unui mijloc de măsurare pe piața Uniunii;  

 

Amendamentul 8 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – punctul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

12. „operatori economici” înseamnă 
producătorul, reprezentantul autorizat, 
importatorul și distribuitorul; 

12. „operatori economici” înseamnă un 

producător, un reprezentant autorizat, un 

importator sau un distribuitor; 

 

Amendamentul 9 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – punctul 14 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

14. „standard armonizat” înseamnă 
standard armonizat astfel cum a fost 

14. „standard armonizat” înseamnă 
standard astfel cum a fost definit la 
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definit la articolul 2 alineatul (1) litera (c) 
din Regulamentul (UE) nr. […/…] [privind 
standardizarea europeană]; 

articolul 2 alineatul (1) litera (c) din 
Regulamentul (UE) nr. […/…] [privind 
standardizarea europeană]; 

 

Amendamentul 10 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 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. 

 

Amendamentul 11 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cerințe esențiale și evaluarea 
conformității 

Cerințe esențiale 

 

Amendamentul 12 

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. 
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Amendamentul 13 

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 pe mijlocul de 
măsurare numele lor, denumirea lor 
comercială înregistrată sau marca lor 
înregistrată și adresa poștală sau, dacă este 
cazul, adresa site-ului internet la care pot 
fi contactați sau, dacă acest lucru nu este 
posibil în limite rezonabile, datele 
respective sunt indicate pe ambalaj sau 
într-un document care însoțește mijlocul de 
măsurare, în conformitate cu anexa I 
punctul 9.2. Adresa trebuie să indice un 
singur punct de contact pentru producător. 
Datele de contact sunt comunicate în 
limba ușor de înțeles de utilizatorii finali 
și de autoritățile de supraveghere a pieței. 

 

Amendamentul 14 

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 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. 
Aceste instrucțiuni și informații de 
siguranță, precum și orice etichete trebuie 
să fie clare, ușor de înțeles și inteligibile. 

 

Amendamentul 15 

Propunere de directivă 

Articolul 10 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Importatorii indică numele lor, 
denumirea lor comercială înregistrată sau 

(3) Importatorii indică pe mijlocul de 
măsurare numele lor, denumirea lor 
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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 
anexa I punctul 9.2. 

comercială înregistrată sau marca lor 
înregistrată și adresa poștală sau, dacă este 
cazul, adresa site-ului internet la care pot 
fi contactați sau, dacă acest lucru nu este 
posibil în limite rezonabile, pe ambalaj sau 
într-un document care însoțește mijlocul de 
măsurare, în conformitate cu anexa I 
punctul 9.2. Datele de contact sunt 
comunicate în limba ușor de înțeles de 
utilizatorii finali și de autoritățile de 
supraveghere a pieței. 

 

Amendamentul 16 

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 documentația 
necesară, precum 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. 

 

Amendamentul 17 

Propunere de directivă 

Articolul 11 – alineatul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Statele membre se asigură că un 
mijloc de măsurare care a fost pus la 
dispoziție pe piață în mod legal înainte de 
[data prevăzută la articolul 51 alineatul 
(1) al doilea paragraf] poate fi pus la 
dispoziție pe piață de către distribuitori 
fără impunerea altor cerințe referitoare la 
produs. 

 

Amendamentul 18 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Timp de 10 ani, operatorii economici 
transmit, la cerere, autorităților de 
supraveghere a pieței datele de identificare 
ale: 

(Nu privește versiunea în limba română). 

 

Amendamentul 19 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Operatorii economici trebuie să poată 
prezenta informațiile prevăzute la primul 
alineat pentru o perioadă de 10 ani după ce 
le-a fost furnizat mijlocul de măsurare și 
pentru o perioadă de 10 ani după ce au 
furnizat mijlocul de măsurare. 

Operatorii economici prezintă informațiile 
prevăzute la primul paragraf pentru o 
perioadă de 10 ani după ce le-a fost 
furnizat mijlocul de măsurare și pentru o 
perioadă de 10 ani după ce au furnizat 
mijlocul de măsurare. Operatorilor 
economici nu li se solicită să actualizeze 
informațiile respective după ce furnizarea 
mijloacelor de măsurare a fost finalizată. 

 

Amendamentul 20 

Propunere de directivă 

Articolul 13 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 13a 

 Obligațiile operatorilor economici în ceea 
ce privește produsele din stoc 

 Statele membre se asigură că obligațiile 
operatorilor economici în ceea ce privește 
produsele din stoc sunt respectate în 
conformitate cu dispozițiile articolului 50. 

 

Amendamentul 21 

Propunere de directivă 

Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În cazul în care un act normativ (1) La cererea unui stat membru sau din 
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satisface cerințele pe care le vizează și 
care sunt prevăzute în anexa I și în 
anexele relevante specifice mijloacelor de 
măsurare, Comisia poate.  

proprie inițiativă, acolo unde este cazul, 
Comisia. 

 

Amendamentul 22 

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 

 

Amendamentul 23 

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; 

 

Amendamentul 24 

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 
normativ respectiv. 

 

Amendamentul 25 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul 2 
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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. La cererea 
autorităților de supraveghere a pieței, 
operatorul economic furnizează o copie a 
declarației UE de conformitate pe hârtie 
sau în format electronic și ia măsurile 
necesare pentru a o traduce în limba 
(limbile) impusă (impuse) de statul 
membru pe piața căruia este introdus sau 
pus la dispoziție mijlocul de măsurare. 

 

Amendamentul 26 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Prin redactarea declarației UE de 
conformitate, producătorul își asumă 
responsabilitatea pentru conformitatea 
mijlocului de măsurare. 

(4) Prin redactarea declarației UE de 
conformitate, producătorul își asumă 
responsabilitatea pentru conformitatea 
mijlocului de măsurare cu cerințele 
prevăzute de prezenta directivă. 

 

Amendamentul 27 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 2 a (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. 

 

Amendamentul 28 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 1 
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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. 

 

Amendamentul 29 

Propunere de directivă 

Articolul 25 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Statele membre desemnează o 
autoritate de notificare care va fi 
responsabilă de instituirea și îndeplinirea 
procedurilor necesare pentru evaluarea și 
notificarea organismelor de evaluare a 
conformității și de monitorizare a 
organismelor notificate, incluzând 
conformitatea cu prevederile articolului 30. 

(1) Statele membre desemnează o 
autoritate unică de notificare care va fi 
responsabilă de instituirea și îndeplinirea 
procedurilor necesare pentru evaluarea și 
notificarea organismelor de evaluare a 
conformității și de monitorizare a 
organismelor notificate, incluzând 
conformitatea cu prevederile articolului 30. 

 

Amendamentul 30 

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 
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 
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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. 

 

Amendamentul 31 

Propunere de directivă 

Articolul 41 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Statele membre transmit anual Comisiei 
detalii privind activitățile autorităților de 
supraveghere a pieței de pe teritoriul lor și 
privind orice planificări sau intensificări 
ale supravegherii pieței, inclusiv privind 
alocarea de resurse suplimentare, 
sporirea eficienței și consolidarea 
capacităților necesare pentru îndeplinirea 
obiectivelor respective. 

 

Amendamentul 32 

Propunere de directivă 

Articolul 41 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 41a 

 Finanțarea autorităților de supraveghere 
a pieței 

 Statele membre furnizează autorităților de 
supraveghere a pieței de pe teritoriul lor 
finanțare adecvată pentru a garanta 
faptul că activitățile acestora sunt 
coerente și eficiente la nivelul Uniunii. 

 

Amendamentul 33 

Propunere de directivă 

Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În cazul în care autoritățile de (1) În cazul în care autoritățile de 
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supraveghere a pieței dintr-un stat membru 
au luat măsuri în temeiul articolului 20 din 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau în 
cazul în care au motive suficiente să creadă 
că un mijloc de măsurare care intră sub 
incidența prezentei directive prezintă un 
risc cu privire la aspectele de protecție a 
intereselor publice care intră sub incidența 
prezentei directive, acestea fac o evaluare 
cu privire la mijlocul de măsurare în cauză, 
vizând toate cerințele stabilite în prezenta 
directivă. Operatorii economici relevanți 
cooperează cu autoritățile de supraveghere 
a pieței, dacă este necesar. 

supraveghere a pieței dintr-un stat membru 
au luat măsuri în temeiul articolului 20 din 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau în 
cazul în care au motive suficiente să creadă 
că un mijloc de măsurare care intră sub 
incidența prezentei directive prezintă un 
risc cu privire la aspectele de protecție a 
intereselor publice care intră sub incidența 
prezentei directive, acestea fac o evaluare 
cu privire la mijlocul de măsurare în cauză, 
vizând toate cerințele relevante stabilite în 
prezenta directivă. Operatorii economici 
relevanți cooperează cu autoritățile de 
supraveghere a pieței, dacă este necesar. 

 

Amendamentul 34 

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 
(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. 

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

 

Amendamentul 35 

Propunere de directivă 

Articolul 42 – alineatul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Statele membre se asigură că se iau fără 
întârziere măsurile restrictive adecvate în 
legătură cu mijlocul de măsurare în cauză. 

(8) Statele membre se asigură că se iau fără 
întârziere măsurile restrictive adecvate în 
legătură cu mijlocul de măsurare în cauză, 
cum ar fi retragerea fără întârziere a 
mijlocului de măsurare de pe piață. 

 

Amendamentul 36 
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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 
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. 

(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 
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. 

 

Amendamentul 37 

Propunere de directivă 

Articolul 49 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre stabilesc norme privind 
sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 
dispozițiilor naționale adoptate în temeiul 
prezentei directive și iau toate măsurile 
necesare pentru a asigura aplicarea acestor 
norme. 

Statele membre se bazează pe 
mecanismele existente pentru a asigura 
punerea în aplicare corectă a regimului 
aplicabil marcajului CE și iau măsurile 
adecvate în caz de utilizare abuzivă a 
marcajului. Statele membre stabilesc 
norme privind sancțiunile aplicabile în 
cazul încălcării de către operatorii 
economici a dispozițiilor naționale 
adoptate în temeiul prezentei directive și 
iau toate măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea acestor norme. Aceste norme pot 
include sancțiuni penale pentru 
încălcările grave. 

 

Amendamentul 38 

Propunere de directivă 

Articolul 49 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 
eficiente, proporționale și cu efect de 

Sancțiunile menționate la primul paragraf 
trebuie să fie eficiente, proporționale cu 
gravitatea încălcării și trebuie să aibă 
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descurajare. efect de descurajare. 

 

Amendamentul 39 

Propunere de directivă 

Articolul 49 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre notifică dispozițiile 
respective Comisiei până la [data 
menționată la articolul 51 al doilea 
paragraf] cel târziu și notifică fără 
întârziere Comisiei orice modificare 
ulterioară care le afectează. 

Statele membre notifică dispozițiile 
respective Comisiei până la [data 
menționată la articolul 51 al doilea 
paragraf] și notifică fără întârziere 
Comisiei orice modificare ulterioară care le 
afectează. Comisia pune la dispoziția 
publicului dispozițiile respective prin 
publicarea lor pe internet. 

 

Amendamentul 40 

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. 

 

Amendamentul 41 

Propunere de directivă 

Articolul 51 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Statele membre comunică Comisiei (2) Statele membre comunică Comisiei 
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textele principalelor dispoziții de drept 
intern pe care le adoptă în domeniul 
reglementat de prezenta directivă. 

textele principalelor  dispoziții de drept 
intern pe care le adoptă în domeniul 
reglementat de prezenta directivă. Comisia 
pune la dispoziția publicului textele 
respective prin publicarea lor pe internet. 

 

Amendamentul 42 

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

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

 

Amendamentul 43 

Propunere de directivă 

Anexa II – partea 2 – modulul A2 – punctul 4 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Un organism notificat, ales de producător , 
realizează controlul mijloacelor de 
măsurare  sau solicită efectuarea 
controlului la intervale corespunzătoare 
determinate de organism , pentru 
verificarea calității controlului intern al 
mijloacelor de măsurare , ținând seama 
inter alia de complexitatea tehnologică a i 
acestora  și de volumul producției. Se 
examinează un eșantion corespunzător de 
mijloace de măsurare  finite , prelevat la 
fața locului  de organism înainte de 
introducerea pe piață și se efectuează 
încercările corespunzătoare , descrise în 
părțile relevante ale standardului 
armonizat, ale documentului normativ 
și/sau ale specificațiilor tehnice  sau 
încercări echivalente, în vederea verificării 
conformității mijloacelor de măsurare  cu 
cerințele relevante  din prezenta directivă. 
În absența unui document relevant, 

Un organism acreditat care face parte din 
organizația producătorului sau un 
organism notificat, ales de producător, 
realizează controlul mijloacelor de 
măsurare  sau solicită efectuarea 
controlului la intervale corespunzătoare 
determinate de organism, pentru verificarea 
calității controlului intern al mijloacelor de 
măsurare, ținând seama inter alia de 
complexitatea tehnologică a acestora și de 
volumul producției. Se examinează un 
eșantion corespunzător de mijloace de 
măsurare  finite , prelevat la fața locului  de 
organism înainte de introducerea pe piață și 
se efectuează încercările corespunzătoare , 
descrise în părțile relevante ale 
standardului armonizat, ale documentului 
normativ și/sau ale specificațiilor tehnice  
sau încercări echivalente, în vederea 
verificării conformității mijloacelor de 
măsurare  cu cerințele relevante  din 
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organismul notificat implicat decide care 
sunt încercările corespunzătoare care 
urmează să fie efectuate. 

prezenta directivă. În absența unui 
document relevant, organismul notificat 
implicat decide care sunt încercările 
corespunzătoare care urmează să fie 
efectuate.  

 

Amendamentul 44 

Propunere de directivă 

Anexa II – partea 5 – modulul C2 – punctul 3 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Un organism notificat, ales de producător , 
realizează controlul mijloacelor de 
măsurare sau dispune efectuarea 
controlului la intervale corespunzătoare 
determinate de organism  , pentru 
verificarea calității controlului intern al 
mijloacelor de măsurare  , ținând seama 
inter alia de complexitatea tehnologică a i 
mijloacelor de măsurare  și de volumul 
producției. Trebuie să se examineze un 
eșantion corespunzător din mijloacele de 
măsurare  finite, prelevat la fața locului  de 
organismul notificat înainte de 
introducerea pe piață și să se efectueze 
încercările corespunzătoare identificate de 
părțile  relevante ale standardelor 
armonizate, documentelor normative și/sau 
ale specificațiilor tehnice  sau încercări 
echivalente, în vederea verificării 
conformității mijlocului de măsurare  cu 
tipul prezentat în certificatul de examinare 
UE  de tip și cu cerințele relevante  din 
prezenta directivă. 

Un organism acreditat care face parte din 
organizația producătorului sau un 
organism notificat, ales de producător, 
realizează controlul mijloacelor de 
măsurare sau dispune efectuarea 
controlului la intervale corespunzătoare 
determinate de organism, pentru verificarea 
calității controlului intern al mijloacelor de 
măsurare, ținând seama inter alia de 
complexitatea tehnologică a mijloacelor de 
măsurare și de volumul producției. Trebuie 
să se examineze un eșantion corespunzător 
din mijloacele de măsurare  finite, prelevat 
la fața locului  de organismul notificat 
înainte de introducerea pe piață și să se 
efectueze încercările corespunzătoare 
identificate de părțile  relevante ale 
standardelor armonizate, documentelor 
normative și/sau ale specificațiilor tehnice  
sau încercări echivalente, în vederea 
verificării conformității mijlocului de 
măsurare  cu tipul prezentat în certificatul 
de examinare UE  de tip și cu cerințele 
relevante  din prezenta directivă.  

 
 
 


