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_____________________________________________________________ 
 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 21a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21a) Vse obveznosti, ki jih gospodarskim 
subjektom nalaga ta direktiva, bi morale 
veljati tudi v primeru prodaje na daljavo.  

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 28a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Če lahko izdaja enotne izjave EU o 
skladnosti zaradi njene kompleksnosti ali 
področja uporabe povzroči posebne 
težave, bi morala obstajati možnost, da se 
ta izjava zamenja s posameznimi izjavami 
EU o skladnosti za posamezni merilni 
instrument. 

 

Predlog spremembe  3 
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Predlog direktive 
Uvodna izjava 46 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(46) Treba je zagotoviti prehodno ureditev, 
glede na katero bodo merilni instrumenti, 
ki so že bili dani na trg v skladu z 
Direktivo 2004/22/ES, dostopni na trgu in 
dani v uporabo. 

(46) Zagotoviti je treba prehodno ureditev, 
po kateri bodo imeli gospodarski subjekti 
na voljo razumno časovno obdobje, v 
katerem bodo merilni instrumenti, ki so že 
bili dani na trg v skladu z Direktivo 
2004/22/ES, dostopni na trgu in dani v 
obratovanje. Gospodarskim subjektom bi 
moralo biti omogočeno, da prodajo zaloge 
merilnih instrumentov, ki so na datum 
uporabe nacionalnih predpisov o prenosu 
te direktive že v distribucijski verigi.  

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 
Člen 4 – točka 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) „podsestav“ pomeni strojno napravo, 
navedeno v posebnih prilogah, ki deluje 
samostojno in je sestavni del merilnega 
instrumenta skupaj z: – drugimi podsestavi, 
s katerimi je združljiva, ali – drugimi 
merilnimi instrumenti, s katerimi je 
združljiva, 

(2) „podsestav“ pomeni strojno napravo, 
navedeno v prilogah o posameznih 
instrumentih, ki deluje samostojno in je 
sestavni del merilnega instrumenta skupaj 
z: – drugimi podsestavi, s katerimi je 
združljiva, ali – drugimi merilnimi 
instrumenti, s katerimi je združljiva, 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 
Člen 4 – točka 7 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) „začetek uporabe“ pomeni prvo 
uporabo instrumenta, namenjenega 
končnemu uporabniku za namene, za 
katere je predviden; 

(7) „začetek uporabe“ pomeni prvo 
uporabo merilnega instrumenta, 
namenjenega končnemu uporabniku za 
namene, za katere je predviden; 

 



 

 
 PE527.271/ 3 

 SL 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 
Člen 4 – točka 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) „dajanje na trg“ pomeni prvič 
omogočiti dostopnost merilnega 
instrumenta na trgu Unije;  

(5) „omogočanje dostopnosti na trgu“ 
pomeni dobavo merilnega instrumenta za 
distribucijo ali uporabo na trgu Unije v 
okviru gospodarske dejavnosti, bodisi 
odplačno ali neodplačno; 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 
Člen 4 – točka 6 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) „omogočiti dostopnost na trgu“ 
pomeni vsako dobavo merilnega 
instrumenta za distribucijo ali uporabo na 
trgu Unije v okviru gospodarske 
dejavnosti, bodisi odplačno ali 
neodplačno; 

(6) „dajanje na trg“ pomeni prvič 
omogočiti dostopnost merilnega 
instrumenta na trgu Unije;  

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 
Člen 4 – točka 12 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) „gospodarski subjekti“ pomenijo 
proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, 
uvoznika in distributerja; 

(12) „gospodarski subjekt“ pomeni 
proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, 
uvoznika ali distributerja; 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 
Člen 4 – točka 14 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) „usklajeni standard“ pomeni usklajeni 
standard, kot je opredeljen v členu 2(1)(c) 

(14) „usklajeni standard“ pomeni standard, 
kot je opredeljen v členu 2(1)(c) Uredbe 
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Uredbe (EU) št. […/…][o evropski 
standardizaciji] 

(EU) št. […/…][o evropski standardizaciji] 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če obstajajo posebne priloge, ki določajo 
bistvene zahteve za podsestave, se za te 
podsestave smiselno uporablja ta direktiva. 

Če obstajajo priloge o posameznih 
instrumentih, ki določajo bistvene zahteve 
za podsestave, se za te podsestave smiselno 
uporablja ta direktiva. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 
Člen 6 – naslov 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Bistvene zahteve in ugotavljanje 
skladnosti 

Bistvene zahteve 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 
Člen 8 – odstavek 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Proizvajalci zagotovijo, da je na njihovih 
merilnih instrumentih označena vrsta, 
serija ali serijska številka ali kateri koli 
drugi identifikacijski element; v primeru, 
da velikost ali narava merilnega 
instrumenta tega ne dopušča, zagotovijo, 
da so podatki navedeni na embalaži ali v 
spremnem dokumentu. 

5. Proizvajalci zagotovijo, da je na njihovih 
merilnih instrumentih označena vrsta, 
serija ali serijska številka ali drugi 
identifikacijski element; če velikost ali 
narava merilnega instrumenta tega ne 
dopušča, zagotovijo, da so podatki 
navedeni na embalaži ali v spremnem 
dokumentu v skladu s točko 9.2 Priloge I. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 
Člen 8 – odstavek 6 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Proizvajalci navedejo ime, registrirano 
trgovsko ime ali registrirano blagovno 
znamko in naslov, na katerem so 
dosegljivi, na merilnem instrumentu ali, 
če to ni mogoče, na embalaži ali v 
spremnem dokumentu. V naslovu mora biti 
naveden center za stike, kjer je proizvajalec 
dosegljiv. 

6. Proizvajalci na merilnem instrumentu 
navedejo svoje ime, registrirano trgovsko 
ime ali registrirano blagovno znamko in 
poštni ali, če obstaja, spletni naslov, na 
katerem so dosegljivi, če pa to ni mogoče 
razumno pričakovati, te podatke v skladu 
s točko 9.2 Priloge I navedejo na embalaži 
ali v spremnem dokumentu. V naslovu 
mora biti naveden center za stike, kjer je 
proizvajalec dosegljiv. Kontaktni podatki 
so v jeziku, ki je končnim uporabnikom in 
organom za tržni nadzor zlahka razumljiv. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 
Člen 8 – odstavek 7 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Proizvajalci zagotovijo, da so merilnemu 
instrumentu priložena navodila in 
informacije v skladu s točko 9.3 Priloge I v 
jeziku, ki ga končni uporabniki brez težav 
razumejo, kot ga določi zadevna država 
članica. 

7. Proizvajalci zagotovijo, da so merilnemu 
instrumentu priložena navodila in 
informacije v skladu s točko 9.3 Priloge I v 
jeziku, ki ga končni uporabniki brez težav 
razumejo, kot ga določi zadevna država 
članica. Ta navodila in varnostne 
informacije ter vse oznake so jasne, 
razumljive in čitljive. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 
Člen 10 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Uvozniki navedejo ime, registrirano 
trgovsko ime ali registrirano blagovno 
znamko in naslov, na katerem so 
dosegljivi, na merilnem instrumentu ali, 
če to ni mogoče, na embalaži ali v 
spremnem dokumentu v skladu s točko 9.2 
Priloge I. 

3. Uvozniki na merilnem instrumentu 
navedejo svoje ime, registrirano trgovsko 
ime ali registrirano blagovno znamko in 
poštni ali, če obstaja, spletni naslov, na 
katerem so dosegljivi, če pa to ni mogoče 
razumno pričakovati, na embalaži ali v 
spremnem dokumentu v skladu s točko 9.2 
Priloge I. Kontaktni podatki so v jeziku, ki 
je končnim uporabnikom in organom za 
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tržni nadzor zlahka razumljiv. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 
Člen 10 – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Uvozniki zagotovijo, da so merilnemu 
instrumentu priložena navodila in 
informacije v skladu s točko 9.3 Priloge I v 
jeziku, ki ga končni uporabniki brez težav 
razumejo, kot ga določi zadevna država 
članica. 

4. Uvozniki zagotovijo, da so merilnemu 
instrumentu priložena zahtevana 
dokumentacija, navodila in informacije v 
skladu s točko 9.3 Priloge I v jeziku, ki ga 
končni uporabniki brez težav razumejo, kot 
ga določi zadevna država članica. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 
Člen 11 – odstavek 5a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Države članice zagotovijo, da lahko 
distributerji merilne instrumente, ki so 
zakonito dani na trg pred [datumom iz 
drugega pododstavka člena 51(1)], dajo 
na trg brez dodatnih zahtev. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 
Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Gospodarski subjekti na zahtevo organa za 
nadzor trga za obdobje 10 let določijo 
naslednje: 

Gospodarski subjekti na zahtevo organa za 
nadzor trga za obdobje 10 let pojasnijo: 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 
Člen 13 – odstavek 2 



 

 
 PE527.271/ 7 

 SL 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Gospodarski subjekti so zmožni predložiti 
informacije iz prvega odstavka za obdobje 
10 let po tem, ko jim je bil merilni 
instrument dobavljen, in za obdobje 10 let 
po tem, ko so merilni instrument dobavili. 

Gospodarski subjekti predložijo 
informacije iz prvega odstavka za obdobje 
10 let po tem, ko jim je bil merilni 
instrument dobavljen, in za obdobje 10 let 
po tem, ko so merilni instrument dobavili. 
Po opravljeni dobavi se od njih se ne 
zahteva, da te informacije posodabljajo. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 
Člen 13a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 13a 

 Zahteve za gospodarske subjekte v zvezi z 
izdelki na zalogi 

 Države članice zagotovijo, da za 
gospodarske subjekte v zvezi z izdelki na 
zalogi veljajo zahteve v skladu s členom 
50. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 
Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar normativni dokument izpolnjuje 
zahteve, ki jih zajema in ki so določene v 
Prilogi I in ustreznih prilogah o 
posameznih dokumentih, Komisija lahko  

1. Komisija na zahtevo države članice ali 
po potrebi na lastno pobudo 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

objavi sklicevanje na navedeni normativni črtano 
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dokument Uradnega lista Evropske unije . 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 
Člen 16 – odstavek 1 – točka a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (a) navede normativne dokumente in 
oblikuje seznam tistih delov, ki ustrezajo 
zahtevam iz normativnih dokumentov, 
določenim v Prilogi I in v zadevnih 
prilogah za posamezne instrumente; 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 
Člen 16 – odstavek 1 – točka b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (b) objavi sklicevanje na navedeni 
normativni dokument Uradnega lista 
Evropske unije. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 
Člen 20 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Izjava EU o skladnosti ima vzorčno 
strukturo, določeno v Prilogi III k 
Sklepu št. 768/2008/ES, vsebuje elemente, 
opredeljene v ustreznih modulih iz 
Priloge II k tej direktivi, in se redno 
posodablja. Prevede se v jezik ali jezike, ki 
ga/jih zahteva država članica, kjer se 
merilni instrument da na trg ali je dostopen 
na trgu. 

2. Izjava EU o skladnosti ima vzorčno 
strukturo, določeno v Prilogi III k 
Sklepu št. 768/2008/ES, vsebuje elemente, 
opredeljene v ustreznih modulih iz 
Priloge II k tej direktivi, in se redno 
posodablja. Gospodarski subjekt na 
zahtevo organov za nadzor trga zagotovi 
izvod izjave EU o skladnosti v papirni ali 
elektronski obliki ter zagotovi, da se 
prevede v jezik ali jezike, ki ga/jih 
zahtevajo države članice, kjer se merilni 
instrument da na trg ali je dostopen na trgu. 
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Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 
Člen 20 – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Proizvajalec s pripravo izjave EU o 
skladnosti prevzame odgovornost za 
skladnost merilnega instrumenta. 

4. Proizvajalec s pripravo izjave EU o 
skladnosti prevzame odgovornost za 
skladnost merilnega instrumenta z 
zahtevami, določenimi v tej direktivi. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 
Člen 22 – odstavek 2a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Za dodatne meroslovne oznake smiselno 
veljajo splošna načela iz člena 30 Uredbe 
(ES) št. 765/2008. 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 
Člen 24 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice Komisijo in druge države 
članice obvestijo o organih, pristojnih za 
ugotavljanje skladnosti tretjih oseb v 
skladu s to direktivo. Navedena priglasitev 
vključuje informacije o vrstah merilnih 
instrumentov, za katere je bil posamezni 
organ imenovan, in poleg tega, kadar je to 
ustrezno, o razredih točnosti 
instrumentov, merilnem območju, tehniki 
merjenja ter o vseh lastnostih 
instrumentov, ki omejujejo obseg 
priglasitve. 

1. Države članice Komisijo in druge države 
članice obvestijo o organih, pristojnih za 
ugotavljanje skladnosti tretjih oseb v 
skladu s to direktivo. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog direktive 
Člen 25 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice imenujejo priglasitveni 
organ, ki je pristojen za uvedbo in 
izvajanje potrebnih postopkov za 
ocenjevanje in priglasitev organov za 
ugotavljanje skladnosti ter spremljanje 
priglašenih organov, vključno s skladnostjo 
z določbami člena 30. 

1. Države članice imenujejo enoten 
priglasitveni organ, ki je pristojen za 
uvedbo in izvajanje potrebnih postopkov za 
ocenjevanje in priglasitev organov za 
ugotavljanje skladnosti ter spremljanje 
priglašenih organov, vključno s skladnostjo 
z določbami člena 30. 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog direktive 
Člen 32 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Priglasitev vključuje vse podrobnosti o 
dejavnostih ugotavljanja skladnosti, 
modulu ali modulih za ugotavljanje 
skladnosti in zadevnem merilnem 
instrumentu ali merilnih instrumentih ter 
ustrezno potrdilo o usposobljenosti. 

3. Priglasitev vsebuje informacije o vrstah 
merilnih instrumentov, za katere je bil 
posamezni organ imenovan, in po potrebi 
informacije o razredih točnosti 
instrumentov, merilnem območju, tehniki 
merjenja ter o vseh lastnostih 
instrumentov, ki omejujejo obseg 
priglasitve. Priglasitev vključuje vse 
podrobnosti o dejavnostih ugotavljanja 
skladnosti, modulu ali modulih za 
ugotavljanje skladnosti in zadevnem 
merilnem instrumentu ali merilnih 
instrumentih ter ustrezno potrdilo o 
usposobljenosti. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 
Člen 41 – odstavek 1a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice Komisijo letno obveščajo o 
dejavnostih svojih organov za nadzor trga 
ter o vseh načrtih za povečanje nadzora 
trga in njegovem dejanskem povečanju, 
tudi o povečanju sredstev, izboljšanju 
učinkovitosti in vzpostavljanju potrebnih 
zmogljivosti za doseganje zastavljenih 
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ciljev. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog direktive 
Člen 41a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 41a 

 Financiranje organov za nadzor trga 

 Države članice svojim organom za nadzor 
trga zagotovijo ustrezno financiranje, da 
bi zagotovile skladnost in učinkovitost 
njihovih dejavnosti v vsej Uniji. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog direktive 
Člen 42 – odstavek 1 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar so organi za nadzor trga ene 
države članice ukrepali v skladu s 
členom 20 Uredbe (ES) št. 765/2008 ali 
kadar utemeljeno menijo, da merilni 
instrument, ki ga zajema ta direktiva, 
pomeni tveganje za vidike zaščite javnega 
interesa, ki so določeni v tej direktivi, 
izvedejo vrednotenje zadevnega merilnega 
instrumenta v zvezi z izpolnjevanjem vseh 
zahtev iz te direktive. Zadevni gospodarski 
subjekti po potrebi sodelujejo z organi za 
nadzor trga. 

1. Kadar so organi za nadzor trga ene 
države članice ukrepali v skladu s 
členom 20 Uredbe (ES) št. 765/2008 ali 
kadar utemeljeno menijo, da merilni 
instrument, ki ga zajema ta direktiva, 
pomeni tveganje za vidike zaščite javnega 
interesa, ki so določeni v tej direktivi, 
izvedejo vrednotenje zadevnega merilnega 
instrumenta v zvezi z izpolnjevanjem vseh 
zadevnih zahtev iz te direktive. Zadevni 
gospodarski subjekti po potrebi sodelujejo 
z organi za nadzor trga. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog direktive 
Člen 42 – odstavek 4 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Kadar gospodarski subjekt ne sprejme 
korektivnih ukrepov v roku iz drugega 
pododstavka odstavka 1, organi za nadzor 

4. Kadar gospodarski subjekt ne sprejme 
korektivnih ukrepov v roku iz drugega 
pododstavka odstavka 1, organi za nadzor 
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trga sprejmejo ustrezne začasne ukrepe za 
prepoved dostopnosti merilnega 
instrumenta na nacionalnem trgu ali pa ga 
umaknejo ali odpokličejo z navedenega 
trga. 

trga sprejmejo ustrezne začasne ukrepe za 
prepoved ali omejitev dostopnosti 
merilnega instrumenta na nacionalnem trgu 
ali pa ga umaknejo ali odpokličejo z 
navedenega trga. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog direktive 
Člen 42 – odstavek 8 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Države članice zagotovijo takojšnje 
izvajanje ustreznih omejevalnih ukrepov v 
zvezi z zadevnim merilnim instrumentom. 

8. Države članice zagotovijo izvajanje 
ustreznih omejevalnih ukrepov v zvezi z 
zadevnim merilnim instrumentom, na 
primer njegov takojšnji umik s trga. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog direktive 
Člen 48 – odstavek 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Delegiran akt, sprejet v skladu s 
členom 46, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v dveh mesecih po 
prejemu obvestila o navedenem aktu ne 
izrazita nasprotovanja, ali če pred iztekom 
navedenega obdobja oba Komisijo 
obvestita, da se z aktom strinjata. Na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se 
navedeno obdobje podaljša za dva meseca. 

5. Delegiran akt, sprejet v skladu s 
členom 47, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v dveh mesecih po 
prejemu obvestila o navedenem aktu ne 
izrazita nasprotovanja, ali če pred iztekom 
navedenega obdobja oba Komisijo 
obvestita, da se z aktom strinjata. Na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se 
navedeno obdobje podaljša za dva meseca. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog direktive 
Člen 49 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice določijo pravila o kaznih za 
kršitev nacionalnih predpisov, sprejetih na 
podlagi te direktive, in izvedejo vse 
potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega 

Države članice nadalje razvijajo obstoječe 
mehanizme, da zagotovijo pravilno 
izvajanje ureditve, ki ureja oznako CE, in 
v primeru nepravilne rabe te oznake 
ustrezno ukrepajo. Države članice določijo 
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izvrševanja. pravila o kaznih za gospodarske subjekte v 
primeru kršitev nacionalnih predpisov, 
sprejetih na podlagi te direktive, in 
sprejmejo vse potrebne ukrepe za 
zagotovitev njihovega izvrševanja. Ta 
pravila lahko zajemajo tudi kazenske 
sankcije za resne kršitve. 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog direktive 
Člen 49 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kazni so učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne. 

Kazni iz prvega odstavka so učinkovite, 
sorazmerne glede na resnost kršitve in 
odvračalne. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog direktive 
Člen 49 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice o navedenih določbah 
obvestijo Komisijo najpozneje do [datuma 
iz drugega pododstavka člena 51], pri 
čemer jo nemudoma obvestijo o kakršnih 
koli naknadnih spremembah. 

Države članice o navedenih določbah 
obvestijo Komisijo do [datuma iz drugega 
pododstavka člena 51], pri čemer jo 
nemudoma obvestijo o vseh naknadnih 
spremembah. Komisija te določbe objavi 
na spletu. 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog direktive 
Člen 51 – odstavek 1 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice najpozneje do [vstavi 
datum – 2 leti po sprejetju] sprejmejo in 
objavijo zakone in druge predpise, 
potrebne za uskladitev s členi 4(5) do (22), 
8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20, 22, 23(1), 
23(3), 23(5), 23(6), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

Države članice najpozneje do [vstavi 
datum – 3 leta po sprejetju] sprejmejo in 
objavijo zakone in druge predpise, 
potrebne za uskladitev s členi 4(5) do (22), 
8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20, 22, 23(1), 
23(3), 23(5), 23(6), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
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41, 42, 43, 44, 45, 49, 50 in Prilogo II. 
Komisiji takoj sporočijo besedilo 
navedenih predpisov in korelacijsko tabelo 
med navedenimi predpisi in to direktivo. 

41, 42, 43, 44, 45, 49, 50 in Prilogo II. 
Besedilo navedenih predpisov in 
korelacijsko tabelo med temi predpisi in to 
direktivo nemudoma posredujejo Komisiji. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog direktive 
Člen 51 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice predložijo Komisiji 
besedila temeljnih predpisov nacionalne 
zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga 
ureja ta direktiva. 

2. Države članice predložijo Komisiji 
besedila temeljnih predpisov nacionalne 
zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga 
ureja ta direktiva. Komisija ta besedila 
objavi na spletu. 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog direktive 
Priloga I – točka 9 – točka 9.2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9.2. Instrument premajhnih dimenzij ali 
preobčutljive konstrukcije, da bi na njem 
lahko bile zadevne informacije, mora imeti 
ustrezno označeno embalažo, če je 
zapakiran, in spremne dokumente, ki jih 
zahtevajo določbe iz te direktive. 

9.2. Instrument premajhnih dimenzij ali 
preobčutljive konstrukcije, da bi na njem 
lahko bile zadevne informacije, mora imeti 
ustrezno označeno embalažo, če je 
zapakiran, ali spremne dokumente, ki jih 
zahtevajo določbe iz te direktive. 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog direktive 
Priloga II – del 2 – modul A2 – točka 4 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Priglašeni organ, ki ga izbere proizvajalec, 
izvaja ali da izvesti kontrolne preglede 
instrumentov v primernih časovnih 
presledkih, ki jih določi organ, da preveri 
kakovost notranje kontrole instrumenta, 
upoštevajoč med drugim tehnološko 
zapletenost instrumentov in količino 
proizvodnje. Pregleda se ustrezen vzorec 

Pooblaščeni notranji organ ali priglašeni 
organ, ki ga izbere proizvajalec, izvaja ali 
da izvesti kontrolne preglede instrumentov 
v primernih časovnih presledkih, ki jih 
določi organ, da preveri kakovost notranje 
kontrole instrumenta, upoštevajoč med 
drugim tehnološko zapletenost 
instrumentov in količino proizvodnje. 
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končnih merilnih instrumentov, ki jih pred 
dajanjem na trg organ odvzame na kraju 
samem , ter se opravijo ustrezni preskus iz 
zadevnih delov usklajenih standardov, 
normativnih dokumentov in/ali tehničnih 
specifikacij ali enakovredni preskusi zaradi 
kontrole skladnosti instrumentov z 
ustreznimi zahtevami iz te direktive. Če 
zadevnega dokumenta ni, zadevni 
priglašeni organ odloči o primernih 
preskusih, ki jih je treba opraviti. 

Pregleda se ustrezen vzorec končnih 
merilnih instrumentov, ki jih pred dajanjem 
na trg organ odvzame na kraju samem, ter 
se opravijo ustrezni preskus iz zadevnih 
delov usklajenih standardov, normativnih 
dokumentov in/ali tehničnih specifikacij ali 
enakovredni preskusi zaradi kontrole 
skladnosti instrumentov z ustreznimi 
zahtevami iz te direktive. Če zadevnega 
dokumenta ni, zadevni priglašeni organ 
odloči o primernih preskusih, ki jih je treba 
opraviti.  

 

Predlog spremembe  44 

Predlog direktive 
Priloga II – del 5 – modul C2 – točka 3 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Priglašeni organ, ki ga izbere proizvajalec, 
izvaja ali da izvesti kontrolne preglede 
instrumentov v primernih časovnih 
presledkih, ki jih določi organ, da preveri 
kakovost notranje kontrole instrumentov, 
upoštevajoč med drugim tehnološko 
zapletenost merilnih instrumentov in 
količino proizvodnje. Pregleda se ustrezen 
vzorec končnih merilnih instrumentov , ki 
jih priglašeni organ pred dajanjem na trg 
odvzame na kraju samem, ter opravijo se 
ustrezni preskusi iz zadevnih delov 
usklajenih standardov, normativnih 
dokumentov in/ali tehničnih specifikacij ali 
enakovredni preskusi zaradi kontrole 
skladnosti instrumenta s tipom, ki je opisan 
v potrdilu o EU- pregledu tipa, in 
ustreznimi zahtevami iz te direktive. 

Pooblaščeni notranji organ ali priglašeni 
organ, ki ga izbere proizvajalec, izvaja ali 
da izvesti kontrolne preglede instrumentov 
v primernih časovnih presledkih, ki jih 
določi organ, da preveri kakovost notranje 
kontrole instrumenta, upoštevajoč med 
drugim tehnološko zapletenost merilnih 
instrumentov in količino proizvodnje. 
Pregleda se ustrezen vzorec končnih 
merilnih instrumentov, ki jih priglašeni 
organ pred dajanjem na trg odvzame na 
kraju samem, ter opravijo se ustrezni 
preskusi iz zadevnih delov usklajenih 
standardov, normativnih dokumentov in/ali 
tehničnih specifikacij ali enakovredni 
preskusi zaradi kontrole skladnosti 
instrumenta s tipom, ki je opisan v potrdilu 
o EU-pregledu tipa, in ustreznimi 
zahtevami iz te direktive.  

 
 


