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Intrekking van richtlijnen inzake metrologie ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 december 2010 over het voorstel 

voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende intrekking van de 

Richtlijnen 71/317/EEG, 71/347/EEG, 71/349/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG, 

76/766/EEG en 86/217/EEG van de Raad inzake metrologie (COM(2008)0801 – 

C6-0467/2008 – 2008/0227(COD)) 

 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2008)0801), 

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel 

door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0467/2008), 

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Parlement en de Raad getiteld "Gevolgen 
van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele 
besluitvormingsprocedures" (COM(2009)0665), 

 gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 114, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 mei 20091, 

– gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 10 november 
2010 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig 
artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming 

(A7-0050/2010), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Parlement, de Raad 

en de Commissie, die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd; 

3. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 

aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

                                                 
1 PB C 277 van 17.11.2009, blz. 49. 



 

P7_TC1-COD(2008)0227 

 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 december 2010 

met het oog op de aanneming van Richtlijn 2011/…/EU van het Europees Parlement en de 

Raad houdende intrekking van de Richtlijnen 71/317/EEG, 71/347/EEG, 71/349/EEG, 

74/148/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG, 76/766/EEG en 86/217/EEG van de Raad inzake 

metrologie 

 

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van 

het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Richtlijn 2011/17/EU). 



BIJLAGE 
 

Verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 

Overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2004/22/EG betreffende meetinstrumenten nodigen het 

Europees Parlement en de Raad de Commissie uit om vóór 30 april 2011 verslag uit te brengen 

over de tenuitvoerlegging van de richtlijn en eventueel met een wetgevingsvoorstel te komen. 

In dit verband, en in overeenstemming met de beginselen van beter wetgeven (met inbegrip van 

effectbeoordeling en open raadpleging waar dit gewenst is), zal de vraag worden onderzocht of, 

en zo ja in welke mate, de werkingssfeer van Richtlijn 2004/22/EG dient te worden verruimd 

om hier ook de meetinstrumenten onder te laten vallen die momenteel vallen onder de 

richtlijnen 71/317/EEG, 71/347/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG, 76/766/EEG and 

86/217/EEG. 

De datum voor intrekking van deze richtlijnen zal, aan de hand van de uitkomst van deze 

toetsing, ook opnieuw worden onderzocht met het oog op waarborging van de samenhang van 

de wetgeving van de Unie op het gebied van meetinstrumenten. 

 


