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PR_COD_2app

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 общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на 
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 80/181/ЕИО на 
Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно 
мерните единици
(11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид общата позиция на Съвета (11915/3/2008 – C6-0425/2008),

– като взе предвид своята позиция на първо четене1 относно предложението на 
Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2007)0510)

– като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

– като взе предвид член 67 от своя Правилник,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите (A6-0476/2008),

1. одобрява общата позиция;

2. констатира, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

3. възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, 
съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

4. възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка 
за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар 
на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския 
съюз;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

1 ОВ C 297 Е, 20.11.2008 г., стр. 105.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

След одобряването от Парламента на предложението на Комисията без изменение на 
първо четене, Съветът прие обща позиция, която добавя допълнителни разпоредби, за 
да отрази промените в Международната система единици (системата SI) и да предвиди 
докладване на Комисията относно развитието във връзка с Директива 80/181/ЕИО, 
особено що се отнася до безпроблемното функциониране  на вътрешния пазар и 
международната търговия, десет години след влизането в сила на изменящата 
директива. Поради това в общата позиция се създава нов член 6б относно доклада на 
Комисията по тези въпроси и се добавя съответно ново съображение (4). Съветът също 
така привлича вниманието към необходимостта да се разшири възприемането на 
пазарите в трети страни на продукти, етикетирани единствено с мерни единици от 
системата SI, в ново съображение (5). 
 
Промените в предложението на Комисията са технически и отразяват развитието в 
системата SI, предвидени в резолюцията на Генералната конференция по мерки и 
теглилки от 2007 г., като посочват допълнителни нови мерни единици (келвин) и като 
правят единиците „радиан“ и „стерадиан“ безразмерни.
 
От името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и съгласно 
решението на координатора от 24 юни 2008 г., председателят съответно препоръчва 
Европейският парламент да одобри общата позиция на второ четене без изменение.
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