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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, 
ar kuru groza Padomes Direktīvu 80/181/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz mērvienībām
(11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (11915/3/2008 – C6-0425/2008),

– ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā1 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei (COM(2007)0510),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ieteikumu otrajam 
lasījumam (A6-0476/2008),

1. apstiprina kopējo nostāju;

2. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar kopējo nostāju;

3. uzdod priekšsēdētājam kopā ar Padomes priekšsēdētāju parakstīt aktu saskaņā ar EK 
līguma 254. panta 1. punktu;

4. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, vai ir ievērotas 
visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā 
publicēšanu “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

1 OV C 297 E, 20.11.2008., 105. lpp.
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PASKAIDROJUMS

Pēc tam, kad Parlaments apstiprināja Komisijas priekšlikumu pirmajā lasījumā bez 
grozījumiem, Padome pieņēma kopējo nostāju, kurā iekļāva papildu noteikumus, lai 
atspoguļotu izmaiņas starptautisko mērvienību (SI) sistēmā un sniegtu Komisijai pārskatu par 
izmaiņām saistībā ar Direktīvu 80/181/EEK, jo īpaši attiecībā uz nevainojamu iekšējā tirgus 
un starptautiskās tirdzniecības darbību desmit gadus pēc tam, kad stājusies spēkā šī direktīva, 
ar kuru tiek veikti grozījumi. Kopējā nostājā attiecīgi ir iekļauts jauns 6.b pants par Komisijas 
pienākumu ziņot par minētajiem jautājumiem un pievienots atbilstošs jauns (4) apsvērums. 
Padome ir arī vērsusi uzmanību uz nepieciešamību veicināt tikai ar SI mērvienībām marķētu 
produktu pieņemšanu trešo valstu tirgos, iekļaujot jaunu (5) apsvērumu. 
 
Izmaiņas, kas izdarītas Komisijas priekšlikumā, ir tehniskas un atspoguļo izmaiņas SI sistēmā, 
kas tika norādītas 2007. gada Vispārējās svaru un mēru konferences rezolūcijā, kurā ir 
minētas atsauces uz jaunām papildmērvienībām (kelvins) un kurā vienības „radiāns” un 
„steradiāns” ir definētas kā bezdimensionālas vienības.
 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā un saskaņā ar koordinatoru 
2008. gada 24. jūnija lēmumu minētās komitejas priekšsēdētājs iesaka Eiropas Parlamentam 
apstiprināt kopējo nostāju otrajā lasījumā bez grozījumiem.
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