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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta o spremembi Direktive Sveta 80/181/EGS o približevanju zakonodaje držav 
članic, ki se nanaša na merske enote
(11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (11915/3/2008 – C6-0425/2008),

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave1 o predlogu Komisije Parlamentu in 
Svetu (KOM(2007)0510),

– ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

– ob upoštevanju člena 67 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za notranji trg in varstvo 
potrošnikov (A6-0476/2008)

1. sprejme skupno stališče;

2. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s skupnim stališčem;

3. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na 
podlagi člena 254(1) Pogodbe ES;

4. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi 
postopki pravilno zaključeni, podpiše pravni akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem 
Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

1 UL C 297 E, 20.11.2008, str. 105.
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OBRAZLOŽITEV

Potem ko je Parlament v prvi obravnavi brez predlogov sprememb odobril predlog Komisije, 
je Svet sprejel skupno stališče, s katerim se dodajo nadaljnje določbe, ki odražajo spremembe 
v sistemu mednarodnih standardov in določajo, da mora Komisija deset let po začetku 
veljavnosti direktive o spremembi poročati o dogajanju v zvezi z direktivo 80/181/EGS, zlasti 
glede nemotenega delovanja notranjega trga in mednarodne trgovine. S skupnim stališčem se 
torej vstavi nov člen 6b o poročilu Komisije o tem dogajanju in doda ustrezna nova uvodna 
izjava (4). Obenem Svet z novo uvodno izjavo (5) opozarja, da je treba na trgih tretjih držav 
bolj uveljaviti proizvode, označene zgolj v enotah mednarodnih standardov. 
 
Spremembe predloga Komisije so tehnične narave in s tem, ko se sklicujejo na dodatne nove 
merske enote (kelvin) ter opredeljujejo enoti „radian“ in „steradian“ za brezdimenzionalni, 
odražajo najnovejše dosežke v okviru sistema mednarodnih standardov, izpostavljene v 
resoluciji generalne konference za uteži in mere iz leta 2007.
 
Predsednik zato v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter v skladu s sklepom 
koordinatorjev z dne 24. junija 2008 priporoča, da Evropski parlament sprejme skupno 
stališče v drugi obravnavi brez predlogov sprememb.
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