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Razveljavitev direktiv o meroslovju ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2010 o predlogu 

direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi direktiv Sveta 71/317/EGS, 

71/347/EGS, 71/349/EGS, 74/148/EGS, 75/33/EGS, 76/765/EGS, 76/766/EGS in 

86/217/EGS o meroslovju (KOM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2008)0801), 

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 

Parlamentu podala predlog (C6-0467/2008), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije Parlamentu in Svetu z naslovom Posledice začetka 
veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja 
(KOM(2009)0665), 

 ob upoštevanju členov 294(3) in 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. maja 20091, 

– ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta z dne 10. novembra 2010, da bo odobril stališče 
Parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0050/2010), 

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen; 

2. odobri skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo k tej resoluciji; 

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj to stališče posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim 

parlamentom. 
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Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 15. decembra 2010 z 

namenom sprejetja Direktive 2011/.../EU Evropskega parlamenta in Sveta o 

razveljavitvi direktiv Sveta 71/317/EGS, 71/347/EGS, 71/349/EGS, 74/148/EGS, 

75/33/EGS, 76/765/EGS, 76/766/EGS in 86/217/EGS o meroslovju 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi 2011/17/EU.) 



PRILOGA 

Izjava Parlamenta, Sveta in Komisije 

V skladu s členom 25 Direktive 2004/22/ES o merilnih instrumentih Evropski parlament in 

Svet pozivata Komisijo, naj pred 30. aprilom 2011 poroča o izvajanju te direktive in po 

potrebi predloži zakonodajni predlog. 

V zvezi s tem in v skladu z načeli boljše priprave zakonodaje (po potrebi vključno z oceno 

učinka in odprtim posvetovanjem), bo opravljena ocena, da bi ugotovili, ali in, če je potrebno, 

v kolikšnem obsegu bi bilo treba razširiti področje uporabe Direktive 2004/22/ES, da bi 

vključili katere od merilnih instrumentov, ki jih zdaj urejajo direktive 71/317/EGS, 

71/347/EGS, 74/148/EGS, 75/33/EGS, 76/765/EGS, 76/766/EGS in 86/217/EGS. 

Datum za razveljavitev teh direktiv bo tudi ponovno preučen v skladu z izidom te ocene, da bi 

zagotovili skladnost zakonodajnih ukrepov Unije na področju merilnih instrumentov. 

 


