
Pracovní 

orgán 

Rady EU 

Datum 

jednání 

Projednávané dokumenty 

(název uváděn v jazyce rozesílané 

pozvánky z důvodu snadnějšího 

vyhledávání v Extranetu apod.) 

Účastník Stručný popis stavu projednávání 

 

  MĚŘICÍ JEDNOTKY 

2007 

  

PS G7 1. a 2. 10.2007 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending 

Council Directive  80/181/EEC on the 

approximation of the laws of the Member 

States relating to units of measurement 

- 12959/07 MI 211ENT 107 CONSOM 

103 CODEC 940 

- 12959/07 ADD 1 MI 211 ENT 

107CONSOM 103 CODEC 940 

- 12959/07 ADD2 MI 211 ENT 

107CONSOM 103 CODEC 940 

Ing. Eliška 

Machová (ÚNMZ) 

Komise navrhuje aktualizaci směrnice 80/181/EHS s cílem rozšířit její oblast působnosti 

v souladu s článkem 95 Smlouvy o ES, tj. např. na ochranu spotřebitele a životního prostředí, 

dále zahrnout jako zákonnou jednotku novou jednotku SI pro katalytickou aktivitu (katal), 

umožnit neomezené používání doplňkových indikací, které mělo být ukončeno dnem 

31. 12. 2009. Dále zrušit požadavek, aby Spojené království a Irsko ukončily omezené lokální 

výjimky pro jednotky pinta, míle a trojská unce v případech, kde se tyto jednotky ještě používají, 

a naopak vyřadit z povolených jednotek akr, který se v důsledku změn, které proběhly ve 

správních postupech obou členských států, již nepoužívá. 

ĆS vyslechly zdůvodnění návrhu EK a jejího postoje a zároveň sdělily své úvodní připomínky 

k návrhu dokumentu. 

PS G7 23.10. 2007 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending 

Council Directive  80/181/EEC on the 

approximation of the laws of the Member 

States relating to units of measurement 

- 12959/07 MI 211ENT 107 CONSOM 

103 CODEC 940 

- 12959/07 ADD 1 MI 211 ENT 

107CONSOM 103 CODEC 940 

- 12959/07 ADD2 MI 211 ENT 

107CONSOM 103 CODEC 940 

Ing. Eliška 

Machová 

(ÚNMZ) 

ČS prezentovaly své aktuální postoje k návrhu EK. EK seznámila PTPRES a ČS s možným 

dalším časovým harmonogramem projednávání návrhu. 

K datu nebyl návrh projednán v EP, dle informace EK by měl být návrh v parlamentních 

výborech schválen zjednodušeným postupem a dne 5. 11. 2007 by měl být projednán na zasedání 

IMCO. Další jednání PS je plánováno na 6. 11. a  15. 11. 2007. 
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PS G7 6.11.2007 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending 

Council Directive  80/181/EEC on the 

approximation of the laws of the Member 

States relating to units of measurement 

- 12959/07 MI 211ENT 107 CONSOM 

103 CODEC 940 

- 12959/07 ADD 1 MI 211 ENT 

107CONSOM 103 CODEC 940 

- 12959/07 ADD2 MI 211 ENT 

107CONSOM 103 CODEC 94 

Ing. Eliška 

Machová 

(ÚNMZ) 

Předsedající seznámil delegace s posledním vývojem, tj. že projednávání návrhu v Evropském 

parlamentu probíhá zjednodušenou procedurou a Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele 

(IMCO) na svém plenárním zasedání dne 5.11.2007 doporučil přijetí návrhu EK bez 

pozměňovacích návrhů. 

Předsedající dále informoval o svých kontaktech s EP; PRES se snaží prosadit přijetí 

pozměňovacích návrhů v EP. EP má v úmyslu přezkoumat změny, pokud jde o transpoziční 

tabulky a technické změny. Předsedající navrhl pracovní skupině vyslovit svůj souhlas 

s návrhem dokumentu v podobě, jak jej předložilo PRES, a vyzval delegace, aby případně 

vyjádřily své námitky. 

V pracovní skupině přetrvává rozpor pokud jde o časové omezení používání doplňkových 

indikací. 

PS G7 15.11.2007 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending 

Council Directive  80/181/EEC on the 

approximation of the laws of the Member 

States relating to units of measurement 

- 12959/07 MI 211ENT 107 CONSOM 

103 CODEC 940 

- 12959/07 ADD 1 MI 211 ENT 

107CONSOM 103 CODEC 940 

- 12959/07 ADD2 MI 211 ENT 

107CONSOM 103 CODEC 940 

Ing. Eliška 

Machová 

(ÚNMZ) 

Vzhledem k tomu, že 29.11.2007 se bude konat 1. čtení v EP, je nezbytné připravit stanovisko 

pracovní skupině, což však s ohledem na rozporné stanovisko PS ohledně doplňkových indikací 

není možné.  

 

PTPRES vypracuje dokument s poznámkami pod čarou, kde uvede dva návrhy – prodloužení 

lhůty pro používání doplňkových indikací do konce roku 2019 a 2014. 
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PS G7 3. 12. 2007 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending 

Council Directive  80/181/EEC on the 

approximation of the laws of the Member 

States relating to units of measurement 

- DS 1008/07 

Ing. Eliška 

Machová 

(ÚNMZ) 

Většina ČS netrvá na zavedení termínu pro opětovné posouzení stavu v případě dvojího značení 

(event. je možnost kompromisního řešení). 

ČS souhlasí s výjimkou pro UK a IR. 

ČR na minulých jednání pracovní skupiny podpořila návrh některých ČS opět stanovit lhůtu pro 

používání doplňkových indikací. Na striktním stanovení lhůty však ČR netrvá a v tomto smyslu 

stáhla svoji výhradu. Vzhledem ke stavu vyjednávání navrhuje kompromisní přístup, kdy EK by 

byla povinna sledovat implementaci směrnice a podle vývoje situace by eventuálně navrhla její 
revizi. 

PS G7 10. 12. 2007 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending 

Council Directive  80/181/EEC on the 

approximation of the laws of the Member 

States relating to units of measurement 

- DS 10008/1/07 REV 1 

Ing. Eliška 

Machová 

(ÚNMZ) 

ČS se shodly na znění dokumentu, který bude předložen COREPERu dne 12. 12. 2007. Kromě 

již dohodnutých změn (transpoziční tabulky, technické změny) je v dokumentu ponecháno  

neomezené používání doplňkových indikací s tím, že nejpozději do 31. 12. 2009 EK situaci 

přezkoumá a navrhne opatření. S tímto návrhem na úrovni PS nesouhlasilo pouze UK s tím, že 

podporuje původní návrh EK. Kompromisní znění bude předloženo dne 12. 12. 2007 

COREPERU I. 

CRP I 12. 12. 2007 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending 

Council Directive 80/181/EEC on the 

approximation of the laws of the Member 

States relating to units of measurement (LA) 

(First reading) 

- Analysis of the result of the vote in the 

European Parliament in preparation for 

political agreement 

16198/07 MI 332 ENT 150 CONSOM 149 

CODEC 1421 

SZB Bylo dosaženo dohody nad kompromisním zněním návrhu odrážejícím dohodu PS ze dne 10. 12. 

2007, který bude předložen EP. 

Několik CŠ včetně CZ si vzalo výhradu přezkumu (scrutiny reservation). 

 

  2008   

CRP I 18. 6. 2008 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending 

Council Directive 80/181/EEC on the 

approximation of the laws of the Member 

States relating to units of measurement (LA) 

(First reading) 

– Analysis of a draft Presidency compromise 

text in preparation for political agreement 

SZB ČS odsouhlasily nový kompromisní návrh, který SIPRES zpracovalo v návaznosti na neformální 

trialogy s EP. Toto kompromisní znění přineslo minimální změny proti textu schválenému 

COREPERem I v prosinci 2007. Nad předloženým návrhem neproběhla žádná diskuse, nikdo ze 

zástupců členských států se proti návrhu nevyslovil. Předsednictví na závěr sdělilo, že tímto 

získalo mandát předložit Evropskému parlamentu text v návrhu kompromisního znění. 
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10607/08 MI 205 ENT 122 CONSOM 72 

CODEC 765 

IMCO EP 25. 6. 2008   SIPRES předložilo kompromisní text odsouhlasený COREPEREM. Výbor IMCO tento text 

rovněž schválil a potvrdil, že EP by měl podpořit jeho přijetí ve 2. čtení bez pozměňovacích 

návrhů. 

CRP I 27. 6. 2008 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending 

Council Directive 80/181/EEC on the 

approximation of the laws of the Member 

States relating to units of measurement (LA) 

(First reading) 

– Preparation of political agreement 

10982/08 MI 223 ENT 148 CONSOM 77 

CODEC 840 

SZB CRP v bodech I bez diskuze potvrdil dohodu s EP, přičemž by tak v nejbližší době měla učinit i 

sektorová Rada, na které by měl být návrh zařazen jako bod A. 
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Rada pro 

zemědělství a 

rybolov 

15. 7. 2008 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending 

Council Directive 80/181/EEC on the 

approximation of the laws of the Member 

States relating to units of measurement 

 Rada v bodech I bez diskuse potvrdila politickou dohodu nad předloženým kompromisním 

zněním návrhu. 

PS PL 25. 9. 2008 Common position with a view to the 

adoption of the Directive of the European 

Parliament and of the Council amending 

Council Directive 80/181/EC on the 

approximation of the laws of the Member 

States relating to units of measurement 

11915/08 MI 257 ENT 180 CONSOM 92 

CODEC 978 

(11242/08 MI 229 ENT 155 CONSOM 80 

CODEC 888) 

Interinstitutional File 2007/0187 ( COD)     

RNDr. J. Kramoliš 

(KRC) 

PS právníků/lingvistů dokončila právní a jazykovou finalizaci textu Společného postoje Rady. 

Připomínky ČR k překladu byly zohledněny.  Dne  18.  11.  2008 Rada přijala Společný postoj, 

který EK podpořila.   

EP 2. čtení 

 

 

 

16. 12. 2008 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending 

Council Directive 80/181/EEC on the 

approximation of the laws of the Member 

States relating to units of measurement    

 Dne 16. 12. 2008 byl Návrh přijat ve znění Společného postoje Rady ve 2. čtení EP.  

 

Dne 07. 05. 2009 bylo přijaté znění návrhu Směrnice zveřejněno v OJ EU L 114 vol 52 str. 10 jako Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/3/ES ze dne 11. 

března 2009, kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření. (Text 

s významem pro EHP) 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0003&rid=3

