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Dnia 26 września 2007 r. Rada, działając na podstawie art. 95 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie

wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie
zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar.

Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji, której powierzono przygotowanie prac Komitetu w tej
sprawie, przyjęła swoją opinię 21 listopada 2007 r. Sprawozdawcą był Bryan CASSIDY.

Na 440. sesji plenarnej w dniach 12 i 13 grudnia 2007 r. (posiedzenie z 12 grudnia) Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny 114 głosami — 2 osoby wstrzymały się od głosu — przyjął następującą opinię:

1. Wnioski i zalecenia

1.1 EKES akceptuje wniosek bez zastrzeżeń.

1.2 W dyrektywie wspomniano koniec 2009 r. jako osta-
teczny termin stosowania „dodatkowych oznaczeń”, tj. oznaczeń
niemetrycznych. Utrzymanie tegoż terminu oznaczałoby koszt
dla wszystkich przedsiębiorstw UE zajmujących się handlem
transatlantyckim.

1.3 W dyrektywie zobowiązuje się również Wielką Brytanię
oraz Irlandię do wyznaczenia ostatecznego terminu dotyczącego
zwolnień dla jednostek: pinta, mila i uncja troy.

1.4 Komisja proponuje, by pozbyć się tych terminów, nie
zastępując ich innymi.

1.5 W dyrektywie definiuje się legalne jednostki miar w UE
jako jednostki metryczne lub jednostki zgodne z międzynaro-

dowym układem SI, który jest ogólnoświatowym systemem
przyjętym w roku 1960 przez Conférence générale des poids et
mesures (Generalna Konferencja Miar). Chociaż sama Unia Euro-
pejska nie jest sygnatariuszem tego porozumienia, to podpisały
je wszystkie państwa członkowskie wchodzące w jej skład.
Regularne aktualizowanie jednostek SI z uwagi na postęp tech-
niczny sprawiło, że Komisja zaproponowała przyjęcie nowej jed-
nostki miary w układzie SI określającej aktywność katalityczną
(katal).

1.6 EKES z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji jako
element dążenia do uproszczenia i usprawnienia prawodawstwa
oraz z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja wykazuje
wrażliwość w kwestii uznawania znaczenia zasady pomocni-
czości w przypadku Irlandii i Wielkiej Brytanii.
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