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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 o medailích a 
žetonech podobných euromincím
(KOM(2008)0514 VOL. I – C6-0332/2008 – 2008/0167(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0514 VOL. I),

– poté, co Rada konzultovala tento návrh s Parlamentem (C6-0332/2008),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0469/2008),

1. schvaluje návrh Komise;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V obecné rovině hrozí v souvislosti s podvodným používáním medailí a žetonů 
napodobujících skutečné euromince dvojí riziko: zaprvé, občané by mohli nabýt přesvědčení, 
že kovové předměty mají statut zákonného platidla. Zadruhé, medaile a žetony by mohly být 
podvodně používány do automatů na mince, pokud budou jejich velikost a vlastnosti kovu 
velmi blízce podobné euromincím. 

Nařízení 2182/2004, které vychází z čl. 123 odst. 4 Smlouvy o ES, má za cíl chránit 
euromince tím, že stanoví, že v členských státech eurozóny by se neměly prodávat, vyrábět, 
dovážet nebo rozšiřovat za účelem prodeje nebo pro jiné obchodní účely medaile a žetony 
mající vizuální charakteristické znaky, velikost nebo vlastnosti kovu podobné euromincím. 
Nařízení 2183/2004, které vychází z článku 308 Smlouvy o ES, rozšiřuje použitelnost 
nařízení 2182/2004 na členské státy, které (dosud) nezavedly euro.

Na základě zkušeností získaných během uplatňování nařízení Rady 2182/2004 a 2183/2004 je 
dvě navrhovaná nařízení Rady upravují v těchto oblastech:

- Znění předpisů je pozměněno tak, aby byla jasněji formulována ochranná ustanovení. 
Podrobněji jsou popsány zvláštní znaky, které by neměly být na medailích ani žetonech 
reprodukovány tak, jak jsou zobrazeny na euromincích se statutem zákonného platidla 
(čl. 2 odst. 1).

- Komise může rozhodnout o tom, zda je vzor podobný vzoru na euromincích. Pro zlepšení 
procesu rozhodování má být stanovisko Komise založeno na všech ochranných 
ustanoveních. Jsou upřesněna kritéria, podle nichž by Komise měla předkládat své 
stanovisko ohledně podobnosti (čl. 2 odst. 2).

- Konečně, pozměňující akt omezuje požadavek na uvedení nápisu „Toto není zákonné 
platidlo“ na medailích a žetonech, na kterých jsou – se zvláštním povolením, které uděluje 
Komise – výrazy „euro“ nebo „eurocent“ nebo symbol eura, na případy, kdy je na medaili 
či žetonu uvedena nominální hodnota, protože v takovém případě je nebezpečí záměny 
s euromincemi vyšší (článek 4).

Zpravodaj výboru analyzoval znění navrhovaných nařízení Rady a nemá proti nim námitek. 
Navrhuje proto schválit návrh beze změn. 
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