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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

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 hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů 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 hlasů 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. Zvýraznění normální kurzivou 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 Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení ES č. …/…. 
o přidávání vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek do potravin
(KOM(2006)0606 – C6-0337/2006 – 2006/0193(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2006)0606)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0337/2006),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
(A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
ČL. 1 BOD 1 PÍSM. A)

Čl. 3 odst. 3 pododstavec 1 (nařízení (ES) č. …/…) 

„ Slova čl. 14 odst. 2“ se nahrazují slovy 
„čl. 14 odst. 4“

„ Slova čl. 14 odst. 2“ se nahrazují slovy 
„čl. 14 odst. 3“

Pozměňovací návrh 2
ČL. 1 BOD 1 PÍSM. B)

Čl. 3 odst. 3 pododstavec 1 nová věta (nařízení (ES) č. …/…) 

Z naléhavých důvodů může Komise použít Z naléhavých důvodů může Komise použít 
  

1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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postup uvedený v čl. 14 odst. 5. postup uvedený v čl. 14 odst. 5 za účelem 
vyjmutí vitamínu nebo minerální látky 
z výše uvedených seznamů.

Pozměňovací návrh 3
ČL. 1 BOD. 3 PÍSM. B)

Čl. 8 odst. 2 nová věta (nařízení (ES) č. …/…) 

Z naléhavých důvodů může Komise použít 
postup uvedený v čl. 14 odst. 5.

Z naléhavých důvodů může Komise použít 
postup uvedený v čl. 14 odst. 5 za účelem
zařazení látky nebo přísady do přílohy III, 
části A nebo B.

Pozměňovací návrh 4
ČL. 1 BOD 4 PÍSM. B)

Čl. 8 odst. 5 nová věta (nařízení (ES) č. …/…) 

Z naléhavých důvodů může Komise použít 
postup uvedený v čl. 14 odst. 5.

Z naléhavých důvodů může Komise použít 
postup uvedený v čl. 14 odst. 5 za účelem
zařazení látky nebo přísady do přílohy III, 
části A nebo B.

Pozměňovací návrh 5
ČL. 1 BOD 5

Čl. 14 odst. 4 (nařízení ES) č. …/…) 

Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se článek 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) 
a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na ustanovení článku 8 
uvedeného rozhodnutí. 

Lhůta uvedená v čl. 5a odst. 3 písm. c) 
rozhodnutí 1999/468/ES se stanoví na dva 
měsíce, v čl. 5a odst. 4 písm. b) na jeden 
měsíc a v čl. 5a odst. 4 písm. e) tohoto 
rozhodnutí na dva měsíce.

vypouští se


