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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie ES č. …/… o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších 
látok do potravín
(KOM(2006)0606 – C6-0337/2006 – 2006/0193(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0606)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0337/2006),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ČLÁNOK 1 BOD 1 PÍSM. A)

Článok 3 odsek 3 pododsek 1 (nariadenie ES č. ../..)

a) Slová „článku 14 ods. 2“ sa nahrádzajú 
slovami „článku 14 ods. 4“

a) Slová „článku 14 ods. 2“ sa nahrádzajú 
slovami „článku 14 ods. 3“ 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1 BOD 1 PÍSM. B)

Článok 3 odsek 3 pododsek 1 nová veta (nariadenie ES č. ../..)

Z vážnych naliehavých dôvodov môže Z vážnych naliehavých dôvodov môže 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Komisia uplatniť postup uvedený v článku 
14 ods. 5.

Komisia uplatniť postup uvedený v článku 
14 ods. 5 s cieľom vyňať vitamín alebo 
minerálnu látku zo zoznamov uvedených 
vyššie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ČLÁNOK 1 BOD 3 PÍSM. B)

Článok 8 odsek 2 nová veta (nariadenie ES č. ../..)

Z vážnych naliehavých dôvodov môže 
Komisia uplatniť postup uvedený v článku 
14 ods. 5.

Z vážnych naliehavých dôvodov môže
Komisia uplatniť postup uvedený v článku 
14 ods. 5 s cieľom zahrnúť látku alebo 
zložku do prílohy III, časť A alebo B.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 1 BOD 4 PÍSM. B)

Článok 8 odsek 5 nová veta (nariadenie ES č. ../..)

Z vážnych naliehavých dôvodov môže 
Komisia uplatniť postup uvedený v článku 
14 ods. 5

Z vážnych naliehavých dôvodov môže 
Komisia uplatniť postup uvedený v článku 
14 ods. 5 s cieľom zahrnúť látku alebo 
zložku do prílohy III, časť A alebo B.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 14 odsek 4 (nariadenie ES č. ../..)

4. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 a ods. 1 až 4, článok 
5 písm. b) a článok 7 rozhodnutia 
1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia 
jeho článku 8.

vypúšťa sa

Lehoty uvedené v článku 5a ods. 3 písm. 
c) a ods. 4 písm. b) a e) rozhodnutia 
1999/468/ES sa stanovujú na dva 
mesiace, jeden mesiac a dva mesiace v 
tomto poradí.
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