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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro právní 
záležitosti jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě potřeby se uvedená opatření 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou uvedeným v čl. 15 odst. 4.

Komise může ze závažných naléhavých 
důvodů použít postup pro naléhavé 
případy podle čl. 15 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být použito standardní znění pro postup pro naléhavé případy s cílem zajistit, aby byl 
tento postup používán pouze tehdy, existují-li závažné naléhavé důvody.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedená opatření, jež mají za účel změnit 
jiné než podstatné prvky této směrnice 
jejich doplněním, se přijímají regulativním
postupem s kontrolou  uvedeným  v čl.  15
odst. 4 .

Uvedená opatření, jež mají za účel změnit 
jiné než podstatné prvky této směrnice 
jejich doplněním, se přijímají regulativním
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 15
odst. 3. Komise může ze závažných 
naléhavých důvodů použít postup pro 
naléhavé případy podle čl. 15 odst. 4.

Or. en
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Odůvodnění

Mělo by být použito standardní znění pro postup pro naléhavé případy s cílem zajistit, aby byl 
tento postup používán pouze tehdy, existují-li závažné naléhavé důvody.


	716468cs.doc

