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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre právne 
veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Aj je to potrebné, tieto opatrenia sa prijmú 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 4.

Z dôvodu naliehavosti môže Komisia 
použiť postup pre naliehavé prípady
uvedený v článku 15 ods. 4.

Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa využiť štandardný text pre postup pre naliehavé prípady, aby sa zabezpečilo, že sa 
využije len z dôvodu naliehavosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným 
v článku 15 ods. 4.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným 
v článku 15 ods. 3. Z dôvodu naliehavosti 
môže Komisia použiť postup pre 
naliehavé prípady uvedený v článku 15 
ods. 4.

Or. en
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Odôvodnenie

Mal by sa využiť štandardný text pre postup pre naliehavé prípady, aby sa zabezpečilo, že sa 
využije len z dôvodu naliehavosti.
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