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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея трета

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато е необходимо, тези мерки се 
примат в съответствие с процедурата
по регулиране с контрол, посочена в 
член 15, параграф 4.

От съображения за неотложност 
Комисията може да използва 
процедурата при неотложност, 
предвидена в член 15, параграф 4.

Or. en

Обосновка

Standard text for the urgency procedure should be used, in order to ensure that this 
procedure is only used when there are imperative grounds of urgency.

Изменение 2

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея втора

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива, се приемат в съответствие с 
процедурата на регулиране с контрол, 
посочена в член 15, параграф 4.

Мерките, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива, се приемат в съответствие с 
процедурата на регулиране с контрол, 
посочена в член 15, параграф 3. От 
съображения за неотложност 
Комисията може да използва 
процедурата при неотложност, 
предвидена в член 15, параграф 4.

Or. en
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Обосновка

Standard text for the urgency procedure should be used, in order to ensure that this 
procedure is only used when there are imperative grounds of urgency.
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