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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπου χρειάζεται, τα εν λόγω μέτρα 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο, στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 15 παράγραφος 4.

Για επιτακτικούς λόγους επείγοντος, η 
Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να 
εφαρμόζει τη διαδικασία κατεπείγοντος, 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 15 
παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση
Πρέπει να χρησιμοποιηθεί το τυποποιημένο κείμενο για τη διαδικασία κατεπείγοντος, έτσι ώστε 
να διασφαλιστεί ότι η συγκεκριμένη διαδικασία χρησιμοποιείται μόνο για επιτακτικούς λόγους 
επείγοντος.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 15 παράγραφος 4.

Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 15 παράγραφος 3. Για 
επιτακτικούς λόγους επείγοντος, η 
Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να 
εφαρμόζει τη διαδικασία κατεπείγοντος, 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 15 
παράγραφος 4.

Or. en
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Αιτιολόγηση
Πρέπει να χρησιμοποιηθεί το τυποποιημένο κείμενο για τη διαδικασία κατεπείγοντος, έτσι ώστε 
να διασφαλιστεί ότι η συγκεκριμένη διαδικασία χρησιμοποιείται μόνο για επιτακτικούς λόγους 
επείγοντος.


