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ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando necessário, aquelas medidas 
serão adoptadas pelo procedimento de
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 4 do artigo 15°.

Por motivos imperativos de urgência, a 
Comissão pode aplicar o procedimento de 
urgência a que se refere o n.º 4 do artigo 
15°.

Or. en

Justificação

Deve utilizar-se o texto-padrão para o procedimento de urgência, a fim de garantir que este 
procedimento apenas seja utilizado quando existirem motivos imperativos de urgência.

Alteração 2

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Aquelas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são aprovadas nos termos do
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.° 4 do artigo 15° .

Aquelas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são aprovadas nos termos do
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.° 3 do artigo 15°. 
Por motivos imperativos de urgência, a 
Comissão pode aplicar o procedimento de
urgência referido no n.º 4 do artigo 15°.

Or. en
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Justificação

Deve utilizar-se o texto-padrão para o procedimento de urgência, a fim de garantir que este 
procedimento apenas seja utilizado quando existirem motivos imperativos de urgência.


