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AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru 
afaceri juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 3

Text propus de Comisie Amendament

Atunci când este necesar, măsurile sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 15 alineatul (4).

În caz de urgenţă majoră, Comisia poate 
folosi procedura de urgenţă menţionată la 
articolul 15 alineatul (4).

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendamentul

Măsurile, destinate să modifice elemente 
neesenţiale ale prezentei directive, sunt 
adoptate  în conformitate cu  procedura de 
reglementare cu control  menţionată  la 
articolul 15 alineatul  (4) .

Măsurile, destinate să modifice elemente 
neesenţiale ale prezentei directive, sunt 
adoptate  în conformitate cu  procedura de 
reglementare cu control  menţionată  la 
articolul 15 alineatul  (3) . În caz de 
urgenţă majoră, Comisia poate folosi 
procedura de urgenţă menţionată la 
articolul 15 alineatul (4).

Or. en
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Justificare

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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