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Tratado, no que se refere ao procedimento de regulamentação com controlo
(COM(2007)0741 – C6-0432/2007 – 2007/0262(COD))

Relator de parecer: Miroslav Ouzký



PE402.656v01-00 2/3 PA\709276PT.doc

PT

PA_Legam



PA\709276PT.doc 3/3 PE402.656v01-00

PT

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 regulamento – acto modificativo
Anexo – Secção 4.7 – ponto 1
Directiva 1999/94/CE
Artigo 9 – número 2 – parágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

As medidas referidas na alínea a) do 
primeiro parágrafo, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 10.º.

As medidas referidas nas alíneas a) e b) do 
primeiro parágrafo, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 10.º.

As medidas referidas nas alíneas b) e c) do 
primeiro parágrafo são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação referido no n.º 2 do artigo 
10.º."

As medidas referidas na alínea c) do 
primeiro parágrafo são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação referido no n.º 2 do artigo 
10.º."

Or. en
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