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PROJEKT OPINII
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
(wersja przeredagowana)
(COM(2008)0003 – C6-0030/2008 – 2008/0003(COD))
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POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie 
w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Porawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie konieczności, środki te są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 15 ust. 4.

W sytuacjach wymagających pilnego 
rozpatrzenia Komisja może zastosować 
procedurę nadzwyczajną, o której mowa w 
art. 15 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Należy skorzystać ze standardowego tekstu procedury nadzwyczajnej w celu 
zagwarantowania, że procedura ta stosowana jest jedynie w sytuacjach wymagających 
pilnego rozpatrzenia.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 15 ust. 4.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 15 ust. 3. W 
sytuacjach wymagających pilnego 
rozpatrzenia Komisja może zastosować 
procedurę nadzwyczajną, o której mowa w 
art. 15 ust. 4.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy skorzystać ze standardowego tekstu procedury nadzwyczajnej w celu 
zagwarantowania, że procedura ta stosowana jest jedynie w sytuacjach wymagających 
pilnego rozpatrzenia.
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