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Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 414
BASE JURÍDICA

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o seu 
artigo 95.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o seu 
artigo 95º e o n° 1 do artigo 175° no que 
respeita ao título VII ("Autorização") e ao 
título VIII ("Restrições"),

Or. en

Justificação

O regulamento baseia-se no artigo 95°, que diz respeito ao mercado interno. O principal 
objectivo dos títulos do regulamento relativos à autorização e às restrições é a protecção do 
ambiente, pelo que o nº 1 do artigo 175° do Tratado é a base jurídica adequada para estes 
títulos.
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Alteração 415
ARTIGO 125

Os Estados-Membros não poderão proibir, 
restringir ou entravar o fabrico, a 
importação, a colocação no mercado ou a 
utilização de uma substância, estreme, numa 
preparação ou num artigo, abrangida pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento e que cumpra os seus 
requisitos e, se for caso disso, os de actos 
comunitários adoptados para a execução 
do presente regulamento.

Os Estados Membros não poderão proibir, 
restringir ou entravar o fabrico, a 
importação, a colocação no mercado ou a 
utilização de uma substância, estreme, numa 
preparação ou num artigo, com base em 
motivos referidos no presente regulamento, 
e que cumpra os seus requisitos e os de 
outra legislação comunitária pertinente.

Or. en

Justificação

Dado que o âmbito de aplicação do regulamento é muito amplo, cobrindo tanto a produção 
como a venda e a importação dos produtos, é proposta uma nova redacção deste artigo a fim 
de evitar problemas relacionados com outros tipos de legislação, como a relativa à saúde dos 
trabalhadores.


