24.4.2001

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

C 121/413
Quinta-feira, 6 de Julho de 2000

TEXTO
DA COMISSÃO

ALTERAÇÕES
DO PARLAMENTO

(Alteração 8)
ANEXO
Anexo I, ponto XX, no 3 (Directiva 76/769/CEE)
3.
Na embalagem dos artigos de puericultura, diversos dos
referidos no ponto 1 supra, de PVC maleável ou que incluam
componentes à base de PVC maleável que contenham um ou
mais dos referidos ftalatos, destinados a crianças com menos de
três anos e que possam entrar em contacto com a boca, deve
figurar, de forma bem legível e indelével, a seguinte advertência:

3. Na embalagem dos artigos de puericultura, diversos dos
referidos no ponto 1 supra, de PVC maleável ou que incluam
componentes à base de PVC maleável que contenham um ou
mais dos referidos ftalatos, destinados a crianças de três a seis
anos e que possam ser postos em contacto com a boca por
crianças com menos de três anos, deve figurar, de forma
bem legível e indelével, a seguinte advertência:

«Cuidado + evitar o contacto prolongado com a boca. Pode libertar
ftalatos nocivos à saúde das crianças».

«Cuidado + não dar a crianças com menos de três anos.
Pode libertar ftalatos nocivos à saúde das crianças».

No artigo de puericultura, deve figurar, de forma bem legível e
indelével, a seguinte advertência mais concisa:

No artigo de puericultura, deve figurar, de forma bem legível e
indelével, a seguinte advertência mais concisa:

«Evitar o contacto prolongado com a boca».

«Evitar o contacto com a boca».

(Alteração 9)
ANEXO
Anexo I, ponto XX, no 3 bis (novo) (Directiva 76/769/CEE)
3 bis.
Não pode ser utilizada nenhuma substância aromática em brinquedos e artigos de puericultura que sejam
fabricados em PVC maleável, ou que incluam peças em
PVC maleável que as crianças possam pôr em contacto
com a boca.

Resolução legislativa sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera pela vigésima-segunda vez a Directiva 76/769/CEE relativa à aproximação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros respeitantes à limitação da
colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e preparações perigosas (ftalatos), e
que altera a Directiva 88/378/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes à segurança dos brinquedos (COM(1999) 577 7 C5-0276/1999 7 1999/
0238(COD))
(Processo de co-decisão: primeira leitura)
O Parlamento Europeu,
+

Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(1999) 577) (1),

+

Tendo em conta o no 2 do artigo 251o e o artigo 95o do Tratado CE, nos termos dos quais a proposta
lhe foi apresentada pela Comissão (C5-0276/1999),

+

Tendo em conta o artigo 67o do seu Regimento,

+

Tendo em conta o relatório da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor e o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos e do Mercado Interno (A5-0149/2000),

(1) JO C 116 E de 26.4.2000, p. 14.
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1.

Aprova a proposta da Comissão assim alterada;

2.
Requer que esta proposta lhe seja de novo submetida, caso a Comissão pretenda alterá-la substancialmente ou substituí-la por um outro texto;
3.

Encarrega a sua Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à Comissão.

25. Protecção das florestas *** I
A5-0152/2000
I.
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CEE)
no 3528/86 relativo à protecção das florestas na Comunidade contra a poluição atmosférica
(COM(1999) 379 7 C5-0076/1999 7 1999/0159(COD))
Esta proposta foi alterada como se segue:
TEXTO
DA COMISSÃO (1)

ALTERAÇÕES
DO PARLAMENTO

(Alteração 1)
Considerando 3 bis (novo)
(3 bis) Considerando a importância da mata mediterrânica nos ecossistemas dos países do Sul da União Europeia, sobretudo nas regiões afectadas por processos de
desertificação;
(Alteração 2)
Considerando 6 bis (novo)
(6 bis) Considerando que os danos verificados nas florestas devido a diversos factores, nomeadamente a poluição
atmosférica e outros factores desfavoráveis de natureza
meteorológica, prejudicam o desenvolvimento de uma
actividade agrícola sustentável e a gestão das zonas rurais;
(Alteração 3)
Considerando 6 ter (novo)
(6 ter) Considerando, consequentemente, que a protecção
das florestas contra a poluição atmosférica e outros factores desfavoráveis de natureza meteorológica contribui
directamente para atingir os objectivos definidos na
alínea b) do no 1 do artigo 33o do Tratado CE;
(Alteração 4)
Considerando 7 bis (novo)
(7 bis) Considerando que as medidas a tomar para execução do presente regulamento deverão ser adoptadas em
conformidade com o disposto na Decisão 1999/468/CE do
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de
exercício das competências de execução atribuídas à
Comissão (1);
(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(1) JO C 307 E de 26.10.1999, p. 32.

