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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията по отношение на пестицидите

При прилагането на член 11, параграф 1, буква б) Комисията ще обърне специално внимание на пестициди, съдържащи
активни вещества, антидоти и синергисти, класифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (1) като мутагенни
категория 1A или 1Б, канцерогенни категория 1A или 1Б, токсични за репродукцията категория 1A или 1Б, за които се
счита, че имат свойства, нарушаващи функцията на ендокринната система, което може да окаже вредно въздействие върху
човека, които са силно токсични или имат критично въздействие, като например невротоксично или имунотоксично
въздействие върху развитието, с цел да се избегне тяхното използване.

P7_TA(2013)0243

Изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове,
дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 юни 2013 г. относно предложението за директива на
Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с
експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (двадесета
специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО) (COM(2011)0348 — C70191/2011 — 2011/0152(COD))
(Обикновена законодателна процедура: първо четене)
(2016/C 065/33)

Европейският парламент,
— като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0348),
— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 153, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които
Комисията е внесла предложението (C7-0191/2011),
— като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,
— като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 7 декември 2011 г. (1),
— след консултиране с Комитета на регионите,
— като взе предвид поетия с писмо от 10 април 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията
на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,
— като взе предвид член 55 от своя правилник,
— като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по околна среда,
обществено здраве и безопасност на храните (A7-0009/2013),
1.

Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

(1)

Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането,
етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за
изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006, ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.
ОВ C 43, 15.2.2012 г., стр. 47.

(1)
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2.
Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето
предложение или да го замени с друг текст;
3.
Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на
националните парламенти.

P7_TC1-COD(2011)0152
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 юни 2013 г. с оглед приемането на Директива
2013/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за здраве и безопасност,
свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета)
(Двадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО) и за отмяна на
Директива 2004/40/ЕО

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на
окончателния законодателен акт, Директива 2013/35/ЕС.)

P7_TA(2013)0244

Дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които
експлоатират тези запаси — 2 ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 юни 2013 г. относно предложението за регламент на
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември
2008 година за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства,
които експлоатират тези запаси (COM(2012)0498 — C7-0290/2012 — 2012/0236(COD))
(Обикновена законодателна процедура: първо четене)
(2016/C 065/34)

Европейският парламент,
— като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0498),
— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз,
съгласно които Комисията е внесла предложението (C7–0290/2012),
— като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,
— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 13 декември 2012 г. (1),
— като взе предвид член 55 от своя правилник,
— като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A7-0146/2013),
1.

Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.
Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето
предложение или да го замени с друг текст;
3.
Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на
националните парламенти.

(1)

ОВ C 44, 15.2.2013 г., стр. 125.

