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Komisjoni avaldus pestitsiidide kohta

Artikli 11 lõike 1 punkti b rakendamisel pöörab komisjon erilist tähelepanu pestitsiididele, mis sisaldavad toimeaineid,
taimekaitseaineid või sünergiste, mis on määruse (EÜ) nr 1272/2008 (1) kohaselt liigitatud 1A või 1B kategooria
mutageenideks, 1A või 1B kategooria kantserogeenideks, 1A või 1B kategooria reproduktiivtoksilisteks aineteks, või mille
puhul on leitud, et neil on endokriinseid häireid põhjustavad omadused, mis võivad avaldada inimestele kahjulikku mõju,
või mis on väga mürgised või millel on kriitiline mõju, nagu neurotoksiline või immunotoksiline mõju, eesmärgiga
lõpptulemusena nende kasutamist vältida.
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Töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuded seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest
mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega ***I
Euroopa Parlamendi 11. juuni 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiv töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate
kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega (kahekümnes üksikdirektiiv
direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
(2016/C 065/33)

Euroopa Parlament,
— võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0348),
— võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 153 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas
ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0191/2011),
— võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,
— võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 7. detsembri 2011. aasta arvamust (1),
— olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,
— võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 10. aprilli 2013. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi
seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4;
— võttes arvesse kodukorra artiklit 55,
— võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust
(A7-0009/2013),
1.

võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude
klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse
need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).
ELT C 43, 15.2.2012, lk 47.
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2.
palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle
muu tekstiga asendada;
3.
teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide
parlamentidele.

P7_TC1-COD(2011)0152
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. juunil 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/…/EL, mis käsitleb töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõudeid
seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega (20.
üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv
2004/40/EÜ

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv 2013/35/EL)
lõplikule kujule).

P7_TA(2013)0244

Tursavarude ja nende varude püügi pikaajaline kava – 2 ***I
Euroopa Parlamendi 11. juuni 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1342/
2008, millega kehtestatakse tursavarude ja nende varude püügi pikaajaline kava (COM(2012)0498 – C7-0290/2012
– 2012/0236(COD))
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
(2016/C 065/34)

Euroopa Parlament,
— võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0498),
— võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas
ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0290/2012),
— võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,
— võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 13. detsembri 2012. aasta arvamust (1),
— võttes arvesse kodukorra artiklit 55,
— võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A7-0146/2013),
1.

võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.
palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle
muu tekstiga asendada;
3.
teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide
parlamentidele.

(1)

ELT C 44, 15.2.2013, lk 125.

