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MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata a peszticidekről

A 11. cikk (1) bekezdése b) pontjának végrehajtásakor a Bizottság – azzal a céllal, hogy hosszú távon megszüntesse
használatukat – kiemelt figyelmet fordít az 1272/2008/EK rendeletnek (1) megfelelően a következő módon besorolt
hatóanyagokat, ellenanyagokat vagy kölcsönhatás-fokozókat tartalmazó peszticidekre: a mutagén anyagok 1A. vagy 1B.
kategóriájába, a rákkeltő anyagok 1A. vagy 1B. kategóriájába, a reprodukciót károsító anyagok 1A. vagy 1B. kategóriájába
tartozó vagy az emberekre nézve esetleg káros hatású, endokrindiszruptor, nagyon mérgező vagy kritikus hatású (például
fejlődéssel kapcsolatos neurotoxikus vagy immunotoxikus hatású) hatóanyagok, ellenanyagok vagy kölcsönhatás-fokozók.

P7_TA(2013)0243

A munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelmények ***I
Az Európai Parlament 2013. június 11-i jogalkotási állásfoglalása a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági
minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (20. egyedi
irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/
0152(COD))
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
(2016/C 065/33)

Az Európai Parlament,
— tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0348),
— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 153. cikkének
(2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0191/2011),
— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,
— tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. december 7-i véleményére (1),
— a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,
— tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. április 10-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament
álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,
— tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,
— tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság véleményére (A7-0009/2013),
1.

elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

(1)

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról,
címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint
az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).
HL L 43., 2012.2.15., 47. o.
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2.
felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy
helyébe másik szöveget kíván léptetni;
3.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti
parlamenteknek.

P7_TC1-COD(2011)0152
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. június 11-én került elfogadásra a munkavállalók
fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi
és biztonsági minimumkövetelményekről (20. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének
értelmében) és a 2004/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2013/…/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2013/35/
EU irányelv.)

P7_TA(2013)0244

A tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv – 2
***I
Az Európai Parlament 2013. június 11-i jogalkotási állásfoglalása a tőkehalállományokra és az ezen állományok
halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról szóló, 2008. december 18-i 1342/2008/EK tanácsi rendelet
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0498 – C7-0290/
2012 – 2012/0236(COD))
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
(2016/C 065/34)

Az Európai Parlament,
— tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0498),
— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére,
amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0290/2012),
— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,
— tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. december 13-i véleményére (1),
— tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,
— tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A7-0146/2013),
1.

elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.
felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy
helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;
3.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti
parlamenteknek.

(1)

HL C 44., 2013.2.15., 125. o.

