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Verklaring van de Commissie over bestrijdingsmiddelen

Bij de uitvoering van artikel 11, lid 1, onder b), zal de Commissie bijzondere aandacht besteden aan bestrijdingsmiddelen
die werkzame stoffen, beschermstoffen en synergistische middelen bevatten die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/
2008 (1) zijn ingedeeld als mutagene stof van categorie 1A of 1B, kankerverwekkende stof van categorie 1A of 1B, voor de
voortplanting giftige stof van categorie 1A of 1B, of die worden geacht hormoonontregelende eigenschappen te bezitten die
schadelijk kunnen zijn voor de mens, of die zeer toxisch zijn, of die kritische effecten, met name ontwikkelingsneurotoxische of -immunotoxische effecten, kunnen veroorzaken, met als doel het gebruik daarvan uiteindelijk te vermijden.

P7_TA(2013)0243

Minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling
van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 juni 2013 over het voorstel voor een richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid met
betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden)
(twintigste bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (COM(2011)0348 — C70191/2011 — 2011/0152(COD))
(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)
(2016/C 065/33)

Het Europees Parlement,
— gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2011)0348),
— gezien artikel 294, lid 2, en artikel 153, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0191/2011),
— gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
— gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 7 december 2011 (1),
— na raadpleging van het Comité van de Regio's,
— gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 10 april 2013 om het standpunt van het
Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie,
— gezien artikel 55 van zijn Reglement,
— gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van de Commissie milieubeheer,
volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0009/2013),
1.

stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

(1)

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling,
etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.
PB C 43 van 15.2.2012, blz. 47.

(1)

19.2.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 65/193
Dinsdag 11 juni 2013

2.
verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel
aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;
3.
verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie
alsmede aan de nationale parlementen.

P7_TC1-COD(2011)0152
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 juni 2013 met het oog op de vaststelling
van Richtlijn 2013/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de minimumvoorschriften inzake
gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia
(elektromagnetische velden) (twintigste bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/
EEG) en tot intrekking van Richtlijn 2004/40/EG

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve
rechtshandeling: Richtlijn 2013/35/EU.)

P7_TA(2013)0244

Langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden — 2 ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 juni 2013 over het voorstel voor een verordening van
het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad van
18 december 2008 tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze
bestanden (COM(2012)0498 — C7-0290/2012 — 2012/0236(COD))
(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)
(2016/C 065/34)

Het Europees Parlement,
— gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2012)0498),
— gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0290/2012),
— gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
— gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 13 december 2012 (1),
— gezien artikel 55 van zijn Reglement,
— gezien het verslag van de Commissie visserij (A7-0146/2013),
1.

stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.
verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel
aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;
3.
verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie
alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

PB C 44 van 15.2.2013, blz. 125.

