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Higany ***I 

Az Európai Parlament 2017. március 14-i jogalkotási állásfoglalása a higanyról és az 

1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 

rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2016)0039), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) 

bekezdésére, 192. cikkének (1) bekezdésére és 207. cikkére, amelyek alapján a 

Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0021/2016),  

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) 

bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére,  

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. május 25-i 

véleményére1,  

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,  

– tekintettel az illetékes bizottság által jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a 

Tanács képviselőjének 2016. december 16-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely 

szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. és 39. cikkére, 

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

jelentésére (A8-0313/2016), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;  

                                                 
1  HL C 303., 2016.8.19., 122. o. 



 

 

2. jóváhagyja a Parlament ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát; 

3. tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát; 

4. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 

másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 

módosítani kívánja; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

  



 

 

P8_TC1-COD(2016)0023 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. március 14-én került 

elfogadásra a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

(EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel  

 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 

a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/852 rendelettel.) 

 

  



 

 

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ 

 

Az Európai Parlament nyilatkozata a higanyról és a 1102/2008/EK rendelet hatályon 

kívül helyezéséről szóló rendelettervezetről (2016/0023(COD)) 

Az, hogy az Európai Parlament a higanyról szóló rendeletre irányuló javaslattal 

(2016/0023(COD)) kapcsolatos intézményközi tárgyalások során elfogadja a végrehajtási jogi 

aktusok alkalmazását új termékek vagy folyamatok engedélyezésére vonatkozóan, nem teremt 

precedenst a hasonló eljárásokra nézve, és nem érinti a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

és végrehajtási aktusok elhatárolási kritériumairól a közeljövőben folytatandó intézményközi 

tárgyalásokat. 

 

Az Európai Bizottság nyilatkozata a higannyal kapcsolatos nemzetközi 

együttműködésről 

A Minamata egyezmény és a higanyról szóló új rendelet világszinten és az Unióban is 

jelentős mértékben hozzájárul a polgárok higanyszennyezéssel szembeni védelméhez. 

A nemzetközi együttműködést fenn kell tartani az egyezmény valamennyi fél általi sikeres 

végrehajtása, valamint rendelkezéseinek további megerősítése érdekében. 

Az Európai Bizottság ezért az egyezménnyel összhangban és az alkalmazandó uniós 

politikáknak, szabályoknak és eljárásoknak megfelelően elkötelezi magát a további 

együttműködés támogatása mellett, többek között az alábbi területeken vállalva 

erőfeszítéseket: 

– az uniós jog és az egyezmény rendelkezései közötti hézagok szűkítése a tiltott, 

hozzáadott higanyt tartalmazó termékek jegyzékére vonatkozó felülvizsgálati záradék 

révén; 

– az egyezmény finanszírozásra, kapacitásépítésre és technológiatranszferre vonatkozó 

rendelkezéseivel összefüggésben olyan tevékenységek folytatása, mint a 

higanykereskedelem és -használat nyomonkövethetőségének javítása, a higanymentes 

kisüzemi és kisipari aranybányászat tanúsításának és a higanymentes aranyra 

vonatkozó címke alkalmazásának elősegítése, valamint a fejlődő országok 

képességeinek fejlesztése, többek között a higanyhulladék-gazdálkodás területén. 

 


