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Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI_PV(2005) 1010_1 

ZÁPIS
ze schůze konané dne 10. října 2005 od 15:30 do 18:30

a dne 11. října  2005 od 9:00 do 12:30
BRUSEL

Schůze byla zahájena v pondělí 10. října 2005 v 15:05 a předsedal jí předseda Karl-Heinz 
Florenz.

Pondělí 10. října 2005 od 15:30

1. Přijetí návrhu pořadu jednání

Návrh pořadu jednání byl přijat ve znění uvedeném v tomto zápisu.

2. Sdělení předsedy

Předseda oznámil ohledně tlumočení následující:

– v pondělí nebude k dispozici tlumočení do estonštiny, lotyštiny a slovinštiny
– v úterý budou k dispozici všechny dostupné jazyky

3. Schválení zápisu ze schůze:

Výboru ENVI konané ve dnech úterý 12. července 2005 až středa 13. července 2005

Výboru ENVI konané ve dnech středa 14. září 2005 až čtvrtek 15. září 2005

 Zápis byl schválen.

Za předsednictví pana místopředsedy Johannese Bloklanda.  
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4. Sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která 
jsou určena k použití ve venkovním prostoru.ENVI/6/29839
***I 2005/0149(COD) - KOM(2005)0370 - C6-0250/2005
Zpravodaj: Karl-Heinz Florenz (EPP-ED)
– posouzení a schválení návrhu zprávy

Vystoupili: Karl-Heinz Florenz, pan Spilioupalou (Komise – GŘ pro podnikání), 
Erna Hennicot-Schoepges, Margrete Auken

Přijaté pozměňovací návrhy: Byl přijat pouze jeden pozměňovací návrh.

Rozhodnutí: Návrh zprávy byl přijat 20 hlasy, nikdo nebyl proti, čtyři členové se 
zdrželi hlasování.

Za předsednictví pana předsedy Karla-Heinze Florenze

5. Nástroj rychlé reakce a připravenosti na mimořádně vážné události

Tento bod byl odložen.

6. Akční program Společenství v oblasti zdraví (2007-2013)
ENVI/6/27662
***I 2005/0042A(COD) - KOM(2005)0115 - C6-0097/2005
Zpravodaj: Antonios Trakatellis (EPP-ED)
– výměna názorů bez dokumentu

Vystoupili: Antonios Trakatellis, Karl-Heinz Florenz, John Bowis, Linda McAvan, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi, Irena Belohorská, Georgs 
Andrejevs, pan Bernard Merkel (Komise – GŘ pro zdraví a ochranu 
spotřebitele)

Harmonogram:

Projednání návrhu zprávy: 28. listopadu 2005 
Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 7. prosince 2005 12:00 
Přijetí ve výboru: 24., nebo 31. ledna 2006
Plenární zasedání: březen 2006

7. Nařízení o uplatňování Arhuské úmluvy v institucích a orgánech ES
ENVI/6/30615
***II 2003/0242(COD) 06273/2/2005 - C6-0297/2005

T5-0238/2004
Zpravodajka: Eija-Riitta Korhola (EPP-ED)
Projednání návrhu doporučení
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Vystoupili: Eija-Riitta Korhola, Jonas Sjöstedt, Margrete Auken, María Sornosa 
Martínez, Bairbre de Brún, Françoise Grossetête, Karl-Heinz Florenz, 
paní Bettina Lorz (Komise – GŘ pro životní prostředí)

Harmonogram:

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 18. října 12:00
Přijetí ve výboru:  22. listopadu

19.1 Nezákonný záznam dat
Návrh nařízení Rady o dobrovolného režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do 
Evropského společenství

Sdělení předsedy

Vystoupili: pan Keith Morrison (britské předsednictví), Satu Hassi, Karl-Heinz 
Florenz, John Bowis, Chris Davies, Christofer Fjellner, pan Philippe 
Nikos (Komise – GŘ pro rozvoj)

Schůze skončila v 18:34.

Úterý 11. října od 9:00 

Schůze pokračovala v 9:05 a předsedal jí předseda Karl-Heinz Florenz.

11. Rozhodnutí přijatá na schůzi koordinátorů

(viz příloha)

8. Konkurenceschopnost a inovace (2007–2013)ENVI/6/27658
***I 2005/0050(COD) - KOM(2005)0121 - C6-0098/2005
Navrhovatel: Guido Sacconi (PSE)
Projednání návrhu stanoviska

Vystoupili: Guido Sacconi, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Karl-Heinz Florenz, 
Dorette Corbey, Richard Seeber, Roberto Musacchio, Vittorio Prodi, pan 
William Neale (Komise – GŘ pro podnikání)

Harmonogram:

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů:  19. říjen 2005 12:00 
Přijetí ve výboru:  28. až 29. listopadu 2005
Přijetí v hlavním výboru:  leden  2006
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Přijetí na plenárním zasedání:  únor  2006

9. Minimální pravidla pro ochranu kuřat chovaných na masoENVI/6/28587
* 2005/0099(CNS) - KOM(2005)0221 - C6-0190/2005
Navrhovatel: Dan Jørgensen (PSE)
– časový plán

Harmonogram:

Výměna názorů:  21.–22. listopadu
Pozměňovací návrhy:  27. října ve  12:00
Přijetí ve výboru:  28.–29. listopadu
přijetí v hlavním výboru:  leden 2006
Přijetí na plenárním zasedání: únor 2006

18. Normy pro humánní odchyt některých zvířecích druhů
ENVI/6/23337
***I 2004/0183(COD) - KOM(2004)0532 - C6-0100/2004
Zpravodajka: Karin Scheele (PSE)
Přijetí návrhu zprávy

Vystoupili: Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Johannes Blokland, 
Ria Oomen-Ruijten

Přijaté pozměňovací návrhy: Návrh Komise byl zamítnut.

Rozhodnutí: Návrh zprávy byl přijat 47 hlasy proti 3 a 3 členové se zdrželi 
hlasování.

12. Funkční období ředitelů agentur

12.1 Funkční období výkonného ředitele Evropské agentury pro životní prostředí a 
Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí
ENVI/6/28464
***I 2005/0072(COD) - KOM(2005)0190 - C6-0141/2005
Navrhovatelka: Jutta D. Haug (PSE)
Přijetí návrhu stanoviska

12.2 Funkční období výkonného ředitele Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
ENVI/6/28481
***I 2005/0081(COD) - KOM(2005)0190 - C6-0146/2005
Navrhovatelka: Jutta D. Haug (PSE)
Přijetí návrhu stanoviska

12.3 Funkční období výkonného ředitele Evropské lékové agentury
ENVI/6/28485
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***I 2005/0083(COD) - KOM(2005)0190 - C6-0148/2005
Navrhovatelka: Jutta D. Haug (PSE)
Přijetí návrhu stanoviska

12.4 Funkční období ředitele Evropského střediska pro prevenci a kontrolu 
nemocí[ENVI/6/28483
***I 2005/0082(COD) - KOM(2005)0190 - C6-0147/2005
Navrhovatelka: Jutta D. Haug (PSE)
Přijetí návrhu stanoviska

Vystoupila: Jutta D. Haug

Přijaté pozměňovací návrhy: Byly přijaty všechny 4 pozměňovací návrhy.

Rozhodnutí: Návrh zprávy byl přijat 47 hlasy, nikdo nebyl proti, jeden člen se zdržel 
hlasování.

13. Opatření Společenství pro tlumení influenzy ptáků
ENVI/6/27925
* 2005/0062(CNS) - KOM(2005)0171 - C6-0195/2005
Navrhovatel: Robert Sturdy (EPP-ED)
Přijetí návrhu stanoviska

Vystoupili: Robert Sturdy, pan Alberto Laddomada (Komise – GŘ pro zdraví a 
ochranu spotřebitele), Phillip Whitehead, Jules Maaten, Kartika Tamara 
Liotard, Antonios Trakatellis, Tapani Piha (Komise – GŘ pro zdraví a 
ochranu) 

Přijaté pozměňovací návrhy: 2–4, 6–12, 14, 15, 17–24, 26–33, 35–42.

Ostatní pozměňovací návrhy byly zamítnuty, staženy nebo nebyly vzaty v potaz.

Rozhodnutí: Návrh stanoviska byl přijat jednomyslně 49 hlasy. 

14. Výdaje ve veterinární oblasti
ENVI/6/27928

* 2005/0063(CNS) - KOM(2005)0171 - C6-0196/2005
Navrhovatel: Robert Sturdy (EPP-ED)
Přijetí návrhu stanoviska

Přijaté pozměňovací návrhy: Byly přijaty tyto pozměňovací návrhy:

Rozhodnutí:  Návrh stanoviska byl přijat 46 hlasy proti třem, jeden člen se zdržel 
hlasování.

19.2 Strategie proti pandemii influenzy
– přijetí otázky k ústnímu zodpovězení, která má být předložena Radě a Komisi–
projednání návrhu usnesení
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Vystoupili: Antonios Trakatellis, Georgs Andrejevs, Françoise Grossetête,
John Bowis, Avril Doyle, Jules Maaten, Richard Seeber,
Irena Belohorská

Rozhodnutí: Výbor přijal otázky k ústnímu zodpovězení (53 hlasy, nikdo nebyl 
proti, 1 člen se zdržel hlasování) a usnesení (54 hlasy, nikdo nebyl proti   
a 1 člen se zdržel hlasování).

15. Fluorované skleníkové plyny
ENVI/6/29374
Zpravodajka: Avril Doyle (EPP-ED)
Přijetí návrhu doporučení
***II 2003/0189A(COD) 16056/5/2004 - C6-0221/2005

T5-0237/2004
A5-0172/2004

Vystoupili: Avril Doyle, Dorette Corbey, Dagmar Roth-Behrendt, Peter Liese, John 
Bowis, Roberto Musacchio, Vittorio Prodi, Mr Peter Horrocks (Komise 
– GŘ pro životní prostředí), pan Laurence Graff (Komise – GŘ pro 
životní prostředí)

Přijaté pozměňovací návrhy: 1–7, 9–15 (s ústním pozměňovacím návrhem), 16 
(1. část), 20, 21, 23, 24, 26, 28–36, (33 s ústním 
pozměňovacím návrhem), 39, 40, 43, 45, 47, 50–53, 57, 
58, 61, 67–69, 74, 75, CONS 1.

Ostatní pozměňovací návrhy byly zamítnuty, staženy nebo nebyly vzaty v potaz.

Rozhodnutí: Návrh doporučení byl přijat 54 hlasy, nikdo nebyl proti a 1 člen se 
zdržel hlasování.

16. Emise vypouštěné klimatizačními systémy motorových vozidel
ENVI/6/29375
***II 2003/0189B(COD) 16182/4/2004 - C6-0222/2005

T5-0237/2004
A5-0172/2004

Zpravodajka: Avril Doyle (EPP-ED)
Přijetí návrhu doporučení

Vystoupili: Avril Doyle, Dorette Corbey, Martin Callanan, Carl Schlyter

Přijaté pozměňovací návrhy: 6, 13, 21

Ostatní pozměňovací návrhy byly zamítnuty, staženy nebo nebyly vzaty v potaz.
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Rozhodnutí: Návrh doporučení byl přijat 46 hlasy, nikdo nebyl proti a 6 členů se 
zdrželo hlasování.

17. Jak zvítězit v boji proti celosvětové změně klimatu
ENVI/6/27217
Zpravodaj: Anders Wijkman (EPP-ED)
Přijetí návrhu zprávy
2005/2049(INI) - KOM(2005)0035

Vystoupil: Anders Wijkman

Přijaté pozměňovací návrhy: COMP 1–8, 1, 3, 4, 6,7, 10, 13, 17, 22 (1. část), 
23, 24, 29, 30, 35, 38, 40, 41, 43, 44, 50, 53, 55, 56, 62 (1. 
část), 68, 73, 75–77, 81, 82, 85, 88, 89, 92, 94, ITRE 4, 5, 
7, 13, 14B, DEV 6, 11, 13, 19

Ostatní pozměňovací návrhy byly zamítnuty, staženy nebo nebyly vzaty v potaz.

Rozhodnutí: Návrh zprávy byl přijat 40 hlasy, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi 
hlasování.

19.3. Různé

Pod tímto bodem se neprojednávala žádná záležitost. 

20. Datum a místo konání příští schůze
Brusel, 21.–22. listopadu 2005
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PŘÍLOHA

EVROPSKÝ PARLAMENT
VÝBOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN

Schůze ze dne 10. října 2005

SCHŮZE KOORDINÁTORŮ – VÝSLEDKY

1. Jmenování zpravodajů (ZPRÁVY) – žádné

2. Jmenování navrhovatelů (STANOVISKA) – rozhodnutí o postupech

Specifický program „Spolupráce“ (Sedmý rámcový program pro výzkum, technický rozvoj 
a demonstrace, 2007–2013) 
ENVI/6/30539 - [SUND]
* 2005/0185(CNS) - KOM(2005)0440

2.
1

Příslušný výbor: ITRE - F

Rozhodnutí: Navrhovatelka souhrnného rámcového programu (paní Hassi) přezkoumá, 
zda-li budou moci být vypracována samostatná stanoviska k bodům 2.1 až 2.4 
(včetně).

Specifický program, který bude přímo realizovat Společné výzkumné středisko (Sedmý 
rámcový program pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie, 
2007–2011)
ENVI/6/30545 - [SUND]
* 2005/0189(CNS) - KOM(2005)0444

2.
2

Příslušný výbor: ITRE - F

Rozhodnutí: viz 2.1.

Specifický program, který bude přímo realizovat Společné výzkumné středisko (Sedmý 
rámcový program pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace, 2007–2013)
ENVI/6/30618 - [SUND]
* 2005/0184(CNS) - KOM(2005)0439

2.
3

Příslušný výbor: ITRE - F

Rozhodnutí: viz 2.1.

Specifický program Evropského společenství pro atomovou energii (Sedmý rámcový 
program pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie, 2007–2011)
ENVI/6/30668 - [SUND]
* 2005/0190(CNS) - KOM(2005)0445

2.
4

Příslušný výbor: ITRE  - F
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Rozhodnutí: viz 2.1.

Uzavření Smlouvy o Energetickém společenství Evropským společenstvím
ENVI/6/30498 - [SUND]
*** 2005/0178(AVC) - KOM(2005)0435

2.
5

Příslušný výbor: ITRE - F

Rozhodnutí: odloženo

3. Dokumenty získány pro informaci

i. Tematická strategie týkající se kvality vzduchu – KOM(2005)4463.1
ii. Směrnice pro kvalitu a čistší venkovní ovzduší v Evropě – KOM(2005)0447

Rozhodnutí: odloženo na zpravodaj(e) (a připojeno ke jmenování zpravodajů nových 
zpráv, především zpravodajů nových tematických strategií)

Sdělení Komise: Snižování vlivu letecké dopravy na klimatické změny3.2
KOM(2005)0459

Rozhodnutí: Získat souhlas s vypracováním zprávy z vlastního podnětu o sdělení, ale 
rozhodnutí o zpravodaji bylo odloženo  

Sdělení Komise: Výsledek přezkoumání legislativních návrhů zatím neschválených 
zákonodárcem

3.3

KOM(2005)0462

Rozhodnutí: i. Předseda požádal, aby výbor zvýšil svůj zájem o fluorované plyny a 
přepravu odpadu pro schůzi Konference předsedů výborů s komisařkou 
Wallstrom, která se koná dne 13. října 2005. 

ii. Snažit se zapojit výbor do hodnocení existujícího acquis s případným 
jmenováním jednoho či více členů z našeho výboru, kteří se budou podílet 
na tomto úkolu.

První zpráva o uplatňování směrnice o tabákových výrobcích3.4
KOM(2005) 339

Rozhodnutí: Žádná zvláštní zpráva, ale komisař byl vyzván, aby zodpověděl otázky 
týkající se dokumentu na příští schůzi

3.5 Zelená kniha Komise o energetické účinnosti aneb jak udělat více s menšími prostředky

Koordinátoři informovali o tom, že Výbor pro průmysl rozhodl požádat o souhlas s 
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vypracováním zprávy z vlastního podnětu a navrhl, aby Výbor pro životní prostředí sdělil 
koordinátorům své stanovisko a vypomohl při organizaci společné schůze s národními 
parlamenty o otázce energetické účinnosti.

Rozhodnutí: i. Požádat o vypracování stanoviska (rozhodnutí o jmenování zpravodaje 
však bylo odloženo).

ii. Jmenovat několik členů výboru, kteří pomůžou s přípravou schůze s 
národními parlamenty (podle vzoru přípravy slyšení CARS 21)

4. Další jmenování zpravodajů

Další tematické strategie4.1

i. Strategie pro mořské prostředí (očekává se ve druhé polovině října;  bude obsahovat 
legislativní návrh)

ii. Tematická strategie pro prevenci vzniku a recyklování odpadů (očekává se druhé polovině 
listopadu; bude obsahovat legislativní návrh)

iii. Tematická strategie týkající se udržitelného využití přírodních zdrojů (očekává se ve druhé 
polovině listopadu; v současné době se nepočítá, že bude obsahovat legislativní návrh)

iv. Strategie pro ochranu půdy (očekává se v první polovině prosince; plánuje se, že bude 
obsahovat legislativní návrh)

v. Strategie pro městské prostředí (očekává se v prosince; v současné době se neplánuje, že 
bude zahrnovat legislativní návrh)

vi. Strategie pro pesticidy (očekává se v únoru 2006; plánuje se , že bude obsahovat 
legislativní návrh)

Rozhodnutí: Jmenovat zpravodaje pro všechny tyto tematické strategie hromadně (a ověřit 
jejich statut a časový harmonogram)

Zpráva z vlastní iniciativy o přírodních katastrofách (požáry a povodně)4.
2

Koordinátoři informovali, že se tři příslušní předsedové setkali a dospěli k následující dohodě:

i. vypracovat 3 samostatné zprávy, podle oblasti působnosti každého výboru, s úzkou 
koordinací mezi těmito třemi výbory a spolu se zprávami, které nebudou vybočovat  z kvót 
výborů pro zprávy z vlastní iniciativy. Tyto zprávy budou předloženy na plenárním 
zasedání koncem jara 2006;

ii. poslat 3 delegace do nejvíce zasažených oblastí, každá delegace bude mít 10 členů, se 30 
volnými místy rovně rozdělenými mezi tyto tři výbory:

• delegace do Portugalska a Španělska se bude zabývat požáry a problematikou sucha a 
bude jí předsedat výbor REGI,

• delegace do Rakouska a Německa se bude zabývat problémy povodní a bude jí 
předsedat výbor ENVI, 
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• delegace do Francie a Itálie problematikou sucha a povodní pod vedením výboru 
AGRI;

iii. uspořádat společné slyšení v Bruselu s předsednictvím a zástupci Komise a také s 
národními a dalšími experty (celkově přibližně s desíti).  Toto slyšení se bude 
pravděpodobně konat v únoru 2006.

Rozhodnutí: i. Jmenovat zpravodaje této zprávy v oblasti působnosti výboru ENVI. 

ii. Koordinátoři požadují vybrat 10 členů z výboru, kteří by se účastnili těchto 
delegací a pomohli zpravodaji s organizací programu delegací a struktury 
slyšení.

5. DALŠÍ OTÁZKY K POSOUZENÍ

5.1 Návštěvy delegací v roce 2006

Koordinátoři informovali, že výbor byl požádán, aby odpovídal na Konferenci předsedů 
výborů do 7. listopadu, nutná schválení mohou být tedy udělena nejprve jimi a poté 
předsednictvem do konce tohoto roku. 

Rozhodnutí: Koordinátoři vyslovili souhlas, že se budou konat delegace do Chorvatska a 
Turecka a další, jež se bude zabývat prováděním právních předpisů Unie ve 
členských státech, ve kterých se vyskytly problémy (konečné rozhodnutí však 
bylo odloženo na další schůzi). 

5.2 Provádění zasedání v oblasti zdraví a bezpečnosti potravin

Rozhodnutí: Koordinátoři podpořili návrh o zavedení časů pro dodatečné otázky týkající se 
bezpečnosti potravin (možno nejdříve v roce 2006) a legislativě zdravotnictví 
(později v roce 2006)

5.3 Konference Rady Evropy o vodním hospodářství: společná zodpovědnost

Koordinátoři informovali, že Výbor pro životní prostředí Parlamentního shromáždění Rady 
Evropy vyzval členy, kteří mají zájem, aby se účastnili konference o výše zmíněném tématu, 
jež se bude konat ve Štrasburku 20.–21. října.

Koordinátoři požádali, aby byl sekretariát informován, pokud se někteří 
členové chtějí účastnit konference.

5.4 Mezinárodní konference o energetické účinnosti v Londýně ve dnech 2.–3. listopadu
2005: případná účast členů výboru ENVI

Koordinátoři informovali, že výbor byl vyzván britským předsednictvím (spolu s Výborem pro 
průmysl, výzkum a energetiku), aby jmenoval 5 našich členů, kteří se budou účastnit 
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konference organizované předsednictvím v Barbican Center v Londýně ve dnech 2.–3. 
listopadu 2005, která se, mimo jiné, bude zabývat možnostmi snížení emisí skleníkových 
plynů. 

Koordinátoři požádali, aby byl sekretariát informován, pokud se někteří 
členové chtějí účastnit konference.

5.5 Budoucí pracovní metody ve výboru (projednávání návrhů Komise a následná prohlášení, 
doby hlasování ve výboru atd., čas ponechaný Komisi a konec rozprav)

Bylo předběžně navrženo, aby koordinátoři projednali některé otázky týkající se pracovních 
metod výboru. Tři z těchto otázek jsou níže uvedené.

i. Projednávání návrhů Komise v rámci výboru

Jakmile jsou zpravodajové jednou jmenováni, je obecnou tendencí spíše se zaměřovat na 
zvláštní pozměňovací návrhy týkající se detailů návrhu, než nejdříve pořádat obecnější 
orientační rozpravy o celkovém návrhu, o kvalitě a závěrech jakéhokoli doprovodného 
prohlášení o dopadu.  

Jsou koordinátoři spokojeni se zavedenou praxí nebo by chtěli podpořit změnu ve smyslu výše 
uvedených řádek, která by mohla představovat oproti současnosti delší iniciační fázi obecné 
debaty a mnohem detailnější přezkoumání každého hodnocení Komise o dopadu?  Měl by být 
navíc příslušný komisař požádán, aby předložil jakoukoli novou zásadní iniciativu Komise 
přímo výboru? 

ii. Diskuse o zprávách o činnosti Komise

Každé generální ředitelství Komise (v našem případě se jedná o GŘ pro životní prostředí, GŘ 
pro zdraví a ochranu spotřebitele a GŘ pro podnikání) vypracovává pravidelně v září roční 
zprávu o činnosti, jež přezkoumává jeho výkonnost a plnění cílů v průběhu roku.  Narozdíl od  
Ročního legislativního programu nebyly zprávy o činnosti ředitelství doposud předmětem 
zvláštní debaty v rámci našeho výboru.

Je dobrým nápadem projednat jednotlivé zprávy o činnosti ředitelství ve výboru, a to nejspíše 
na základě úvodního projevu dotyčného generálního ředitele?

iii. Stanovení doby hlasování ve výboru

Bylo navrženo některými členy, že zavedení stanovené doby hlasování ve výboru pomůže 
členům. Na druhé straně takto stanovená doba hlasování s sebou nese přerušování rozprav, 
proluky v pořadech jednání výboru a větší neohebnost při projednávání aktivit výboru. Výbory, 
které zavedly praxi stanovení doby hlasování, mají pravidelně méně hlasování než výbor 
ENVI.  Náš výbor nakonec podnikl krok v tomto směru nejen tím, že soustředil hlasování do 
druhého dopoledne schůzí, ale i tím, že zavedl stanovení doby na projednávání jednotlivých 
bodů pořadu jednání. 
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Rozhodnutí: Diskuse byla přeložena na pořad jednání příští schůze koordinátorů s vyšším 
stupněm důležitosti.
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