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Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ENVI_PV(2006)1003_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της συνεδρίασης της 3ης Οκτωβρίου 2006, από 15.00 έως 18.30,

και της 4ης Οκτωβρίου 2006, από 09.00 έως 12.30 και από 15.00 έως 18.30
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2006 στις 15.10, υπό την προεδρία του Karl-
Heinz Florenz (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης ENVI_OJ (2006)1003v01-00

Εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη ως εμφαίνεται στα παρόντα πρακτικά.

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

3. Ανταλλαγή απόψεων με την κ. Zsuzsanna Jakab, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου πρόληψης και ελέγχου Νόσων (ECDC) - παρουσία των εκπροσώπων του 
ΕΚ στο διοικητικό συμβούλιο του ECDC

Ομιλητές: κα. Zsuzsanna Jakab (Διευθύντρια του ECDC), Αντώνιος Τρακατέλλης, 
Gyula Hegyi, Dagmar Roth-Behrendt, Avril Doyle, Καθ. Μινέρβα 
Μαλλιώρη, Καθ. Δρ. Jacques Scheres, Ronald Haigh.

4. Ανταλλαγή απόψεων με τον κ. Robert Madelin, Γενικό Διευθυντή της 
Πλατφόρμας για την Παχυσαρκία

Ομιλητές: Robert Madelin, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, Frédérique Ries, 
Dorette Corbey, Linda McAvan, Philip Bushill-Matthews, Avril Doyle, 
John Bowis, Carl Schlyter, Jules Maaten.

Στις 17.10 την προεδρία αναλαμβάνει ο Johannes Blokland, αντιπρόεδρος.

5. Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης: μια ευρωπαϊκή 
διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των 
χρόνιων παθήσεων
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ENVI/6/33971
2006/2231(INI) COM(2005)0637 PR - PE378.465v01-00
Εισηγήτρια: Frédérique Ries (ALDE)
Εξέταση του σχεδίου έκθεσης

Ομιλητές: εισηγήτρια, Linda McAvan, Jill Evans, Christofer Fjellner, Philip 
Bushill-Matthews, Urszula Krupa, Dorette Corbey, Mojca Drčar Murko

Απόφαση: Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 9.10.2006 17:00.

6. Κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ENVI/6/37586
2006/2134(INI) COM(2006)0177
Συντάκτης: Roberto Musacchio (GUE/NGL)
Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης

Ομιλητές: συντάκτης γνωμοδότησης

Απόφαση: Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 17.10.2006 12:00.

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 18.05.

7. Συνεδρίαση των συντονιστών

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2006 στις 09.09, υπό την προεδρία 
του κ. Karl-Heinz Florenz, προέδρου.

8. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

Βλ. παράρτημα 1.

Ο πρόεδρος εκφράζει την απογοήτευσή του με την Τουρκία λόγω της ακύρωσης της 
προγραμματισμένης επίσκεψης αντιπροσωπείας της Επιτροπής Περιβάλλοντος στη 
χώρα αυτή.

Ομιλητές: John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Avril Doyle, Philip Bushill-
Matthews, Chris Davies, Guido Sacconi, Satu Hassi, Johannes 
Blokland, Françoise Grossetête.

9. Αλλαγή του κλίματος COP 12 στο Nairobi
ENVI/6/39035

QO - PE376.560v01-00
QO - PE376.561v01-00
RE - PE376.562v01-00

AM - PE378.673v01-00
Έγκριση πρότασης ψηφίσματος βάσει προφορικής ερωτήσεως

Εγκριθείσες τροπολογίες: 14, 15, 16, μέρος 1, 23, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 
28 (με προφ. τροπ.), 29, 1, 2, 3, 6, 4, 7, 8, 10, 11, 13
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Απορριφθείσες τροπολογίες: 16, μέρος 2, 30, 5
Καταπίπτουσες τροπολογίες: 17, 27, 9

Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση ψηφίσματος (47 ψήφοι υπέρ).

Στις 09.25 την προεδρία αναλαμβάνει η Satu Hassi, αντιπρόεδρος

10. Προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή για τη χρηματοδότηση του Natura 2000
ENVI/6/40635

QO - PE378.745v01-00
Έγκριση της προφορικής ερώτησης

Ομιλητές: Satu Hassi, John Bowis

Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα η προφορική ερώτηση.

Την προεδρία αναλαμβάνει στις 09.30 ο Karl-Heinz Florenz, πρόεδρος.

11. Αναθεώρηση οδηγιών σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
ENVI/6/32996
***I 2005/0263(COD) COM(2005)0681 - C6-0006/2006

PR - PE374.188v01-00
AM - PE376.778v01-00

Εισηγητής: Thomas Ulmer (EPP-ED)
Έγκριση του σχεδίου έκθεσης

Ομιλητές: εισηγητής, Dagmar Roth-Behrendt, Johannes Blokland, Jules Maaten, 
Mojca Drčar Murko

Εγκριθείσες τροπολογίες: 6, 57, IMCO 9, 9, 60, 58, 62, 63, 65, 68/53/IMCO 11, 
69, 70/71/73, 74, 75, 77/78/79/80/ITRE 4/IMCO 12, 
ITRE 5/IMCO 13, 81 (με προφ. τροπ.), 15/ITRE 7, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, IMCO 16/IMCO 17, 89, ITRE 9, 
18, 90, 21, 92, 23 (με προφ. τροπ.), 93, ITRE 10, 94, 
IMCO 17, IMCO 24/35, 96, 98, 99, 24, 100, 101, 102, 
25, 26, 27, 104, 105, 107, IMCO 20, IMCO 21, 31, 
109, 111, 32, 112, IMCO 23, 34, 115, 116, 117, 118, 
36, ITRE 16, 37, 39, 40/IMCO 27, 119, 120, 
41/42/43/IMCO 1, IMCO 3, IMCO 4, προφ. τροπ. επί
της αιτ. 6, 1, 2, 4, 44, 45, 5, ITRE 1, 47, 48, 49, 50, 51

Απορριφθείσες τροπολογίες: 54, 59, 61, ITRE 3, IMCO 15, ITRE 8, 95, 97, ITRE 
11, 108, 38, IMCO 2, 46, ITRE 2

Καταπίπτουσες τροπολογίες: IMCO 8, 55, 56, 7, 66, IMCO 10, 72, 76, 12, 13, 
IMCO 14, ITRE 6, ITRE 12, 103, 28, 29, 106, 30, 
IMCO 19, ITRE 13, 110, IMCO 22, 113, ITRE 14, 
33, ITRE 15, 114, IMCO 25, IMCO 26, ITRE 17, 
IMCO 5, IMCO 6, IMCO 7, 52

Αποσυρθείσες τροπολογίες: 8, 10, 64, 67, 11, 14, 16, 19, 20, 91, 22, 3
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Απόφαση: Εγκρίνεται το σχέδιο έκθεσης με 50 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 1 αποχή.

Στις 10.35 την προεδρία αναλαμβάνει ο Johannes Blokland, αντιπρόεδρος.

12. Η εφαρμογή της περί δημοσίας υγείας νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη
ENVI/6/34197

DT - PE378.554v01-00
Ανταλλαγή απόψεων

1. Αξιολογήσεις των επιπτώσεων επί της υγείας (John Bowis)

Ομιλητές: John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Genowefa Grabowska

2. Δημόσια Υγεία 2003-2008 (Αντωνιος Τρακατέλλης)

Ομιλητές: κ. Andrzej Rys (Επιτροπή - ΓΔ SANCO), Αντώνιος Τρακατέλλης, 
Dagmar Roth-Behrendt.

13. Ανταλλαγή απόψεων με την κ. Catherine Geslain-Laneelle, Εκτελεστική 
Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων

Παρουσίαση των συστάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της EFSA όσον αφορά την 
εξωτερική αξιολόγηση της EFSA

Ομιλητές: κα. Catherine Geslain-Laneelle (Εκτελεστική Διευθύντρια της EFSA), 
John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Åsa Westlund, 
Kathy Sinnott, Pilar Ayuso.

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.13 και επαναλαμβάνεται στις 15.05, υπό την προεδρία του 
Karl-Heinz Florenz (προέδρου)

14. Ανταλλαγή απόψεων με τον κ. Julian Priestley, Γενικό Γραμματέα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την εκτέλεση του EMAS στο Κοινοβούλιο

Λαμβάνουν το λόγο οι Julian Priestley (Γενικός Γραμματέας του ΕΚ), Chris Davies, 
John Bowis, Guido Sacconi, Dagmar Roth-Behrendt, Satu Hassi, Richard Seeber.

Στις 15.45 την προεδρία αναλαμβάνει η Satu Hassi, αντιπρόεδρος.

15. Ορισμός, περιγραφή, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών
ENVI/6/32815
***I 2005/0028(COD) COM(2005)0125 - C6-0440/2005

PR - PE374.473v01-00
Εισηγητής: Horst Schnellhardt (EPP-ED)
Εξέταση του σχεδίου έκθεσης χωρίς έγγραφο

Ομιλητές: κ. Markus Klingler (Επιτροπή - ΓΔ AGRI), John Bowis, εισηγητής, 
Bogusław Sonik, Pilar Ayuso, Linda McAvan, Jules Maaten, Richard 
Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Thomas Ulmer

Απόφαση: Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 5.12.2006 12:00
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Ανταλλαγή απόψεων: 27-28 Νοεμβρίου 2006
Ψηφοφορία στην Επιτροπή ENVI: 22-23 Ιανουαρίου 2007
Ολομέλεια: Μάρτιος 2007.

Την προεδρία αναλαμβάνει στις 17.07 ο πρόεδρος, Karl-Heinz Florenz

16. REACH

16.1 Χημικές ουσίες: σύστημα REACH και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών 
Ουσιών (τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και του κανονισμού σχετικά με 
τους ρύπους)
ENVI/6/34795
***II 2003/0256(COD) 07524/8/2006 - C6-0267/2006 PR - PE371.746v01-00

AM - PE378.589v01-00
AM - PE378.597v01-00

Εισηγητής: Guido Sacconi
Εξέταση των τροπολογιών.

16.2 Καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και 
περιορισμοί που επιβάλλονται σε αυτά - REACH (τροποποίηση της οδηγίας 
67/548/ΕΚ)
ENVI/6/34796
***II 2003/0257(COD) 07525/3/2006 - C6-0268/2006

Ομιλητές: εισηγητής, κα. Vaskunlahti (Φινλανδική Προεδρία), Ria Oomen-Ruijten, 
Chris Davies, Carl Schlyter, Johannes Blokland, Jens Holm, Lena Ek, 
Hartmut Nassauer, Holger Krahmer, Anne Ferreira, John Bowis, Erna 
Hennicot-Schoepges, κ. Hennessy (Επιτροπή - ΓΔ ENTR), κα. 
Slingenberg (Επιτροπή - ΓΔ ENV)

Απόφαση: Έγκριση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος: 10.10.2006
Ολομέλεια: Οκτώβριος II ή Νοέμβριος I (Νοέμβριος II ή Δεκέμβριος).

17. Διάφορα

18. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

Βρυξέλλες, Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2006.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

- να μην εξεταστεί ενώπιον της πλήρους επιτροπής -

Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2006, από 18.00 έως 18.30

ΑΙΘΟΥΣΑ PHS 1A02

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός εισηγητών και συντακτών γνωμοδότησης – απόφαση για την ακολουθητέα 
διαδικασία

Εκθέσεις

1-2 ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Κατά τη συνεδρίασή τους στις 29 Νοεμβρίου 2005, οι συντονιστές αποφάσισαν να 
ορίσουν πολλούς εισηγητές για διάφορες επικείμενες προτάσεις. Αυτό συνέβη και με το 
μέρος B σημείο 5, για τη «Θεματική στρατηγική για τα φυτοφάρμακα» που επρόκειτο να
εγκριθεί τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο 2006. Η έκθεση για τη νομοθεσία ανατέθηκε στην 
ομάδα Greens/ALE (εισηγήτρια η κ. Breyer) και η έκθεση για τη μη νομοθετική θεματική 
στρατηγική στην ομάδα EPP (εισηγήτρια η κ. Klass). Πέραν των δύο εκθέσεων που 
ανατέθηκαν το Νοέμβριο, προτάθηκε από την Επιτροπή δεύτερο νομοθετικό κείμενο -
οδηγία πλαίσιο για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων  (βλ. κατωτέρω σημεία 1 και 
2).

Ληπτέα απόφαση: 1) Επικύρωση της ανάθεσης μιας εκ των δύο εκθέσεων στην ομάδα 
Greens/ALE

2) Ανάθεση της εναπομένουσας έκθεσης

1. Οδηγία πλαίσιο για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων.
ENVI/6/39583
***I 2006/0132(COD) COM(2006)0373 - C6-0246/2006
Επί της ουσίας: ENVI F -
Γνωμοδότηση: ITRE A

AGRI A

Στόχος του σχεδίου οδηγίας είναι η εφαρμογή των τμημάτων της θεματικής στρατηγικής για 
τα φυτοφάρμακα που απαιτούν νέα νομοθεσία και εστίαση στα προϊόντα φυτοπροστασίας. Η 
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προτεινόμενη οδηγία περιέχει κανόνες για:

- Τη θέσπιση Εθνικών Σχεδίων Δράσης (ΕΣΔ) για τον ορισμό στόχων προς μείωση των
κινδύνων και της εξάρτησης από το χημικό έλεγχο για την προστασία των φυτών.

- Τη δημιουργία συστήματος εκπαίδευσης και ενίσχυσης της συνειδητοποίησης των διανομέων 
και επαγγελματιών χρηστών των φυτοφαρμάκων. Βελτίωση της πληροφόρησης των πολιτών, 
διαβίβαση πληροφοριών στους πωλητές.

- Την τακτική επιθεώρηση του εξοπλισμού χρήσης, ούτως ώστε να μειωθούν οι παρενέργειες 
των φυτοφαρμάκων επί της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος κατά τη χρήση.

- Την απαγόρευση του εναέριου ψεκασμού με δυνατότητα παρεκλίσεων.
- Τη λήψη ειδικών μέτρων για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος.
- Την οριοθέτηση περιοχών με ελαφρά μειωμένη ή μηδενική χρήση φυτοφαρμάκων σύμφωνα 
με μέτρα που λαμβάνονται βάσει άλλης νομοθεσίας.

- Το χειρισμό και την αποθήκευση των φυτοφαρμάκων και των υπολοίπων της συσκευασίας 
τους.
- Την εξέλιξη κοινοτικών προτύπων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων (IPM).
- Τη μέτρηση της μείωσης του κινδύνου μέσω κατάλληλων εναρμονισμένων δεικτών.

Σύσταση: Να οριστεί εισηγητής

2. Διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
ENVI/6/39586
***I 2006/0136(COD) - COM(2006)0388 - C6-0245/2006
Γνωμοδότηση:ITRE A

IMCO A
AGRI A - (ALDE)

Ο προτεινόμενος κανονισμός αντικαθιστά την οδηγία 91/414 για τη διάθεση προϊόντων 
φυτοπροστασίας στην αγορά και ακυρώνει την οδηγία 79/117/ΕΟΚ που απαγορεύει τη 
διάθεση στην αγορά και τη χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας που περιέχουν ορισμένες 
ενεργούς ουσίες. Περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
- Θέσπιση σε επίπεδο ΕΕ θετικού καταλόγου ενεργών ουσιών, φυτοαντίδοτων, ‘συνεργών’ 
ουσιών και αρνητικού καταλόγου βοηθημάτων.
- Έγκριση προϊόντων φυτοπροστασίας σε επίπεδο κρατών μελών. Υποχρεωτική αμοιβαία 
αναγνώριση των εγκρίσεων σε κράτη μέλη που ανήκουν στην ίδια ζώνη έγκρισης (τρεις ζώνες: 
A- Βορράς, B - Κέντρο, Γ- Νότος).
- Συγκριτική αξιολόγηση και υποκατάσταση προϊόντων που περιέχουν ουσίες 
χαρακτηρισμένες ως υποψήφιες για υποκατάσταση. Ειδικές διατάξεις για βασικές ουσίες ή 
προϊόντα που περιέχουν ουσίες που δεν προξενούν μεγάλη ανησυχία.
- Θέσπιση κριτηρίων για την έγκριση ενεργών ουσιών, φυτοαντίδοτων ή ‘συνεργών’ ουσιών.
- Λεπτομερείς κανόνες για τη διατήρηση δεδομένων και τη διαφάνεια.
- Διατάξεις για τη συσκευασία, επισήμανση και διαφήμιση. Υποχρέωση τήρησης αρχείων και 
πληροφοριών χρήσης για να εξασφαλιστεί η ανιχνευσιμότητα και διεξαγωγής ελέγχων.

Σύσταση: Να οριστεί εισηγητής
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Γνωμοδοτήσεις

3. Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 92/84/ΕΟΚ 
για την προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα 
αλκοολούχα ποτά και την αλκοόλη
ENVI/6/40336
* 2006/0165(CNS) COM(2006)0486
Επί της ουσίας: ECON F

Η οδηγία του Συμβουλίου 92/84/ΕΟΚ για την προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών 
φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά και την αλκοόλη θεσπίζει ελάχιστους 
συντελεστές για κάθε κατηγορία προϊόντων. Η έκθεση της Επιτροπής, που παρουσιάστηκε 
στις 26 Μαΐου 2004, κατέληγε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη σύγκλιση των συντελεστών των 
ειδικών φόρων κατανάλωσης στα διάφορα κράτη μέλη, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η δέουσα 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα παραμόρφωσης του 
ανταγωνισμού και απάτης.

Σύσταση: Να μην εκπονηθεί γνωμοδότηση.

4. Πρόταση Κανονισμού του Συμβουλίου για την εμπορία του κρέατος που προέρχεται από 
βοοειδή ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών
ENVI/6/40339
* 2006/0162(CNS) COM(2006)0487
Επί της ουσίας: AGRI F

Η παραγωγή και εμπορία κρέατος βοοειδών ηλικίας έως δώδεκα μηνών διαφέρει αναλόγως 
του κράτους μέλους. Ουσιαστικά, υπάρχουν δύο βασικά είδη συστημάτων παραγωγής. Το 
κρέας που παράγεται βάσει των δύο αυτών συστημάτων μπορεί να πωλείται υπό διάφορες 
ονομασίες, αλλά γενικά η εμπορία του γίνεται υπό μία ενιαία περιγραφή πώλησης, 
τουλάχιστον στις κύριες καταναλωτικές αγορές της Κοινότητας. Κατά κανόνα, δεν γίνεται 
αναφορά στο είδος τροφής που έλαβε το ζώο ή στην ηλικία τους κατά τη στιγμή της σφαγής.

Σύσταση: Να μην εκπονηθεί γνωμοδότηση.

5. Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί τροποποίησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
894/97, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 όσον αφορά τα παρασυρόμενα 
δίχτυα
ENVI/6/40576 - [BÖDE]
* 2006/0169(CNS) COM(2006) 511
Επί της ουσίας: PECH F
Γνωμοδότηση: ENVI A

Προς όφελος της σαφήνειας σχετικά με διάφορες νομικές διατάξεις που διέπουν το ίδιο είδος 
αλιείας αλλά έχουν ενσωματωθεί σε τρεις διαφορετικούς κοινοτικούς κανονισμούς, και για να 
διευκολυνθεί η ομοιομορφία στις πρακτικές παρακολούθησης μεταξύ κρατών μελών με 
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βελτίωση της κατανόησης μεταξύ των ενδιαφερομένων που δρουν σε διαφορετικά 
Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια, κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση των κανονισμών 
αυτών με την εισαγωγή ενιαίου ορισμού των παρασυρόμενων διχτύων και στα τρία κείμενα.

Σύσταση: Να μην εκπονηθεί γνωμοδότηση

6. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο: Εφαρμογή της
αειφορίας στην αλιεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης
ENVI/6/40576 - [BÖDE]

2006/2224(INI) COM(2006) 360
Επί της ουσίας: PECH F
Γνωμοδότηση: ENVI A

Η ανακοίνωση αυτή θέτει νέο πολιτικό προσανατολισμό όσον αφορά τη διαχείριση της αλιείας 
στην Κοινότητα, ούτως ώστε να εφαρμοστεί αυτή η προσέγγιση, επιταχύνοντας την αλλαγή 
της ώστε να καταστεί πιο μακροπρόθεσμο σύστημα διαχείρισης που επικεντρώνεται στην 
επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος από το παραγωγικό δυναμικό των ζώντων θαλασσίων 
πόρων της Ευρώπης, χωρίς να διακυβεύει τη χρήση τους από τις μελλοντικές γενεές. Αυτό 
είναι απολύτως συμβατό με τον ευρύτερο στόχο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής για την 
εξασφάλιση μιας εκμετάλλευσης των ζώντων θαλασσίων πόρων που προσφέρει βιώσιμες 
οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες.

Σύσταση: Κατά την τελευταία συνεδρίαση οι συντονιστές αποφάσισαν να μην 
εκπονηθεί γνωμοδότηση

7. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Η 
Ευρώπη σε συνεχή κίνηση - Βιώσιμη κινητικότητα στην ήπειρό μας - Ενδιάμεση εξέταση 
της Λευκής Βίβλου του 2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταφορές
ENVI/6/40583 - [BÖDE]

2006/2227(INI) COM(2006) 314
Επί της ουσίας: TRAN F
Γνωμοδότηση: ENVI A

Η Λευκή Βίβλος του 2001 προσδιόριζε ως βασικές προκλήσεις τις ανισορροπίες στην 
ανάπτυξη των διαφόρων τρόπων μεταφοράς, τη συμφόρηση οδών και πόλεων αλλά και του 
εναέριου χώρου, και την επίπτωση επί του περιβάλλοντος. Εν συνεχεία, η Λευκή Βίβλος 
πρότεινε πολιτικές για την ανόρθωση της ισορροπίας μεταξύ των τρόπων μεταφοράς, τόνιζε 
την ανάγκη εξάλειψης των συμφορήσεων στα διευρωπαϊκά δίκτυα (TEN) και μείωσης του 
αριθμού των οδικών ατυχημάτων, ζητούσε την εφαρμογή αποτελεσματικής πολιτικής για την 
επιβάρυνση των υποδομών και υποστήριζε ότι η Κοινότητα πρέπει να ενισχύσει τη θέση της 
στους διεθνείς οργανισμούς. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η Λευκή Βίβλος ανέμενε 
μια ισχυρή οικονομική ανάπτυξη η οποία δεν υλοποιήθηκε.

Σύσταση: Να μην εκπονηθεί γνωμοδότηση

8. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
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Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Η 
εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη - Κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα
ENVI/6/40590 - [BÖDE]

2006/2228(INI) COM(2006) 336
Επί της ουσίας: TRAN F
Γνωμοδότηση: ENVI A

Οι μεταφορές συνιστούν αναπόσπαστο στοιχείο της αλυσίδας της εφοδιαστικής. Η προσέγγιση 
της Επιτροπής επικεντρώνεται στην εφοδιαστική εμπορευμάτων και καλύπτει όλους τους 
τρόπους μεταφοράς. Η προσέγγιση καλύπτει τεράστια ποικιλία τομέων, όπως η εφοδιαστική 
για κάθε τρόπο μεταφοράς και η εφοδιαστική για συνδυασμένες μεταφορές, και τονίζει την 
ανάγκη βέλτιστης συμπληρωματικότητας των τρόπων μεταφοράς στα πλαίσια 
αποτελεσματικού και χωρίς ασυνέχειες ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών που θα προσφέρει 
τη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των χρηστών.

Σύσταση: Να μην εκπονηθεί γνωμοδότηση

9. Εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ κατά της παράνομης, λαθραίας και άναρχης 
αλιείας
ENVI/6/40595
2006/2225(INI)
Επί της ουσίας: PECH F - Marie-Hélène Aubert (Verts/ALE)

Η έκθεση πρωτοβουλίας θα εστιαστεί στο θέμα των σκαφών παράνομης αλιείας και στα μέτρα 
που λαμβάνονται προς καταπολέμησή της.

Σύσταση: Να μην εκπονηθεί γνωμοδότηση, αλλά να κατατεθούν, εάν 
παραστεί ανάγκη, απευθείας τροπολογίες στην αρμόδια επί της 
ουσίας επιτροπή

- Έγγραφα που έχουν ληφθεί προς ενημέρωση

10. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Σχετικά 
με την εφαρμογή της κοινοτικής στρατηγικής για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 
από τα αυτοκίνητα: Έκτη ετήσια ανακοίνωση για την αποδοτικότητα της στρατηγικής
SEC(2006) 1078 - COM(2006)0463
Επί της ουσίας: 
Γνωμοδότηση:

Η κοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και 
τη βελτίωση της εξοικονόμησης καυσίμων βασίζεται σε τρεις πυλώνες, ήτοι τις δεσμεύσεις της 
αυτοκινητοβιομηχανίας για βελτιωμένη εξοικονόμηση καυσίμου, τη σχετική επισήμανση των 
αυτοκινήτων και την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητάς τους με φορολογικά μέτρα. 
Βάσει του άρθρου 9 της Απόφασης 1753/2000/ΕΚ, η Επιτροπή οφείλει να υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ετήσιες εκθέσεις για την αποτελεσματικότητα της 
στρατηγικής βάσει των δεδομένων παρακολούθησης που υποβάλλουν τα κράτη μέλη. Η 
ανακοίνωση αυτή αφορά την παρακολούθηση 2004 και τις ανασκοπήσεις που 
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δρομολογήθηκαν το έτος αυτό.

Σύσταση: Να μην εκπονηθεί ειδική έκθεση

Β. Άλλα θέματα προς εξέταση

1. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
τη θέσπιση περιβαλλοντικής στρατηγικής για τη Μεσόγειο

COM(2006) 475
Επί της ουσίας: ENVI F -
Γνωμοδότηση: AFET

INTA
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική στρατηγική για τον 
καθαρισμό και την προστασία της Μεσογείου. Το έγγραφο αυτό εμφανίζεται σε μια 
στιγμή κατά την οποία η επιτροπή εξετάζει τη θεματική στρατηγική για το θαλάσσιο 
περιβάλλον (έκθεση Kuskis), που θα ψηφιστεί κατά την επόμενη συνεδρίασή της. Για να 
καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση νέων πορισμάτων πέραν αυτών του παρόντος εγγράφου, 
η επιτροπή θα μπορούσε:
- να αναβάλει την ψηφοφορία επί της εκθέσεως Kuskis και να θέσει νέα προθεσμία για 
την κατάθεση τροπολογιών επί του νέου εγγράφου, το οποίο θα αποτελέσει νέο κεφάλαιο 
του ψηφίσματος Kuskis για τη Μεσόγειο. Αυτό θα επέτρεπε επίσης στις γνωμοδοτικές 
επιτροπές να ψηφίσουν τις γνωμοδοτήσεις τους. Δεδομένου ότι η κ. Lienemann δεν 
επιθυμεί να καθυστερήσει η έκθεσή της επί της Οδηγίας για τη Θαλάσσια Στρατηγική, οι 
δύο εκθέσεις δεν θα μπορέσουν πλέον να εξεταστούν και ψηφιστούν από κοινού κατά 
την περίοδο συνόδου του Νοεμβρίου·
- ή να ορίσει εισηγητή για τη νέα Ανακοίνωση (όποτε αυτό καταστεί δυνατό βάσει της 
λίστας αναμονής για εκθέσεις INI).

Ερώτημα προς τους
συντονιστές: Ποια είναι η άποψη των συντονιστών επί του θέματος;

2. Ευθυγράμμιση των ήδη ολοκληρωμένων δευτέρων αναγνώσεων που δεν έχουν 
ακόμη δημοσιευθεί προς τη διαδικασία της επιτροπολογίας
Η Επιτροπή θα υποβάλει κατά τις προσεχείς εβδομάδες προτάσεις για τη διόρθωση των 
διατάξεων της επιτροπολογίας για όσες δεύτερες αναγνώσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί 
από πολιτικής απόψεως. Ενόψει των στενότατων χρονικών ορίων, πρέπει να οριστούν 
ήδη εισηγητές για τις προτάσεις αυτές. Πρόκειται για τα εξής θέματα: αξιώσεις στον 
τομέα της υγείας, βιταμίνες και παιδιατρικά φάρμακα.

Ερώτημα προς τους
συντονιστές:

Συμφωνούν οι συντονιστές να οριστούν και πάλι ως εισηγητές τα 
άτομα που είχαν εξετάσει τα θέματα αυτά κατά το παρελθόν 
(αντιστοίχως οι Poli Bortone, Scheele και Grossetête);

3. Υπεύθυνοι για τις σχέσεις με οργανισμούς
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ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

4. Η ενσωμάτωση των θεμάτων φύλου στις εργασίες των επιτροπών - Πρώτη ετήσια 
έκθεση της επιτροπής FEMM
Πριν από τις θερινές διακοπές, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών έστειλε στην κ. 
Hassi, αρμόδια για την ενσωμάτωση των θεμάτων φύλου στις εργασίες της επιτροπής 
ENVI, ερωτηματολόγιο εις προετοιμασία της πρώτης ετήσιας έκθεσης για την 
ενσωμάτωση των θεμάτων φύλου στις εργασίες των επιτροπών του ΕΚ (εισηγήτρια: 
Anna Záborská) που θα εγκριθεί από την ολομέλεια μέχρι τα τέλη του έτους. 
Παρεμφερές ερωτηματολόγιο εστάλη σε όλες τις άλλες επιτροπές. Λόγω ελλείψεως
χρόνου, οι συντονιστές δεν συζήτησαν το θέμα αυτό νωρίτερα. Η κ. Hassi επιθυμεί, 
επομένως, να της δοθεί η ευκαιρία να προβεί σε ανταλλαγή απόψεων με τους 
συντονιστές επί των κάτωθι ζητημάτων:
α) Τι σημαίνει η ενσωμάτωση των θεμάτων φύλου για την επιτροπή μας; Επιθυμούν οι
συντονιστές να εξετάσουν και/ή εγκρίνουν στρατηγική για την ισότητα των φύλων με
βραχυ- και μακροπρόθεσμους στόχους στους διάφορους τομείς των αρμοδιοτήτων της 
επιτροπής;
β) Θα διαλέξει η επιτροπή ENVI ένα θέμα με μεγάλη σημασία από απόψεως ισότητας
φύλων και θα δρομολογήσει πιλοτικό σχέδιο λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές φύλου της 
δεδομένης πρότασης/ανακοίνωσης της Επιτροπής, ως προτείνεται στο ερωτηματολόγιο 
προς τις επιτροπές;
γ) Υπάρχουν θέματα που πιστεύουν ότι αφορούν την επιτροπή ENVI κατά τους 
προσεχείς μήνες και έχουν μέγιστο ενδιαφέρον για το mainstreaming [π.χ. η θεματική 
στρατηγική για τα φυτοφάρμακα];
δ) Είναι δυνατή η συμπερίληψη πτυχών ισότητας των φύλων σε μελλοντικές μελέτες που 
θα αναθέσει η επιτροπή ENVI επί σχετικών προς το θέμα ζητημάτων; Εάν ναι, πώς;

Ερώτημα προς τους
συντονιστές:

Συμφωνούν οι συντονιστές να ετοιμάσει η κ. Hassi προτάσεις για 
την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών και σχέδιο απάντησης προς 
την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών, που θα εγκριθούν εν 
συνεχεία από τους συντονιστές με γραπτή διαδικασία;

5. Σύγκρουση αρμοδιοτήτων για τη Θαλάσσια Πολιτική
Σε προηγούμενες συνεδριάσεις, οι συντονιστές συζήτησαν τον εκ μέρους του
Κοινοβουλίου χειρισμό του θέματος αυτού που αφορά πέντε επιτροπές (Μεταφορών, 
Αλιείας, Βιομηχανίας, Απασχόλησης και Περιβάλλοντος) και υποστήριξαν τη λύση της 
ενιαίας έκθεσης, με κάθε ενδιαφερόμενη επιτροπή να εκπονεί μερικές παραγράφους για 
τα θέματα της αρμοδιότητάς της.
Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου έχει πλέον παραπέμψει το Πράσινο Βιβλίο στην 
Επιτροπή Μεταφορών για εξέταση επί της ουσίας. Ο Πρόεδρος της Διάσκεψης των
Προέδρων Επιτροπών θα προτείνει πρακτικούς τρόπους για τη συμμετοχή των λοιπών
ενδιαφερομένων επιτροπών, ούτως ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση αρμοδιοτήτων που 
θα εμπόδιζε το Κοινοβούλιο να λάβει θέση επί του Πράσινου Βιβλίου.
Η πρόταση του κ. Daul θα εμπνευστεί πιθανότατα από την εμπειρία του χειρισμού του 
φακέλου για την Τηλεόραση χωρίς Σύνορα. Το πιθανότερο είναι ότι θα προτείνει να
υπάρχει τουλάχιστον επίσημα μια αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή (TRAN) και να
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συγκροτηθεί ομάδα εργασίας των εισηγητών όλων των λοιπών ενδιαφερομένων 
επιτροπών, με στόχο τη σύνθεση των διαφόρων απόψεων και την εκπόνηση συναινετικής 
εκθέσεως. Συνάντηση του κ. Daul και των προέδρων των ενδιαφερομένων επιτροπών θα 
διεξαχθεί τις προσεχείς εβδομάδες.

Ερώτημα προς τους
συντονιστές:

Συμφωνούν οι συντονιστές ότι εάν οριστεί αρμόδια επί της ουσίας 
Επιτροπή αυτή πρέπει να είναι η επιτροπή ENVI; Ως εναλλακτική 
λύση, θα εγκρίνουν οι συντονιστές την ιδέα ότι εάν η επιτροπή 
TRAN οριστεί αρμόδια επί της ουσίας, η επιτροπή ENVI θα πρέπει 
να συνεργαστεί για την έκθεση κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι 
οι σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές του Πράσινου Βιβλίου θα 
αντικατοπτρίζονται στην έκθεση που θα υποβληθεί στην ολομέλεια 
(ήτοι συν-εισηγητής);

6. Ακρόαση Επιτρόπων μετά από την πιθανή προσχώρηση της Βουλγαρίας και της 
Ρουμανίας
Δεδομένης της πιθανής προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ από
1ης Ιανουαρίου 2007, θα πρέπει να οριστούν δύο νέοι Επίτροποι. Για να μπορέσουν να
οριστούν επίσημα και για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη νέα Επιτροπή, θα 
πρέπει οι Επίτροποι αυτοί να προσέλθουν στις αρμόδιες Επιτροπές του Κοινοβουλίου.
Το χρονοδιάγραμμα της Διάσκεψης των Προέδρων, που εξαρτάται και από διάφορους 
εξωτερικούς παράγοντες, είναι εξαιρετικά στενό. Οι ακροάσεις των νέων Επιτρόπων (δύο
ή περισσοτέρων, αναλόγως του εάν ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα αποφασίσει να
εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για ανασχηματισμό της Επιτροπής) θα λάβουν χώρα την 
εβδομάδα 48 (ή τις εβδομάδες 47 και 48, εάν πρέπει να γίνουν πάνω από δύο 
ακροάσεις). Το γραπτό ερωτηματολόγιο που θα σταλεί στους υποψήφιους Επιτρόπους θα 
πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες επιτροπές στις 6 Νοεμβρίου. Τα ονόματα των νέων
Επιτρόπων και τα χαρτοφυλάκια που θα αναλάβουν θα γνωστοποιηθούν κατά την
περίοδο συνόδου του Οκτωβρίου. Είναι δυνατόν (αλλά όχι πιθανόν σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που διαθέτουμε προς το παρόν) να είναι η επιτροπή ENVI άμεσα 
ενδιαφερόμενη για έναν από τους υποψήφιους Επιτρόπους.
Ενόψει του στενότατου χρονοδιαγράμματος, πρέπει να ληφθούν ήδη από τώρα μερικές 
αποφάσεις αρχής.

Ερώτημα προς τους
συντονιστές:

Συμφωνούν οι συντονιστές ότι:
1) θα υποβληθούν γραπτές ερωτήσεις μόνον εάν η επιτροπή 
ενδιαφέρεται άμεσα για μία από τις ακροάσεις·
2) εάν ισχύει αυτό, οι συντονιστές μπορούν να εγκρίνουν με γραπτή 
διαδικασία μικρό αριθμό σχεδίων ερωτήσεων και να τις υποβάλουν 
στην επιτροπή προς έγκριση στις 6 Νοεμβρίου (με δυνατότητα 
προφορικών τροπολογιών)
3) η επιτροπή ENVI θα στείλει αντιπροσωπεία στην Ακρόαση των 
Επιτρόπων που είναι υπεύθυνοι για τα θέματα αρμοδιότητας της 
επιτροπής (π.χ. καταναλωτές)
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7. Ομάδες για την Υγεία και τα Τρόφιμα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
επιτροπής για εμπειρογνώμονες
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

8. Διάφορα
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