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Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság

ENVI_PV(2006)1003_1

JEGYZŐKÖNYV
a 2006. október 3-án, kedden, 15.00 és 18.30 között,

valamint a 2006. október 4-én, szerdán, 9.00 és 12.30, továbbá 15.00 és 18.30 között tartott 
ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2006. október 3-án, kedden 15.10-kor Karl-Heinz Florenz, elnök elnökletével nyitják 
meg.

1. A napirend elfogadása ENVI_OJ (2006)1003v01-00

A napirendet az e jegyzőkönyv szerinti formában elfogadják.

2. Az elnök közleményei

3. Eszmecsere Jakab Zsuzsanna asszonnyal, az ECDC (Európai Járványmegelőzési 
és -felügyeleti Központ) ügyvezető igazgatójával - az ECDC igazgatótanácsának 
EP által delegált tagjainak jelenlétében

Felszólalnak: Jakab Zsuzsanna, az ECDC igazgatója, Antonios Trakatellis, Hegyi
Gyula, Dagmar Roth-Behrendt, Avril Doyle, Prof. Minerva Malliori, 
Dr. Jacques Scheres professzor, Ronald Haigh

4. Eszmecsere Robert Madelin úrral, az Elhízás Platform főigazgatójával

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

(17.10-kor Johannes Blokland, alelnök veszi át az elnöklést.)

5. Az egészséges táplálkozás és a testmozgás elősegítése: a túlsúly, az elhízás és a 
krónikus betegségek megelőzésének európai dimenziója
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ENVI/6/33971 
2006/2231(INI) COM(2005)0637 PR - PE378.465v01-00

Előadó: Frédérique Ries (ALDE)

Jelentéstervezet megvitatása

Felszólalnak: az előadó, Linda McAvan, Jill Evans, Christofer Fjellner, Philip 
Bushill-Matthews, Urszula Krupa, Dorette Corbey, Mojca Drčar Murko 

Határozat: A módosítások előterjesztésének határideje: 2006.10.9., 17.00

6. Az általános érdekű szociális szolgáltatások az Európai Unióban
ENVI/6/37586 
2006/2134(INI) COM(2006)0177

A vélemény előadója: Roberto Musacchio (GUE/NGL)

Véleménytervezet megvitatása

Felszólal: a vélemény előadója

Határozat: A módosítások előterjesztésének határideje: 2006.10.17., 12.00

*

Az ülést 18.05-kor elnapolják.
*

7. Koordinátorok ülése

*

Az ülést 2006. október 4-én, szerdán 9.09-kor Karl-Heinz Florenz, elnök elnökletével újból 
megnyitják.

*

8. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

Lásd az I. mellékletet.

Az elnök csalódottságát fejezi ki amiatt, hogy Törökország lemondta a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság tervezett 
küldöttségi látogatását az országba.

Felszólalnak: John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Avril Doyle, Philip Bushill-
Matthews, Chris Davies, Guido Sacconi, Satu Hassi, Johannes 
Blokland, Françoise Grossetête
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9. Az éghajlatváltozási keretegyezmény aláíróinak 12. konferenciája Nairobiban
ENVI/6/39035

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

AM - PE378.673v01-00
Szóbeli választ igénylő kérdésen alapuló állásfoglalásra irányuló indítvány elfogadása

Elfogadott módosítások: 14, 15, 16, 1. rész 1, 23, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 
28 (szóbeli módosítással), 29, 1, 2, 3, 6, 4, 7, 8, 10, 11, 
13

Elutasított módosítások: 16, 2. rész, 30, 5
Tárgytalan módosítások: 17, 27, 9

Határozat: Az állásfoglalásra irányuló indítványt 47 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül egyhangúlag elfogadják.

*
9.25-kor Satu Hassi, alelnök veszi át az elnöklést.

*

10. A Bizottsághoz intézett szóbeli választ igénylő kérdés a Natura 2000 
finanszírozásáról
ENVI/6/40635

QO - PE378.745v01-00
Szóbeli választ igénylő kérdés elfogadása

Felszólalnak: Satu Hassi, John Bowis
Határozat: A szóbeli választ igénylő kérdést egyhangúlag elfogadják.

*
9.30-kor Karl-Heinz Florenz, elnök veszi át az elnöklést.

*

11. Az orvosi eszközökről szóló irányelvek felülvizsgálata
ENVI/6/32996
***I 2005/0263(COD) COM(2005)0681 - C6-0006/2006

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

Előadó: Thomas Ulmer (EPP-ED)

Jelentéstervezet elfogadása

Felszólalnak: az előadó, Dagmar Roth-Behrendt, Johannes Blokland, Jules 
Maaten, Mojca Drčar Murko



PE 378.687v01-00 4/18 PV\630992HU.doc
külső fordítás

HU

Elfogadott módosítások: 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 (szóbeli módosítással), 15/ITRE 7, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, IMCO 16/IMCO 17, 89, ITRE
9, 18, 90, 21, 92, 23 (szóbeli módosítással), 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, a 6. 
preambulumbekezdés szóbeli módosítása, 1, 2, 4, 44, 45, 
5, ITRE 1, 47, 48, 49, 50, 51

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

Tárgytalan módosítások: 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

Visszavont módosítások: 8, 10, 64, 67, 11, 14, 16, 19, 20, 91, 22, 3

Határozat: A jelentéstervezetet 50 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadják.

*
10.35-kor Johannes Blokland, alelnök veszi át az elnöklést.

*

12. Az uniós közegészségügyi jogszabályok végrehajtása a tagállamokban
ENVI/6/34197

DT - PE378.554v01-00
Eszmecsere

1. Egészségügyi hatásvizsgálatok (John Bowis)

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

2. Közegészségügy 2003 és 2008 között (Antonios Trakatellis)

Felszólalnak: Andrzej Rys (Bizottság, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi 
Fõigazgatóság), Antonios Trakatellis, Dagmar Roth-Behrendt

13. Eszmecsere Catherine Geslain-Laneelle asszonnyal, az EFSA (Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság) ügyvezető igazgatójával

Az EFSA külső értékeléséről szóló igazgatótanácsi ajánlások ismertetése



PV\630992HU.doc 5/18 PE 378.687v01-00
külső fordítás

HU

Felszólalnak: Catherine Geslain-Laneelle asszony, az EFSA ügyvezető igazgatója, 
John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Åsa Westlund, 
Kathy Sinnott, Pilar Ayuso

*

Az ülést 12.13-kor elnapolják, majd 15.05-kor Karl-Heinz Florenz, elnök 
elnökletével újból megnyitják.

*

14. Eszmecsere Julian Priestley úrral, az Európai Parlament főtitkárával az EMAS 
végrehajtásáról a Parlamentben

Julian Priestley úr, az Európai Parlament főtitkára, Chris Davies, John Bowis, Guido 
Sacconi, Dagmar Roth-Behrendt, Satu Hassi, Richard Seeber

*

15.45-kor Satu Hassi, alelnök veszi át az elnöklést.

*

15. A szeszes italok meghatározása, megnevezése, kiszerelése és címkézése
ENVI/6/32815
***I 2005/0028(COD) COM(2005)0125 - C6-0440/2005

PR - PE374.473v01-00
Előadó: Horst Schnellhardt (EPP-ED)

Jelentéstervezet megvitatása dokumentum nélkül

Felszólalnak: Markus Klingler úr (Bizottság – Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Főigazgatóság), John Bowis, az előadó, 
Bogusław Sonik, Pilar Ayuso, Linda McAvan, Jules Maaten, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Thomas Ulmer

Határozat: A módosítások előterjesztésének határideje: 2006.12.5., 12.00
Eszmecsere: 2006. november 27–28.
Szavazás az ENVI bizottságban: 2007. január 22–23.
Plenáris ülésen: 2007. március

*

17.07-kor Karl-Heinz Florenz, elnök veszi át az elnöklést

*

16. REACH

16.1 Vegyi anyagok: a REACH-rendszer és a Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai 
Ügynökség (az 1999/45/EK irányelv és a szennyező anyagokról szóló rendelet 
módosítása)
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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

Előadó: Guido Sacconi 
Módosítások megvitatása

16.2 Vegyi anyagok regisztrációja, értékelése, engedélyezése és korlátozásai –
REACH (a 67/548/EK irányelv módosítása)
ENVI/6/34796 
***II 2003/0257(COD) 07525/3/2006 - C6-0268/2006

Felszólalnak: az előadó, Vaskunlahti kisasszony (finn elnökség), Ria Oomen-
Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Johannes Blokland, Jens 
Holm, Lena Ek, Hartmut Nassauer, Holger Krahmer, Anne 
Ferreira, John Bowis, Erna Hennicot-Schoepges, Hennessy úr
(Bizottság – Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság), 
Slingenberg kisasszony (Bizottság – Környezetvédelmi 
Főigazgatóság)

Határozat: Elfogadás az ENVI bizottságban: 2006.10.10.
Plenáris ülésen: október II vagy november I (november II vagy

december)

17. Egyéb kérdések

18. A következő ülés időpontja és helye

2006. október 10., kedd, Brüsszel
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EURÓPAI PARLAMENT
KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI 

BIZOTTSÁG

KOORDINÁTOROK ÜLÉSE

- nem kerül megvitatásra teljes bizottságban-

2006. október 3., kedd, 18.00–18.30

PHS 1A02 TEREM

NAPIRENDTERVEZET

Előadók és vélemények előadóinak kinevezése - Határozat az eljárásokról

- Jelentések

1-2 PESZTICIDEK

A 2005. november 29-i koordinátori ülésen a koordinátorok úgy határoztak, hogy 
jelentős számú előadót jelölnek ki számos, a közeljövőben várható javaslat 
vonatkozásában. Ez történt a B. résznek a peszticidekre vonatkozó tematikus stratégiáról 
szóló 5. napirendi pontja esetében is, amely elfogadását 2006 januárjában vagy 
februárjában tervezték. A jogszabályról szóló jelentést a Zöldek/ALE 
képviselőcsoporthoz rendelték, és Breyer asszonyt nevezték ki előadónak, a nem 
jogalkotási tematikus stratégiáról szóló jelentést pedig az EPP képviselőcsoport kapta, 
ahol Klass asszony lett az előadó. A novemberben kirendelt két jelentésen kívül a 
Bizottság egy másik jogszabályra – a peszticidek fenntartható használatáról szóló 
keretirányelvre – is javaslatot tett (lásd alább az 1. és 2. pontot).

Meghozandó 
határozat:

1) A két jelentés egyikének a Zöldek/ALE képviselőcsoporthoz 
történő kirendelésének megerősítése

2) A másik jelentés kirendelése

1. A peszticidek fenntartható használatáról szóló keretirányelv
ENVI/6/39583
***I 2006/0132(COD) COM(2006)0373 - C6-0246/2006
Illetékes:    ENVI F
Vélemény: ITRE A

AGRI A
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Az irányelvtervezet célja, hogy végrehajtsa a tematikus stratégia új jogszabályt igénylő 
peszticidekre vonatkozó részeit, valamint foglalkozik a növényvédő szerekkel. A javasolt 
irányelv a következőkre vonatkozó szabályokat tartalmaz:

- A növényvédelem veszélyeinek, kockázatainak és a vegyianyag-szabályozástól való 
függésének csökkentésére irányuló célkitűzéseket megállapító nemzeti cselekvési tervek 
(NAP-ok) kidolgozása.
- Képzési és tudatosítási rendszer létrehozása a peszticidek minden üzleti felhasználója és 
forgalmazója számára. A nyilvánosság jobb tájékoztatása a kiskereskedők révén eljuttatott 
információkon keresztül.
- A növényvédő szer kijuttatásához használt berendezések rendszeres ellenőrzése a 
peszticideknek a kijuttatás folyamán az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros 
hatásának csökkentésére.
- A légi permetezés tilalma az ettől való eltérés lehetőségével.
- A vízi környezet védelmét célzó egyedi intézkedések.
- A jelentősen csökkentett vagy zérus peszticid-felhasználású területek kijelölése más 

jogszabályok szerinti vagy az érzékeny csoportok védelmére irányuló intézkedésekkel 
összhangban.
- Peszticidek, csomagolásuk és maradékaik kezelése és tárolása.
- Az integrált kártevő-szabályozás (IPM) közösségi szintű szabványainak kidolgozása.
- Kockázatcsökkentés mérése megfelelő harmonizált indikátorok segítségével.

Ajánlás: Előadó kinevezése

2. Növényvédő szerek forgalomba hozatala
ENVI/6/39586
***I 2006/0136(COD) - COM(2006)0388 - C6-0245/2006
Vélemény: ITRE A

IMCO A
AGRI A - (ALDE)

A javasolt rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK irányelv 
helyébe lép, és hatályon kívül helyezi a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő 
szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról szóló 79/117/EGK irányelvet. A 
javasolt rendelet a következő elemekből áll:
- Közösségi szintű kizárólagos engedélyező jegyzék összeállítása hatóanyagokról, 
ellenanyagokról és kölcsönhatás-fokozókról, és tiltó jegyzék összeállítása segédanyagokról.
- A növényvédő szerek engedélyezése tagállami szinten. Az azonos engedélyezési zónába 
tartozó tagállamokban kiadott engedélyek kötelező, kölcsönös elismerése (három zóna 
létezik: A- észak, B - közép, C- dél).
- A potenciálisan helyettesíthető anyagként megnevezett anyagokat tartalmazó növényvédő 
szerek összehasonlító értékelése és helyettesítése. Külön rendelkezések kevéssé problémás 
anyagokat tartalmazó alapanyagokra és növényvédő szerekre.
- A hatóanyagok, ellenanyagok, vagy kölcsönhatás-fokozók jóváhagyási kritériumainak 
megállapítása.
- Részletes szabályok az adatvédelemről és az átláthatóságról.
- A csomagolásra, címkézésre és reklámozásra vonatkozó rendelkezések. A nyomon 
követhetőség biztosítása és az ellenőrzések elvégzése érdekében az adatok és a hasznos 
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információk nyilvántartására vonatkozó kötelezettség.

Ajánlás: Előadó kinevezése

- Vélemények

3. Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó mértékének közelítéséről szóló 
92/84/EGK irányelvet módosító tanácsi irányelvre irányuló javaslat
ENVI/6/40336
* 2006/0165(CNS) COM(2006)0486
Illetékes: ECON F

Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló 
92/84/EGK tanácsi irányelv valamennyi termékkategória vonatkozásában meghatározza a 
minimum adómértékeket. A Bizottság 2004. május 26-án benyújtott jelentésében arra a 
következtetésre jutott, hogy különös tekintettel a verseny torzulásának és a csalásnak a 
lehetőségére, a belső piac megfelelő működésének biztosításához a különböző tagállamok 
jövedékiadó-mértékének nagyobb egységességére van szükség.

Ajánlás: Ne készüljön vélemény.

4. A legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsának értékesítéséről szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslat
ENVI/6/40339
* 2006/0162(CNS) COM(2006)0487
Illetékes: AGRI F

A legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarha húsának termelési és értékesítési módja 
tagállamonként változik. A termelési rendszereknek lényegében két fő típusa létezik. Az e 
két rendszerből származó húsok különböző megnevezéssel értékesíthetők. Az esetek 
többségében azonban azonos megnevezéssel kerülnek forgalomba, legalábbis a Közösség 
fontosabb fogyasztói piacain. Általában nincs utalás sem arra, hogy mivel táplálták az 
állatot, sem arra, hogy levágáskor hány hónapos volt.

Ajánlás: Ne készüljön vélemény.

5. Az eresztőhálókról szóló 894/97/EK, 812/2004/EK és 2187/2005/EK rendeletek 
módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat
ENVI/6/40576 - [BÖDE]
* 2006/0169(CNS) COM(2006)511
Illetékes: PECH F
Vélemény: ENVI A
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Az ugyanazon típusú halászfelszerelésre vonatkozó, de három különböző közösségi 
rendeletbe foglalt néhány rendelkezés egyértelműsítése érdekében, valamint annak érdekében, 
hogy a tagállamokban elősegítsék az ellenőrzések egységes módon történő végrehajtását, 
mindezt a különböző regionális tanácsadó testületekben működő érdekelt felek közötti közös 
egyetértésének támogatásával, az említett rendeleteket módosítani kell oly módon, hogy a 
három jogi aktusban az eresztőhálóra egységes meghatározást vezetnek be.

Ajánlás: Ne készüljön vélemény.

6. A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az EU halászatában a 
fenntarthatóság elvének a legnagyobb fenntartható hozamon keresztül történő 
végrehajtásáról
ENVI/6/40576 - [BÖDE]

2006/2224(INI) COM(2006)360
Illetékes: PECH F
Vélemény: ENVI A

A közlemény új politikai irányvonalat állapít meg a közösségi halászati gazdálkodás 
tekintetében annak érdekében, hogy ezt a megközelítést oly módon lehessen végrehajtani, 
hogy felgyorsuljon az olyan hosszabb távú gazdálkodási rendszer irányába történő 
elmozdulás, amely arra összpontosít, hogy anélkül hozza ki a lehető legjobbat Európa tengeri 
élő erőforrásainak termőképességéből, hogy veszélyeztetné annak a jövő generációi által 
történő felhasználását. Ez teljes mértékben összhangban van a közös halászati politika tágabb 
célkitűzésével, ami az élő vízi erőforrások fenntartható gazdasági, környezeti és társadalmi 
feltételek mellett történő kiaknázásának biztosítása.

Ajánlás: A legutóbbi ülésen a koordinátorok úgy határoztak, hogy nem 
készítenek véleményt.

7. A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Tartsuk mozgásban 
Európát! - Fenntartható mobilitás kontinensünk számára - Az Európai Bizottság 2001. 
évi közlekedéspolitikai fehér könyvének félidei felülvizsgálata
ENVI/6/40583 - [BÖDE]

2006/2227(INI) COM(2006)314
Illetékes: TRAN F
Vélemény: ENVI A

A 2001. évi fehér könyv a különböző közlekedési módok egyenlőtlen fejlettségét, a közutak, a 
városok és a légtér zsúfoltságát, valamint a környezeti hatásokat jelölte meg fő kihívásként. A 
fehér könyv ennek megfelelően szakpolitikai megoldásokat javasolt a közlekedési módok 
közötti egyenlőtlenségek csökkentésére, hangsúlyozta a transzeurópai hálózatokban (TEN) 
meglévő szűk keresztmetszetek felszámolásának, illetőleg a közúti balesetek száma 
visszaszorításának szükségességét, hatékony politika kialakítására szólított fel az 
infrastruktúra igénybevételéért fizetendő díjak terén, és sürgette, hogy a Közösség erősítse 
meg pozícióit a nemzetközi szervezetekben. Figyelembe kell venni, hogy a fehér könyv 
erőteljes gazdasági növekedéssel számolt, ami végül nem következett be.

Ajánlás: Ne készüljön vélemény.
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8. A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Európai teherszállítási logisztika –
A fenntartható mobilitás kulcsa
ENVI/6/40590 - [BÖDE]

2006/2228(INI) COM(2006)336
Illetékes: TRAN F
Vélemény: ENVI A

A teherfuvarozás szerves része a logisztikai szállítási láncnak. A Bizottság 
megközelítésmódja a teherfuvarozásban alkalmazandó logisztikára összpontosít, és 
valamennyi szállítási módra kiterjed. Számos területtel, így a szállítási módokon belüli és a 
több szállítási módot is felölelő logisztikával egyaránt foglalkozik, és kiemeli annak 
szükségességét, hogy egy hatékony, zökkenőmentesen működő, a közlekedés igénybe vevői 
számára a lehető legjobb szolgáltatások nyújtására képes európai közlekedési rendszer keretei 
között az egyes szállítási módok optimálisan kiegészítsék egymást.

Ajánlás: Ne készüljön vélemény.

9. Az EU jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemre 
vonatkozó cselekvési tervének végrehajtása
ENVI/6/40595
2006/2225(INI)
Illetékes: PECH F - Marie-Hélène Aubert (Verts/ALE)

A saját kezdeményezésű jelentés az illegális halászhajók kérdésével és az ez elleni küzdelem
érdekében hozott intézkedésekkel fog foglalkozni.

Ajánlás: Ne készüljön vélemény, de szükség esetén közvetlenül a vezető 
bizottságnak terjesszenek elő módosításokat

- Tájékoztatás céljából érkezett dokumentumok

10. A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: A személygépkocsik 
CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi stratégia végrehajtása – Hatodik 
éves közlemény a stratégia hatékonyságáról

SEC(2006) 1078 - COM(2006)0463
Illetékes: 
Vélemény:

A személygépkocsik CO2-kibocsátásának csökkentésére és a tüzelőanyag-fogyasztás 
gazdaságosságának javítására irányuló közösségi stratégia három pilléren nyugszik: a 
személygépkocsi-ipar kötelezettségvállalásán a tüzelőanyag-fogyasztás gazdaságosságának 
javítására, a személygépkocsik tüzelőanyag-fogyasztási címkével való ellátásán, valamint a 
gépjárművek tüzelőanyag-hatékonyságának fiskális intézkedésekkel történő előmozdításán. 
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Az 1753/2000/EK határozat 9. cikkével összhangban a Bizottság a tagállamoktól kapott 
adatok alapján évente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a stratégia 
hatékonyságáról. Ez a közlemény a 2004. évre vonatkozó adatokat elemzi, és áttekinti az év 
folyamán kezdeményezett felülvizsgálatokat.

Ajánlás: Ne készüljön külön vélemény.

B. Egyéb mérlegelendő kérdések

1. A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: A Földközi-
tengerrel kapcsolatos környezetvédelmi stratégia létrehozása
COM (2006) 475
Illetékes:    ENVI F
Vélemény: AFET

INTA
Az Európai Bizottság egy, a Földközi-tenger megtisztítására és megóvására irányuló
hosszú távú környezetvédelmi stratégiát terjesztett elő. Ez a dokumentum a tengeri 
környezetre vonatkozó tematikus stratégia (Kuskis-jelentés) – amelyről a következő 
ülésen szavaznak – bizottsági megvitatásakor fog megjelenni. Az említett 
dokumentumra vonatkozó új következtetések beillesztésének lehetővé tétele érdekében a 
bizottság a következőket teheti:
- vagy elhalasztja a Kuskis-jelentésre vonatkozó szavazást és az új határidőt határoz meg 
az új dokumentumra vonatkozó módosítások előterjesztésére, amely új fejezetet nyitna a 
Kuskis-állásfoglalásban a Földközi-tengert illetően. Ez lehetővé tenné azt is, hogy a 
véleményt készítő bizottságok szavazzanak véleményeikre vonatkozóan. Mivel 
Lienemann asszony nem szeretné késleltetni a tengeri stratégiáról szóló irányelvre 
vonatkozó jelentését, a két jelentés megvitatását lezárják, és azokról együttesen 
szavaznak a novemberi plenáris ülésen.
- vagy előadót jelölnek ki az új közlemény vonatkozásában (amint azt engedélyezik az 
INI jelentések váró listáján)

A 
koordinátorokhoz 
intézett kérés:

Mi a koordinátorok véleménye erről a kérdésről?

2. A második olvasat alkalmával már elfogadott, de még közzé nem tett 
dokumentumok komitológiai eljárással való összehangolása 
A Bizottság a második olvasat alkalmával politikai szempontból már elfogadott 
dokumentumokra vonatkozó komitológiai rendelkezések korrigálását célzó javaslatokat 
terjeszt elő a következő hetekben. Az igen szoros menetrend fényében már most 
szükséges előadókat kinevezni ezekre a javaslatokra vonatkozóan. Az érintett témák a 
következők: egészségre vonatkozó állítások, vitaminok és gyermekgyógyászati 
készítmények.

A 
koordinátorokhoz 
intézett kérés:

Egyetértenek-e a koordinátorok azon előadók jóváhagyásával, 
akik már korábban foglalkoztak az említett témákkal (a témák 
sorrendjében: Poli Bortone, Scheele és Grossetete) 
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3. Az ügynökségekkel való kapcsolatokért felelős kapcsolattartó személyek

ELHALASZTVA

4. Nemek esélyegyenlősége a bizottságok munkájában – A Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság első éves jelentése
A Nőjogi Bizottság a nemek esélyegyenlőségének az Európai Parlament bizottságainak 
munkájában történő végrehajtásáról szóló, az év végén sorra kerülő plenáris ülésen 
elfogadandó első éves jelentés (előadó: Anna Záborská) elkészítése érdekében egy 
kérdőívet küldött az ENVI bizottság munkájában a nemek esélyegyenlőségének 
végrehajtásáért felelős Hassi kisasszonynak a nyári szünet előtt. Hasonló kérdőívet 
küldtek az összes többi bizottságnak is. Idő hiányában a koordinátorok nem tudták 
korábban megvitatni ezt a kérdést. Hassi kisasszony ezért szeretné, ha lehetőség adódna 
a koordinátorokkal való eszmecserére a következő kérdésekre vonatkozóan:
a) Mit jelent a nemek esélyegyenlősége bizottságunk számára? Kívánnak-e a 
koordinátorok egy, a nemek egyenlőségéről szóló, rövid és hosszú távú célkitűzéseket 
tartalmazó stratégiát megvitatni és/vagy elfogadni annak a bizottsági hatáskörök 
különböző területein történő végrehajtása érdekében?
b) A bizottságok számára a kérdőívben javasoltaknak megfelelően kiválaszt-e az ENVI 
bizottság a nemek esélyegyenlőségének tekintetében megfelelő relevanciával bíró 
kérdést, és elindít-e egy, az adott bizottsági javaslat/közlemény nemekkel kapcsolatos
szempontjait figyelembe vevő kísérleti projektet?
c) Van-e olyan téma, amiről az ENVI bizottság úgy véli, hogy releváns lehet az 
elkövetkező hónapokban, és amely a legnagyobb jelentőséggel bír a nemek 
esélyegyenlőségét illetően [például a peszticidekre vonatkozó stratégia]?
d) Van-e lehetőség arra, hogy a jövőben az ENVI bizottság által megrendelt, a nemek 
szempontjából relevanciával bíró témákról szóló tanulmányok tartalmazzák a nemek 
egyenlőségével kapcsolatos szempontokat? Ha igen, hogyan?

A 
koordinátorokhoz 
intézett kérés:

Egyetértenek a koordinátorok azzal, hogy Hassi kisasszony az 
említett kérdésekkel foglalkozó javaslatokat tegyen és 
választervezetet készítsen a Nőjogi Bizottság számára, amelyet 
azután a koordinátorok írásbeli eljárás keretében elfogadnának?

5. Hatásköri összeütközés a tengeri politikára vonatkozóan
A korábbi üléseken a koordinátorok megvitatták, hogy a Parlament miként kezeli ezt az
öt bizottságot (Közlekedési, Halászati, Ipari, Foglalkoztatási és Környezetvédelmi 
Bizottság) érintő kérdést, továbbá támogatták azt a lehetőséget, hogy az érintett 
bizottságok által megfogalmazott, saját hatáskörükkel kapcsolatos bekezdéseket 
tartalmazó közös jelentés készüljön.
A Parlament elnöke most a vezető bizottság szerepét betöltő Közlekedési Bizottsághoz 
utalta a zöld könyvet. A bizottsági elnökök értekezletének elnöke a hatásköri
összeütközés elkerülése érdekében – amely hátráltatná a Parlamentet abban, hogy állást 
foglaljon a zöld könyvre vonatkozóan – gyakorlati módszereket fog javasolni a 
különféle érintett bizottságok bevonására.
Daul úr javaslata minden valószínűséggel a határok nélküli televíziózásra vonatkozó 
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dosszié kezelésének jelenlegi tapasztalataira fog épülni. Feltehetően azt fogja javasolni, 
hogy a különböző nézőpontok egységbe foglalása és egy közösen elfogadott jelentés 
elkészítése céljából legyen – legalább formálisan – egy vezető bizottság (Közlekedési 
Bizottság) és hozzanak létre az összes többi bizottság előadóiból álló munkacsoportot. 
Daul úr és az érintett bizottság elnöke közötti találkozóra a következő hetekben kerül 
sor.

A 
koordinátorokhoz 
intézett kérés:

Egyetértenek-e a koordinátorok azzal, hogy amennyiben egy 
vezető bizottság van, az ENVI bizottságnak is hatáskört kell 
kérnie? Másodlagos álláspontként egyetértenek-e a koordinátorok 
azzal az elképzeléssel, hogy amennyiben a TRAN a vezető 
bizottság, akkor az ENVI bizottság annak biztosításával vesz részt 
a jelentés elkészítésében (azaz társelőadóként), hogy a plenáris 
ülésen előterjesztendő jelentésben tükröződnek a zöld könyv
fontosabb környezetvédelmi szempontjai?

6. Biztosok meghallgatása Bulgária és Románia esetleges csatlakozását követően 
Bulgáriának és Romániának az EU-hoz történő 2007. január 1-jei csatlakozását követően 
két új biztost kell kinevezni. A biztosok hivatalos kinevezésének és annak lehetővé tétele 
érdekében, hogy a Parlament támogassa a Bizottság új összetételét, e biztosoknak majd 
meg kell jelenniük a Parlament illetékes bizottságai előtt.
Az Elnökök Konferenciája által előirányzott menetrend – amely számos külső 
tényezőtől is függ – meglehetően szoros. Az új biztosok (kettő vagy több attól függően, 
hogy a Bizottság elnöke él-e a portfóliók nagyobb mértékű újraelosztásának 
lehetőségével) meghallgatására a 48. héten (vagy a 47. és 48. héten, amennyiben több 
mint két meghallgatást folytatnak le) kerül sor. A biztosjelölteknek küldendő írásbeli
kérdőívet november 6-án kell az érintett bizottságoknak jóváhagyniuk. Az új biztosok 
személyét és a portfóliók elosztását az októberi ülésszakban teszik közzé. A mostani 
szakaszban rendelkezésünkre álló információk alapján lehetséges, de nem valószínű, 
hogy az ENVI bizottság közvetlenül érintett, vagy részt vesz az egyik meghallgatáson.
A meglehetősen szoros menetrend tükrében néhány határozatot elviekben már most meg
kell hozni.

A 
koordinátorokhoz 
intézett kérés:

Egyetértenek-e a koordinátorok azzal, hogy:
1) csak akkor nyújtanak be írásbeli kérdést, ha a bizottság 
közvetlenül érintett az egyik meghallgatás vonatkozásában;
2) ha erről van szó, akkor a koordinátorok írásbeli eljárás 
keretében elfogadnak egypár kérdéstervezetet, majd jóváhagyás 
céljából november 6-án benyújtják azokat a bizottsághoz (szóbeli 
módosítások lehetősége mellett)
3) az ENVI bizottság delegációt küld a bizottsági hatáskörhöz 
kapcsolódó portfóliókkal (pl. fogyasztók) rendelkező biztosok 
meghallgatására 

7. Egészségügyi és élelmiszerbiztonsági panelek a bizottság szakértői költségvetésével 
összefüggésben
ELHALASZTVA
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8. Egyéb kérdések
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