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Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

ENVI_PV(2006)1003_1

PROTOKOLS
sanāksmei, kas notika otrdien, 2006. gada 3. oktobrī no plkst. 15.00 līdz plkst. 18.30

un trešdien, 2006. gada 4. oktobrī no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.30 un no plkst. 15.00 līdz 
plkst. 18.30
BRISELĒ

Sanāksmi atklāja otrdien, 2006. gada 3. oktobrī, plkst. 15.10 komitejas priekšsēdētāja Karl-
Heinz Florenz vadībā.

1. Darba kārtības pieņemšana ENVI_OJ (2006)1003v01-00

Darba kārtību pieņēma, kā parādīts šajā protokolā.

2. Priekšsēdētāja paziņojumi

3. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) 
direktori Zsuzsanna Jakab, piedaloties ECDC vadības padomes pārstāvjiem

Runātāji: Zsuzsanna Jakab, ECDC direktore, Antonios Trakatellis, Gyula Hegyi, 
Dagmar Roth-Behrendt, Avril Doyle, prof. Minerva Malliori, prof. Dr. 
Jacques Scheres, Ronald Haigh

4. Viedokļu apmaiņa ar Aptaukošanās platformas ģenerāldirektoru Robert Madelin

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

(Plkst. 17.10 sanāksmes vadību pārņēma priekšsēdētāja vietnieks Johannes Blokland)
5. Veselīga uztura un fiziskās aktivitātes veicināšana — liekā svara, aptaukošanās 

un hronisko slimību profilakse Eiropas mērogā
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ENVI/6/33971 
2006/2231(INI) COM(2005)0637 PR - PE378.465v01-00

Referents: Frédérique Ries (ALDE)

Ziņojuma projekta izskatīšana

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

Lēmums: Grozījumu iesniegšanas termiņš: 9.10.2006 plkst. 17.00

6. Vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi Eiropas Savienībā
ENVI/6/37586 
2006/2134(INI) COM(2006)0177

Projektu sagatavoja: Roberto Musacchio (GUE/NGL)

Atzinuma projekta izskatīšana

Runātāji: Projekta sastādītājs

Lēmums: Grozījumu iesniegšanas termiņš: 17.10.2006 plkst. 12.00

*

Sanāksmi pārtrauca plkst. 18.05.
*

7. Koordinatoru sanāksme

*

Sanāksmi atsāka trešdien, 2006. gada 4. oktobrī plkst. 9.09 priekšsēdētāja Karl-Heinz Florenz 
vadībā.

*

8. Priekšsēdētāja paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

Sk. I pielikumu

Priekšsēdētājs pauda vilšanos par Turciju sakarā ar Vides komitejas delegācijas 
plānotās vizītes uz Turciju atcelšanu.
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Runātāji: John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Avril Doyle, Philip Bushill-
Matthews, Chris Davies, Guido Sacconi, Satu Hassi, Johannes 
Blokland, Françoise Grossetête

9. Nairobi konference par klimata pārmaiņām (COP 12)
ENVI/6/39035

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

AM - PE378.673v01-00
Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana, pamatojoties uz mutisku jautājumu

Pieņemtie grozījumi: 14., 15., 16., 1. daļa, 23., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 
26., 28. (ar mutisku grozījumu), 29., 1., 2., 3., 6., 4., 7., 
8., 10., 11., 13.

Noraidītie grozījumi: 16., 2. daļa, 30., 5.
Spēkā neesošie grozījumi: 17., 27., 9.

Lēmums: Rezolūcijas priekšlikumu pieņēma vienprātīgi ar 47 balsīm par un 
0 pret.

*
Plkst. 9.25 sanāksmes vadību pārņēma priekšsēdētāja vietniece Satu Hassi.

*

10. Mutiskais jautājums Komisijai par Natura 2000 finansēšanu
ENVI/6/40635

QO - PE378.745v01-00
Mutiskā jautājuma pieņemšana

Runātāji: Satu Hassi, John Bowis
Lēmums: Mutisko jautājumu pieņēma vienprātīgi.

*
Plkst. 9.30 sanāksmes vadību pārņēma priekšsēdētājs Karl-Heinz Florenz.

*

11. Direktīvu par medicīniskajām ierīcēm pārskatīšana
ENVI/6/32996
***I 2005/0263(COD) COM(2005)0681 - C6-0006/2006

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

Referents: Thomas Ulmer (EPP-ED)

Ziņojuma projekta pieņemšana
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Runātāji: Referents, Dagmar Roth-Behrendt, Johannes Blokland, Jules Maaten, 
Mojca Drčar Murko

Pieņemtie grozījumi: 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. (ar mutisku 
grozījumu), 15./ITRE 7., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 
IMCO 16./IMCO 17., 89., ITRE 9., 18., 90., 21., 92., 23. 
(ar mutisku grozījumu), 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., mutisks 
grozījums apsvērumam Nr. 6, 1., 2., 4., 44., 45., 5., 
ITRE 1., 47., 48., 49., 50., 51.

Noraidītie grozījumi: 54., 59., 61., ITRE 3., IMCO 15., ITRE 8., 95., 97., 
ITRE 11., 108., 38., IMCO 2., 46., ITRE 2.

Spēkā neesošie grozījumi: 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.

Atceltie grozījumi: 8., 10., 64., 67., 11., 14., 16., 19., 20., 91., 22., 3.

Lēmums: ziņojuma projektu pieņēma ar 50 balsīm par, 0 pret un 1 atturoties.

*
Plkst. 10.35 sanāksmes vadību pārņēma priekšsēdētāja vietnieks Johannes Blokland

*

12. ES sabiedrības veselības tiesību normu īstenošana dalībvalstīs
ENVI/6/34197

DT - PE378.554v01-00
Viedokļu apmaiņa

1. Ietekmes uz veselību novērtējums (John Bowis)

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

2. Sabiedrības veselības aizsardzība 2003.–2008. gadam (Antonios Trakatellis)

Runātāji: Andrzej Rys (Komisijas Veselības un patērētāju aizsardzības un 
ģenerāldirektorāts), Antonios Trakatellis, Dagmar Roth-Behrendt

13. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 
izpilddirektori Catherine Geslain-Laneelle
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Iepazīstināšana ar EFSA vadības padomes ieteikumiem par EFSA ārējo novērtējumu

Runātāji: EFSA izpilddirektore Catherine Geslain-Laneelle, John Bowis, 
Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Åsa Westlund, Kathy Sinnott, 
Pilar Ayuso

*

Sanāksmi pārtrauca plkst. 12.13 un atsāka plkst. 15.05 priekšsēdētāja Karl-
Heinz Florenz vadībā.

*

14. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāru Julian Priestley par 
Kopienas vides vadības un audita sistēmas (EMAS) īstenošanu Parlamentā

Eiropas Parlamenta ģenerālsekretārs Julian Priestley, Chris Davies, John Bowis, 
Guido Sacconi, Dagmar Roth-Behrendt, Satu Hassi, Richard Seeber

*

Plkst. 15.45 sanāksmes vadību pārņēma priekšsēdētāja vietniece Satu Hassi.

*

15. Stipro alkoholisko dzērienu definīcijas, nosaukumi, noformējumi un etiķetēšana
ENVI/6/32815
***I 2005/0028(COD) COM(2005)0125 - C6-0440/2005

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

Ziņojuma projekta izskatīšana

Runātāji: Markus Klingler (Komisija – Lauksaimniecības ģenerāldirektorāts), 
John Bowis, Rapporteur, Bogusław Sonik, Pilar Ayuso, Linda McAvan, 
Jules Maaten, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Thomas Ulmer

Lēmums: grozījumu iesniegšanas termiņš: 17.12.2006 plkst. 12.00
viedokļu apmaiņa: 2006. gada 27.–28. novembrī
Balsojums ENVI komitejā: 2007. gada 22.–23. janvārī
Plenārsēde: 2007. gada martā

*

Plkst. 17.07 sanāksmes vadību pārņēma priekšsēdētājs Karl-Heinz Florenz.

*

16. REACH
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16.1 Ķīmiskas vielas: REACH sistēma un Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra 
(Direktīvas 199/45/EK un regulas par piesārņojošām vielām grozījums)
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

Referents: Guido Sacconi 
Grozījumu izskatīšana

16.2 Ķīmisko vielu reģistrācija, novērtējums, licencēšana un ierobežošana – REACH 
(Direktīvas 67/548/EK grozījums)
ENVI/6/34796 
***II 2003/0257(COD) 07525/3/2006 - C6-0268/2006

Runātāji: Referents, N. Vaskunlahti (Somijas prezidentūra), Ria Oomen-Ruijten, 
Chris Davies, Carl Schlyter, Johannes Blokland, Jens Holm, Lena Ek, 
Hartmut Nassauer, Holger Krahmer, Anne Ferreira, John Bowis, Erna 
Hennicot-Schoepges, M. Hennessy (Komisija – Uzņēmējdarbības 
ģenerāldirektorāts), Y. Slingenberg (Komisija – Vides 
ģenerāldirektorāts)

Lēmums: Pieņemšana ENVI komitejā: 10.10.2006
Plenārsēde: oktobra II vai novembra I (novembra II vai decembra)

17. Citi jautājumi

18. Nākamās sanāksmes laiks un vieta

Briselē, otrdien, 2006. gada 10. oktobrī
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EIROPAS PARLAMENTS
VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJA

KOORDINATORU SANĀKSME

- jautājumi, kas nav jāapspriež visas komitejas sanāksmē -

Otrdien, 2006. gada 3. oktobrī, plkst. 18.00–plkst. 18.30

ZĀLE PHS 1A02

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Referentu un par atzinumu atbildīgo referentu iecelšana – lēmums par procedūrām

- Ziņojumi

1-2 PESTICĪDI

2005. gada 29. novembrī koordinatoru sanāksmē koordinatori pieņēma lēmumu iecelt 
lielu skaitu par vairākiem paredzētajiem priekšlikumiem atbildīgo referentu.  Referentu 
iecēla arī par B daļas 5. punkta ziņojumu par „Pesticīdu tematisko stratēģiju”, kura 
pieņemšana plānota 2006. gada janvārī vai februārī.  Ziņojuma par likumdošanu 
sagatavošanu uzdeva Zaļo/ALE grupai, referentei H. Breyer, un ziņojuma par 
nenormatīvo tematisko stratēģiju sagatavošanu – EPP grupai, referentei C. Klass. 
Papildus diviem ziņojumiem, kuru sagatavošanu uzdeva novembrī, otru likumdošanas 
priekšlikumu – pamatdirektīvu par pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu – ierosināja 
Komisija (1. un 2. punkts turpmāk). 

Lēmums, kas 
jāpieņem:

1) apstiprinājums par viena no divu ziņojumu sagatavošanas 
uzdošanu Zaļo/ALE grupai

2) Atlikušā ziņojuma sagatavošanas uzdošanu

1. Pamatdirektīva par ilgtspējīgu pesticīdu izmantošanu
ENVI/6/39583
***I 2006/0132(COD) COM(2006)0373 - C6-0246/2006
Atbildīga:    ENVI F
Atzinums: ITRE A

AGRI A
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Direktīvas projekta mērķis ir īstenot tās tematiskās stratēģijas par pesticīdiem daļas, kurām ir 
nepieciešami jauni tiesību akti un kurās uzmanība jāpievērš augu aizsardzības līdzekļiem. 
Direktīvas priekšlikumā ir iekļauti noteikumi par:

- valsts rīcības plānu (VRP) izstrādi, lai noteiktu mērķus attiecībā uz apdraudējumu, riska un 
ķīmisko līdzekļu lietošanas apjoma augu aizsardzībā samazināšanu;
- sistēmas izstrādi pesticīdu profesionālo lietotāju un izplatītāju apmācībai un izpratnes 
veicināšanai; Sabiedrības informētības uzlabošanu, iesaistot informācijas izplatīšanā 
mazumtirgotājus;
- iekārtu regulāru pārbaudi, lai samazinātu pesticīdu negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību un 
vidi pesticīdu lietošanas laikā;
- aizliegumu izsmidzināt pesticīdus no gaisa;
- īpašiem pasākumiem ūdens vides aizsardzībai;
- teritoriju noteikšanu, kurās pesticīdu lietošana ir būtiski jāsamazina vai arī pilnībā no tās 
jāatsakās saskaņā ar pasākumiem, kas tiek īstenoti citu tiesību aktu ietvaros;
- manipulācijām ar pesticīdiem, šo vielu iepakojumiem un atliekām;
- Kopienas standartu izstrādi par integrēto augu aizsardzību (IAA);
- riska mazināšanā gūto panākumu izvērtēšanu ar atbilstošu saskaņotu indikatoru palīdzību.

Ieteikums: iecelt referentu

2. Augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū
ENVI/6/39586
***I 2006/0136(COD) - COM(2006)0388 - C6-0245/2006
Atzinums: ITRE A

IMCO A
AGRI A - (ALDE)

Ierosinātā regula aizstāj Direktīvu 91/414 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un atceļ 
Direktīvu 79/117/EEK, ar ko aizliedz laist tirgū un izmantot augu aizsardzības līdzekļus, kuru 
sastāvā ir konkrētas aktīvās vielas. Tajā ir iekļauti šādi elementi:
- izveidot ES līmenī atzītu aktīvo vielu, drošinātājvielu un sinerģistu un atbilstošo formulantu 
negatīvo sarakstu; 
- augu aizsardzības līdzekļu apstiprināšana dalībvalsts līmenī; Obligāta savstarpēja atļauju 
atzīšana dalībvalstīs, kas pieder vienai un tai pašai apstiprināšanas zonai (trīs zonas: A –
ziemeļu, B – centra, C – dienvidu).
- tādu produktu salīdzinošs novērtējums un aizvietošana, kas satur vielas, kas minētas kā 
aizvietošanas kandidāti; Īpaši noteikumi pamatvielām vai produkti, kas satur zema bīstamības 
līmeņa vielas.
- kritēriju izveide aktīvo vielu, drošinātāju vai sinerģistu apstiprināšanai;
- sīki datu aizsardzības un pārskatāmības noteikumi;
- iepakošanas, marķēšanas un reklāmas noteikumi. Pienākums veidot reģistru, izsekojamības 
nodrošināšanai saglabāt izmantojamo informāciju un veikt kontroli.

Ieteikums: iecelt referentu
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- Atzinumi

3. Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 92/84/EEK par spirta un 
alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu
ENVI/6/40336
* 2006/0165(CNS) COM(2006)0486
Atbildīga: ECON F

Padomes Direktīvā 92/84/EEK par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju 
saskaņošanu katrai produktu kategorijai noteiktas zemākās nodokļa likmes. Komisijas 2004. 
gada 26. maija ziņojumā bija secināts, ka vajadzīga dalībvalstu akcīzes nodokļa tuvināšana, lai 
nodrošinātu iekšējā tirgus pareizu darbību jo īpaši saistībā ar iespējamo konkurences 
kropļošanu un krāpšanu.

Ieteikums: Nav atzinuma.

4. Priekšlikums Padomes regulai par tādas gaļas tirdzniecību, kas iegūta no liellopiem, kuru 
vecums nepārsniedz divpadsmit mēnešus
ENVI/6/40339
* 2006/0162(CNS) COM(2006)0487
Atbildīga: AGRI F

Tādas liellopu gaļas ražošana un tirdzniecība, kas iegūta no lopiem, kuru vecums nepārsniedz 
divpadsmit mēnešus, katrā dalībvalstī ir atšķirīga. Pastāv divi galvenie liellopu gaļas ražošanas 
pamatveidi. Gaļu, kas ražota saskaņā ar šiem abiem veidiem, var laist apgrozībā ar atšķirīgiem 
nosaukumiem, taču vairumā gadījumu to dara tikai ar vienu nosaukumu, tā tas notiek vismaz 
galvenajos patēriņa tirgos Kopienā. Parasti nav nekādas norādes ne par dzīvnieku barības 
veidu, ne par to kaušanas vecumu.

Ieteikums: Nav atzinuma.

5. Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 894/97, (EK) Nr. 812/2004 
un (EK) Nr. 2187/2005 attiecībā uz driftertīkliem
ENVI/6/40576 - [BÖDE]
* 2006/0169(CNS) COM(2006)511
Atbildīga: PECH F
Atzinums: ENVI A

Lai precizētu virkni tiesību normu, kas reglamentē viena un tā paša zvejas rīka izmantojumu, 
bet ir ietvertas trīs dažādās Kopienas regulās, un lai sekmētu dalībvalstu veiktās pārraudzības 
vienveidību, vienlaicīgi veicinot to ieinteresēto pušu kopīgu izpratni, kuras darbojas dažādās 
reģionālās konsultatīvās padomēs, ir atzīts par vajadzīgu izdarīt grozījumus minētajās regulās, 
visos trīs tiesību aktos sniedzot vienotu driftertīklu definīciju. 

Ieteikums: Nav atzinuma
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6. Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam: par ilgtspējības 
īstenošanu ES zivsaimniecības nozarē, izmantojot maksimāli iespējamo ilgtspējīgo 
daudzumu
ENVI/6/40576 - [BÖDE]

2006/2224(INI) COM(2006)360
Atbildīga: PECH F
Atzinums: ENVI A

Ar šo paziņojumu nosaka jaunu Kopienas zvejniecības pārvaldības politikas kursu, lai īstenotu 
šo pieeju, paātrinot pāreju uz ilgtermiņa pārvaldības sistēmu, kas vērsta uz to, lai iegūtu labāko 
no Eiropas dzīvo jūras resursu produktīvā potenciāla, neapdraudot nākamo paaudžu 
izmantošanas iespējas. Tas pilnībā atbilst kopējās zivsaimniecības politikas plašākajam mērķim 
– nodrošināt dzīvo ūdens resursu apsaimniekošanu, radot noturīgus ekonomiskos, vides un 
sociālos nosacījumus. 

Ieteikums: Beidzot tikties ar koordinatoriem, kuri nolēmuši nesniegt atzinuma 
projektu.

7. Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam: Eiropas dinamisma 
saglabāšana – ilgtspējīga attīstība mūsu kontinentā Eiropas Komisijas 2001. gadā 
publicētās Transporta baltās grāmatas vidusposma pārskats
ENVI/6/40583 - [BÖDE]

2006/2227(INI) COM(2006)314
Atbildīga: TRAN F
Atzinums: ENVI A

2001. gadā publicētajā baltajā grāmatā kā aktuālākās problēmas bija izcelti šādi temati: 
nelīdzsvarotība dažādu transporta veidu attīstībā, satiksmes plūsmas pārlieka noslogotība uz 
ceļiem un pilsētās, kā arī gaisa telpā, un ietekme uz vidi. Attiecīgi šajā baltajā grāmatā tika 
ierosinātas politiskās iniciatīvas, lai uzlabotu dažādu transporta veidu līdzsvaru, akcentēta 
nepieciešamība likvidēt vājos punktus Eiropas transporta tīklos (TEN) un samazināt ceļu 
satiksmes negadījumu skaitu; baltajā grāmatā bija arī izteikts ierosinājums izstrādāt efektīvu 
infrastruktūras tarifikācijas politiku, un tajā tika arī norādīts, ka Komisijai vajadzētu nostiprināt 
tās lomu starptautiskajās organizācijās. Ir jāņem vērā, ka atbilstoši baltās grāmatas prognozēm 
bija paredzama strauja ekonomiskā izaugsme, tomēr šīs prognozes nav piepildījušās.

Ieteikums: Nav atzinuma

8. Eiropas Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Kravu pārvadājumu 
loģistika Eiropā – ilgtspējīgas mobilitātes izšķirošais faktors
ENVI/6/40590 - [BÖDE]

2006/2228(INI) COM(2006)336
Atbildīga: TRAN F
Atzinums: ENVI A
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Pārvadājumi ir loģistikas piegādes ķēdes neatņemama daļa. Komisijas pieeja vērsta uz kravu 
pārvadājumu loģistiku un attiecas uz visiem transporta veidiem. Šī pieeja aptver daudzas un 
dažādas jomas, piemēram, viena transporta veida loģistiku un vairākveidu pārvadājumu 
loģistiku, un tajā uzsvērta nepieciešamība pēc transporta veidu optimālas savstarpējas 
papildināmības efektīvā un vienmērīgā Eiropas transporta sistēmā, kas var nodrošināt 
transporta lietotājiem iespējami vislabākos pakalpojumus.

Ieteikums: Nav atzinuma

9. ES rīcības plāna pret nelegālas, nepaziņotas un nereglamentētas zvejas īstenošana
ENVI/6/40595
2006/2225(INI)
Atbildīga: PECH F - Marie-Hélène Aubert (Zaļie/ALE)

Šajā pašiniciatīvas ziņojumā uzmanība būs pievērsta jautājumam par nelikumīgiem zvejas 
kuģiem un par veiktajiem pasākumiem to apkarošanai.

Ieteikums: Nav atzinuma, taču vajadzības gadījumā iesniegt grozījumus tieši 
vadošajai komitejai

- Informācijai saņemtie dokumenti

10. Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam: Kopienas stratēģijas īstenošanu 
automobiļu radīto CO2 emisiju mazināšanai:
sestais ikgadējais paziņojums par stratēģijas efektivitāti

SEC(2006) 1078 - COM(2006)0463
Atbildīga: 
Atzinums:

Kopienas stratēģija samazināt vieglo automobiļu radīto CO2 emisiju un uzlabot degvielas 
ekonomiju balstās uz trīs pīlāriem, tas ir, automobiļu ražošanas nozares apņemšanās uzlabot 
degvielas ekonomiju, automobiļu marķēšana atbilstīgi to spējai ekonomēt degvielu un 
degvielas ekonomija veicināšanas nolūkos, izmantojot fiskālos pasākumus. Saskaņā ar 
Lēmuma 1753/2000/EK 9. pantu Komisijas pienākums ir Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniegt ikgadējos ziņojumus par stratēģijas efektivitāti, kas balstīti uz monitoringa datiem, 
kurus tā saņem no dalībvalstīm.
Paziņojums pievēršas 2004. gadā veiktajam monitoringam un šajā gadā izveidotajiem 
pārskatiem.

Ieteikums: Nav īpaša ziņojuma
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B. Citi izskatāmie jautājumi

1. Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par vides stratēģijas 
Vidusjūrai izveidi

COM (2006) 475
Atbildīga:    ENVI F
Atzinums: AFET

INTA
Eiropas Komisija ierosināja izveidot ilgtermiņa vides stratēģiju Vidusjūras attīrīšanai un 
aizsardzībai. Šis dokuments tika laists klajā tad, kad komitejā tiek apspriesta tematiska 
stratēģija par jūras vidi (A. Kušķa ziņojums), par ko balsos nākamajā komitejas sanāksmē. 
Lai šajā dokumentā varētu integrēt jaunus secinājumus, komiteja varētu:
- vai nu atlikt balsojumu par A. Kušķa ziņojumu un noteikt jaunu termiņu grozījumu 
iesniegšanai par šo jauno dokumentu, un tas kļūtu par jaunu nodaļu par Vidusjūru 
A. Kušķa rezolūcijā. Tas arī ļautu komitejām, kas sniedz atzinumu, balsot par saviem 
atzinumiem. Tā kā M.-N. Lienemann savu ziņojumu par Jūras vides stratēģijas direktīvu 
nevēlas atlikt, abi ziņojumi ilgāk vairs netiks apspriesti un par tiem balsos novembra 
plenārsēdē.
- vai iecelt par jauno paziņojumu (kad vien atļauts gaidīšanas sarakstā INI ziņojumiem) 
atbildīgo referentu.

Lūgums 
koordinatoriem:

Kāds ir koordinatoru viedoklis par šo jautājumu?

2. Jau pabeigto otro lasījumu, kas vēl nav publicēti, saskaņošana ar komitoloģijas 
procedūru
Turpmākajās nedēļās Komisija iesniegs priekšlikumus, kuru mērķis ir labot komitoloģijas 
noteikumus šiem jau politiski pabeigtajiem otrajiem lasījumiem. Ņemot vērā ļoti stingro 
laika grafiku, jau tagad ir jāieceļ par šiem priekšlikumiem atbildīgie referenti. Attiecīgās 
lietas ir: veselības prasības, vitamīni un pediatrijas zāles. 

Lūgums 
koordinatoriem:

Vai koordinatori piekrīt apstiprināt referentus, kuri ar šīm lietām 
ir nodarbojušies iepriekš (proti, A. Poli Bartone, K. Scheele un 
F. Grossetete)? 

3. Par kontaktiem ar aģentūrām atbildīgās kontaktpersonas

ATLIKTS
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4. Dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošana komiteju darbā – FEMM 
komitejas pirmais gada pārskats
Pirms vasaras pārtraukuma Sieviešu tiesību komiteja nosūtīja S. Hassi, atbildīgajai par
dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanu ENVI komitejas darbā, anketu, lai 
sagatavotu pirmo gada pārskatu par dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanu EP 
komiteju darbā (referente: Anna Záborská), kas plenārsēdē jāpieņem līdz gada beigām. 
Līdzīga anketa tika nosūtīta visām pārējām komitejām. Laika trūkuma dēļ koordinatori šo 
jautājumu nevarēja apspriest agrāk. Tādēļ S. Hassi vēlētos, lai būtu iespēja veikt viedokļu 
apmaiņu ar koordinatoriem par šādiem jautājumiem:
a) Ko dzimumu līdztiesības integrētas pieejas īstenošana nozīmē jūsu komitejai? Vai 
koordinatori vēlas apspriest un/vai pieņemt stratēģiju par dzimumu līdztiesību ar 
īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem, lai to īstenotu dažādās komitejas kompetences jomās?
b) Vai ENVI komitejai būtu jāizvēlas jautājums, kurš būtiski saistīts ar dzimumu 
līdztiesību, un jāuzsāk izmēģinājuma projekts, ņemot vērā Komisijas attiecīgajā 
priekšlikumā/paziņojumā iekļautos dzimumu aspektus, kā ierosināts komitejām 
paredzētajās anketās?
c) Vai ir kādas tēmas, ko viņi uzskata par svarīgiem ENVI komitejai turpmākajos 
mēnešos un kuras ir svarīgas dzimumu līdztiesības integrētas pieejas īstenošanas sakarā 
[piemēram, tematiskā stratēģija par pesticīdiem]?
d) Vai ir iespējams iekļaut dzimumu līdztiesības aspektus turpmākajos ENVI komitejas 
veicamajos pētījumos par dzimumu līdztiesībai svarīgām tēmām? Ja jā, tad kādā veidā? 

Lūgums 
koordinatoriem:

Vai koordinatori piekrīt, ka S. Hassi sagatavo priekšlikumus šo 
jautājumu risināšanai un sagatavo atbildes projektu Sieviešu 
tiesību komitejai, ko koordinatori varētu pieņemt, izmantojot 
rakstisko procedūru?

5. Konflikts par kompetenci attiecībā uz jūras vides politiku
Iepriekšējās sanāksmēs koordinatori apsprieda, kā Parlaments izskatījis šo jautājumu, 
kurš attiecas uz piecām komitejām (transporta, zivsaimniecības, rūpniecības, 
nodarbinātības un vides), un atbalstīja izvēli par vienotu ziņojumu, kurā katra iesaistītā 
komiteja izstrādā vairākus ar tās kompetences jomu saistītus punktus. 

Parlamenta priekšsēdētājs šobrīd ir nosūtījis Zaļo grāmatu Transporta komitejai kā 
vadošajai komitejai. Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs gatavojas 
ierosināt praktiskus veidus, kā iesaistīt dažādas attiecībās komitejas, lai izvairītos no 
konflikta par kompetenci, kas aizkavētu Parlamentu pieņemt nostāju par Zaļo grāmatu. 

J. Daul priekšlikumā, šķiet, visvairāk būs izmantota pašreizējā pieredze, kas iegūta darbā 
ar direktīvas par televīziju bez robežām dokumentāciju. Visticamāk, tiks ierosināts 
vismaz formāli noteikt vadošo komiteju (TRAN) un izveidot darba grupu, iekļaujot 
referentus no visām pārējām attiecīgajām komitejām, lai apkopotu dažādus viedokļus un 
sniegtu saskaņotu ziņojumu. J. Daul un attiecīgo komiteju priekšsēdētāju tikšanās notiks 
turpmākajās nedēļās.

Lūgums
koordinatoriem:

Vai koordinatori piekrīt, ka gadījumā, ja ir noteikta viena vadošā 
komiteja, ENVI komitejai ir jāprasa piešķirt tai kompetenci?  Vai 
koordinatori kā atkāpšanās pozīcijai piekrīt idejai, ka gadījumā, ja 
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TRAN ir vadošā komiteja, ENVI iesaistās ziņojuma sagatavošanā 
tādā veidā, lai nodrošinātu, ka svarīgi Zaļās grāmatas vides aspekti 
tiek atspoguļoti ziņojumā, ko iesniegs plenārsēdē (t. i. koreferents)? 

6. Komisāru uzklausīšana pēc iespējamās Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās
Pēc iespējamās Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ES 2007. gada 1. janvārī tiks 
iecelti divi jauni komisāri. Lai viņi tiktu oficiāli iecelti un lai Parlaments apstiprinātu 
jauno Komisiju, šiem komisāriem vispirms ir jātiekas ar atbildīgajām Parlamenta 
komitejām. 
Priekšsēdētāju konferencei paredzētais laika grafiks, kas ir atkarīgs arī no daudziem 
iekšējiem faktoriem, ir ļoti pārblīvēts. Divu komisāru (divu vai vairāk atkarībā no tā, vai 
Komisijas priekšsēdētājs izlems izmantot iespēju piešķirt lielāku mandātu skaitu) 
uzklausīšanas notiks 48. nedēļā (vai 47. un 48. nedēļā, ja notiks vairāk par divām 
uzklausīšanām). Komisāru kandidātiem nosūtāmo rakstisko anketu attiecīgās komitejas 
apstiprinās 6. novembrī. Jauno komisāru vārdi un piešķirto mandātu skaits būs zināms 
oktobra sesijas laikā. Iespējams, taču ne visai ticams, ka saskaņā ar mums šobrīd 
pieejamo informāciju viens no šiem komisāriem tieši attiecas uz vai ir saistīts ar ENVI 
komiteju.
Ņemot vērā noslogoto laika grafiku, atsevišķi lēmumi principā ir jāpieņem tagad.

Lūgums 
koordinatoriem:

Vai koordinatori piekrīt, ka 
1) rakstiski jautājumi tiek iesniegti vienīgi tad, ja komiteja ir tieši 
saistīta ar vienu no uzklausīšanām?
2) šādā gadījumā rakstiskā procedūrā koordinatori vienojas par 
nelielu skaitu jautājumu uzmetumu un iesniedz tos komitejai 
apstiprināšanai 6. novembrī (ar iespējamu mutisku grozījumu)?
3) ENVI komiteja nosūta delegāciju uz to komisāru uzklausīšanu, 
kuru mandāts ir cieši saistīts ar komitejas kompetenci (piem., 
patērētājiem)?

7. Veselības un pārtikas drošības ekspertu grupas saistībā ar komitejas ekspertīzei 
paredzēto budžetu
ATLIKTS

8. Citi jautājumi



PV\630992LV.doc PE 378.687v01-00 15/19 PV\630992LV.doc

 Ārējais tulkojums LV

LISTA DE ASISTENCIA/PREZENCNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU 
REĢISTRS/DALYVIU SARAŠAS/JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/ 

LISTA DE PRESENÇAS/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Mesa/Predsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/Prezydium/ 
Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Karl-Heinz Florenz, Satu Hassi, Johannes Blokland, Georgs Andrejevs

Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Jäsenet/Ledamöter

Adamos Adamou, Liam Aylward, Irena Belohorská, John Bowis, Frieda Brepoels (2), Hiltrud Breyer (2), Dorette Corbey, Chris Davies, 
Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela (2), Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote (2), Françoise Grossetête, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen (2), Eija-Riitta Korhola (2), Holger Krahmer, Urszula 
Krupa, Aldis Kušķis (2), Marie-Noëlle Lienemann (2), Peter Liese (2), Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, 
Miroslav Ouzký (1), Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst 
Schnellhardt (2), Richard Seeber, Kathy Sinnott (2), Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia 
Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund

Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/Aizstājēji/ 
Pavaduojantieji nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Náhradníci/Namestniki/Varajäsenet/ 
Suppleanter

Alfonso Andria (2), Margrete Auken (2), María del Pilar Ayuso González (2), Giovanni Berlinguer, Philip Bushill-Matthews, Lena Ek 
(2), Christofer Fjellner (1), Milan Gaľa, Genowefa Grabowska (2), Ambroise Guellec (2), Erna Hennicot-Schoepges (2), Karsten 
Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik (1), Ria Oomen-Ruijten, Amalia Sartori (2), Glenis Willmott (1)

162.6

Hartmut Nassauer (2)

183 (3)

Ján Hudacký (2)

46 (6) (Punto del orden del día/Porad jednání (PJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkes punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/ 
Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/Novērotāji/ 
Stebetojai/Megfigyelõk/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Pozorovatelia/Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

Tiberiu Barbuletiu (1), Antonyia Parvanova

Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:



PV\630992LV.doc PE 378.687v01-0016/19 PV\630992LV.doc

LV  Ārējais tulkojums

(1) 3.10.2006
(2) 4.10.2006



PV\630992LV.doc PE 378.687v01-00 17/19 PV\630992LV.doc

 Ārējais tulkojums LV

Por invitación del presidente/Na pozvání predsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/ 
Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/ 
Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirminikui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van 
de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/ 
Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Ms Zsuzsanna Jakab, Managing Director of ECDC

ECDC Managing Board: Prof. Minerva Malliori, Prof. Dr. Jacques Scheres, Mr Ronald Haigh

Mr Robert Madelin, Director General of the Obesity Platform

Ms Catherine Geslain-Laneelle, Executive Director of EFSA

Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Andrzej Rys (DG SANCO), Mr Klingler (DG AGRI), Mr Hennessy (DG ENTR), Ms Slingenberg (DG ENV)

Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/Άλλα θεσμικά όργανα/ 
Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/Istituzzjonijiet ohra/ 
Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra institutioner/organ

Otros participantes/Ostatní úcastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other participants/ 
Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevõk/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide 
sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi 
politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakciju sekretoriai/Képviselõcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/ 
Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten 
ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat



PV\630992LV.doc PE 378.687v01-0018/19 PV\630992LV.doc

LV  Ārējais tulkojums

PPE-DE

PSE

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

IND/DEM

UEN

NI

Gersony, Kandolf, Philibert, Amiot Romero

Verheyden, Schöner, Guerra

Rappsjö, Miczki, Dimitrova

Singhofen, Lehtonen, Emmes

Pantazidou, Lopriore

Wijmenga, Adamska

Laera, Fiore, O'Connor



PV\630992LV.doc PE 378.687v01-00 19/19 PV\630992LV.doc

 Ārējais tulkojums LV

Gabinete del Presidente/Kamcelár predsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/Γραφείο Προέδρου/ 
President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/ 
Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Kancelária predsedu/ 
Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Gabinete del Secretario General/Kancelár generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/Kabinett des Generalsekretärs/ 
Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/Gabinetto del Segretario 
generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Fõtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet 
van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Kancelária generálneho tajomníka/ 
Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Mr Julian Priestley, Secretary General of the European Parliament

Dirección General/Generální reditelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/Directorate-General/ 
Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Fõigazgatóság/Direttorat Ġenerali/ 
Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG INFO

DG PERS

DG IFIN

DG TRED

DG FINS

Dudrap, Cuisinier

Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/Service juridique/ 
Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teises tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/Serviço Jurídico/ 
Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Bradley

Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/ 
Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/ 
A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Sekretariat odbora/ 
Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Magnano, Gonçalves, Malmros, Kôykka, Deregnaucourt, Sundberg, Blaszauer, Bödeker

Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padejejas/asszisztens/Asystent/Pomočnik/Avustaja/ 
Assistenter

Kurittu, Michel

* (P) = Presidente/Predseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Vicepresidente/Místopredseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/Vice-Chair(wo)man/ 
Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Miembro/Clen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Tag/képviselõ/Membru/ 
Lid/Członek/Membro/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Funcionario/Úredník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/Ierēdnis/ 
Pareigunas/Tisztviselõ/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


	630992lv.doc

