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Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ENVI_PV(2006)1003_1

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniach 3 października 2006 r., wtorek, w godz. 15.00-18.30,

i 4 października 2006 r., środa, w godz. 9.00-12.30 i 15.00-18.30
BRUKSELA

Karl-Heinz Florenz (przewodniczący) otworzył posiedzenie we wtorek 3 października 2006 r. 
o godz. 15.10.

1. Przyjęcie porządku dziennego ENVI_OJ (2006)1003v01-00

Porządek dzienny został przyjęty w formie wynikającej z niniejszego protokołu.

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Wymiana poglądów z Zsuzsanną Jakab, dyrektor Europejskiego Centrum 
Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) – w obecności przedstawicieli PE przy 
zarządzie ECDC

Głos zabrali: Zsuzsanna Jakab, dyrektor ECDC, Antonios Trakatellis, Gyula Hegyi, 
Dagmar Roth-Behrendt, Avril Doyle, prof. Minerva Malliori, prof. dr 
Jacques Scheres, Ronald Haigh

4. Wymiana poglądów z Robertem Madelinem, dyrektorem generalnym Platformy
ds. Otyłości

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

(Od godz. 17.10 obradom przewodniczył Johannes Blokland (wiceprzewodniczący))



PE 378.687v01-00 2/22 PV\630992PL.doc

PL

5. Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej: europejski wymiar 
zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym
ENVI/6/33971
2006/2231(INI) COM(2005)0637 PR - PE378.465v01-00

Sprawozdawca: Frédérique Ries (ALDE)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania

Głos zabrali: sprawozdawca, Linda McAvan, Jill Evans, Christofer Fjellner, Philip 
Bushill-Matthews, Urszula Krupa, Dorette Corbey, Mojca Drčar 
Murko 

Decyzja: Termin składania poprawek: 9.10.2006 r., godz. 17.00

6. Usługi socjalne użyteczności publicznej w Unii Europejskiej
ENVI/6/37586 
2006/2134(INI) COM(2006)0177

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Roberto Musacchio (GUE/NGL)

Rozpatrzenie projektu opinii

Głos zabrał: sprawozdawca komisji opiniodawczej

Decyzja: Termin składania poprawek: 17.10.2006 r., godz. 12.00

*

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 18.05.
*

7. Posiedzenie koordynatorów

*

Posiedzenie zostało wznowione w środę 4 października 2006 r. o godz. 9.09; obradom 
przewodniczył Karl-Heinz Florenz (przewodniczący).

*

8. Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów

Patrz załącznik I

Przewodniczący wyraził swoje rozczarowanie wobec Turcji w związku z odwołaniem 
planowanej wizyty delegacji komisji ENVI w tym kraju.
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Głos zabrali: John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Avril Doyle, Philip Bushill-
Matthews, Chris Davies, Guido Sacconi, Satu Hassi, Johannes 
Blokland, Françoise Grossetête

9. Konferencja w Nairobi w sprawie zmian klimatu (COP 12)
ENVI/6/39035

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

AM - PE378.673v01-00
Przyjęcie projektu rezolucji opartej na pytaniu ustnym

Poprawki przyjęte: 14, 15, 16, część 1, 23, 18, 19, 20, 21, 22, 
24, 25, 26, 28 (z popr. ustną), 29, 1, 2, 3, 
6, 4, 7, 8, 10, 11, 13

Poprawki odrzucone: 16, część 2, 30, 5
Poprawki niepodlegające głosowaniu: 17, 27, 9

Decyzja: Projekt rezolucji został przyjęty jednomyślnie 47 głosami za.

*
Od godz. 9.25 obradom przewodniczył Satu Hassi (wiceprzewodniczący).

*

10. Pytanie ustne do Komisji Europejskiej dotyczące finansowania sieci Natura 2000
ENVI/6/40635

QO - PE378.745v01-00
Przyjęcie pytania ustnego

Głos zabrali: Satu Hassi, John Bowis
Decyzja: Pytanie ustne zostało przyjęte jednomyślnie.

*
Od godz. 9.30 obradom przewodniczył Karl-Heinz Florenz (przewodniczący).

*

11. Przegląd dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych
ENVI/6/32996
***I 2005/0263(COD) COM(2005)0681 - C6-0006/2006

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

Sprawozdawca: Thomas Ulmer (PPE-DE)

Przyjęcie projektu sprawozdania

Głos zabrali: sprawozdawca, Dagmar Roth-Behrendt, Johannes Blokland, Jules 
Maaten, Mojca Drčar Murko
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Poprawki przyjęte: 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 (z popr. ustną), 15/ITRE 7, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, IMCO 16/IMCO 17, 89, ITRE 9, 18, 
90, 21, 92, 23 (z popr. ustną), 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, popr. ustna do p.u. 6, 1, 2, 4, 44, 45, 
5, ITRE 1, 47, 48, 49, 50, 51

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

Poprawki niepodlegające głosowaniu: 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

Poprawki wycofane: 8, 10, 64, 67, 11, 14, 16, 19, 20, 91, 22, 3

Decyzja: Projekt sprawozdania został przyjęty 50 głosami za, przy braku głosów 
przeciw i 1 wstrzymującym się.

*
Od godz. 10.35 obradom przewodniczył Johannes Blokland (wiceprzewodniczący).

*

12. Wdrażanie w państwach członkowskich europejskiego ustawodawstwa w 
zakresie zdrowia publicznego
ENVI/6/34197

DT - PE378.554v01-00
Wymiana poglądów

1. Oceny wpływu na zdrowie (John Bowis)

Głos zabrali: John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Genowefa Grabowska

2. Zdrowie publiczne w latach 2003-2008 (Antonios Trakatellis)

Głos zabrali: Andrzej Ryś (Komisja Europejska, DG SANCO), Antonios 
Trakatellis, Dagmar Roth-Behrendt

13. Wymiana poglądów z Catherine Geslain-Laneelle, dyrektorem generalnym 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
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Przedstawienie zaleceń zarządu EFSA w sprawie zewnętrznej oceny EFSA.

Głos zabrali: Catherine Geslain-Laneelle, dyrektor generalny EFSA, John Bowis, 
Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Åsa Westlund, Kathy Sinnott, 
Pilar Ayuso

*

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.13 i wznowione o godz. 15.05; obradom 
przewodniczył Karl-Heinz Florenz (przewodniczący).

*

14. Wymiana poglądów z Julianem Priestleyem, sekretarzem generalnym 
Parlamentu Europejskiego, w sprawie wdrożenia w Parlamencie systemu eko-
zarządzania i audytu (EMAS)

Julian Priestley, sekretarz generalny Parlamentu Europejskiego, Chris Davies, John 
Bowis, Guido Sacconi, Dagmar Roth-Behrendt, Satu Hassi, Richard Seeber

*

Od godz. 15.45 obradom przewodniczył Satu Hassi (wiceprzewodniczący).

*

15. Definicja, opis, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych
ENVI/6/32815
***I 2005/0028(COD) COM(2005)0125 - C6-0440/2005

PR - PE374.473v01-00
Sprawozdawca: Horst Schnellhardt (PPE-DE)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania bez dokumentu

Głos zabrali: Markus Klingler (Komisja Europejska – DG AGRI), John 
Bowis, sprawozdawca, Bogusław Sonik, Pilar Ayuso, Linda 
McAvan, Jules Maaten, Richard Seeber, Dagmar Roth-
Behrendt, Thomas Ulmer

Decyzja: Termin składania poprawek: 5.12.2006 r., godz. 12.00
Wymiana poglądów: 27-28 listopada 2006 r.
Głosowanie w komisji ENVI: 22-23 stycznia 2007 r.
Posiedzenie plenarne: marzec 2007 r.

*

Od godz.17.07 obradom przewodniczył Karl-Heinz Florenz (przewodniczący)

*

16. REACH
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16.1 Chemikalia: system REACH oraz Europejska Agencja Chemikaliów (zmiana 
dyrektywy 1999/45/WE i rozporządzenia w sprawie zanieczyszczeń)
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

Sprawozdawca: Guido Sacconi

Rozpatrzenie poprawek

16.2 Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie 
chemikaliów – REACH (zmiana dyrektywy 67/548/WE)
ENVI/6/34796 
***II 2003/0257(COD) 07525/3/2006 - C6-0268/2006

Głos zabrali: sprawozdawca, Nina Vaskunlahti (prezydencja fińska), Ria Oomen-
Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Johannes Blokland, Jens Holm, 
Lena Ek, Hartmut Nassauer, Holger Krahmer, Anne Ferreira, John 
Bowis, Erna Hennicot-Schoepges, Patrick Hennessy (Komisja 
Europejska – DG ENTR), Yvon Slingenberg (Komisja Europejska –
DG ENV)

Decyzja: Przyjęcie w komisji ENVI: 10.10.2006
Posiedzenie plenarne: druga sesja październikowa lub pierwsza 
listopadowa (druga listopadowa lub grudniowa)

17. Sprawy różne

18. Termin i miejsce następnego posiedzenia

Bruksela, wtorek 10 października 2006 r.
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PARLAMENT EUROPEJSKI
KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA PUBLICZNEGO 

I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

POSIEDZENIE KOORDYNATORÓW

- nieomawiane w pełnym składzie komisji ENVI -

Wtorek, 3 października 2006 r., w godz. 18.00-18.30

SALA PHS 1A02

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Wyznaczenie sprawozdawców i sprawozdawców komisji opiniodawczych – decyzja 
w sprawie procedury

- Sprawozdania

1-2 PESTYCYDY

Na posiedzeniu koordynatorów w dniu 29 listopada 2005 r. koordynatorzy podjęli 
decyzję o wyznaczeniu szeregu sprawozdawców dla kilku spodziewanych w 
najbliższym czasie wniosków. Odnosiło się to punktu 5 części B, strategii tematycznej w 
sprawie pestycydów, przyjęcia której spodziewano się w styczniu lub lutym 2006 r. 
Przygotowanie sprawozdania w sprawie wniosku legislacyjnego zostało przydzielone 
grupie Verts/ALE (sprawozdawczyni: Hiltrud Breyer), natomiast sprawozdanie w 
sprawie nielegislacyjnej strategii tematycznej – grupie PPE-DE (sprawozdawczyni:
Christa Klass). Oprócz dwóch sprawozdań przydzielonych w listopadzie Komisja 
przedstawiła wniosek w sprawie drugiego aktu prawnego – dyrektywy ramowej w 
sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (punkty 1 i 2 poniżej).

Decyzje, które mają 
zostać podjęte:

1) Potwierdzenie przydzielenia jednego z dwóch sprawozdań grupie 
Verts/ALE

2) Przydzielenie drugiego sprawozdania

1. Dyrektywa ramowa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów
ENVI/6/39583
***I 2006/0132(COD) COM(2006)0373 - C6-0246/2006
Przedm. właśc.: ENVI F
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Opiniodawcza: ITRE A
AGRI A

Celem dyrektywy będącej przedmiotem wniosku jest wdrożenie tych części strategii 
tematycznej w sprawie pestycydów, które wymagają nowego prawodawstwa, i 
skoncentrowanie się na środkach ochrony roślin. Wniosek zawiera przepisy dotyczące:

- sporządzania krajowych planów działania (KPD) określających cele ukierunkowane na 
zmniejszenie niebezpieczeństw, zagrożeń i zależności od kontroli chemicznej w ochronie 
roślin;
- stworzenia systemu szkoleń i podnoszenia świadomości dla dystrybutorów i 
profesjonalnych użytkowników pestycydów; lepszego informowania społeczeństwa; 
informowania za pośrednictwem placówek sprzedaży detalicznej;
- regularnych kontroli sprzętu do stosowania pestycydów w celu zmniejszenia negatywnego 
wpływu pestycydów na zdrowie ludzkie oraz na środowisko naturalne w czasie stosowania;
- zakazu prowadzenia oprysków z powietrza, z możliwością odstępstwa;
- szczególnych środków ochrony środowiska wodnego;
- ustalenia obszarów, na których stosowanie pestycydów jest znacznie ograniczone lub 
zerowe zgodnie ze środkami przyjętymi na mocy innych przepisów prawa;
- postępowania z opakowaniami i pozostałościami po pestycydach i składowania ich;
- opracowania ogólnowspólnotowych norm w zakresie zintegrowanego zarządzania 

szkodnikami (IPM);
- pomiaru ograniczania zagrożeń za pomocą właściwych, zharmonizowanych wskaźników.

Zalecenie: wyznaczenie sprawozdawcy

2. Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin
ENVI/6/39586
***I 2006/0136(COD) - COM(2006)0388 - C6-0245/2006
Opiniodawcza: ITRE A

IMCO A
AGRI A - (ALDE)

Proponowane rozporządzenie zastępuje dyrektywę 91/414 dotyczącą wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin i uchyla dyrektywę 79/117/EWG zakazującą wprowadzania do 
obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne. Składa 
się on z następujących elementów:
- ustanowienie na szczeblu UE wykazu pozytywnego substancji czynnych, środków 
zabezpieczających, synergetyków oraz wykazu negatywnego składników obojętnych
- zezwolenie na środki ochrony roślin na szczeblu państwa członkowskiego. Obowiązkowe 
wzajemne uznawanie zezwoleń w państwach członkowskich należących do tej samej strefy 
obowiązywania zezwoleń (trzy strefy: A - północ, B - centrum, C - południe).
- ocena porównawcza i zastąpienie środków zawierających substancje wskazane jako 
nadające się do zastąpienia. Szczególne przepisy dla substancji podstawowych lub środków 
zawierających substancje o niskim stopniu zagrożenia.
- ustanowienie kryteriów zatwierdzania substancji czynnych, środków zabezpieczających i 
synergetyków
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- szczegółowe przepisy w sprawie ochrony i przejrzystości danych
- przepisy dotyczące pakowania, etykietowania i reklamy. Zobowiązanie do prowadzenia 
dokumentacji i gromadzenia informacji dotyczących zastosowania w celu zapewnienia 
wykrywalności i przeprowadzania kontroli.

Zalecenie: wyznaczenie sprawozdawcy
- Opinie

3. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/84/EWG w sprawie 
zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych
ENVI/6/40336
* 2006/0165(CNS) COM(2006)0486
Przedm. właśc.: ECON F

W dyrektywie Rady 92/84/EWG w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla 
alkoholu i napojów alkoholowych określone zostały minimalne stawki podatku akcyzowego 
dla każdej z kategorii produktów. W sprawozdaniu Komisji przedstawionym w dniu 26 maja 
2004 r. stwierdzono, że dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
w szczególności odnośnie do potencjalnych zakłóceń konkurencji i nadużyć, konieczna jest 
większa zbieżność stawek podatku akcyzowego w różnych państwach członkowskich.

Zalecenie: bez opinii

4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wprowadzania do obrotu wołowiny 
i cielęciny pochodzących z bydła w wieku do dwunastu miesięcy
ENVI/6/40339
* 2006/0162(CNS) COM(2006)0487
Przedm. właśc: AGRI F

Produkcja i wprowadzenie do obrotu wołowiny i cielęciny z bydła w wieku do dwunastu 
miesięcy różnią się w zależności od państwa członkowskiego. Zasadniczo istnieją dwa 
główne typy systemów produkcji. Mięso pochodzące z tych dwóch systemów może być 
wprowadzane do obrotu z różnymi opisami. Najczęściej jest to jednak jeden opis produktu 
rynkowego, przynajmniej w przypadku głównych rynków konsumenckich Wspólnoty. Nie 
zawiera on na ogół ani odniesienia do stosowanego typu żywienia zwierzęcia, ani do wieku 
ubitego zwierzęcia.

Zalecenie: bez opinii

5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) 
nr 894/97, (WE) nr 812/2004 oraz (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do pławic
ENVI/6/40576 - [BÖDE]
* 2006/0169(CNS) COM(2006)511
Przedm. właśc.: PECH F
Opiniodawcza: ENVI A
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Z uwagi na przejrzystość szeregu przepisów prawnych odnoszących się do tego samego 
rodzaju narzędzi połowowych, lecz ujętych w trzech różnych rozporządzeniach Wspólnoty, 
jak również dla ułatwienia harmonizacji procedur monitorowania w państwach 
członkowskich, a zarazem dla wspierania wzajemnego zrozumienia między zainteresowanymi 
stronami działającymi w ramach różnych regionalnych komitetów doradczych, należy 
zmienić te rozporządzenia poprzez wprowadzenie jednolitej definicji pławnic we wszystkich 
trzech aktach prawnych.

Zalecenie: bez opinii

6. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Wprowadzenie 
zrównoważenia w rybołówstwie UE przy pomocy podejścia opartego na maksymalnie 
podtrzymywalnym odłowie
ENVI/6/40576 - [BÖDE]

2006/2224(INI) COM(2006)360
Przedm. właśc.: PECH F
Opiniodawcza: ENVI A

Przedmiotowy komunikat ustala nowy kierunek polityczny w zakresie zarządzania 
rybołówstwem we Wspólnocie, mający na celu wprowadzenie tego podejścia. Chodzi o to, 
aby przyspieszyć przejście do systemu zarządzania długoterminowego skoncentrowanego na 
optymalizacji potencjału produkcyjnego żywych zasobów morskich Europy, bez ujemnego 
wpływu na ich wykorzystanie przez następne pokolenia. Jest to całkowicie spójne z szerszym 
celem wspólnej polityki rybołówstwa, którym jest zapewnienie takiego wykorzystania 
żywych zasobów wodnych, które zagwarantuje zrównoważone warunki ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne.

Zalecenie: na ostatnim posiedzeniu koordynatorzy podjęli decyzję 
o niesporządzaniu opinii

7. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Utrzymać Europę w ruchu –
zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy białej 
księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r.
ENVI/6/40583 - [BÖDE]

2006/2227(INI) COM(2006)314
Przedm. właśc.: TRAN F
Opiniodawcza: ENVI A

W białej księdze z 2001 r. jako główne wyzwania wskazano nierównowagę rozwoju różnych 
środków transportu, zatłoczenie szlaków i miast oraz przestrzeni powietrznej, a także wpływ 
transportu na środowisko. W dokumencie tym zaproponowano środki polityczne mające na 
celu doprowadzenie do równowagi pomiędzy poszczególnymi środkami transportu, położono 
nacisk na potrzebę zlikwidowania wąskich gardeł w sieciach transeuropejskich (TEN) oraz 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, wezwano do wprowadzenia skutecznej polityki w 
sprawie pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury oraz stwierdzono, że Komisja 
powinna wzmocnić swoją pozycję na forum organizacji międzynarodowych. Należy wziąć 
pod uwagę to, że w białej księdze zakładano, iż nastąpi szybki wzrost gospodarczy, co nie 
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miało miejsca.

Zalecenie: bez opinii

8. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Logistyka transportu towarowego w 
Europie – klucz do zrównoważonej mobilności
ENVI/6/40590 - [BÖDE]

2006/2228(INI) COM(2006)336
Przedm. właśc.: TRAN F
Opiniodawcza: ENVI A

Transport stanowi integralny element logistycznego łańcucha dostaw. Podejście Komisji 
koncentruje się na logistyce w transporcie towarowym i obejmuje wszystkie formy transportu. 
Podejście to uwzględnia szeroki zakres różnych obszarów, takich jak zwykła logistyka 
poszczególnych form transportu i logistyka multimodalna, a także podkreśla potrzebę 
osiągnięcia optymalnej komplementarności form transportu w ramach wydajnego i 
jednolitego europejskiego systemu transportowego, który będzie w stanie zapewnić możliwie 
jak najlepszą obsługę podmiotom korzystającym z transportu.

Zalecenie: bez opinii

9. Realizacja planu działania UE wobec nielegalnych, nieudokumentowanych i 
nieuregulowanych połowów
ENVI/6/40595
2006/2225(INI)
Przedm. właśc.: PECH F - Marie-Hélène Aubert (Verts/ALE)

Głównym tematem sprawozdania z własnej inicjatywy będzie kwestia statków dokonujących 
nielegalnych połowów oraz na środki niezbędne do zwalczania tego procederu.

Zalecenie: bez opinii, lecz – jeśli to konieczne – złożenie poprawek 
bezpośrednio w komisji przedmiotowo właściwej

- Dokumenty otrzymane do wglądu

10. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Realizacja strategii 
Wspólnoty mającej na celu zmniejszenie emisji CO2 z samochodów: Szósty coroczny 
komunikat dotyczący skuteczności strategii

SEC(2006) 1078 - COM(2006)0463
Przedm. właśc.:
Opiniodawcza:

Strategia Wspólnoty mająca na celu zmniejszenie emisji CO2 z samochodów osobowych oraz 
poprawę oszczędności paliwa opiera się na trzech filarach: zobowiązaniach przemysłu 
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samochodowego w sprawie poprawy oszczędności paliwa, znakowaniu samochodów pod 
względem oszczędności paliwa oraz promowaniu ekonomiczności zużycia paliwa przez 
samochody przy pomocy środków fiskalnych. Zgodnie z art. 9 decyzji 1753/2000/WE 
Komisja ma obowiązek przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie coroczne 
sprawozdania dotyczące skuteczności strategii w oparciu o dane z monitorowania dostarczone 
przez państwa członkowskie.
Niniejszy komunikat dotyczy monitorowania za rok 2004 i przeprowadzonych w tym roku 
analiz.

Zalecenie: bez specjalnego sprawozdania



PV\630992PL.doc 13/22 PE 378.687v01-00

PL

B. Inne kwestie podlegające rozpatrzeniu

1. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego ustanawiający strategię 
na rzecz środowiska naturalnego dla obszaru Morza Śródziemnego

COM (2006) 475
Przedm. właśc.: ENVI F
Opiniodawcza: AFET

INTA
Komisja Europejska zaproponowała długookresową strategię na rzecz środowiska 
naturalnego mającą na celu oczyszczanie i ochronę Morza Śródziemnego. Dokument ten 
zostaje przedstawiony w momencie, gdy komisja ENVI rozpatruje strategię tematyczną 
dotyczącą środowiska morskiego (sprawozdanie Aldisa Kuskisa), która będzie poddana 
pod głosowanie na następnym posiedzeniu komisji ENVI. W celu umożliwienia 
włączenia nowych wniosków do tego dokumentu komisja ENVI może:
- odłożyć głosowanie nad sprawozdaniem Aldisa Kuskisa i wyznaczyć nowy termin 
składania poprawek do nowego dokumentu, który następnie zostałby włączony do 
sprawozdania w formie rozdziału na temat Morza Śródziemnego. Umożliwiłoby to także 
komisjom opiniodawczym przeprowadzenie głosowania nad opiniami. Ponieważ Marie-
Noëlle Lienemann nie chce przekładać swojego sprawozdania dotyczącego dyrektywy w 
sprawie strategii morskiej, dwa wspomniane sprawozdania nie byłyby już przedmiotem 
wspólnej debaty i głosowania podczas listopadowej sesji plenarnej.
- lub wyznaczyć sprawozdawcę dla nowego komunikatu (jeśli jest to możliwe, biorąc 
pod uwagę listę oczekujących sprawozdań INI)

Wniosek do 
koordynatorów:

Jakie są poglądy koordynatorów na tę kwestię?

2. Związane z procedurą komitologii dostosowanie tekstów, w przypadku których 
zostało zamknięte drugie czytanie i które nie zostały dotychczas opublikowane
W najbliższych tygodniach Komisja przedstawi wnioski mające na celu poprawę w 
zakresie komitologii tych tekstów, w przypadku których zostało zamknięte drugie 
czytanie. Ze względu na bardzo napięty harmonogram już teraz konieczne jest 
wyznaczenie sprawozdawców dla tych wniosków. Dokumenty, o których tu mowa,
dotyczą: oświadczeń zdrowotnych, witamin i produktów leczniczych stosowanych w 
pediatrii. 

Wniosek do 
koordynatorów:

Czy koordynatorzy wyrażają zgodę na zatwierdzenie 
sprawozdawców, którzy zajmowali się już tymi dokumentami 
(odpowiednio Adriana Poli Bortone, Karin Scheele i Françoise 
Grossetête)?

3. Osoby kontaktowe odpowiedzialne za relacje z agencjami

ODROCZENIE
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4. Włączanie problematyki płci do głównego nurtu prac komisji – pierwsze 
sprawozdanie roczne komisji FEMM
Przed letnią przerwą Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia przesłała Satu Hassi, 
odpowiedzialnej za kwestię włączania problematyki płci do głównego nurtu prac 
komisji ENVI, kwestionariusz w celu przygotowania pierwszego rocznego 
sprawozdania w sprawie włączania problematyki płci do głównego nurtu prac komisji 
PE (sprawozdawca: Anna Záborská), który ma zostać przyjęty na posiedzeniu 
plenarnym pod koniec bieżącego roku. Podobny kwestionariusz został przesłany do 
wszystkich pozostałych komisji. Ze względu na brak czasu koordynatorzy nie mogli 
rozpatrzyć tej kwestii wcześniej. W związku z tym Satu Hassi chciałaby odbyć wymianę 
poglądów z koordynatorami na temat następujących zagadnień:
a) Jak nasza komisja rozumie kwestię włączania problematyki płci do głównego nurtu 
jej prac? Czy koordynatorzy chcą przeprowadzić dyskusję i/lub przyjąć strategię w 
sprawie równości płci zawierającą cele krótko- i długookresowe w celu wdrożenia jej w 
różnych obszarach kompetencji komisji?
b) Czy komisja ENVI ma wybrać temat o szczególnym znaczeniu w odniesieniu do 
zagadnienia równości płci i rozpocząć przeprowadzanie projektu pilotażowego z 
uwzględnieniem aspektów dotyczących równości płci zawartych w danym wniosku/ 
komunikacie Komisji, jak proponuje się w kwestionariuszu dostarczonym komisjom?
c) Czy zdaniem koordynatorów w najbliższych miesiącach pojawią się jakiekolwiek 
tematy istotne dla komisji ENVI, które mają szczególne znaczenie w odniesieniu do 
kwestii włączania problematyki płci do głównego nurtu prac [np. strategia tematyczna w 
sprawie pestycydów]?
d) Czy istnieje możliwość zawarcia aspektów równości płci w przyszłych badaniach 
przeprowadzanych na zlecenie komisji ENVI i dotyczących tematyki uznanej za istotną 
dla problematyki płci? Jeśli tak, w jaki sposób można to przeprowadzić?

Wniosek do 
koordynatorów:

Czy koordynatorzy wyrażają zgodę, by Satu Hassi przygotowała 
wnioski odnoszące się do przedstawionych zagadnień oraz projekt 
odpowiedzi do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, która 
następnie będzie mogła zostać przyjęta przez koordynatorów w 
drodze procedury pisemnej?

5. Konflikt kompetencji w sprawie polityki morskiej
Na wcześniejszych posiedzeniach koordynatorzy przedyskutowali działania Parlamentu 
dotyczące tej kwestii, która jest przedmiotem prac pięciu komisji (Transportu i 
Turystyki, Rybołówstwa, Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych oraz Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności), i przychylili się do rozwiązania, zgodnie z którym 
przygotowane zostanie jedno sprawozdanie, przy czym każda z zainteresowanych 
komisji opracuje ustępy, które dotyczą spraw wchodzących w zakres jej kompetencji.
Przewodniczący Parlamentu przekazał zieloną księgę do Komisji Transportu i 
Turystyki, jako komisji przedmiotowo właściwej. Przewodniczący Konferencji 
Przewodniczących Komisji zamierza zaproponować praktyczne sposoby zaangażowania 
różnych zainteresowanych komisji w celu uniknięcia konfliktu kompetencji, który 
uniemożliwiłby Parlamentowi zajęcie stanowiska w sprawie zielonej księgi.
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Wniosek Josepha Daula będzie z pewnością opierał się na obecnych doświadczeniach 
zdobytych podczas prac nad dokumentami dotyczącymi zagadnienia telewizji bez 
granic. Prawdopodobnie będzie on zawierał propozycję, zgodnie z którą komisją 
przedmiotową będzie – przynajmniej formalnie – komisja TRAN, oraz zostanie 
utworzona grupa robocza skupiająca sprawozdawców z pozostałych zainteresowanych 
komisji, co umożliwi dokonanie syntezy różnych poglądów i opracowanie 
uzgodnionego sprawozdania. Spotkanie Josepha Daula z przewodniczącymi 
zainteresowanych komisji odbędzie się za kilka tygodni.

Wniosek do 
koordynatorów:

Czy zdaniem koordynatorów w sytuacji, gdy jest jedna komisja 
przedmiotowo właściwa, powinna być za nią uznana komisja 
ENVI? W ramach rozwiązania alternatywnego: czy 
koordynatorzy zgadzają się z propozycją, że jeśli komisja TRAN 
będzie przedmiotowo właściwa, komisja ENVI zostanie włączona 
w przygotowanie sprawozdania w sposób zapewniający
odzwierciedlenie istotnych aspektów środowiskowych zielonej 
księgi (tj. przez współsprawozdawcę) w sprawozdaniu, 
przedłożonym następnie na posiedzeniu plenarnym?

6. Przesłuchanie komisarzy w związku z możliwością przystąpienia Bułgarii i 
Rumunii do UE
W związku z możliwym przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do UE w dniu 1 stycznia 
2007 r. istnieje konieczność powołania dwóch nowych komisarzy. Warunkiem 
oficjalnego mianowania oraz zatwierdzenia składu nowej Komisji Europejskiej przez 
Parlament jest stawienie się wspomnianych komisarzy przed właściwymi komisjami 
Parlamentu.
Harmonogram przewidziany przez Konferencję Przewodniczących jest bardzo napięty i 
zależy także od szeregu czynników zewnętrznych. Przesłuchania nowych komisarzy 
(dwa lub więcej, w zależności od decyzji przewodniczącego Komisji Europejskiej o 
wykorzystaniu tej sytuacji do ponownego przydzielenia funkcji) odbędą się w 
tygodniu 48 (bądź w tygodniach 47 i 48, jeśli odbędą się więcej niż dwa przesłuchania). 
Kwestionariusz pisemny, który ma zostać przesłany do kandydatów na komisarzy, musi 
zostać zatwierdzony przez zainteresowane komisje w dniu 6 listopada. Nazwiska 
nowych komisarzy i przydział funkcji zostaną ogłoszone podczas sesji październikowej. 
Zgodnie z dotychczas otrzymanymi informacjami jest możliwe, acz mało 
prawdopodobne, że komisja ENVI będzie bezpośrednio zaangażowana w którykolwiek z 
tych procesów lub brała w nim udział.
W związku z bardzo napiętym harmonogramem już teraz konieczne jest podjęcie 
niektórych zasadniczych decyzji.

Wniosek do 
koordynatorów:

Czy koordynatorzy zgadzają się co do tego, że:
1) pytania pisemne będą przedkładane jedynie wówczas, gdy 
któreś z przesłuchań będzie przedmiotem bezpośredniego 
zainteresowania komisji;
2) w takich przypadkach koordynatorzy przyjmą, w drodze 
procedury pisemnej, niewielką liczbę projektów pytań i 
przedstawią komisji do zatwierdzenia w dniu 6 listopada 
(z możliwością poprawek ustnych)
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3) komisja ENVI wyśle delegację na przesłuchanie komisarzy, 
których funkcja wiąże się ze sprawami stanowiącymi zakres 
odpowiedzialności komisji (np. konsumenci)

7. Panele ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności w kontekście środków budżetowych 
komisji ENVI na ekspertyzy
ODROCZENIE

8. Sprawy różne
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