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Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ENVI_PV(2006)1003_1

ZÁPISNICA
zo schôdze konanej v utorok 3. októbra 2006 od 15.00 do 18.30 hod. ,

a v stredu 4. októbra 2006 od 9.00 do 12.30 hod. a od 15.00 do 18.30 hod.
BRUSEL

Schôdza sa začala v utorok 3. októbra 2006 o 15.10 hod., predsedal jej Karl-Heinz Florenz, 
predseda.

1. Prijatie programu schôdze ENVI_OJ (2006)1003v01-00

Program schôdze bol prijatý tak, ako je uvedený v tejto zápisnici.

2. Oznámenia predsedu

3. Výmena názorov s výkonnou riaditeľkou ECDC pani Zsuzsannou Jakab — za 
prítomnosti predstaviteľov EP v predstavenstve ECDC

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

4. Výmena názorov s generálnym riaditeľom platformy pre boj proti obezite pánom 
Robertom Madelinom

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

(o 17.10 hod. prevzal vedenie schôdze pán Johannes Blokland, podpredseda)
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5. Podpora zdravého stravovania a telesnej aktivity: európsky rozmer prevencie 
nadváhy, obezity a chronických ochorení
ENVI/6/33971 
2006/2231(INI) KOM(2005)0637 PR - PE378.465v01-00

Spravodajkyňa: Frédérique Ries (ALDE)

- Preskúmanie návrhu správy

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

Rozhodnutie: Konečný termín na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov: 9. október 2006, 17.00 hod.

6. Verejnoprospešné sociálne služby v Európskej únii
ENVI/6/37586 
2006/2134(INI) KOM(2006)0177

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Roberto Musacchio (GUE/NGL)

- Preskúmanie návrhu stanoviska

Rečníci: spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

Rozhodnutie: Konečný termín na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov: 17. október 2006, 12.00 hod.

*

Schôdza bola prerušená o 18.05 hod.
*

7. Schôdza koordinátorov

*

Schôdza pokračovala v stredu 4. októbra 2006 o 9.09 hod., predsedal jej Karl-Heinz Florenz, 
predseda.

*

8. Oznámenia predsedu týkajúce sa rozhodnutí koordinátorov

Pozri prílohu I
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Predseda vyjadril sklamanie z Turecka pri príležitosti zrušenia plánovanej návštevy 
delegácie výboru pre životné prostredie v tejto krajine.

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

9. 12. konferencia strán o klimatických zmenách v Nairobi
ENVI/6/39035

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

AM - PE378.673v01-00
- Prijatie návrhu uznesenia na základe otázky na ústne zodpovedanie

Prijaté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 14, 15, 16 prvá časť, 23, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 26, 28 (s ústnym pozmeňujúcim a 
doplňujúcim návrhom), 29, 1, 2, 3, 6, 4, 7, 8, 10, 11, 13

Zamietnuté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 16 druhá časť, 30, 5
Neopodstatnené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 17, 27, 9

Rozhodnutie: Návrh uznesenia bol prijatý jednohlasne 47 hlasmi za, nikto nehlasoval 
proti.

*
O 9.25 hod prevzala vedenie schôdze Satu Hassi, podpredsedníčka.

*

10. Otázka na ústne zodpovedanie pre Komisiu o financovaní siete Natura 2000
ENVI/6/40635

QO - PE378.745v01-00
- Prijatie otázky na ústne zodpovedanie

Rečníci: Satu Hassi, John Bowis
Rozhodnutie: Otázka na ústne zodpovedanie bola prijatá jednohlasne.

*
O 9.30 prevzal vedenie schôdze Karl-Heinz Florenz, predseda.

*

11. Revízia smerníc o zdravotníckych pomôckach
ENVI/6/32996
***I 2005/0263(COD) KOM(2005)0681 - C6-0006/2006

PR - PE374.188v01-00
AM - PE376.778v01-00
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Spravodajca: Thomas Ulmer (EPP-ED)

- Prijatie návrhu správy

Rečníci: spravodajca, Dagmar Roth-Behrendt, Johannes Blokland, Jules Maaten, 
Mojca Drčar Murko

Prijaté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 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 (s 
ústnym pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom), 
15/ITRE 7, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, IMCO 16/IMCO 
17, 89, ITRE 9, 18, 90, 21, 92, 23 (s ústnym 
pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom), 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, ústny 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu 6, 1, 2, 
4, 44, 45, 5, ITRE 1, 47, 48, 49, 50, 51

Zamietnuté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 54, 59, 61, ITRE 3, IMCO 15, 
ITRE 8, 95, 97, ITRE 11, 108, 38, IMCO 2, 46, ITRE 2

Neopodstatnené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 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

Stiahnuté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 8, 10, 64, 67, 11, 14, 16, 19, 20, 
91, 22, 3

Rozhodnutie: Návrh správy bol prijatý 50 hlasmi za, nikto nehlasoval proti, 1 člen 
sa hlasovania zdržal.

*
O 10.35 hod. prevzal vedenie schôdze Johannes Blokland, podpredseda.

*

12. Uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti verejného zdravia v členských 
štátoch
ENVI/6/34197

DT - PE378.554v01-00
Výmena názorov
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1. Hodnotenia dopadu na zdravie (John Bowis)

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

2. Verejné zdravie v rokoch 2003-2008 (Antonios Trakatellis)

Rečníci: pán Andrzej Rys (Komisia - GR SANCO), Antonios Trakatellis, 
Dagmar Roth-Behrendt

13. Výmena názorov s výkonnou riaditeľkou Európskeho úradu pre bezpečnosť 
potravín (EFSA) pani Catherine Geslain-Laneelle

Predloženie odporúčaní predstavenstva EFSA o externom hodnotení EFSA

Rečníci: pani Catherine Geslain-Laneelle, výkonná riaditeľka EFSA, John 
Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Åsa Westlund, Kathy 
Sinnott, Pilar Ayuso

*

Schôdza bola prerušená o 12.13 hod. a pokračovala o 15.05 hod., 
predsedal jej Karl-Heinz Florenz, predseda.

*

14. Výmena názorov s generálnym tajomníkom Európskeho parlamentu pánom 
Julianom Priestlym o uplatňovaní systému EMAS v Parlamente

Rečníci: pán Julian Priestley, generálny tajomník Európskeho parlamentu, Chris 
Davies, John Bowis, Guido Sacconi, Dagmar Roth-Behrendt, Satu 
Hassi, Richard Seeber

*

O 15.45 hod. prevzala vedenie schôdze Satu Hassi, podpredsedníčka.

*

15. Definovanie, popis, prezentácia a označovanie liehovín
ENVI/6/32815
***I 2005/0028(COD) KOM(2005)0125 - C6-0440/2005

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

- Preskúmanie návrhu správy bez dokumentu

Rečníci: pán Markus Klingler (Komisia - GR AGRI), John Bowis, Rapporteur, 
Bogusław Sonik, Pilar Ayuso, Linda McAvan, Jules Maaten, Richard 
Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Thomas Ulmer
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Rozhodnutie: Konečný termín na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov: 5. december 2006, 12.00 hod.

Výmena názorov: 27.-28. november 2006
Hlasovanie vo výbore ENVI: 22.-23. január 2007
Plénum: marec 2007

*

O 17.07 hod. prevzal vedenie schôdze Karl-Heinz Florenz, predseda.

*

16. REACH

16.1 Chemické látky: systém REACH a Európska chemická agentúra (zmena 
a doplnenie smernice č. 1999/45/ES a nariadenia o znečisťujúcich organických 
látkach)
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

Spravodajca: Guido Sacconi 
- Preskúmanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

16.2 Registrácie, hodnotenia, schvaľovania a obmedzovania chemických látok –
REACH (zmena a doplnenie smernice č. 67/548/ES)
ENVI/6/34796 
***II 2003/0257(COD) 07525/3/2006 - C6-0268/2006

Rečníci: spravodajca, pani Vaskunlahti (fínske predsedníctvo), Ria Oomen-
Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Johannes Blokland, Jens Holm, 
Lena Ek, Hartmut Nassauer, Holger Krahmer, Anne Ferreira, John 
Bowis, Erna Hennicot-Schoepges, pán Hennessy (Komisia - GR 
ENTR), pani Slingenberg (Komisia - GR ENV)

Rozhodnutie: prijatie vo výbore ENVI: 10. október 2006
plénum: október II alebo november I (november II alebo december)

17. Iné

18. Dátum a miesto konania nasledujúcej schôdze

Brusel, utorok 10. októbra 2006
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EURÓPSKY PARLAMENT
VÝBOR PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ 

POTRAVÍN

SCHÔDZA KOORDINÁTOROV

– neprerokúva sa v prítomnosti všetkých členov výboru –

utorok 3. októbra od 18.00 do 18.30 hod.

MIESTNOSŤ PHS 1A02

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Vymenovanie spravodajcov a spravodajcov výborov požiadaných o stanovisko –
rozhodnutie o ďalšom postupe

– Správy

1-2 PESTICÍDY

Na schôdzi koordinátorov konanej 29. novembra 2005 rozhodli koordinátori 
o vymenovaní veľkého počtu spravodajcov k niekoľkým očakávaným návrhom. Tak 
tomu bolo v prípade časti B bodu 5, „Tematická stratégia pre pesticídy“, ktorej prijatie 
sa očakávalo v januári alebo februári 2006. Správa k legislatíve bola pridelená skupine 
Verts/ALE, spravodajkyňa pani Breyer, a správa k nelegislatívnej tematickej stratégii 
bola pridelená skupine PPE-DE, spravodajkyňa pani Klass. Okrem dvoch správ 
pridelených v novembri navrhla Komisia ďalší právny predpis – rámcovú smernicu 
o trvalo udržateľnom využívaní pesticídov (body 1 a 2 nižšie). 

Rozhodnutia, ktoré 
sa majú prijať:

1) Potvrdenie pridelenia jednej z týchto dvoch správ skupine 
Verts/ALE

2) Pridelenie zostávajúcej správy

1. Rámcová smernica o trvalo udržateľnom využívaní pesticídov
ENVI/6/39583
***I 2006/0132(COD) KOM(2006)0373 – C6-0246/2006
Gestorský výbor:    ENVI F



PE 378.687v01-00
Externý preklad 8/22 PV\630992SK.doc
Externý preklad

SK

Výbory požiadané o stanovisko: ITRE A
AGRI A

Cieľom návrhu smernice je implementovať tie časti tematickej stratégie pre pesticídy, ktoré si 
vyžadujú nové právne predpisy, a zameriava sa na výrobky na ochranu rastlín. Navrhovaná 
smernica obsahuje pravidlá pre:

– prípravu národných akčných plánov (NAP) na stanovenie cieľov na zníženie 
nebezpečenstiev, rizík a závislosti na chemickej regulácii pri ochrane rastlín;

– vytvorenie systému školení a zvyšovania povedomia distribútorov a profesionálnych 
využívateľov pesticídov, aby si boli plne vedomí príslušných rizík. Lepšie informovanie 
verejnosti, informácie postupovať maloobchodným predajcom;

– pravidelnú kontrolu aplikačných zariadení s cieľom obmedziť škodlivý vplyv pesticídov na 
ľudské zdravie a životné prostredie počas použitia;

– zákaz leteckého postreku, s možnosťou udelenia výnimky;
– osobitné opatrenia na ochranu vodného prostredia;
– určenie oblastí s mierne obmedzeným alebo nulovým využitím pesticídov v súlade s 

opatreniami prijatými na základe iných právnych predpisov;
– narábanie s pesticídmi a uskladňovanie pesticídov, ich obalov a zvyškov;
– vypracúvanie noriem pre integrovanú ochranu proti škodcom (IPM) v rámci celého 
Spoločenstva;
– meranie znižovania rizík prostredníctvom vhodne zosúladených ukazovateľov.

Odporúčanie: vymenovať spravodajcu

2. Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh
ENVI/6/39586
***I 2006/0136(COD) – KOM(2006)0388 – C6-0245/2006
Výbory požiadané o stanovisko: ITRE A

IMCO A
AGRI A – (ALDE)

Navrhované nariadenie nahrádza smernicu 91/414 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín 
na trh a ruší smernicu 79/117/EHS, ktorou sa zakazuje uvedenie na trh a používanie 
prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich určité účinné látky. Obsahuje tieto prvky:
– vytvorenie pozitívneho zoznamu účinných látok, safenerov, synergentov a negatívneho 
zoznamu vedľajších zložiek na úrovni EÚ; 
– povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín na úrovni členského štátu. Povinné vzájomné 
uznávanie povolení v členských štátoch patriacich do tej istej zóny pre udelenie povolení (tri 
zóny: A – sever, B – stred, C – juh);
– porovnávacie hodnotenie a nahradenie prípravkov, ktoré obsahujú látky označené ako látky, 
ktoré sa majú nahradiť. Osobitné opatrenia týkajúce sa základných látok alebo prípravkov, 
ktoré obsahujú menej problémové látky;
– stanovenie kritérií schválenia účinných látok, safenerov alebo synergentov;
– podrobné pravidlá o ochrane údajov a transparentnosti;
– opatrenia týkajúce sa balenia, označovania a reklamy. Povinnosť viesť záznamy a 
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vykonávať kontroly – na zabezpečenie sledovateľnosti a na výkon kontrol.

Odporúčanie: Vymenovať spravodajcu



PE 378.687v01-00
Externý preklad 10/22 PV\630992SK.doc
Externý preklad

SK

– Stanoviská

3. Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/84/EHS o aproximácii 
sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje 
ENVI/6/40336
* 2006/0165(CNS) KOM(2006)0486
Gestorský výbor: ECON F

V smernici Rady 92/84/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na 
alkohol a alkoholické nápoje sa ustanovujú minimálne sadzby dane na každú kategóriu 
výrobkov. Komisia v správe predloženej 26. mája 2004 dospela k záveru, že v jednotlivých 
členských štátoch je potrebné zvýšiť konvergenciu sadzieb spotrebnej dane, aby sa 
zabezpečilo bezproblémové fungovanie vnútorného trhu, a to najmä v súvislosti s možným 
narušením hospodárskej súťaže a podvodmi.

Odporúčanie: Bez stanoviska.

4. Návrh nariadenia Rady o obchodovaní s mäsom z hovädzieho dobytka vo veku 
maximálne dvanástich mesiacov 
ENVI/6/40339
* 2006/0162(CNS) KOM(2006)0487
Gestorský výbor: AGRI F

Výroba a obchodovanie s mäsom z hovädzieho dobytka vo veku maximálne dvanástich 
mesiacov sa líšia v závislosti od členských štátov. Zjednodušene rozlišujeme dva druhy 
výrobných systémov. Mäso získané z týchto dvoch výrobných systémov môže byť predávané 
pod rôznymi názvami. No najčastejšie je ho dostať pod jednotným predajným názvom, aspoň 
čo sa týka hlavných spotrebiteľských trhov Spoločenstva. Väčšinou nejestvuje zmienka o 
druhu potravy zvieraťa ani o veku, kedy bolo zviera porazené.

Odporúčanie: Bez stanoviska.

5. Návrh nariadenia Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 894/97, (ES) č. 
812/2004 a (ES) č. 2187/2005 týkajúce sa unášaných sietí
ENVI/6/40576 – [BÖDE]
* 2006/0169(CNS) KOM(2006)511
Gestorský výbor: PECH F
Výbor požiadaný o stanovisko: ENVI A

V záujme jasnosti, pokiaľ ide o počet právnych ustanovení regulujúcich rovnaký typ 
rybárskeho výstroja, ale vložených v troch rôznych nariadeniach Spoločenstva, a s cieľom 
uľahčiť jednotnosť v monitorovaní medzi členskými štátmi, zatiaľ čo podpora spoločného 
porozumenia medzi zúčastnenými stranami prevádzkujúcimi v rôznych regionálnych 
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poradných radách, sa dospelo k názoru, že je potrebné zmeniť a doplniť tieto nariadenia 
zavedením jednotného vymedzenia pojmu unášaných sietí vo všetkých troch aktoch. 

Odporúčanie: Bez stanoviska.

6. Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Zavádzanie trvalej udržateľnosti 
do rybného hospodárstva EÚ pomocou maximálneho udržateľného výnosu
ENVI/6/40576 – [BÖDE]

2006/2224(INI) KOM(2006)360
Gestorský výbor: PECH F
Výbor požiadaný o stanovisko: ENVI A

S cieľom realizovať nový prístup prináša toto oznámenie nové strategické smerovanie v 
oblasti riadenia rybolovu v Spoločenstve, podstatou ktorého je rýchle priblíženie sa k systému 
dlhodobého usmerňovania, ktorý kladie dôraz na získavanie toho najlepšieho z produkčného 
potenciálu živých európskych morských zdrojov bez kompromisu s ich využívaním budúcimi 
generáciami. Zaručiť využívanie živých zdrojov akvakultúry pri udržateľných hospodárskych, 
environmentálnych a spoločenských podmienkach je plne v súlade so širším cieľom spoločnej 
politiky rybolovu.

Odporúčanie: Na poslednej schôdzi sa koordinátori rozhodli nevypracovať 
stanovisko. 

7. Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Udržujte Európu v pohybe –
Trvalo udržateľná pohyblivosť pre náš kontinent – Strednodobé preskúmanie bielej 
knihy Európskej komisie o doprave z roku 2001
ENVI/6/40583 – [BÖDE]

2006/2227(INI) KOM(2006)314
Gestorský výbor: TRAN F
Výbor požiadaný o stanovisko: ENVI A

V bielej knihe z roku 2001 sa nevyvážený rozvoj rozličných dopravných režimov, preťaženie 
ciest a miest, ako aj leteckého priestoru, a účinky dopravy na životné prostredie určili ako 
hlavné problémy. Zároveň sa v nej navrhli politiky na vyváženie dopravných režimov, 
zdôraznila potreba odstrániť úzky profil transeurópskych sietí (TEN – trans-European 
networks) a znížiť počet nehôd na cestách, požadovala účinná politika vyberania poplatkov za 
používanie infraštruktúry a tvrdilo, že Spoločenstvo by malo posilniť svoje postavenie v 
medzinárodných organizáciách. Treba zobrať do úvahy aj skutočnosť, že podľa bielej knihy 
sa očakával silný hospodársky rast, ktorý sa ako taký zatiaľ nezrealizoval.

Odporúčanie: Bez stanoviska.

8. Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Logistika prepravy nákladov v Európe – Kľúč k 
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udržateľnej mobilite
ENVI/6/40590 – [BÖDE]

2006/2228(INI) KOM(2006)336
Gestorský výbor: TRAN F
Výbor požiadaný o stanovisko: ENVI A

Doprava je integrálnou súčasťou logistického dodávateľského reťazca. Prístup Komisie sa 
sústreďuje na logistiku v nákladnej doprave, ktorá by zahŕňala všetky druhy dopravy. Tento 
prístup predstavuje širokú škálu oblastí, ako napríklad modálnu aj multimodálnu logistiku, a 
zdôrazňuje potrebu optimálnej doplnkovosti spôsobov účinného a ničím nenarušovaného 
európskeho systému dopravy, ktorý by poskytoval používateľom čo najlepšie služby.

Odporúčanie: Bez stanoviska.

9. Uplatňovanie akčného plánu EÚ proti nezákonnému, nehlásenému a neregulovanému 
rybolovu
ENVI/6/40595
2006/2225(INI)
Gestorský výbor: PECH F – Marie-Hélène Aubert (Verts/ALE)

Iniciatívna správa sa zameria na otázku nezákonných rybárskych plavidiel a na opatrenia 
prijaté na boj s týmto problémom.

Odporúčanie: Bez stanoviska, ale v prípade potreby predložiť pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy priamo v gestorskom výbore

– Prijaté dokumenty pre informáciu

10. Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu Implementácia stratégie 
Spoločenstva na znižovanie emisií CO2 z automobilov: Šieste výročné oznámenie o 
účinnosti stratégie

SEC(2006) 1078 – KOM(2006)0463
Gestorský výbor: 
Výbory požiadané o stanovisko:

Stratégia Spoločenstva na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov a zlepšovanie 
spotreby palív je založená na troch pilieroch, konkrétne na záväzkoch automobilového 
priemyslu v oblasti zlepšovania spotreby palív, na označovaní automobilov podľa spotreby 
paliva a na podpore palivovej efektívnosti automobilov fiškálnymi opatreniami. Podľa článku 
9 rozhodnutia 1753/2000/ES sa od Komisie vyžaduje, aby Európskemu parlamentu a Rade 
predkladala za každý kalendárny rok správu o účinnosti stratégie na základe monitorovaných 
údajov, ktoré získa od členských štátov.
Toto oznámenie sa zaoberá monitorovaním v roku 2004 a preskúmaniami, ktoré sa začali v 
uvedenom roku.
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Odporúčanie: Žiadna osobitná správa.
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B. Iné záležitosti na preskúmanie

1. Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu, ktorým sa zavádza 
environmentálna stratégia pre Stredozemie

KOM (2006) 475
Gestorský výbor:    ENVI F
Výbory požiadané o stanovisko: AFET

INTA
Európska komisia navrhla dlhodobú stratégiu pre vyčistenie a ochranu Stredozemného 
mora. Tento dokument prichádza vo chvíli, keď výbor diskutuje o tematickej stratégii 
pre morské prostredie (Kuskisova správa), o čom sa bude hlasovať na nasledujúcej 
schôdzi výboru. Na začlenenie nových záverov z tohto dokumentu je potrebné, aby 
výbor:
– buď odložil hlasovanie o Kuskisovej správe a určil novú lehotu na predkladanie 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k novému dokumentu, čím sa vytvorí nová 
kapitola o Stredozemí v Kuskisovom uznesení. To tiež umožní výborom, ktoré
predkladajú stanoviská, aby hlasovali o svojich stanoviskách. Keďže pani Lienemann 
nechce odkladať svoju správu o smernici o námornej stratégii, na novembrovom 
plenárnom zasadnutí sa nebude diskutovať a hlasovať o obidvoch správach spolu;
– alebo vymenovať spravodajcu k novému oznámeniu (kedykoľvek to bude možné 
podľa poradovníka INI správ).

Otázka
pre koordinátorov:

Aký je názor koordinátorov na túto záležitosť?

2. Zosúladenie už ukončených druhých čítaní, ktoré ešte neboli zverejnené, 
s komitologickým postupom
Komisia v nasledujúcich týždňoch predloží návrhy smerujúce k oprave komitologických 
podmienok pri týchto už politicky ukončených druhých čítaniach. Z dôvodu veľmi 
napätého časového rozvrhu je už potrebné vymenovať spravodajcov k týmto návrhom. 
Dotknuté oblasti: zdravotné tvrdenia, vitamíny a pediatrické liečivá. 

Otázka
pre koordinátorov:

Súhlasia koordinátori s potvrdením spravodajcov, ktorí sa týmito 
oblasťami zaoberali v minulosti (Poli Bortone, Scheele, resp. 
Grossetete)? 

3. Kontaktné osoby poverené vzťahmi s agentúrami

ODLOŽENÉ
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4. Presadzovanie rodového hľadiska v práci výborov – prvá výročná správa výboru 
FEMM
Pred letnými prázdninami poslal výbor pre práva žien pani Hassi, zodpovednej za 
zavádzanie presadzovania rodového hľadiska v práci výboru ENVI, dotazník s cieľom 
pripraviť prvú výročnú správu o presadzovaní rodového hľadiska v práci výborov EP 
(spravodajkyňa: Anna Záborská), ktorú má plénum prijať koncom roka. Podobný 
dotazník dostali všetky ostatné výbory. Z dôvodu nedostatku času nemohli koordinátori 
o tejto záležitosti diskutovať skôr. Pani Hassi by preto rada využila príležitosť k výmene 
názorov s koordinátormi na tieto otázky:
a) Čo pre náš výbor znamená presadzovanie rodového hľadiska? Chcú koordinátori 
prediskutovať alebo prijať stratégiu pre rodovú rovnosť s krátkodobými a dlhodobými 
cieľmi na jej zavádzanie do rôznych oblastí právomocí výboru?
b) Vyberie si výbor ENVI rodovo výrazne významnú tému a spustí pilotný projekt 
zohľadňujúci rodové aspekty daného návrhu/oznámenia Komisie, ako sa to navrhuje 
v dotazníku pre výbory?
c) Existujú témy, ktoré v nasledujúcich mesiacoch považujú za relevantné pre výbor 
ENVI a ktoré predstavujú pre presadzovanie rodového hľadiska najväčší záujem 
[napríklad tematická stratégia pre pesticídy]?
d) Je možné zaradiť aspekty rodovej rovnosti do budúcich štúdií, ktoré výbor ENVI zadá 
k témam označeným za rodovo relevantné? Ak áno, ako? 

Otázka
pre koordinátorov:

Súhlasia koordinátori s tým, aby pani Hassi vypracovala návrhy 
na riešenie týchto záležitostí a pripravila návrh odpovede pre 
výbor pre práva žien, ktorú by potom mohli koordinátori prijať 
písomným postupom?

5. Kompetenčný spor v otázke námornej politiky
Na predchádzajúcich schôdzach koordinátori diskutovali o tom, ako má Parlament 
zaobchádzať s touto témou, ktorá sa týka piatich výborov (doprava, rybné hospodárstvo, 
priemysel, zamestnanosť a životné prostredie) a podporili možnosť jedinej správy s tým, 
že každý dotknutý výbor vypracuje niekoľko odsekov v oblasti svojej pôsobnosti. 
Predseda Parlamentu teraz pridelil zelenú knihu výboru pre dopravu ako gestorskému 
výboru. Predseda konferencie predsedov výborov navrhne praktický spôsob zapojenia 
rôznych dotknutých výborov, aby sa predišlo kompetenčnému sporu, ktorý by zabránil 
Parlamentu v zaujatí stanoviska k zelenej knihe. 
Návrh pána Daula bude s najväčšou pravdepodobnosťou inšpirovaný aktuálnymi 
skúsenosťami s riešením témy „Televízia bez hraníc“. S najväčšou pravdepodobnosťou 
navrhne, aby aspoň formálne existoval jeden gestorský výbor (TRAN) a aby sa vytvorila 
pracovná skupina zložená zo spravodajcov všetkých ostatných dotknutých výborov, 
s cieľom skĺbiť rôzne pohľady a vypracovať správu na základe dohody. Schôdza pána 
Daula s dotknutými predsedami výborov sa uskutoční v nasledujúcich týždňoch.

Otázka
pre koordinátorov:

Súhlasia koordinátori s tým, že ak bude existovať jeden gestorský 
výbor, mal by sa za príslušný prehlásiť výbor ENVI? Môžu 
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koordinátori ako so záložným postojom súhlasiť s myšlienkou, že 
ak bude výbor TRAN gestorským výborom, výbor ENVI by mal 
byť do správy zapojený tak, aby sa zaistilo, že dôležité 
environmentálne aspekty zelenej knihy budú v správe predloženej 
plénu zohľadnené (t. j. spoluspravodajca)? 

6. Vypočutie komisárov po možnom pristúpení Bulharska a Rumunska
Po možnom pristúpení Bulharska a Rumunska k EÚ 1. januára 2007 bude nutné 
vymenovať dvoch nových komisárov. Aby boli formálne vymenovaní a aby Parlament 
podporil novú Komisiu, musia títo komisári predstúpiť pred príslušné výbory 
Parlamentu. 
Časový rozvrh pripravený konferenciou predsedov, ktorý záleží i na niekoľkých 
vonkajších faktoroch, je veľmi napätý. Vypočutia nových komisárov (dvoch či 
viacerých, podľa toho, či predseda Komisie využije túto príležitosť na rozsiahlejšie 
prerozdelenie oblastí pôsobnosti) sa uskutoční v 48. týždni (alebo v 47. a 48. týždni, ak 
bude nutné vykonať viac než dve vypočutia). Písomný dotazník, ktorý sa má poslať 
nominovaným komisárom, musia dotknuté výbory schváliť do 6. novembra. Mená 
nových komisárov a pridelenie oblastí pôsobnosti budú známe počas októbrového 
plenárneho zasadnutia. Je možné, ale nie pravdepodobné, podľa informácií, ktoré 
v tomto štádiu máme k dispozícii, že výbor ENVI bude priamo dotknutý alebo 
pridružený k jednej zo zmien.
Z hľadiska veľmi napätého časového rozvrhu je potrebné, aby sa niektoré principiálne 
rozhodnutia prijali už teraz.

Otázka
pre koordinátorov:

Súhlasia koordinátori s tým, aby:
1) sa otázky na písomné zodpovedanie predkladali len v prípade, 
ak sa výboru bude jedno z vypočutí priamo dotýkať;
2) ak tomu bude tak, na niekoľkých návrhoch otázok sa 
koordinátori dohodnú písomným postupom a predložia ich 
výboru na schválenie 6. novembra (s možnosťou ústnych 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov);
3) výbor ENVI vyšle delegáciu na vypočutie komisárov, ktorých 
oblasti pôsobnosti majú väzbu na pôsobnosť výboru (napríklad 
spotrebitelia)? 

7. Panely pre zdravie a potravinovú bezpečnosť v kontexte rozpočtu výboru na 
odborné stanoviská
ODLOŽENÉ

8. Rôzne otázky
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Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela (2), Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote (2), Françoise Grossetête, Cristina 
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