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Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

ENVI_PV(2006)1003_1

ZAPISNIK
seje v torek, 3. oktobra 2006, od 15.00 do 18.30,

in v sredo, 4. oktobra 2006, od 9.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30,
V BRUSLJU

Seja se je začela v torek, 3. oktobra 2006, ob 15.10. Vodil jo je predsednik Karl-Heinz 
Florenz.

1. Sprejetje dnevnega reda ENVI_OJ (2006)1003v01-00

Dnevni red je bil sprejet v obliki, prikazani v tem zapisniku.

2. Sporočila predsednika

3. Izmenjava mnenj z direktorico Evropskega centra za preprečevanje in nadzor 
bolezni Zsuzsanno Jakab - v navzočnosti predstavnikov EP v upravnem odboru 
Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni

Govorili so: Zsuzsanna Jakab, direktorica Evropskega centra za preprečevanje in 
nadzor bolezni, Antonios Trakatellis, Gyula Hegyi, Dagmar Roth-
Behrendt, Avril Doyle, prof. Minerva Malliori, prof. dr. Jacques 
Scheres, Ronald Haigh

4. Izmenjava mnenj z generalnim direktorjem Platforme za ukrepanje na področju 
prehranjevanja, telesne dejavnosti in zdravja Robertom Madelinom

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

Vodenje seje je ob 17.10 prevzel podpredsednik Johannes Blokland.

5. Spodbujanje zdrave prehrane in telesne dejavnosti: Evropska razsežnost za 
preprečevanje prekomerne teže, debelosti in kroničnih bolezni
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ENVI/6/33971
2006/2231(INI) KOM(2005)0637 PR - PE378.465v01-00

Poročevalka: Frédérique Ries (ALDE)

Obravnava osnutka poročila

Govorili so: poročevalka, Linda McAvan, Jill Evans, Christofer Fjellner, Philip 
Bushill-Matthews, Urszula Krupa, Dorette Corbey, Mojca Drčar Murko

Sklep: Rok za vložitev predlogov sprememb: 9.10.2006 17.00

6. Socialne storitve splošnega pomena v Evropski uniji
ENVI/6/37586
2006/2134(INI) KOM(2006)0177

Pripravljavec mnenja: Roberto Musacchio (GUE/NGL)

Obravnava osnutka mnenja

Govoril je: pripravljavec mnenja

Sklep: Rok za vložitev predlogov sprememb: 17.10.2006 12.00

*

Seja se je prekinila ob 18.05.
*

7. Sestanek koordinatorjev

*

Seja se je nadaljevala v sredo, 4. oktobra 2006, ob 9.09, pod vodstvom predsednika Karla-
Heinza Florenza.

*

8. Sporočila predsednika o odločitvah koordinatorjev

Glej prilogo I

Predsednik je izrazil obžalovanje, ker je Turčija odpovedala načrtovani obisk, ki ga je 
delegacija Odbora za okolje načrtovala v tej državi.

Govorili so: John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Avril Doyle, Philip Bushill-
Matthews, Chris Davies, Guido Sacconi, Satu Hassi, Johannes 
Blokland, Françoise Grossetête
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9. Podnebne spremembe - 12. konferenca držav pogodbenic v Nairobiju 
ENVI/6/39035

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

AM - PE378.673v01-00
Sprejetje predloga resolucije na osnovi vprašanja za ustni odgovor

Sprejeti predlogi sprememb: 14, 15, 16, del 1, 23, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 
26, 28 (z ustnim pr. spr.), 29, 1, 2, 3, 6, 4, 7, 8, 10, 11, 
13

Zavrnjeni predlogi sprememb: 16, del 2, 30, 5
Brezpredmetni predlogi sprememb: 17, 27, 9

Sklep: Predlog resolucije je bil soglasno sprejet s 47 glasovi za in nobenim 
proti.

*
Vodenje seje je ob 9.25 prevzela podpredsednica Satu Hassi.

*

10. Vprašanje za ustni odgovor Komisiji o financiranju Nature 2000
ENVI/6/40635

QO - PE378.745v01-00
Sprejetje vprašanja za ustni odgovor

Govorila sta: Satu Hassi, John Bowis
Sklep: Vprašanje za ustni odgovor je bilo soglasno sprejeto.

*
Vodenje seje je ob 9.30 prevzel predsednik Karl-Heinz Florenz.

*

11. Sprememba direktiv o medicinskih pripomočkih
ENVI/6/32996
***I 2005/0263(COD) KOM(2005)0681 - C6-0006/2006

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

Poročevalec: Thomas Ulmer (PPE-DE)

Sprejetje osnutka poročila

Govorili so: poročevalec, Dagmar Roth-Behrendt, Johannes Blokland, Jules 
Maaten, Mojca Drčar Murko
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Sprejeti predlogi sprememb: 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 ustnim pr. spr.), 
15/ITRE 7, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, IMCO 16/IMCO 
17, 89, ITRE 9, 18, 90, 21, 92, 23 (z ustnim pr. spr.), 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, ustni pr. spr. 
zabeležen 6, 1, 2, 4, 44, 45, 5, ITRE 1, 47, 48, 49, 50, 51

Zavrnjeni predlogi sprememb: 54, 59, 61, ITRE 3, IMCO 15, ITRE 8, 95, 97, 
ITRE 11, 108, 38, IMCO 2, 46, ITRE 2

Brezpredmetni predlogi sprememb: 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

Umaknjeni predlogi sprememb: 8, 10, 64, 67, 11, 14, 16, 19, 20, 91, 22, 3

Sklep: Osnutek mnenja je bil sprejet s 50 glasovi za, nobenim proti in enim 
vzdržanim glasom.

*
Vodenje seje je ob 10.35 prevzel podpredsednik Johannes Blokland.

*

12. Izvajanje zakonodaje EU na področju javnega zdravja v državah članicah
ENVI/6/34197

DT - PE378.554v01-00
Izmenjava mnenj

1. Ocene vplivov na zdravje (John Bowis)

Govorili so: John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Genowefa Grabowska

2. Javno zdravje 2003-2008 (Antonios Trakatellis)

Govorili so: Andrzej Rys (Komisija - GD SANCO), Antonios Trakatellis, Dagmar 
Roth-Behrendt

13. Izmenjava mnenj z izvršno direktorico Evropske agencije za varnost hrane 
Catherine Geslain-Laneelle

Predstavitev priporočil o zunanji reviziji Evropske agencije za varnost hrane s strani 
upravnega odbora Evropske agencije za varnost hrane
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Govorili so: Catherine Geslain-Laneelle, izvršna direktorica Evropske agencije za 
varnost hrane, John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Åsa 
Westlund, Kathy Sinnott, Pilar Ayuso

*

Seja se je prekinila ob 12.13 in se nadaljevala ob 15.05, pod vodstvom 
predsednika Karla-Heinza Florenza.

*

14. Izmenjava mnenj z generalnim sekretarjem Evropskega parlamenta Julianom
Priestleyem o izvajanju sistema EMAS v Parlamentu

Julian Priestley, generalni sekretar Evropskega parlamenta, Chris Davies, John Bowis, 
Guido Sacconi, Dagmar Roth-Behrendt, Satu Hassi, Richard Seeber

*

Vodenje seje je ob 15.45 prevzela podpredsednica Satu Hassi.

*

15. Opredelitev, opis, predstavitev in označevanje žganih pijač
ENVI/6/32815
***I 2005/0028(COD) KOM(2005)0125 - C6-0440/2005

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

Obravnava osnutka poročila brez dokumenta.

Govorili so: Markus Klingler (Komisija - GD AGRI), John Bowis, poročevalec, 
Bogusław Sonik, Pilar Ayuso, Linda McAvan, Jules Maaten, Richard 
Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Thomas Ulmer

Sklep: Rok za vložitev predlogov sprememb: 5.12.2006 12.00
Izmenjava mnenj: 27. in 28. novembra 2006
Glasovanje v odboru ENVI: 22. in 23. januarja 2007
Plenarno zasedanje: marec 2007

*

Vodenje seje je ob 17.07 prevzel predsednik Karl-Heinz Florenz.

*

16. REACH

16.1 Kemikalije: Sistem REACH in Evropska agencija za kemikalije (sprememba 
Direktive 1999/45/ES in uredba o polutantih)
ENVI/6/34795
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***II 2003/0256(COD) 07524/8/2006 - C6-0267/2006

PR - PE371.746v01-00
AM - PE378.589v01-00
AM - PE378.597v01-00

Poročevalec: Guido Sacconi
Obravnava predlogov sprememb

16.2 Registracija, ocena, odobritev in omejitve kemikalij – REACH (sprememba 
Direktive 67/548/ES)
ENVI/6/34796
***II 2003/0257(COD) 07525/3/2006 - C6-0268/2006

Govorili so: poročevalec, Nina Vaskunlahti (finsko predsedstvo), 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 (Komisija - GD 
ENTR), Yvon Slingenberg (Komisija - GD ENV)

Sklep: Sprejetje v odboru ENVI: 10.10.2006
Plenarno zasedanje: drugo oktobrsko ali prvo novembrsko (drugo 
novembrsko ali decembrsko)

17. Razno

18. Kraj in datum naslednje seje

v Bruslju, v torek, 10. oktobra 2006
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EVROPSKI PARLAMENT
ODBOR ZA OKOLJE, JAVNO ZDRAVJE IN VARNO HRANO

SESTANEK KOORDINATORJEV

- se ne razpravlja na odboru v polni sestavi -

v torek, 3. oktobra 2006, od 18.00 do 18.30,

v sejni sobi PHS 1A02

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Imenovanje poročevalcev in pripravljavcev mnenj – sklep o postopkih

- Poročila

1-2 PESTICIDI

Koordinatorji so na sestanku 29. novembra 2005 sprejeli odločitev o imenovanju večjega 
števila poročevalcev za številne pričakovane predloge. Tako je bilo pri delu B, točki 5 
Tematske strategije o pesticidih, za katero se je pričakovalo, da bo sprejeta januarja ali 
februarja 2006.  Poročilo o zakonodaji je bilo dodeljeno skupini Verts/ALE, poročevalki 
Hiltrud Breyer, poročilo o nezakonodajni tematski strategiji pa skupini PPE/DE, 
poročevalki Christi Klass.  Poleg dveh v novembru dodeljenih poročilih je Komisija 
predlagala še drug zakonodajni dokument - okvirno direktivo o trajnostni rabi pesticidov 
(točki 1 in 2 spodaj). 

Sprejetje sklepa: 1) Potrditev dodelitve enega od dveh poročil skupini Verts/ALE
2) Dodelitev preostalega poročila

1. Trajnostna raba pesticidov
ENVI/6/39583
***I 2006/0132(COD) KOM(2006)0373 – C6-0246/2006
Pristojni odbor:  ENVI F
Odbor za mnenje: ITRE A

AGRI A

Cilj osnutka Direktive je izvajanje tistih delov Tematske strategije o pesticidih, za katere je 
potrebna nova zakonodaja, osredotoča pa se na fitofarmacevtska sredstva.  Predlagana 
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Direktiva vsebuje pravila o:

- oblikovanju nacionalnih akcijskih načrtov za določanje ciljev za zmanjševanje nevarnosti, 
tveganj in odvisnosti od nadzora kemikalij za varstvo rastlin 

- oblikovanju sistema izobraževanja in boljše ozaveščenosti za distributerje in poklicne 
uporabnike pesticidov; boljšem obveščanju širše javnosti in posredovanju informacij do 
prodajalcev na drobno

- rednih pregledih naprav za nanašanje, da se zmanjšajo škodljivi vplivi pesticidov na zdravje 
ljudi in okolje med nanašanjem

- prepovedi škropljenja z uporabo letal z možnim odstopanjem
- posebne ukrepe za varovanje vodnega okolja
- opredelitvi območij z znatno manjšim vnosom ali ničelno uporabo pesticidov v skladu z 
ukrepi, sprejetimi v drugi zakonodaji; 

- ravnanju s pesticidi in njihovem shranjevanju ter embalaži in preostankih
- razvoju standardov na ravni Skupnosti za celostno zatiranje škodljivcev (IPM)
- merjenju napredka pri zmanjšanju tveganja z ustreznimi usklajenimi indikatorji

Priporočilo: Imenovanje poročevalca.

2. Dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet
ENVI/6/39586
***I  2006/0136(COD) - KOM(2006)0388 - C6-0245/2006
Odbor za mnenje: ITRE A

IMCO A
AGRI A - (ALDE)

Predlagana uredba nadomešča Direktivo 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v 
promet in razveljavlja Direktivo Sveta 79/117/EGS o prepovedi prometa in uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nekatere aktivne snovi. Na kratko Uredba vključuje:
- vzpostavitev pozitivnega seznama aktivnih snovi, varoval, sinergistov in negativnega 
seznama pomožnih snovi v formulaciji na ravni EU,
- registracijo fitofarmacevtskih sredstev na ravni držav članic,
- obvezno vzajemno priznavanje registracij v državah članicah, ki spadajo v isto območje 
registracije (tri območja:  A - sever, B - center in C - jug),
- primerjalno oceno in nadomestitev izdelkov, ki vsebujejo snovi, opredeljene kot možne 
nadomestne snovi,
- posebne določbe za osnovne snovi ali izdelke, ki vsebujejo snovi, ki vzbujajo majhno skrb,
- podrobne podatke o varstvu podatkov in preglednosti,
- določbe o pakiranju, označevanju in oglaševanju,
- obveznost vodenja evidence in izvajanja nadzora,
- določitev meril za odobritev aktivnih snovi, varoval ali sinergistov.

Priporočilo: Imenovanje poročevalca.
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- Mnenja

3. Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 92/84/EGS o približevanju trošarinskih 
stopenj za alkohol in alkoholne pijače
ENVI/6/40336
* 2006/0165(CNS) KOM(2006)0486
Pristojni odbor: ECON F

Direktiva Sveta 92/84/EGS o približevanju trošarinskih stopenj za alkohol in alkoholne pijače 
določa najnižjo trošarinsko stopnjo za vsako kategorijo proizvodov. V poročilu Komisije, ki je 
bilo predloženo 26. maja 2004, je bilo ugotovljeno, da je za zagotovitev pravilnega delovanja 
notranjega trga v različnih državah članicah potrebna večja konvergentnost trošarin, zlasti v 
zvezi z morebitnim izkrivljanjem konkurence in goljufijami.

Priporočilo: Ni mnenj.

4. Predlog Uredbe Sveta o trženju mesa, pridobljenega iz goveda, starega največ dvanajst 
mesecev
ENVI/6/40339
2006/0162(CNS) KOM(2006)0487
Pristojni odbor: AGRI F

Pridelava in trženje mesa, pridobljenega iz goveda, starega največ dvanajst mesecev, se 
razlikujeta med državami članicami. V osnovi obstajata dve veliki vrsti sistemov proizvodnje. 
Meso, pridobljeno iz obeh sistemov proizvodnje, se lahko trži pod različnimi oznakami, vendar 
pa se najpogosteje trži pod enotno prodajno oznako, vsaj na glavnih potrošniških trgih v 
Skupnosti. Običajno ni navedeno nobeno sklicevanje na vrsto prehrane, ki so jo živali 
prejemale, ali na starost teh živali ob zakolu.

Priporočilo: Ni mnenj.

5. Predlog Uredbe Sveta o spremembah uredb (ES) št. 894/97, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 
2187/2005 glede visečih mrež
ENVI/6/40576 - [BÖDE]
* 2006/0169(CNS) KOM(2006)0511
Pristojni odbor: PECH F
Odbor za mnenje: ENVI A

Da bi dosegli jasnost številnih določb, ki urejajo isto vrsto ribiških orodij, vendar so v treh 
različnih uredbah Skupnosti, in da bi pospešili poenotenje praks spremljanja v državah članicah 
ter podprli skupno razumevanje med interesnimi skupinami, ki delujejo v različnih regionalnih 
svetih, je treba spremeniti navedene uredbe tako, da se v vse tri akte vključi opredelitev o 
poenotenju visečih mrež. 

Priporočilo: Ni mnenj.



PV\630992SL.doc PE 378.687v01-0010/19 PV\6309

SL

6. Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Zagotovitev trajnosti v 
ribištvu EU z največjim trajnostnim donosom
ENVI/6/40576 - [BÖDE]

2006/2224(INI) KOM(2006)0360
Pristojni odbor: PECH F
Odbor za mnenje: ENVI A

To sporočilo glede upravljanja ribištva v Skupnosti za izvajanje tega pristopa določa novo 
politično usmeritev, saj pospešuje usmeritev v dolgoročnejši sistem upravljanja, ki se 
osredotoča na kar najboljše izkoriščanje proizvodnega potenciala živih morskih virov v Evropi, 
ne da bi bile za njihovo izkoriščanje prikrajšane prihodnje generacije. To je povsem v skladu s 
širšim ciljem skupne ribiške politike, da zagotovi izkoriščanje živih vodnih virov, ki ustvarja 
trajnostne gospodarske, okoljske in socialne pogoje. 

Priporočilo: Koordinatorji so se na zadnji seji odločili, da ne pripravijo osnutka 
mnenja. 

7. Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Naj Evropa ostane v gibanju 
- Trajnostna mobilnost za našo celino - Vmesni pregled Bele knjige Evropske 
komisije o prometu iz leta 2001
ENVI/6/40583 - [BÖDE]

2006/2227(INI) KOM(2006)0314
Pristojni odbor: TRAN F
Odbori za mnenje: ENVI A

V Beli knjigi iz leta 2001 so določeni štirje glavni izzivi: neuravnoteženost razvoja različnih 
vrst prometa, zastoji na poteh, v mestih in v zračnem prostoru ter vpliv na okolje. Skladno s 
tem je Bela knjiga predlagala politike za prilagoditev ravnotežja med vrstami prometa, 
poudarila potrebo po odpravi ozkih grl v vseevropskih omrežjih (TEN) in zmanjšanju števila 
prometnih nesreč, zahtevala je učinkovito politiko zaračunavanja infrastrukture in trdila, da bi 
Skupnost morala okrepiti svoj položaj v mednarodnih organizacijah. Treba je upoštevati, da se 
v Beli knjigi pričakuje velika gospodarska rast, ki pa se ni uresničila.

Priporočilo: Ni mnenj.

8. Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij: Logistika tovornega prometa v Evropi – ključ 
do trajnostne mobilnosti
ENVI/6/40590 - [BÖDE]

2006/2228(INI) KOM(2006)0336
Pristojni odbor: TRAN F
Odbor za mnenje: ENVI A

Prevoz je sestavni del logistične dobavne verige. Pristop Komisije se osredotoča na logistiko 
tovornega prometa in vključuje vse vrste prevoza. Pristop vključuje široko paleto področij, kot 
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sta modalna logistika in multimodalna logistika, ter poudarja potrebo po optimalnem 
dopolnjevanju vrst prevoza v učinkovitem in celovitem evropskem prevoznem sistemu, ki 
lahko uporabnikom nudi najboljše možne storitve.

Priporočilo: Ni mnenj.

9. Izvajanje akcijskega načrta EU za nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov
ENVI/6/40595
2006/2225(INI)
Pristojni odbor: PECH F - Marie-Hélene Aubert (Verts/ALE)

Samoiniciativno poročilo se bo osredotočilo na vprašanje nezakonitih ribolovnih plovil in na 
ukrepe za boj proti tem plovilom.

Priporočilo: Ni mnenj, vendar, če bo potrebno, se predlogi sprememb vložijo 
neposredno pristojnemu odboru.

- Dokumenti, poslani v vednost

10. Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Izvajanje strategije Skupnosti za 
zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil:
šesto letno sporočilo o učinkovitosti strategije

SEC(2006) 1078 - KOM(2006)0463
Pristojni odbor:
Odbor za mnenje:

Strategija Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil in izboljšanje ekonomičnosti 
porabe goriva temelji na treh stebrih; obveznostih avtomobilske industrije glede izboljšanja 
ekonomičnosti porabe goriva, označevanju ekonomičnosti porabe goriva na osebnih vozilih in 
spodbujanju učinkovitosti porabe goriva pri vozilih z davčnimi ukrepi. V skladu s členom 9 
Odločbe 1753/2000/ES mora Komisija Svet in Evropski parlament vsako leto obveščati o 
učinkovitosti strategije glede na podatke o spremljanju, ki so jih predložile države članice.
Sporočilo obravnava spremljanja in preglede, ki so bili predloženi leta 2004.

Priporočilo: Brez posebnega poročila.
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B. Druga vprašanja za obravnavo

1. Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o oblikovanju okoljske 
strategije za sredozemsko področje

KOM(2006)0475
Pristojni odbor:  ENVI F
Odbor za mnenje: AFET

INTA
Evropska komisija je predlagala dolgoročno okoljsko strategijo za očiščenje in zaščito 
Sredozemskega morja. Dokument se je pojavil v času, ko odbor razpravlja o tematski 
strategiji o morskem okolju (Kušķisovo poročilo), o kateri se bo glasovalo na naslednji 
seji odbora. Da bi odbor lahko vključil nove zaključke o tem dokumentu, mora:
- bodisi odložiti glasovanje o Kušķisovem poročilu in postaviti nov rok za vložitev 
predlogov sprememb o novem dokumentu, ki bi v Kušķisovi resoluciji predstavljali novo 
poglavje o Sredozemlju. S tem bi odbori, naprošeni za pripravo mnenj, dobili možnost, da 
glasujejo o svojih mnenjih. Ker Marie-Noëlle Lienemann ne želi prestaviti svojega 
poročila o Direktivi o morski strategiji, se o teh dveh poročilih ne bo več razpravljalo in 
glasovalo skupaj na novembrskem zasedanju.
- bodisi imenovati poročevalca za novo sporočilo (ko je dovoljeno na čakalni listi za 
iniciativna poročila).

Zahteva
koordinatorjem:

Kakšna so mnenja koordinatorjev o tem vprašanju?

2. Uskladitev že zaključenih, a še neobjavljenih, drugih branj s postopkom 
komitologije
Komisija bo v naslednjih tednih predstavila predloge za spremembe določb komitologije 
za že politično sprejeta druga branja. Zaradi zelo ozkega časovnega okvirja je že potrebno 
imenovati poročevalce za te predloge. Zadevni dokumenti so: Zdravstvene zahteve, 
Vitamini in Pediatrična zdravila.

Zahteva
koordinatorjem:

Ali se koordinatorji strinjajo s potrditvijo poročevalcev, ki so se že 
ukvarjali s temi dokumenti (Poli Bortone, Scheele in Grossetete)? 

3. Kontaktne osebe, zadolžene za odnose z agencijami

ODLOŽENO
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4. Integracija načela enakosti spolov pri delu odborov - Prvo letno poročilo Odbora za 
pravice žensk in enakost spolov
Odbor za pravice žensk in enakost spolov je Satu Hassi, odgovorni za uresničevanje 
integracije načela enakosti spolov pri delu odbora ENVI, pred poletnim premorom poslal 
vprašalnik za pripravo prvega letnega poročila o integraciji načela enakosti spolov v delo 
odborov Evropskega parlamenta (poročevalka:  Anna Záborská), ki naj bi se sprejelo na 
plenarnem zasedanju konec leta. Podoben vprašalnik je bil poslan tudi vsem drugim 
odborom. Ker koordinatorji zaradi pomanjkanja časa niso mogli prej obravnavati tega 
vprašanja, bi Satu Hassi rada z njimi  izmenjala mnenja o sledečih vprašanjih:
a) Kaj pomeni integracija načela enakosti spolov za naš odbor? Želijo koordinatorji 
obravnavati in/ali sprejeti strategijo o integraciji načela enakosti spolov s kratkoročnimi 
in dolgoročnimi cilji za uresničevanje te strategije na različnih področjih pristojnosti 
odbora?
b)Ali bi odbor ENVI izbral temo, ki je pomembna za enakost spolov, in začel pilotni 
projekt, upoštevajoč vidike enakosti spolov iz predloga/sporočila Komisije, kot je bilo 
predlagano v vprašalniku, ki je bil poslan odborom?
c) Ali obstajajo teme, za katere mislijo, da so v prihajajočih mesecih pomembne za odbor 
ENVI, in ki so za integracijo načela enakosti spolov izjemno zanimive (npr. tematska 
strategija o pesticidih)?
d) Ali je možno vključiti vidike enakosti spolov v prihodnje študije, ki jih bo o temah,
pomembnih za enakost spolov opravil odbor ENVI? Če da, kako? 

Zahteva
koordinatorjem:

Ali se koordinatorji strinjajo, da Satu Hassi pripravi predloge o teh 
vprašanjih in osnutek odgovora Odboru za pravice žensk in 
enakost spolov, ki bi ga koordinatorji lahko sprejeli po pisnem 
postopku?

5. Navzkrižje pristojnosti pri pomorski politiki

Na prejšnjih sejah so koordinatorji razpravljali o tem, kako Parlament obravnava to temo, 
ki zadeva pet odborov (TRAN, PECH, ITRE, EMPL, ENVI), in podprli možnost 
skupnega poročila, v katerem bi vsak odbor pripravil odstavke o področjih, za katere je 
pristojen.
Predsednik parlamenta je Zeleno knjigo dodelil Odboru za promet in turizem, kot 
pristojnemu odboru. Predsednik Konference predsednikov odborov bo predlagal 
praktične načine za vključitev vseh zadevnih odborov, da bi se izognili navzkrižju 
pristojnosti, zaradi katerih Parlament ne bi mogel zavzeti stališča o Zeleni knjigi.
Predlog Josepha Daula bo najverjetneje temeljil na izkušnji, ki jo je pridobil nedavno pri
obravnavi primera Televizija brez meja. Najverjetneje bo predlagano, da je pristojni 
odbor, vsaj formalno, Odbor za promet in turizem in da se ustanovi delovna skupina 
poročevalcev vseh zadevnih odborov, ki bo združila različna stališča in oblikovala skupaj 
dogovorjeno poročilo. Sestanek med Josephom Daulom in predsedniki zadevnih odborov 
bo v prihodnjih tednih.

Zahteva
koordinatorjem:

Ali se koordinatorji strinjajo, da bi moral v primeru, če je pristojni 
odbor le eden, pristojnost zahtevati odbor ENVI? Ali se 
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koordinatorji strinjajo z rezervnim stališčem, če bo odbor TRAN 
pristojni odbor, da se v oblikovanje poročila vključi odbor ENVI, 
da bodo v poročilu, ki bo vloženo za plenarno zasedanje (t.j. 
soporočevalec) zagotovo predstavljeni pomembni okoljski vidiki?

6. Predstavitev komisarjev po morebitnem pristopu Bolgarije in Romunije 
Po morebitnem pristopu Bolgarije in Romunije k EU 1. januarja 2007 bosta morala biti 
imenovana dva nova komisarja. Da bosta lahko tudi uradno imenovana in da Parlament 
lahko potrdi novo Komisijo, se bosta morala predstaviti odboroma, pristojnima za njuni 
področji.
Predvideni časovni razpored Konference predsednikov, na katero tudi vplivajo številni 
zunanji dejavniki, je zelo tesen. Predstavitve novih komisarjev (dveh ali več, odvisno od 
tega, ali se bo Predsednik Komisije odločil za večjo prerazporeditev resorjev) bodo v 48. 
tednu (ali v 47. in 48. tednu, če bo potrebno opraviti več kot dve predstavitvi). Pristojni 
odbori morajo do 6. novembra odobriti pisni vprašalnik, ki bo poslan kandidatom za 
komisarje. Imena novih komisarjev in dodelitev resorjev bodo znani med oktobrskim 
zasedanjem. Po informacijah, ki jih trenutno imamo, je možno, vendar malo verjetno, da 
je odbor ENVI neposredno pristojen ali povezan z enim od področij.
Zaradi zelo tesnega časovnega razporeda je potrebno že sedaj oblikovati načelne sklepe o 
tej temi.

Zahteva
koordinatorjem:

Ali se koordinatorji strinjajo:
1) da bodo pisna vprašanja posredovana le, če bo odbor 
neposredno pristojen za eno od predstavitev;
2) če bo tako, da koordinatorji po pisnem postopku potrdijo 
manjše število  osnutkov vprašanj in jih posredujejo odboru za 
sprejetje 6. novembra (z možnostjo ustnih predlogov sprememb);
3) da odbor ENVI pošlje delegacije na predstavitve tistih 
kandidatov za komisarje, katerih resorji so povezani s 
pristojnostmi odbora (npr. potrošniki)?

7. Omizja za zdravje in varnost hrane v okviru odborovega proračuna
ODLOŽENO

8. Razno
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