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Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ENVI_PV(2006)1003_1

PROTOKOLL
från sammanträdet tisdagen den 3 oktober 2006, kl. 15.00–18.30,

och onsdagen den 4 oktober 2006, kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30
BRYSSEL

Sammanträdet öppnades tisdagen den 3 oktober 2006 kl. 15.10, med utskottets ordförande 
Karl-Heinz Florenz som ordförande.

1. Godkännande av föredragningslistan ENVI_OJ (2006)1003v01-00

Föredragningslistan godkändes med de ändringar som framgår av protokollet.

2. Meddelanden från ordföranden

3. Diskussion med Zsuzsanna Jakab, chef för Europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) – i närvaro av parlamentets 
företrädare i ECDC:s styrelse

Följande yttrade sig: Zsuzsanna Jakab (chef för ECDC), Antonios Trakatellis, 
Gyula Hegyi, Dagmar Roth-Behrendt, Avril Doyle, prof. Minerva Malliori, 
prof. dr Jacques Scheres och Ronald Haigh.

4. Diskussion med Robert Madelin, generaldirektör för plattformen för kost, 
fysisk aktivitet och hälsa

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



PE 378.687v01-00 2/17 PV\630992SV.doc
Extern översättning

SV

Efter kl. 17.10 övertogs ordförandeskapet av Johannes Blokland, vice ordförande.

5. Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att 
förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar

ENVI/6/33971
2006/2231(INI) – KOM(2005)0637 PR – PE378.465v01-00

Föredragande: Frédérique Ries (ALDE)
Behandling av förslaget till betänkande

Följande yttrade sig: Frédérique Ries, Linda McAvan, Jill Evans, Christofer Fjellner, 
Philip Bushill-Matthews, Urszula Krupa, Dorette Corbey och Mojca Drčar Murko.

Beslut: Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 9 oktober 2006 kl. 17.00

6. Sociala tjänster av allmänt intresse i Europeiska unionen

ENVI/6/37586 
2006/2134(INI) – KOM(2006)0177

Föredragande av yttrandet: Roberto Musacchio (GUE/NGL)
Behandling av förslaget till yttrande

Följande yttrade sig: Roberto Musacchio

Beslut: Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 17 oktober 2006 kl. 12.00

Sammanträdet ajournerades kl. 18.05.

7. Samordnarnas sammanträde

Sammanträdet återupptogs onsdagen den 4 oktober 2006 kl. 9.09, med utskottets ordförande 
Karl-Heinz Florenz som ordförande.

8. Ordförandens meddelanden beträffande samordnarnas beslut

Se bilaga I.

Ordföranden uttryckte sin besvikelse gentemot Turkiet med anledning av att 
miljöutskottets planerade delegationsbesök till landet hade ställts in.

Följande yttrade sig: John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Avril Doyle, 
Philip Bushill-Matthews, Chris Davies, Guido Sacconi, Satu Hassi, Johannes Blokland 
och Françoise Grossetête.
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9. Klimatförändringar, partskonferens (COP) 12 i Nairobi

ENVI/6/39035 QO – PE376.560v01-00
QO – PE376.561v01-00
RE – PE376.562v01-00

AM – PE378.673v01-00

Antagande av ett förslag till resolution till följd av en muntlig fråga

Antagna ändringsförslag: 14, 15, 16 (del 1), 23, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 
(med muntlig ändring), 29, 1, 2, 3, 6, 4, 7, 8, 10, 11, 13.

Förkastade ändringsförslag: 16 (del 2), 30, 5.

Bortfallna ändringsförslag: 17, 27, 9.

Beslut: Förslaget till resolution antogs enhälligt med 47 röster för och inga röster mot.

Efter kl. 9.25 övertogs ordförandeskapet av Satu Hassi, vice ordförande.

10. Muntlig fråga till kommissionen om finansieringen av Natura 2000

ENVI/6/40635
QO – PE378.745v01-00

Antagande av den muntliga frågan

Följande yttrade sig: Satu Hassi och John Bowis.

Beslut: Den muntliga frågan antogs enhälligt.

Efter kl. 9.30 övertogs ordförandeskapet av Karl-Heinz Florenz, ordförande.

11. Översyn av direktiven om medicintekniska produkter

ENVI/6/32996
***I 2005/0263(COD) – KOM(2005)0681 – C6-0006/2006

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

Föredragande: Thomas Ulmer (PPE-DE)

Antagande av förslaget till betänkande

Följande yttrade sig: Thomas Ulmer, Dagmar Roth-Behrendt, Johannes Blokland, 
Jules Maaten och Mojca Drčar Murko.
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Antagna ändringsförslag: 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/IMCO12, ITRE 5/IMCO 13, 81 (med muntlig 
ändring), 15/ITRE 7, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, IMCO 16/IMCO 17, 89, ITRE 9, 18,
90, 21, 92, 23 (med muntlig ändring), 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, muntlig ändring till skäl 6, 1, 2, 4, 44, 
45, 5, ITRE 1, 47, 48, 49, 50, 51.

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

Bortfallna ändringsförslag: 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.

Tillbakadragna ändringsförslag: 8, 10, 64, 67, 11, 14, 16, 19, 20, 91, 22, 3.

Beslut: Förslaget till betänkande antogs med 50 röster för, inga röster mot och 
1 nedlagd röst.

Efter kl. 10.35 övertogs ordförandeskapet av Johannes Blokland, vice ordförande.

12. Genomförandet av europeisk folkhälsolagstiftning i medlemsstaterna

ENVI/6/34197 DT – PE378.554v01-00

Diskussion

1. Hälsokonsekvensbedömningar (John Bowis)

Följande yttrade sig: John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt och Genowefa Grabowska.

2. Folkhälsan 2003–2008 (Antonios Trakatellis)

Följande yttrade sig: Andrzej Rys (GD Hälsa, kommissionen), Antonios Trakatellis 
och Dagmar Roth-Behrendt.

13. Diskussion med Catherine Geslain-Laneelle, chef för Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet (EFSA)

Presentation av styrelsens rekommendationer om en extern utvärdering av EFSA

Följande yttrade sig: Catherine Geslain-Laneelle (chef för EFSA), John Bowis, 
Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Åsa Westlund, Kathy Sinnott och Pilar Ayuso.
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Sammanträdet ajournerades kl. 12.13 och återupptogs kl. 15.05, med utskottets ordförande 
Karl-Heinz Florenz som ordförande.

14. Diskussion med Europaparlamentets generalsekreterare Julian Priestley om 
genomförandet av gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning 
(EMAS) i parlamentet

Följande yttrade sig: Julian Priestley (Europaparlamentets generalsekreterare), 
Chris Davies, John Bowis, Guido Sacconi, Dagmar Roth-Behrendt, Satu Hassi och 
Richard Seeber.

Efter kl. 15.45 övertogs ordförandeskapet av Satu Hassi, vice ordförande.

15. Definitioner, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker

ENVI/6/32815
***I 2005/0028(COD) – KOM(2005)0125 – C6-0440/2005

PR – PE374.473v01-00

Föredragande: Horst Schnellhardt (PPE-DE)

Behandling av förslaget till betänkande utan dokument

Följande yttrade sig: Markus Klingler (GD Jordbruk, kommissionen), John Bowis, 
Horst Schnellhardt, Bogusław Sonik, Pilar Ayuso, Linda McAvan, Jules Maaten, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt och Thomas Ulmer.

Beslut: Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 5 december 2006 kl. 12.00
Diskussion: 27–28 november 2006
Omröstning i ENVI-utskottet: 22–23 januari 2007
Omröstning i plenum: mars 2007

Efter kl. 17.07 övertogs ordförandeskapet av Karl-Heinz Florenz, ordförande.

16. Reach

16.1 Kemikalier: Reach-systemet och Europeiska kemikaliemyndigheten 
(ändring av direktiv 1999/45/EG och förordningen om föroreningar)

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
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Föredragande: Guido Sacconi

Behandling av ändringsförslag

16.2 Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier – Reach 
(ändring av direktiv 67/548/EG)

ENVI/6/34796 
***II 2003/0257(COD) 07525/3/2006 – C6-0268/2006

Följande yttrade sig: Guido Sacconi, Nina Vaskunlahti (finska ordförandeskapet), 
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 (GD Näringsliv, kommissionen) och 
Yvon Slingenberg (GD Miljö, kommissionen).

Beslut: Antagande i ENVI-utskottet: 10 oktober 2006
Antagande i plenum: Oktober II eller November I (November II eller December)

17. Övriga frågor

18. Datum och plats för nästa sammanträde

Bryssel:
Tisdagen den 10 oktober 2006
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EUROPAPARLAMENTET
UTSKOTTET FÖR MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

SAMORDNARNAS SAMMANTRÄDE

Skall ej diskuteras i fullt utskott

Tisdagen den 3 oktober 2006, kl. 18.00–18.30

RUM PHS 1A02

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Utnämning av föredraganden för betänkanden och yttranden – beslut om förfaranden

– Betänkanden

1–2 BEKÄMPNINGSMEDEL

Vid samordnarnas sammanträde den 29 november 2005 beslutade samordnarna att utse 
ett stort antal föredragande för flera kommande förslag. Detta gällde del B punkt 5 om 
”Temainriktad strategi för bekämpningsmedel” som var tänkt att antas i januari eller 
februari 2006. Betänkandet om lagstiftningen tilldelades Verts/ALE-gruppen, 
föredragande Hiltrud Breyer, och betänkandet om den icke-lagstiftande temainriktade 
strategin tilldelades PPE-DE-gruppen, föredragande Christa Klass. Förutom de 
två betänkanden som tilldelades i november hade kommissionen föreslagit ytterligare en 
lagstiftningsakt, nämligen ett ramdirektiv om hållbar användning av bekämpningsmedel 
(punkterna 1 och 2 nedan).

Beslut skall fattas: 1) Godkännande av tilldelningen av ett av de två betänkandena till 
Verts/ALE-gruppen

2) Tilldelning av det kvarvarande betänkandet

1. Ramdirektiv om en hållbar användning av bekämpningsmedel
ENVI/6/39583
***I 2006/0132(COD) – KOM(2006)0373 – C6-0246/2006
Ansv. utsk.: ENVI F
Rådg. utsk.: ITRE A

AGRI A
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Syftet med förslaget till direktiv är att genomföra de delar av den temainriktade strategin om 
bekämpningsmedel som kräver ny lagstiftning. Förslaget till direktiv är inriktat på 
växtskyddsmedel, och omfattar regler om följande:

– Upprättande av nationella handlingsplaner för att fastställa mål för minskning av faror, risker 
och beroendet av kemisk bekämpning för växtskydd.

– Uppbyggnad av ett system för utbildning och information till distributörer och yrkesmässiga 
användare av bekämpningsmedel. Bättre information till allmänheten, information som 
lämnas via detaljhandlare.

– Regelbunden inspektion av spridningsutrustning för att minska negativa effekter av 
bekämpningsmedel på människors hälsa och miljön under spridning.

– Förbud mot flygbesprutning, med möjlighet till undantag.
– Särskilda åtgärder för att skydda vattenmiljön.
– Fastställande av områden med något minskad eller ingen användning av bekämpningsmedel i 
överensstämmelse med åtgärder som vidtagits i annan lagstiftning.

– Hantering och lagring av bekämpningsmedel samt deras förpackningar och rester.
– Utveckling av standarder på gemenskapsnivå för integrerat växtskydd.
– Lämpliga harmoniserade indikatorer för att mäta riskreduktion.

Rekommendation: Att utse en föredragande.

2. Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden
ENVI/6/39586
***I 2006/0136(COD) – KOM(2006)0388 – C6-0245/2006
Rådg. utsk.: ITRE A

IMCO A
AGRI A – (ALDE)

Den föreslagna förordningen ersätter direktiv 91/414/EEG om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden, och upphäver direktiv 79/117/EEG om förbud mot att 
växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och 
används. Förordningen omfattar följande faktorer:
– Upprättande på EU-nivå av en förteckning över godkända verksamma ämnen, safener och 
synergister och en förteckning över icke godkända ämnen som innehåller hjälpämnen. 
– Godkännande av växtskyddsmedel på medlemsstatsnivå. Obligatoriskt ömsesidigt 
erkännande av godkännanden i de medlemsstater som tillhör samma godkännandezon 
(tre zoner: A – norr, B – centrum, C – söder).
– Jämförande bedömning och utbyte av produkter som innehåller ämnen som kan bytas ut. 
Särskilda bestämmelser för allmänkemikalier eller produkter som innehåller ämnen som anses 
mindre farliga.
– Upprättande av kriterier för godkännande av verksamma ämnen, safener och synergister.
– Detaljerade bestämmelser om dataskydd och öppenhet.
– Bestämmelser om förpackning, märkning och reklam. Skyldighet att föra register över, och 
förfoga över information om, användningen av bekämpningsmedel – för att garantera 
spårbarhet, samt att utföra kontroller.

Rekommendation: Att utse en föredragande.
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– Yttranden

3. Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/84/EEG om tillnärmning av 
punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker
ENVI/6/40336
*2006/0165(CNS) – KOM(2006)0486
Ansv. utsk.: ECON F

I rådets direktiv 92/84/EEG om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och 
alkoholdrycker fastställs minimiskattesatser för varje produktkategori. I kommissionens 
rapport, som lades fram den 26 maj 2006, påpekades det att punktskattesatserna i de olika 
medlemsstaterna behöver samstämmas mer för att den inre marknaden skall kunna fungera 
korrekt, inte minst med tanke på de möjligheter till snedvridning av konkurrensen och 
bedrägerier som annars uppstår.

Rekommendation: Inget yttrande.

4. Förslag till rådets förordning om saluföring av nötkött från djur på högst tolv månader
ENVI/6/40339
* 2006/0162(CNS) – KOM(2006)0487
Ansv. utsk.: AGRI F

Produktionen och saluföringen av nötkött från djur på högst tolv månader varierar beroende på 
medlemsstat. Det finns i grunden två huvudsakliga typer av produktionssystem. Kött som 
produceras enligt dessa två system kan saluföras med olika beteckningar, men oftast saluförs 
det med samma beteckning, åtminstone på de största marknaderna i gemenskapen. Oftast anges 
det inte vilken typ av foder djuren fått och inte heller vid vilken ålder de har slaktats.

Rekommendation: Inget yttrande.

5. Förslag till rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 894/97, 
(EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 när det gäller drivgarn
ENVI/6/40576 – [BÖDE]
*2006/0169(CNS) – KOM(2006)0511
Ansv. utsk.: PECH F
Rådg. utsk.: ENVI A

I tre olika gemenskapsförordningar finns bestämmelser om samma fiskeredskap. Av 
tydlighetsskäl och för att underlätta enhetligheten när det gäller de olika medlemsstaternas 
övervakningspraxis och främja en gemensam uppfattning hos aktörerna i de olika regionala 
rådgivande nämnderna, är det nödvändigt att ändra gemenskapsförordningarna genom att 
fastställa en enhetlig definition av drivgarn i alla dessa tre rättsakter. 

Rekommendation: Inget yttrande.
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6. Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Att genomföra 
hållbarhet inom EU:s fiske genom maximal hållbar avkastning
ENVI/6/40576 – [BÖDE]
2006/2224(INI) – KOM(2006)0360
Ansv. utsk.: PECH F
Rådg. utsk.: ENVI A

I detta meddelande anges en ny politisk inriktning för förvaltning av gemenskapens fiske. 
Avsikten är att genomföra denna strategi genom att påskynda utvecklingen mot ett 
långsiktigare förvaltningssystem som på bästa sätt utnyttjar den produktiva potentialen hos 
Europas levande marina resurser utan att äventyra kommande generationers möjlighet att 
utnyttja dem. Detta ligger helt i linje med den bredare målsättningen för gemenskapens 
fiskeripolitik, nämligen att garantera ett utnyttjande av levande marina resurser som skapar 
hållbara ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden. 

Rekommendation: Vid förra sammanträdet beslutade samordnarna att inte utarbeta något 
yttrande.

7. Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Hållbara transporter för 
ett rörligt Europa – Halvtidsöversyn av EU-kommissionens vitbok från 2001 om den 
gemensamma transportpolitiken
ENVI/6/40583 – [BÖDE]
2006/2227(INI) – KOM(2006)0314
Ansv. utsk.: TRAN F
Rådg. utsk.: ENVI A

I vitboken från 2001 pekade man som de största problemen ut den bristande jämvikten i 
utvecklingen av olika transportslag, trafikträngsel på vägar och i städer – men även i 
luftrummet – och effekterna på miljön. Därför föreslogs politiska åtgärder för att åstadkomma 
bättre balans mellan transportslagen. Man betonade också behovet av att bli kvitt flaskhalsar i 
det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och att få ner antalet vägtrafikolyckor. Slutligen 
efterlyste man en effektiv politik för infrastrukturavgifter och framhöll att gemenskapen bör 
stärka sin position i internationella organisationer. Det bör beaktas att man vid tiden för 
vitboken räknade med en stark ekonomisk tillväxt, något som sedan aldrig blev verklighet.

Rekommendation: Inget yttrande.

8. Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén och Regionkommittén: Godslogistik i Europa – nyckeln till hållbar 
rörlighet
ENVI/6/40590 – [BÖDE]
2006/2228(INI) – KOM(2006)0336
Ansv. utsk.: TRAN F
Rådg. utsk.: ENVI A

Transport är en grundläggande del av den logistiska försörjningskedjan. Kommissionen har 
valt ett angreppssätt som fokuserar på logistiken i godstransporten och som täcker alla 
transportsätt. En mängd olika områden behandlas, som rent modal logistik och logistik inom 



PV\630992SV.doc 11/17 PE 378.687v01-00
Extern översättning

SV

kombinerade transporter, och man framhåller behovet av att olika transportsätt skall 
komplettera varandra optimalt i ett helt integrerat europeiskt transportsystem som kan erbjuda 
bästa möjliga service till transportanvändarna.

Rekommendation: Inget yttrande.

9. Genomförande av EU:s handlingsplan avseende illegalt, icke rapporterat och oreglerat 
fiske
ENVI/6/40595
2006/2225(INI)
Ansv. utsk.: PECH F – Marie-Hélène Aubert (Verts/ALE)

Initiativbetänkandet kommer att fokusera på frågan om olagliga fiskefartyg samt de åtgärder 
som har vidtagits för att bekämpa dessa.

Rekommendation: Inget yttrande, men om det är nödvändigt kan ändringsförslag 
inges direkt till det ansvariga utskottet.

– Mottagna dokument för information

10. Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om genomförande av 
gemenskapens strategi för minskade koldioxidutsläpp från bilar: 
Sjätte årliga meddelandet om strategins effektivitet

SEK(2006)1078 – KOM(2006)0463
Ansv. utsk.: 
Rådg. utsk.:

Gemenskapens strategi för minskade koldioxidutsläpp från bilar och förbättrad bränsleekonomi 
grundas på följande tre hörnstenar: åtagande från bilindustrin att förbättra bränsleekonomin, 
märkning av bränsleekonomi och en förbättring av bränsleeffektiviteten genom skatteåtgärder. 
Enligt artikel 9 i beslut 1753/2000/EG, skall kommissionen lägga fram årliga rapporter inför 
Europaparlamentet och rådet om hur effektiv strategin är, baserade på de övervakningsdata 
som presenteras av medlemsstaterna.
I det här meddelandet behandlas övervakningen under 2004 och de granskningar som 
genomfördes under det året.

Rekommendation: Inget särskilt betänkande.
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B. Övriga frågor att behandla

1. Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om upprättandet 
av en miljöstrategi för Medelhavsområdet

KOM(2006)0475
Ansv. utsk.: ENVI F
Rådg. utsk.: AFET

INTA
Europeiska kommissionen hade föreslagit en långsiktig miljöstrategi för att rensa upp och 
skydda Medelhavet. Dokumentet kom vid en tidpunkt då utskottet höll på att diskutera en 
temainriktad strategi för den marina miljön (betänkande av Aldis Kušķis), som skulle gå 
till omröstning vid utskottets nästa sammanträde. För att kunna införliva nya slutsatser 
beträffande detta dokument kunde utskottet göra något av följande:
– Skjuta upp omröstningen om betänkandet av Aldis Kušķis och fastställa en ny tidsfrist 
för ändringsförslag till det nya dokumentet. Detta skulle sedan bli ett nytt kapitel om 
Medelhavsområdet i Kušķisbetänkandet. En sådan lösning skulle också göra det möjligt 
för de rådgivande utskotten att hålla en omröstning om sina yttranden. Eftersom 
Marie-Noëlle Lienemann inte ville skjuta upp sitt betänkande om direktivet om den 
marina strategin skulle de två betänkandena inte längre diskuteras och gå till omröstning 
gemensamt under sammanträdesperioden i november.
– Utse en föredragande för det nya meddelandet (så snart detta var möjligt enligt 
förteckningen över de initiativbetänkanden som väntade på att utarbetas).

Begäran till 
samordnarna:

Vilken är samordnarnas ståndpunkt i denna fråga?

2. Anpassning till kommittéförfarandet av redan avslutade andra behandlingar som 
ännu inte har offentliggjorts
Kommissionen skulle under de följande veckorna lägga fram förslag som syftade till att 
justera kommittéförfarandets bestämmelser för dessa politiskt redan avslutade 
andra behandlingar. Mot bakgrund av den mycket pressade tidsplanen var det nödvändigt 
att redan nu utse föredragande för dessa förslag. De berörda akterna gällde: 
hälsopåståenden, vitaminer och pediatriska läkemedel. 

Begäran till 
samordnarna:

Är samordnarna överens om att godkänna de föredragande som 
behandlade dessa akter tidigare (Adriana Poli Bortone, 
Karin Scheele respektive Françoise Grossetête)?

3. Kontaktpersoner med ansvar för förbindelserna med byråerna

DENNA PUNKT SKÖTS UPP
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4. Integrering av ett jämställdhetsperspektiv i utskottets arbete – FEMM-utskottets 
första årliga rapport
Före sommaruppehållet skickade utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män ett frågeformulär till Satu Hassi, ledamot med ansvar för arbetet 
med att integrera ett jämställdhetsperspektiv inom ENVI-utskottets verksamhet. Avsikten 
med frågeformuläret var att förbereda den första årliga rapporten om integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv inom parlamentsutskottens verksamhet (föredragande: 
Anna Záborská) som skulle antas i plenum i slutet av året. Ett liknande frågeformulär 
hade skickats till alla övriga utskott. På grund av tidsbrist hade samordnarna inte kunnat 
diskutera frågan tidigare. Satu Hassi ville därför ha en diskussion med samordnarna om 
följande frågor:
a) Vad innebär en integrering av ett jämställdhetsperspektiv för vårt utskott? Vill 
samordnarna diskutera och/eller anta en strategi om jämställdhet mellan kvinnor och män 
med kortsiktiga eller långsiktiga mål om att genomföra denna strategi inom utskottets 
olika behörighetsområden?
b) Bör ENVI-utskottet, enligt vad som föreslogs i frågeformuläret till utskotten, välja ett 
ämne med tydlig relevans ur ett jämställdhetsperspektiv, och därefter inleda ett 
pilotprojekt med hänsyn till jämställdhetsaspekterna i kommissionens 
förslag/meddelande?
c) Finns det några ämnen som samordnarna anser vara viktiga för ENVI-utskottet under 
de kommande månaderna, och som är av stort intresse när det gäller integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv [till exempel den temainriktade strategin för bekämpningsmedel]?
d) Är det möjligt att inbegripa jämställdhetsaspekter i de framtida studier som 
ENVI-utskottet kommer att utföra när det gäller ämnen som fastställs vara relevanta ur ett 
jämställdhetsperspektiv? Om så är fallet, hur kan detta göras? 

Begäran till 
samordnarna:

Samtycker samordnarna till att Satu Hassi lägger fram förslag för 
att åtgärda dessa frågor, samt utarbetar ett förslag till svar till 
utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor 
och män, som sedan skulle kunna antas av samordnarna genom ett 
skriftligt förfarande?

5. Behörighetskonflikt beträffande sjöfartspolitiken

Vid tidigare sammanträden hade samordnarna diskuterat parlamentets hantering av denna 
fråga, som berörde fem utskott (transport, fiske, industri, sysselsättning och miljö). 
Parlamentet hade stött alternativet med ett gemensamt betänkande, där vart och ett av de 
berörda utskotten skulle utarbeta ett antal punkter inom det egna behörighetsområdet. 

Parlamentets talman hade nu hänskjutit grönboken till transportutskottet som ansvarigt 
utskott. Ordföranden för utskottsordförandekonferensen skulle föreslå praktiska metoder 
för att engagera de olika berörda utskotten. Avsikten var att undvika en 
behörighetskonflikt som skulle kunna hindra parlamentet från att ta ställning till 
grönboken.
Förslaget från Joseph Daul skulle med största sannolikhet vara präglat av de senaste 
erfarenheterna från hanteringen av dokumentationen om Television utan gränser. Man 
skulle troligen föreslå att det, åtminstone för formens skull, skulle finnas ett ansvarigt 
utskott (TRAN), samt att en arbetsgrupp som förenade föredragandena från de övriga 
berörda utskotten skulle inrättas, i syfte att sammanföra de olika ståndpunkterna och 
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åstadkomma ett godkänt betänkande. Ett möte mellan Joseph Daul och de berörda 
utskottsordförandena skulle äga rum under de närmaste veckorna.

Begäran till 
samordnarna:

Instämmer samordnarna i att ENVI-utskottet, om det skall finnas 
ett ansvarigt utskott, bör göra anspråk på behörighet? Kan 
samordnarna, som en alternativ lösning, instämma i att om 
TRAN-utskottet blir ansvarigt utskott bör ENVI-utskottet vara 
knutet till rapporten på ett sätt som garanterar att de viktiga 
miljöaspekterna i grönboken återspeglas i den rapport som skall 
läggas fram i plenum (dvs. medföredragande)?

6. Utfrågning med kommissionsledamöter till följd av Bulgariens och Rumäniens 
eventuella anslutning
Till följd av Bulgariens och Rumäniens eventuella anslutning till EU den 1 januari 2007 
skulle två nya kommissionsledamöter utses. För deras formella utnämning, och för att 
parlamentet skulle godkänna den nya kommissionen, skulle dessa kommissionsledamöter 
framträda inför parlamentets ansvariga utskott.
Den tidsplan som talmanskonferensen hade fastställt, och som också berodde på ett antal 
yttre faktorer, var mycket begränsad. Utfrågningen med de nya kommissionsledamöterna 
(två eller flera, beroende på om kommissionens ordförande valde att utnyttja tillfället till 
att genomföra en större omfördelning av uppgifter) skulle äga rum under vecka 48 (eller 
under veckorna 47–48, om fler än två utfrågningar skulle genomföras). Det skriftliga 
frågeformulär som skulle skickas till de nominerade kommissionsledamöterna skulle ha 
godkänts av de berörda utskotten senast den 6 november. Namnen på de nya 
kommissionsledamöterna, samt fördelningen av uppgifter, skulle tillkännages under 
sammanträdesperioden i oktober. Mot bakgrund av den information som utskottet i 
nuläget hade var det möjligt, om än inte sannolikt, att ENVI-utskottet skulle bli direkt 
berört av, eller knutet till, en av dessa.
Med hänsyn till den mycket begränsade tidsplanen var det nödvändigt att vissa 
principbeslut fattades redan nu.

Begäran till 
samordnarna:

Samtycker samordnarna till följande förslag:
1) Skriftliga frågor kommer endast att inges om utskottet berörs 
direkt av någon av utfrågningarna.
2) Om så är fallet kommer ett litet antal förslag till frågor att 
godkännas av samordnarna genom ett skriftligt förfarande och 
lämnas in till utskottet för godkännande den 6 november 
(eventuellt med muntliga ändringsförslag).
3) ENVI-utskottet kommer att skicka en delegation till 
utfrågningen av de kommissionsledamöter vars uppgifter är 
knutna till utskottets ansvarsområde (exempelvis 
konsumentfrågor).

7. Paneldebatt om hälsa och livsmedelssäkerhet inom ramen för den budget som är 
avsedd att täcka kostnaderna för utskottets sakkunniga
DENNA PUNKT SKÖTS UPP

8. Övriga frågor
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