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Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ENVI_PV(2008)0325

NOTULEN
Vergadering van 25 maart 2008, 15.00 - 18.30 uur

en 26 maart 2008, 9.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op dinsdag 25 maart 2008 om 16.10 uur geopend onder voorzitterschap 
van Miroslav Ouzký (voorzitter).

1. Aanneming van de ontwerpagenda
De agenda wordt aangenomen in de volgorde van deze notulen met de volgende 
wijzigingen in vergelijking met de ontwerpagenda:
- punt 4 "Ontwerpaanbeveling: herziening kaderrichtlijn afvalstoffen" wordt 
behandeld op de vergadering van 2 april;
- punt 14: "Ontwerpverslag over het voorstel voor een verordening tot wijziging van 
de verordening inzake levensmiddelenhygiëne" wordt later besproken.

2. Mededelingen van de voorzitter
Vertolkingsstatus: alle officiële talen zijn beschikbaar.

3. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van: 
26-27 november 2007 PV - PE398.437v01-00

De notulen worden goedgekeurd.

4. Milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid

ENVI/6/54280
***II 2006/0129(COD) 11486/3/2007 – C6-0055/2008

T6-0190/2007
Rapporteur: Anne Laperrouze (ALDE) PR - PE402.794v01-00
Ten principale: ENVI

Behandeling ontwerpaanbeveling voor tweede lezing
Sprekers: Anne Laperrouze, John Bowis, Margrete Auken, Johannes Blokland, Péter 
Olajos, Richard Seeber, Erna Hennicot-Schoepges, Frieda Brepoels, Helmut Blöch 
(DG ENV)
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Tijdschema:
Stemming in ENVI: 5-6 mei 2008
Plenaire vergadering: juni 2008

5. Voedingsenzymen

ENVI/6/58916
***II 2006/0144(COD) 16676/1/2007 – C6-0140/2008

T6-0322/2007
Rapporteur: Avril Doyle (PPE-DE) PR - PE402.788v01-00
Ten principale:  ENVI

Behandeling ontwerpaanbeveling voor tweede lezing
Sprekers: Avril Doyle, Karin Scheele, Marios Matsakis, Paola Testori (DG SANCO)

Tijdschema:
Stemming in ENVI: 6 mei 2008
Plenaire vergadering: juli 2008

6. Aroma's en ingrediënten voor levensmiddelen met aromatiserende 
eigenschappen

ENVI/6/58918
***II 2006/0147(COD) 16677/3/2007 – C6-0139/2008

T6-0323/2007
Rapporteur: Mojca Drčar Murko (ALDE) PR - PE402.786v01-00
Ten principale:  ENVI

Behandeling ontwerpaanbeveling voor tweede lezing

Sprekers: Mojca Drčar Murko, Pilar Ayuso, Paola Testori (DG SANCO), Meta 
Geibel (Sloveens voorzitterschap, voorzitter van de werkgroep van de Raad)

Tijdschema:
Stemming in ENVI: 6 mei 2008
Plenaire vergadering: juli 2008

*

De vergadering wordt om 17.33 uur geschorst en op woensdag 26 maart 2008 om 9.10 uur 
onder voorzitterschap van Miroslav Ouzký (voorzitter) hervat.

***

7. Coördinatorenvergadering - MET GESLOTEN DEUREN

8. Verbod op de uitvoer voor en de veilige opslag van metallisch kwik

ENVI/6/58043
***II 2006/0206(COD) 11488/1/2007 – C6-0034/2008

T6-0267/2007
Rapporteur: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
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Ten principale: ENVI

 Goedkeuring ontwerpaanbeveling voor tweede lezing
Sprekers: Dimitrios Papadimoulis, Martin Callanan, Gyula Hegyi

Besluit:
Goedgekeurde amendementen: 18 deel 1, 19, 20, 21, 39, 23, 24, 41, 25, 26, 27, 28, 29, 
30 deel 3, 42, 43, 46, 44, 32, 33, 34, 35, 36, 1, Overweging 1, (Overwegingen:) 3, 4, 5, 
37, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17.
Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing, als gewijzigd: 49 stemmen vóór, 1 stem 
tegen en 8 onthoudingen.
Alle andere amendementen komen te vervallen, worden verworpen of ingetrokken.

Tijdschema:
Plenaire vergadering: 19-22 mei 2008 

9. Orgaandonatie en -transplantatie: Beleidsacties op EU-niveau

ENVI/6/50459
2007/2210(INI) COM(2007)0275

Rapporteur: Adamos Adamou (GUE/NGL)
Ten principale: ENVI
Adviezen: AFET – Besluit: geen advies

JURI  - Giuseppe Gargani (PPE-DE)
LIBE  - Edit Bauer (PPE-DE)

 Goedkeuring ontwerpverslag

Besluit:
Goedgekeurde amendementen: 31, (Blok nieuwe titels:) 33, 43, 60, 107, 131, 148, 154, 
COMP 1, 42, COMP 2, COMP 3, 50, 51, COMP 4, 61, COMP 5, toevoegen aan 
COMP 5, 68, 69, 70, COMP 6, LIBE 8, LIBE 14, LIBE 15, LIBE 16, 78, 79, COMP 7, 
COMP 8, 93, 95, 113, 116, COMP 10, 121, 122, 123, 127, 128, 129, COMP 11, 
toevoegen aan COMP 11, 132 deel 1, 139, LIBE 19, 140, COMP 12, 149, COMP 13, 
153, 156, LIBE 9, LIBE 10, LIBE 12, LIBE 2, 157, LIBE 3, LIBE 4, LIBE 21, 158, 
159, (Overwegingen:)1, 2, 3, 4, 5, 6, LIBE A, 10, 12, LIBE C, LIBE D, LIBE E, 13, 
14, 16, 17, 21, 26, 29.
Ontwerpverslag zoals gewijzigd: 60 stemmen vóór, 0 stem tegen en 1 onthouding.
Alle andere amendementen komen te vervallen, worden verworpen of ingetrokken.

Tijdschema:
Plenaire vergadering: April, STR

10. Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing (Deel één)

ENVI/6/57816
*** 2007/0262(COD) COM(2007)0741 – C6-0432/2007

Rapporteur voor advies:  Miroslav Ouzký (PPE–DE)

Ten principale:  JURI - József Szájer (PPE–DE)
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 Behandeling en goedkeuring ontwerpadvies

Sprekers: Miroslav Ouzký

Besluit:
Er zijn geen amendementen.
Het advies wordt goedgekeurd met 49 stemmen voor en 0 tegen, bij 1 onthouding.

Tijdschema:
Plenaire vergadering: 19-22 mei 2008

11. Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing (Deel twee)

ENVI/6/57826
*** 2007/0293(COD)  COM(2007)0824 – C6-0476/2007

Rapporteur voor advies:  Miroslav Ouzký (PPE–DE)

Ten principale:  JURI - József Szájer (PPE–DE)

 Behandeling en goedkeuring ontwerpadvies

Sprekers: Miroslav Ouzký

Alle amendementen worden goedgekeurd.
Het advies wordt goedgekeurd met 50 stemmen voor en 0 tegen, bij 1 onthouding.

Tijdschema:
Plenaire vergadering: 19-22 mei 2008

12. Beperking van het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke 
stoffen en preparaten

ENVI/6/54277
***I 2007/0200(COD) COM(2007)0559 – C6-0327/2007

Rapporteur: Miroslav Ouzký (PPE–DE)

Ten principale:  ENVI

Adviezen: ITRE – Besluit: geen advies

IMCO – Besluit: geen advies

 Goedkeuring ontwerpverslag

Sprekers: Miroslav Ouzký, Gyula Hegyi, Marios Matsakis

Besluit:
Goedgekeurde amendementen: 12, 5, 14, 18, 20, 21, 3, 4, 23 2de deel, 28, 9, 
(Overwegingen:) 6, 7, 8, 1
Gewijzigd wetgevingsvoorstel: 48 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en 3 onthoudingen.
Wetgevingsresolutie: 46 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en 4 onthoudingen.
Alle andere amendementen komen te vervallen, worden verworpen of ingetrokken.
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Tijdschema:
Plenaire vergadering: mei 2008

13. Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (GHS)

ENVI/6/51095
***I 2007/0121(COD) COM(2007)0355 – C6-0197/2007

Rapporteur: Amalia Sartori (PPE–DE)

Ten principale:  ENVI

Adviezen: ITRE – Anne Laperrouze (ALDE)
IMCO - Andreas Schwab (PPE–DE)

 Behandeling amendementen

ENVI/6/54999
***I 2007/0212(COD) COM(2007)0611 – C6-0347/2007

Rapporteur: Amalia Sartori (PPE–DE)

Ten principale:  ENVI

Adviezen: ITRE - Besluit: geen advies
IMCO - Andreas Schwab (PPE–DE)

 Behandeling amendementen

ENVI/6/55002
***I 2007/0213(COD) COM(2007)0613 – C6-0349/2007

Rapporteur: Amalia Sartori (PPE–DE)

Ten principale:  ENVI

Adviezen: ITRE – Besluit: geen advies
IMCO - Andreas Schwab (PPE–DE)

 Behandeling amendementen
Sprekers: Amalia Sartori, Guido Sacconi, Anne Laperrouze, Erna Hennicot-
Schoepges, Françoise Grossetête, Anders Wijkman, Carl Schlyter, Uta Jensen-Korte 
(DG ENTR), Antoinette Long (DG ENV), Tatjana Humar-Jurič (Sloveens 
voorzitterschap, voorzitter van de werkgroep van de Raad)

14. Rondvraag

15. Datum en plaats van de volgende vergadering

 1 april 2008, 14.00 - 17.00 uur
 2 april 2008, 9.00 – 12.30 en 15.00 – 18.30 uur
 3 april 2008, 9.00 – 12.30 en 15.00 – 18.30 uur

Hoorzitting met Androula Vassiliou, voorgedragen commissaris voor 
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volksgezondheid, voedselveiligheid en gezondheid en welzijn van dieren, in 
aanwezigheid van een delegatie van AGRI, IMCO en EMPL.



PV\716227NL.doc 7/16 PE404.602v01-00

NL

EUROPEES PARLEMENT
COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID

COÖRDINATORENVERGADERING

26 maart 2008, 9.00 – 9.45 uur

PHS 3C50

RESULTATEN

Aanwezig

Dhr Ouzký, voorzitter
Dhr. Bowis, coördinator van de PPE-DE-Fractie
Dhr. Sacconi, coördinator van de PSE-Fractie
Dhr. Davies, coördinator van de ALDE-Fractie
Mevrouw Hassi, coördinator van de Verts/ALE-Fractie
Dhr. Adamou, coördinator van de GUE/NGL-Fractie
Dhr. Aylward, coördinator van de UEN-Fractie
Dhr. Blokland, coördinator van de IND/DEM-Fractie

Verontschuldigd

Mevrouw Belohorská, niet-ingeschreven lid

A. BENOEMING VAN RAPPORTEURS EN RAPPORTEURS VOOR ADVIES 
BESLUIT INZAKE DE TE VOLGEN PROCEDURE

VERSLAGEN

- Nieuwe wetgevingsverslagen

A.1. Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing - Bescherming van in het 
wild levende dier - en plantensoorten door controle op het desbetreffende 
handelsverkeer
ENVI/6/59963
2008/0042(COD) COM(2008)0104 – C6-0087/2008
JURI A

Besluit: De voorzitter wordt tot rapporteur benoemd

A.2. Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing - Behoud van de 
vogelstand
ENVI/6/59965
2008/0038(COD) COM(2008)0105 – C6-0088/2008
JURI A

Besluit: De voorzitter wordt tot rapporteur benoemd

A.3. Wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen 
van geneesmiddelen
ENVI/6/60575
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2008/0045(COD) COM(2008)0123 – C6-0137/2008

Adviezen: ITRE, IMCO, AGRI, JURI
Besluit: De rapporteur wordt aangewezen door de PPE-DE-Fractie

A.4. Protocol inzake de strategische milieueffectrapportage, gehecht aan de 
Overeenkomst EEG-VN over de milieueffectbeoordeling in een 
grensoverschrijdende context, ondertekend in 1991 in Espoo
ENVI/6/60661
2008/0052(CNS) COM(2008)0132

Besluit: De rapporteur wordt aangewezen door de PPE-DE-Fractie

ADVIEZEN

Besluit inzake de te volgen procedure

Nieuwe adviezen

A.5. Vervuiling door schepen, en sancties in geval van overtredingen
ENVI/6/60659
2008/0055(COD) COM(2008)0134 – C6-0142/2008

F: TRAN
Besluit: De rapporteur wordt aangewezen door de ALDE-Fractie

A.6. De nieuwe rol en verantwoordelijkheden van het Parlement bij de 
tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon
ENVI/6/60387
2008/2063(INI)

F: AFCO
Besluit: De rapporteur wordt aangewezen door de PSE-Fractie

*
*      *

Documenten ter informatie ontvangen door de commissie ten principale
[Geen]

B. BESLUITEN INZAKE BIJKOMENDE VERSLAGEN/ADVIEZEN/RESOLUTIES
[Geen]

*
*     *

C. BESLUITEN INZAKE ANDERE KWESTIES

C.0. Stand van zake met betrekking tot de regelingen voor de hoorzitting met mevrouw 
VASSILIOU
Besluit



PV\716227NL.doc 9/16 PE404.602v01-00

NL

Op basis van een voorstel van de voorzitter stemmen de coördinatoren in met de 
volgende regelingen:
1. De fracties worden verzocht de namen van hun sprekers vóór vrijdag 28 maart om 
12.00 uur in te dienen.
2. De evaluatievergadering (op 2 april 2008 van 9.00 tot 10.00 uur) wordt gehouden door 
de coördinatoren van ENVI in aanwezigheid van een waarnemer van alle commissies die 
de toelating kregen een delegatie naar de hoorzitting te zenden (AGRI, EMPL, IMCO), 
waardoor de basis wordt gelegd voor een even constructieve aanpak door andere 
commissies bij evaluaties in de toekomst.

C.1. JBS 2009 - stand van zaken

Besluit
De coördinatoren nemen kennis van de voorgestelde data voor de presentaties van de 
Commissieleden 

 Dhr Verheugen: 3 april 2008, 15.00 uur
 Mevr Vassiliou: Vragen in verband met de jaarlijkse beleidsstrategie mogen 

tijdens de hoorzitting op 1 april om 14.00 uur worden gesteld
 Dhr Dimas: De oorspronkelijk vooropgestelde datum (24 juni 2008, 's middags) 

lijkt te laat in de procedure te vallen; bijgevolg wordt met het kabinet van het 
Commissielid bekeken of een buitengewone vergadering mogelijk is in de marge 
van de plenaire vergadering in Straatsburg in april of mei

De fracties worden eraan herinnerd dat de coördinatoren hen hebben uitgenodigd het 
JBS-document te onderzoeken en
(a) mogelijke onderwerpen voor de gedachtewisseling met de drie Commissieleden te 
identificeren en deze schriftelijk in te dienen bij de Conferentie van 
commissievoorzitters, die alle bijdragen van de commissies op 8 juli 2008 zal 
onderzoeken;
(b) andere algemene of specifieke verzoeken met betrekking tot het optreden van de 
Commissie in 2008 en 2009 te formuleren.

C.2. Nieuwe regels voor INI-verslagen - mogelijk "tenuitvoerleggingsverslag"
De coördinatoren worden op de hoogte gebracht van het besluit van de Conferentie van 
voorzitters van 14 februari 2008 inzake niet-wetgevingsverslagen, volgens hetwelk 
commissies vanaf nu, naast de 6 normale niet-wetgevingsverslagen, eveneens één (niet-
wetgevend) "tenuitvoerleggingsverslag over de omzetting van EU-wetgeving in nationaal 
recht en de tenuitvoerlegging en het toezicht op de naleving in de lidstaten" mogen 
opstellen.

Besluit
De fracties worden verzocht voorstellen te doen voor mogelijke onderwerpen voor 
een tenuitvoerleggingsverslag. Tijdens een latere coördinatorenvergadering wordt 
een onderwerp gekozen in het licht van de ontvangen voorstellen.

C.3. Benoeming van 7 leden voor de Raad van Bestuur van de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid - formulering van het standpunt van het Parlement

Rechtsgrondslag: Artikel 25, leden 1 en 2 van de verordening tot oprichting van een Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid (Verordening 178/2002). 
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Artikel 25
Raad van bestuur
1.  De raad van bestuur bestaat uit veertien door de Raad in overleg met het Europees
Parlement benoemde leden, die gekozen worden uit een door de Commissie 
opgestelde lijst welke een wezenlijk groter aantal kandidaten bevat dan het aantal te 
benoemen leden, alsmede een vertegenwoordiger van de Commissie. Vier leden 
hebben banden met organisaties die de consumenten en andere belangengroepen met 
betrekking tot de voedselketen vertegenwoordigen.
De door de Commissie opgestelde lijst wordt, vergezeld van de relevante 
documentatie, aan het Europees Parlement toegezonden. Zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk drie maanden na die mededeling, kan het Europees Parlement zijn 
standpunten met het oog op overweging door de Raad kenbaar maken, waarna de 
Raad overgaat tot benoeming van de raad van bestuur.

De benoeming van de leden van de raad geschiedt zodanig dat de hoogste graad van 
bekwaamheid, een uitgebreide deskundigheid en, met inachtneming daarvan, een zo 
breed mogelijke geografische spreiding in de Unie verzekerd is.

2. De leden worden voor vier jaar benoemd en deze benoeming kan eenmaal worden 
hernieuwd. De eerste ambtstermijn bedraagt evenwel zes jaar voor de helft van de 
leden.
[...]

Besluit
De coördinatoren besluiten dat de 12 kandidaten (opmerking: er zijn 7 vacatures) op 
een afzonderlijke evaluatievergadering (tijdens de vergaderperiode van april in 
Straatsburg, zonder vertolking) van de coördinatoren of hun vertegenwoordigers zullen 
worden beoordeeld, in aanwezigheid van mevrouw Liotard, contactpersoon van ENVI 
voor de betrekkingen met de EAV. 
Het secretariaat brengt de coördinatoren op de hoogte van de voorgestelde datum en 
plaats en het voorgestelde tijdstip voor deze evaluatievergadering. 
Na deze beoordeling zal de voorzitter van de commissie de Voorzitter van het Europees 
Parlement informeren over de conclusies van deze beoordeling om het Europees 
Parlement in staat te stellen "zijn standpunten met het oog op overweging door de Raad 
kenbaar maken". De beoordelingsbrief moet eveneens de aanbeveling van de commissie 
met betrekking tot de mogelijke publicatie van de c.v.'s van de kandidaten bevatten 
[Opmerking: de Conferentie van voorzitters is verantwoordelijk voor kwesties met 
betrekking tot de betrekkingen met andere instellingen, zie artikel 24, lid 3, van het 
Reglement.]
De Voorzitter van het Europees Parlement brengt vervolgens vóór 14 juni 2008 de Raad 
op de hoogte van het standpunt van het Parlement (de brief van de Commissie werd 
officieel door het Parlement ontvangen op 14 maart 2008).

C.4. Comitologie - toe te passen procedure voor een hangende ontwerpmaatregel inzake 
testmethoden (Voorstel voor een verordening van de Commissie houdende 
vaststelling van testmethoden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van 
het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de 
autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

Besluit
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De coördinatoren

 nemen er kennis van dat de periode van drie maand voor de parlementaire 
toetsing begonnen is op 27 februari 2008 en bijgevolg op 27 mei 2008 afloopt;

 besluiten dat de commissie een bezwaar zal voorbereiden tegen de 
ontwerpmaatregel (eerste zin van artikel 81, lid 2, van het Reglement);

 benoemen de heer Sacconi voor dit doel tot rapporteur (artikel 81, lid 2, tweede 
zin van het Reglement) en besluiten dat de andere coördinatoren nauw betrokken 
moeten blijven bij het proces (onderhandelingen met de Commissie, 
voorbereiding van verdere stappen, waaronder de ontwerpresolutie).

C.5. Expertisebudget: Organisatie van workshops over het pakket klimaatverandering
Voorgestelde actie
De coördinatoren komen overeen het expertisebudget van de commissie aan te wenden 
voor de organisatie van workshops met betrekking tot de volgende hangende 
wetgevingsdossiers:

 Richtlijn inzake verhandeling van broeikasgasemissies (rapporteur: mevrouw 
Doyle)

 Besluit inzake de verdeling van de inspanningen (rapporteur: mevrouw Hassi)
 Richtlijn inzake het afvangen en opslaan van kooldioxide (rapporteur: de heer 

Davies)
De rapporteurs zullen in nauwe samenwerking met de schaduwrapporteurs de 
bijzonderheden verder uitwerken. 

C.6. Voorstel van de Commissie ontwikkelingssamenwerking: verzoeken om een studie 
over het internationale bosbeleid

De vergaderstukken bevatten een voorlopig plan voor een studie inzake ontbossing, 
oorspronkelijk voorgesteld door de Verts/ALE-Fractie in DEVE en goedgekeurd door Anders 
Wijkman.

Voorgestelde actie. 
De coördinatoren stemmen ermee in een studie over ontbossing op te stellen, na de 
wijzigingen aan de voorgestelde specificaties door de fracties per e-mail (termijn: 28 
maart, 12.00 uur). 
De coördinatoren besluiten eveneens dat de kosten voor deze studie kunnen worden 
verdeeld over de expertisebudgetten van de drie mogelijk belangstellende commissies 
(ENVI, DEVE, CLIM).

C.7. Aanduiding van de contactpersoon van ENVI voor de TLD
Voorgestelde actie.
De coördinatoren duiden mevrouw McAvan aan als contactpersoon van ENVI voor de 
TLD, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de commissievoorzitter, die de 
andere vertegenwoordiger van de commissie blijft.

C.8. Duitse Bondsdag - evenement op 3 april in Brussel
Het secretariaat werd ervan op de hoogte gebracht dat de "parlementaire adviesraad inzake 
duurzame ontwikkeling" (Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung), een orgaan 
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van de Duitse Bondsdag1, op 3 april 2008 van 14.00 tot 15.15 uur een vergadering zal houden 
in Brussel in zaal ASP 3H1.
Leden van TRAN, ENVI en CLIM worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze 
vergadering.

Voorgestelde actie.
De coördinatoren stemmen ermee in de leden van hun fracties aan te moedigen deel te 
nemen aan dit evenement. Het secretariaat zal deze informatie eveneens via e-mail 
verspreiden.

C.9. Informele bijeenkomst van de EU-ministers van Milieu en de EU-ministers van 
Volksgezondheid in Slovenië

Besluit

In overeenstemming met de gebruikelijke gang van zaken, stemmen de coördinatoren ermee in 
dat de kosten die samenhangen met de deelname van de heer Blokland, namens de voorzitter, 
aan de informele bijeenkomst van de ministers van Milieu in Slovenië op 11 en 12 april 2008 
zullen worden gedekt door de jaarlijkse quota voor delegatiebezoeken van ENVI. 

De voorzitter zal trachten de informele bijeenkomst van ministers van Volksgezondheid bij te 
wonen op 17 en 18 april 2008.

C.10. Aanduiding van de vertegenwoordigers van het Europees Parlement in de raad van bestuur 
van het ECDC

Besluit

De coördinatoren 
 horen John Bowis, in zijn hoedanigheid van contactpersoon voor de betrekkingen 

met het ECDC, die de coördinatoren eraan herinnert dat het nodig is de 
vertegenwoordigers van het Europees Parlement in de raad van bestuur van het 
ECDC aan te duiden vóór september 2008

 nemen er kennis van dat het mandaat van de huidige vertegenwoordigers van het 
EP mogelijk kan worden verlengd

 besluiten tijdens de volgende vergadering terug te komen op deze kwestie op 
basis van concrete voorstellen van de contactpersoon.

*

*      *
D. DOCUMENTEN TER INFORMATIE

D.1. Informatie over de uitkomst van schriftelijke procedures

D.1.1 Milieueffectbeoordeling afval
Op 13 maart 2008 werden de coördinatoren er door middel van een schriftelijke procedure 
van op de hoogte gebracht dat mevrouw Jackson een verzoek heeft ingediend voor een studie 
over de impact van bepaalde wijzigingen aan de kaderrichtlijn afvalstoffen, met 
doelstellingen voor recycling of hergebruik van afvalstoffen (met de nadruk op amendement 
18 van de rapporteur). Elke studie over dit onderwerp moet indien mogelijk in stemming 
worden gebracht in de commissie en in elk geval in de plenaire vergadering. Door tijdsdruk 

                                               
1 zie www.bundestag.de/htdocs_e/parliament/bodies/sustainability/index.html
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werd bijgevolg een schriftelijke procedure opgestart. De oorspronkelijke termijn was 18 
maart 2008. 
De volgende fracties hebben positief gereageerd: PPE-DE, PSE, Verts/ALE (met bijkomende 
suggesties), GUE/NGL en IND/DEM [op 26 maart 2008 moet deze lijst worden bijgewerkt]. 
De specificaties van de studie worden na ontvangst van de reacties van alle fracties definitief 
vastgesteld.

D.1.2. Benoeming van mevrouw Frassoni tot "comitologiedeskundige" van ENVI
De coördinatoren werden er door middel van een schriftelijke procedure van op de hoogte 
gebracht dat, na een voorstel van mevrouw Hassi, mevrouw Frassoni (EP-lid) bereid is 
"comitologiedeskundige" van ENVI te worden (zie punt C.6. van de 
coördinatorenvergadering van 27 februari 2008, beginselbesluit). Alle fracties zijn verheugd 
over het engagement van mevrouw Frassoni en bevestigen haar benoeming.

D.2. De vergaderstukken bevatten volgende documenten ter informatie:

1. Een brief van voorzitter Barroso en ondervoorzitter Wallstöm over de follow-up van de 
Commissie van de EP-resoluties van 12 december 2007 over het wetgevings- en 
werkprogramma van de Commissie voor 2008

2. Een brief van 6 maart van Geslain-Lanéelle, uitvoerend directeur van de EAV, aan de 
heer Ouzký over de informatiestroom tussen de milieucommissie en de EAV

3. Een brief van Liljelund, voorzitter van de raad van bestuur van de EER, over de 
benoeming van een nieuwe uitvoerend directeur

4. Een brief van McGlade, uitvoerend directeur van de EER

5. Een brief van 30 januari 2008 van commissielid Potocnik aan de heer Ouzký over 
menselijke biomonitoring

6. Een nota van STOA over het Energy Foresight Network (EFONET)

7. Een brief van Lönngren, uitvoerend directeur van het EMEA

8. Een brief van de Franse Nationale Vergadering en de Franse Senaat inzake 
interparlementaire vergaderingen over duurzame ontwikkeling

9. Een verklaring van de heer Binev (EP-lid) in de plenaire vergadering van 10 maart 
2008 over Suhodol (stortplaats, Bulgarije)

10. Een brief van mevrouw McCarthy over de hoorzitting met commissaris Vassiliou
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