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Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ENVI_PV(2008)0325

PROTOKOLL
från sammanträdet den 25 mars 2008, kl. 15.00–18.30,

och den 26 mars 2008, kl. 09.00–12.30
BRYSSEL

Sammanträdet öppnades tisdagen den 25 mars 2008 kl. 16.10, med utskottets ordförande 
Miroslav Ouzký som ordförande.

1. Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes med de ändringar som framgår av protokollet, med 
följande ändringar jämfört med förslaget till föredragningslista:
– tidigare punkt 4 ”förslag till rekommendation: översyn av ramdirektivet om avfall” 
behandlas vid sammanträdet den 2 april,
– tidigare punkt 14: ”förslag till betänkande om förslaget till förordning om ändring av 
förordningen om livsmedelshygien” behandlas vid en senare tidpunkt.

2. Meddelanden från ordföranden
Tolkningsstatus: Alla officiella språk tillhandahölls.

3. Justering av protokollet från sammanträdet den
26–27 november 2007 PV – PE398.437v01-00

Protokollet justerades.

4. Miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område

ENVI/6/54280
***II 2006/0129(COD) – 11486/3/2007 – C6-0055/2008 – T6-0190/2007

Föredragande: Anne Laperrouze (ALDE) PR – PE402.794v01-00
Ansv. utsk.: ENVI

Behandling av ett förslag till andrabehandlingsrekommendation
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Följande yttrade sig: Anne Laperrouze, John Bowis, Margrete Auken, Johannes 
Blokland, Péter Olajos, Richard Seeber, Erna Hennicot-Schoepges, Frieda Brepoels, 
Helmut Blöch (DG ENV)

Tidsplan:
Omröstning i ENVI-utskottet: 5–6 maj 2008
Plenum: juni 2008

5. Livsmedelsenzymer

ENVI/6/58916
***II 2006/0144(COD) – 16676/1/2007 – C6-0140/2008 – T6-0322/2007

Föredragande: Avril Doyle (PPE-DE) PR – PE402.794v01-00
Ansv. utsk.: ENVI

Behandling av ett förslag till andrabehandlingsrekommendation

Följande yttrade sig: Avril Doyle, Karin Scheele, Marios Matsakis, Paola Testori 
(DG SANCO)

Tidsplan:
Omröstning i ENVI-utskottet: 6 maj 2008
Plenum: juli 2008

6. Aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för 
användning i och på livsmedel

ENVI/6/58918
***II 2006/0147(COD) – 16677/3/2007 – C6-0139/2008 – T6-0323/2007

Föredragande: Mojca Drčar Murko (ALDE) PR – PE402.786v01-00
Ansv. utsk.: ENVI

Behandling av ett förslag till andrabehandlingsrekommendation

Följande yttrade sig: Mojca Drčar Murko, Pilar Ayuso, Paola Testori (DG SANCO), 
Meta Geibel (det slovenska ordförandeskapet, ordförande för rådets arbetsgrupp)

Tidsplan:
Omröstning i ENVI-utskottet: 6 maj 2008
Plenum: juli 2008

*

Sammanträdet ajournerades kl. 17.33 och återupptogs onsdagen den 26 mars 2008 kl. 09.10 
med utskottets ordförande Miroslav Ouzký som ordförande.

***
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7. Samordnarnas sammanträde (inom stängda dörrar)

8. Exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver

ENVI/6/58043
***II 2006/0206(COD) – 11488/1/2007 – C6-0034/2008 – T6-0267/2007

Föredragande: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Ansv. utsk.: ENVI

 Antagande av förslag till andrabehandlingsrekommendation

Följande yttrade sig: Dimitrios Papadimoulis, Martin Callanan, Gyula Hegyi

Beslut:
Antagna ändringsförslag: 18 1:a delen, 19, 20, 21, 39, 23, 24, 41, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
3:e delen, 42, 43, 46, 44, 32, 33, 34, 35, 36, 1, beaktandeled 1, (skäl:) 3, 4, 5, 37, 6, 7, 
8, 9,10, 11, 14, 15, 16, 17.
Det ändrade förslaget till andrabehandlingsrekommendation: 49 röster för, 1 röst emot 
och 8 nedlagda röster.
Alla övriga ändringsförslag föll bort, förkastades eller drogs tillbaka.

Tidsplan:
Plenum: 19–22 maj 2008 

9. Organdonation och organtransplantation: Insatser på EU-nivå

ENVI/6/50459 – 2007/2210(INI) – KOM(2007)0275

Föredragande: Adamos Adamou (GUE/NGL).
Ansv. utsk.: ENVI
Rådg. utsk.: AFET – Beslut: inget yttrande

JURI - Giuseppe Gargani (EPP-ED)
LIBE - Edit Bauer (EPP-ED)

 Antagande av förslag till betänkande

Beslut:
Antagna ändringsförslag: 31, (Blockera nya titlar:) 33, 43, 60, 107, 131, 148, 154, 
KOMP 1, 42, KOMP 2, KOMP 3, 50, 51, KOMP 4, 61, KOMP 5, Lägg till KOMP 5, 
68, 69, 70, KOMP 6, LIBE 8, LIBE 14, LIBE 15, LIBE 16, 78, 79, KOMP 7, KOMP 
8, 93, 95, 113, 116, KOMP 10, 121, 122, 123, 127, 128, 129, KOMP 11, Lägg till 
KOMP 11, 132 del 1, 139, LIBE 19, 140, KOMP 12, 149, KOMP 13, 153, 156, LIBE 
9, LIBE 10, LIBE 12, LIBE 2, 157, LIBE 3, LIBE 4, LIBE 21, 158, 159, (Skäl:) 1, 2, 
3, 4, 5, 6, LIBE A, 10, 12, LIBE C, LIBE D, LIBE E, 13, 14, 16, 17, 21, 26, 29.
Förslaget till betänkande, ändrat: 60 röster för och 1 nedlagd röst.
Alla övriga ändringsförslag föll bort, förkastades eller drogs tillbaka.

Tidsplan:
Plenum: April, STR
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10. Anpassning av vissa rättsakter till det föreskrivande förfarandet med kontroll 
(Del 1)

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

Föredragande: Miroslav Ouzký (EPP–ED)
Ansv. utsk.: JURI – József Szájer (EPP–ED)

 Behandling och antagande av förslaget till yttrande

Följande yttrade sig: Miroslav Ouzký

Beslut:
Inga ändringsförslag förelåg.
Förslaget till yttrande antogs med 49 röster för och 1 nedlagd röster.

Tidsplan:
Plenum: 19–22 maj 2008

11. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll (Del 2)

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

Föredragande: Miroslav Ouzký (EPP–ED)
Ansv. utsk.: JURI – József Szájer (EPP–ED)

 Behandling och antagande av förslaget till yttrande

Följande yttrade sig: Miroslav Ouzký
Samtliga ändringsförslag antogs.
Förslaget till yttrande antogs med 50 röster för och 1 nedlagd röst.

Tidsplan:
Plenum: 19–22 maj 2008

12. Begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga 
ämnen och preparat

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

Föredragande: Miroslav Ouzký (EPP–ED)
Ansv. utsk.: ENVI
Rådg. utsk.: ITRE – Beslut: inget yttrande

IMCO – Beslut: inget yttrande

 Antagande av förslag till betänkande
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Följande yttrade sig: Miroslav Ouzký, Gyula Hegyi, Marios Matsakis

Beslut:
Antagna ändringsförslag: 12, 5, 14, 18, 20, 21, 3, 4, 23 2:a delen, 28, 9, (Skäl:) 6, 
7, 8, 1
Det ändrade lagstiftningsförslaget: 48 röster för och 3 nedlagda röster.
Lagstiftningsresolution: 46 röster för och 4 nedlagda röster.
Alla övriga ändringsförslag föll bort, förkastades eller drogs tillbaka.

Tidsplan:
Plenum: maj 2008

13. Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (GHS)

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

Föredragande: Amalia Sartori (EPP–ED)
Ansv. utsk.: ENVI
Rådg. utsk.: ITRE – Anne Laperrouze (ALDE)

IMCO – Andreas Schwab (EPP–ED)

 Behandling av ändringsförslag

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

Föredragande: Amalia Sartori (EPP–ED)
Ansv. utsk.: ENVI
Rådg. utsk.: ITRE – Beslut: inget yttrande

IMCO – Andreas Schwab (EPP–ED)

 Behandling av ändringsförslag

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

Föredragande: Amalia Sartori (EPP–ED)
Ansv. utsk.: ENVI
Rådg. utsk.: ITRE – Beslut: inget yttrande

IMCO – Andreas Schwab (EPP–ED)

 Behandling av ändringsförslag
Följande yttrade sig: 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 (det 
slovenska ordförandeskapet, ordförande för rådets arbetsgrupp)
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14. Övriga frågor

15. Datum och plats för nästa sammanträde

1 april 2008, kl. 14.00–17.00
2 april 2008, kl. 09.00–12.30 och kl. 15.00–18.30
3 april 2008, kl. 09.00–12.30 och 15.00–18.30

Utfrågning av Androula Vassiliou, kommissionsledamot med ansvar för hälsa, 
livsmedelssäkerhet och djurskydd, i närvaro av en delegation från AGRI, IMCO och 
EMPL.
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EUROPAPARLAMENTET
UTSKOTTET FÖR MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH KONSUMENTFRÅGOR

SAMORDNARNAS SAMMANTRÄDE

26 mars 2008, kl. 9.00–9.45

PHS 3C50

RESULTAT

Närvarande

Miroslav Ouzký, ordförande
John Bowis, samordnare för PPE-DE-gruppen
Guido Sacconi, samordnare för PSE-gruppen
Chris Davies, samordnare för ALDE-gruppen
Satu Hassi, samordnare för Greens/EFA-gruppen
Adamos Adamou, samordnare för GUE/NGL-gruppen
Liam Aylward, samordnare för UEN-gruppen
Johannes Blokland, samordnare för IND/DEM-gruppen

Frånvarande

Irena Belohorská, grupplös

A. UTNÄMNING AV FÖREDRAGANDE FÖR BETÄNKANDEN OCH 
YTTRANDEN 
BESLUT OM VILKA FÖRFARANDEN SOM SKA ANVÄNDAS

BETÄNKANDEN

– Nya lagstiftningsbetänkanden

A.1. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – skyddet av arter av 
vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem
ENVI/6/59963
2008/0042(COD) KOM(2008)0104 – C6-0087/2008
JURI A

Beslut: Ordföranden utsågs till föredragande

A.2. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – bevarande av vilda 
fåglar
ENVI/6/59965
2008/0038(COD) KOM(2008)0105 – C6-0088/2008
JURI A

Beslut: Ordföranden utsågs till föredragande

A.3. Ändringar av villkoren för godkännanden för försäljning av läkemedel
ENVI/6/60575
2008/0045(COD) KOM(2008)0123 – C6-0137/2008
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Rådg. utsk.: ITRE, IMCO, AGRI, JURI
Beslut: PPE-DE-gruppen ska utse föredraganden.

A.4. Protokoll om strategiska miljöbedömningar till FN/ECE:s Esbokonvention från 
1991 om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
ENVI/6/60661
2008/0052(CNS) KOM(2008)0132

Beslut: PPE-DE-gruppen ska utse föredraganden.

YTTRANDEN:

Beslut om vilka förfaranden som ska användas

Nya yttranden

A.5. Föroreningar orsakade av fartyg och sanktioner för överträdelser
ENVI/6/60659
2008/0055(COD) KOM(2008)0134 – C6-0142/2008

F: TRAN
Beslut: ALDE-gruppen ska utse föredraganden.

A.6. Parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget
ENVI/6/60387
2008/2063(INI)

F: AFCO
Beslut: PSE-gruppen ska utse föredraganden.
*
*      *

Dokument som mottagits för kännedom i egenskap av ansvarigt utskott
[Inga]

B. BESLUT OM YTTERLIGARE 
BETÄNKANDEN/YTTRANDEN/RESOLUTIONER
[Inga]

*
*     *

C. BESLUT OM ÖVRIGA FRÅGOR

C.0. Uppdatering om förberedelserna för utfrågningen av Androula Vassiliou
Beslut:
På grundval av förslaget från ordföranden enades samordnarna om det följande:
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1. De politiska grupperna uppmanas att presentera namnen på sina talare senast 
fredagen den 28 mars, kl. 12.00.
2. Utvärderingsmötet (som äger rum den 2 april kl. 9–10) kommer att hållas av 
ENVI-utskottets samordnare i närvaro av en observatör från varje utskott som tillåtits 
sända en delegation till utfrågningen (AGRI, EMPL, IMCO). På så sätt lägger man 
grunden för en lika konstruktiv strategi för andra utskott vid kommande utvärderingar.

C.1. Den årliga politiska strategin 2009 – uppdatering

Beslut:
Samordnarna noterade de föreslagna datumen för de enskilda 
kommissionsledamöternas presentationer. 

 Günter Verheugen: 3 april 2008, kl. 15.00.
 Androula Vassiliou: Frågor som är relevanta för den årliga politiska strategin 

kan ställas under utfrågningen den 1 april, kl. 14.00.
 Stavros Dimas: Det ursprungligen planerade datumet, den 24 juni 2008 på 

eftermiddagen, förefaller att vara för sent i processen. Därför kommer man att 
höra sig för hos kommissionsledamotens kabinett om ett extra möte kommer att 
vara möjligt vid sidan av plenarsammanträdena i Strasbourg i april eller maj.

De politiska grupperna påmindes om samordnarnas uppmaning att granska 
dokumentet om den årliga politiska strategin och att
a) identifiera och skriftligen presentera möjliga frågor för åsiktsutbyte med de tre 
kommissionsledamöterna och de skrivelser som ska skickas till 
utskottsordförandekonferensen som undersöker alla bidrag från utskotten den 
8 juli 2008,
b) formulera, efter behov, andra allmänna specifika önskemål gällande utskottets 
verksamhet under 2008 och 2009.

C.2. Nya regler om initiativbetänkanden – eventuell ”genomföranderapport”
Samordnarna informerades om ordförandekonferensens beslut av den 14 februari 2008 
om betänkanden som inte avser rättsakter, enligt vilket utskott nu, utöver kvoten på 
6 normala betänkanden som inte avser rättsakter, kan upprätta en genomföranderapport 
(som inte avser rättsakter) om införlivandet av EU-lagstiftningen i nationell lagstiftning 
och dess genomförande och upprätthållande i medlemsstaterna.

Beslut:
De politiska grupperna uppmanades att komma med förslag om möjliga ämnen för 
en genomföranderapport. Ett beslut om vilket ämne som väljs skulle fattas vid ett av 
samordnarnas kommande sammanträden mot bakgrund av de förslag om mottagits.

C.3. Utnämning av 7 medlemmar i EFSA:s styrelse – utarbetande av parlamentets 
ståndpunkt

Rättslig grund: Artikel 25.1 och 25.2 i EFSA:s inrättandeförordning, förordning 178/2002. 

Artikel 25
Styrelsen

1. Styrelsen ska utgöras av 14 ledamöter som utses av rådet i samråd med 
Europaparlamentet från en lista som upprättas av kommissionen och som inkluderar 
ett avsevärt större antal kandidater än det antal ledamöter som ska utses, plus en 
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företrädare för kommissionen. Fyra av ledamöterna ska ha sin bakgrund inom 
organisationer som företräder konsumenter och andra intressen i livsmedelskedjan.
Den lista som upprättas av kommissionen, som åtföljs av relevant dokumentation, ska 
vidarebefordras till Europaparlamentet. Så snart som möjligt och inom tre månader
från ett sådant meddelande, kan Europaparlamentet göra sina synpunkter tillgängliga 
för övervägande av rådet, som då kommer att utse styrelsen.
Styrelseledamöterna ska utses på ett sådant sätt att man säkrar högsta kompetens, ett 
brett och relevant expertkunnande och, i enlighet därmed, största möjliga geografiska 
fördelning inom unionen.

2. Ledamöternas mandatperiod ska vara fyra år, och kan förlängas en gång. För den 
första mandatperioden, ska denna period dock vara sex år för hälften av ledamöterna.
[...]

Beslut:
Samordnarna beslutade att de 12 kandidaterna (Obs: Det finns 7 lediga tjänster som ska 
tillsättas.) skulle utvärderas vid ett separat utvärderingsmöte (som äger rum under 
plenarsessionen i Strasbourg i april, utan tolkning) av samordnarna eller deras 
företrädare, och i närvaro av Kartika Liotard, ENVI-utskottets kontaktperson för 
förbindelsen med EFSA. 
Sekretariatet ska informera samordnarna om det föreslagna datumet, tiden och platsen 
för detta utvärderingsmöte. 
I enlighet med denna utvärdering skulle utskottsordföranden informera 
Europaparlamentets talman om slutsatserna från denna utvärdering så att man 
möjliggör för Europaparlamentet att lägga fram sina synpunkter för rådet. 
Utvärderingsskrivelsen bör även innehålla utskottets rekommendation om eventuellt 
offentliggörande av kandidaternas meritförteckningar [OBS: Ordförandekonferensen 
är den ansvariga myndigheten för frågor som gäller förbindelser med de andra 
institutionerna, se regel 24.3.]
Europaparlamentets talman ska sedan informera rådet om parlamentets ståndpunkt 
före den 14 juni 2008 (kommissionens skrivelse mottogs officiellt av parlamentet den 
14 mars 2008).

C.4. Kommittéförfarande – förfarande som ska tillämpas på ett pågående förslag till 
åtgärd om testmetoder (förslag till kommissionens förordning som fastställer 
testmetoder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande 
och begränsning av kemikalier (Reach)

Beslut:
Samordnarna

 noterade att tremånadersperioden för parlamentarisk granskning hade inletts 
den 27 februari 2008 och att den därför skulle löpa ut den 27 maj 2008,

 beslutade att utskottet skulle utarbeta en invändning till förslaget till åtgärd 
(regel 81.2, första meningen),

 utsåg Guido Sacconi till föredragande i detta syfte (regel 81.2, andra meningen) 
och enades om att de andra samordnarna skulle förbli nära knutna till processen 
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(förhandlingar med kommissionen, förberedelse av ytterligare steg inklusive 
förslaget till resolution).

C.5. Expertbudget: Anordnande av workshoppar om klimatförändringspaketet
Föreslagna åtgärder
Samordnarna enades om att stödja sig på utskottets expertbudget för anordnandet av 
workshoppar som gäller följande pågående lagstiftningsakter:

 Direktivet om ett system för handel med utsläppsrätter (föredragande: 
Avril Doyle)

 Beslut om delning av bördorna (föredragande: Satu Hassi)
 Direktivet om avskiljning och lagring av koldioxid (föredragande: Chris Davies)

Detaljerade specifikationer kommer att upprättas av föredragandena i nära samarbete 
med skuggföredragandena.

C.6. Förslag från utskotten för utveckling: Beställning av en undersökning om 
internationell skogspolitik

Sammanträdesdokumenten inkluderade ett förslag till utkast för en undersökning av 
avskogning, som ursprungligen föreslogs av Greens/EFA-gruppen i DEVE-utskottet och 
stöddes av Anders Wijkman.

Föreslagna åtgärder 
Samordnarna enades om att låta upprätta en undersökning om avskogning, i den mån 
det är lämplig i enlighet med bearbetningar av förslagen till specifikation från de 
politiska grupperna via e-post (tidsfrist den 28 mars, kl. 12.00).
Samordnarna enades också om att kostnaderna för denna undersökning skulle kunna 
delas bland expertbudgeterna för de tre utskott som potentiellt är intresserade (ENVI, 
DEVE, CLIM).

C.7. Utnämning av ENVI-utskottets kontaktperson för TLD
Föreslagna åtgärder
Samordnarna utsåg Linda McAvan som ENVI-utskottets kontaktperson för TLD, utan 
att det påverkar utskottsordförandens befogenheter, vilken bör fortsätta att vara 
utskottets andra företrädare.

C.8. Tyska förbundsdagen – evenemang den 3 april i Bryssel
Sekretariatet informerades om att parlamentets rådgivande nämnd för hållbar utveckling 
(”Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung”), ett organ inom den tyska 
förbundsdagen(1), håller ett sammanträde i Bryssel den 3 april kl. 14.00–15.15 i rum 
ASP 3H1.

Ledamöter från TRAN, ENVI och CLIM uppmanas att delta i detta möte.

Föreslagna åtgärder
Samordnarna enades om att uppmuntra ledamöterna i respektive grupper att delta i 
detta evenemang. Sekretariatet kommer också att sprida denna information via e-post.

                                               
1 se www.bundestag.de/htdocs_e/parliament/bodies/sustainability/index.html
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C.9. Informellt sammanträde med EU:s miljöministrar och EU:s hälso– och sjukvårdsministrar i 
Slovenien.

Beslut:

I linje med tidigare praxis enades samordnarna om att de kostnader som härrör från 
Johannes Bloklands deltagande, för ordförandens räkning, vid det informella sammanträdet 
med miljöministrarna i Slovenien den 11–12 april 2008 kommer att täckas av ENVI-utskottets 
årliga kvot för delegationsbesök. 

Å andra sidan kommer ordföranden att försöka delta i det informella sammanträdet med hälso–
och sjukvårdsministrarna den 17–18 april 2008.

C.10. Utnämning av Europaparlamentets företrädare i ECDC:s styrelse.

Beslut:

Samordnarna 
 lyssnade till John Bowis, som talade i egenskap av utskottets kontaktperson för 

förbindelser med ECDC, som påminde samordnarna om nödvändigheten att utse 
Europaparlamentets företrädare i ECDC:s styrelse senast i september 2008,

 noterade att ett av alternativen var förlängning av mandatet för 
Europaparlamentets aktuella företrädare,

 enades om att återkomma till frågan vid nästa möte på grundval av konkreta 
förslag som ska presenteras av kontaktpersonen.

*

*      *
D. DOKUMENT FÖR KÄNNEDOM

D.1. Information om resultatet av skriftliga förfaranden

D.1.1 Konsekvensbedömning om avfall
Samordnarna informerades den 13 mars 2008, genom ett skriftligt förfarande, om att 
Caroline Jackson hade begärt en undersökning om effekten av vissa ändringar av 
ramdirektivet om avfall, som innehåller mål för avfallsåtervinning och –återanvändning 
(tonvikten låg på föredragandens ändringsförslag 18). Eftersom alla undersökningar om 
detta helst borde vara föremål för omröstning inom utskottet och i alla händelser för 
omröstning i plenum, ledde tidspressen till att man började använda ett ”skriftligt 
förfarande”. Den ursprungliga tidsfristen var den 18 mars 2008. 
Följande grupper gav ett positivt svar: EPP-ED, PES, Greens/EFA (med ytterligare förslag), 
GUE/NGL, IND/DEM [listan ska uppdateras den 26 mars 2008]. Specifikationerna i 
undersökningen kommer att slutföras efter att man har fått reaktioner från alla grupper.

D.1.2 Utnämning av Monica Frassoni som ENVI-utskottets expert på kommittéförfarandet
Samordnarna informerades i ett skriftligt förfarande om att parlamentsledamot 
Monica Frassoni , efter ett förslag av Hassi, skulle vara glad över att bli ENVI-utskottets 
expert på kommittéförfarandet (se punkt C.6. från samordnarnas sammanträde av den 
27 februari 2008, principbeslut). Alla grupper välkomnade engagerandet av Monica Frassoni 
och bekräftade hennes utnämning till denna funktion.
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D. 2 Sammanträdesdokumenten inkluderade följande dokument för kännedom:

1. Skrivelse från ordförande José Manuel Barroso och vice ordförande Margot Wallström 
om kommissionens uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 
12 december 2007 om kommissionens lagstiftnings– och arbetsprogram (CLWP) 2008.

2. Skrivelse av den 6 mars från EFSA:s verkställande direktör Catherine Geslain-Lanéelle 
till Miroslav Ouzký om informationsflödet mellan miljöutskottet och EFSA.

3. En skrivelse från EEA:s styrelseordförande Lars-Erik Liljelund om utnämningen av en 
ny verkställande direktör.

4. En skrivelse från EEA:s verkställande direktör Jacqueline McGlade.

5. Skrivelse av den 30 januari 2008 från kommissionsledamot Janez Potocnik till 
Miroslav Ouzký om biologisk övervakning av humant material.

6. Kommentar från STOA om ”Energy Foresight Network” (EFONET).

7. En skrivelse från EMEA:s verkställande direktör Thomas Lönngren.

8. Skrivelse från franska nationalförsamlingen och den franska senaten om 
mellanparlamentariska sammanträden om hållbar utveckling.

9. Ett utlåtande från parlamentsledamot Slavi Binev vid plenarsammanträdet den 
10 mars 2008 om Suhodol (avfallsanläggning, Bulgarien).

10. En skrivelse från Arlene McCarthy om utfrågningen av kommissionsledamot 
Androula Vassiliou.
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