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Udvalget for Andragender

PETI_PV2006-146

PROTOKOL

fra mødet den 11. april 2007 kl. 9.00-18.30 

1. Koordinatormøde (kl. 9.00-10.00)

Kl. 10.00

Mødet åbnet kl. 10.02 under forsæde af formanden, Marcin Libicki.

2. Vedtagelse af den foreslåede dagsorden (PE 376.705)

Formanden meddelte, at der siden udarbejdelsen af dagsordenen var blevet anmodet om 
en række ændringer fra medlemmernes, andragernes og Kommissionens side. 

Følgende punkter var derfor blevet udsat til et senere møde: Punkt 7 (andragende 
45/2006 om den såkaldte EU-byguide), punkt 11 (andragende 1121/2003 om beskatning 
af adgang til internettet), punkt 15 (andragende 391/2005 om løndiskrimination), punkt 
16 (andragende 142/2006 om forsikringsselskabers diskrimination) og punkt 18 
(andragende 851/2005 om kvaliteten af vandet i floden Themsen). Punkt 37 ville blive 
behandlet efter punkt 33 efter anmodning fra Kommissionen. Formanden meddelte også 
medlemmerne, at de andragere, der havde indgivet andragende 261/2001 og 404/2001 
om beskyttelse af caretta caretta-skildpadden i Grækenland (punkt 24), ville være til 
stede. Roger Helmer spurgte, hvornår punkt 7 ville blive drøftet, og fik at vide, at 
punktet ville blive sat på dagsordenen for maj.

Dagsordenen vedtoges.

3. Godkendelse af protokollen fra mødet den 30. januar 2007 (PE 384.507) 

Protokollen godkendtes.
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4. Meddelelser fra formanden

Formanden gjorde, at der på det foregående møde var blevet fremsat en anmodning 
vedrørende andragende 1149/2003 om det irske elektricitetsselskabs planer om at 
opsætte højspændingsledninger i bevaringsværdige områder i Sligo & Roscommon i 
Irland. En række irske medlemmer havde udtrykt bekymring over dette spørgsmål. Ikke 
desto mindre havde Kommissionen hele tiden hævdet, at den ikke kunne konstatere 
nogen overtrædelse af EU-lovgivningen i denne sag. Der var blevet foretaget tolv 
miljøkonsekvensanalyser (jf. skrivelse fra kommissær Dimas til formanden fra april 
2005), og andragerne var blevet orienteret herom. Formanden udtalte, at hvis 
medlemmerne mente, at sagen stadig var vigtig, kunne punktet igen blive sat på 
dagsordenen til yderligere overvejelse, og andragerne kunne opfordres til at føre bevis 
for deres påstande. 

5. Diverse sager

Intet under dette punkt

6. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes beslutninger

Formanden havde følgende meddelelser:

Indstillingerne vedrørende andragende 858/2006 af Andres Martinez Espinosa og 
andragende 859/2006 af Gema Amor Perez om Júcar-Vinalopó-
vandomledningsprojektet ville blive sat til afstemning på mødet den 2. maj uden 
drøftelse.

Medlemmerne underrettedes om, at JURI ville afholde en høring om gennemførelse af 
fællesskabsretten om eftermiddagen den 3. maj 2007. Udvalget for Andragender var i 
gang med at udarbejde en udtalelse (Wallis-ALDE). Så mange udvalgsmedlemmer som 
muligt burde deltage, og formanden ville kontakte JURI for at foreslå, at andragerne 
også blev indbudt til høringen. 

Med hensyn til Tele Madrid-sagen ville formanden sende en skrivelse til direktøren for 
Tele Madrid for at anmode om hans reaktion på andragernes påstande og opfordre ham 
til at redegøre herfor i udvalget, hvis han ønskede det.

Betænkningerne om ombudsmandens aktiviteter og udvalgets egne aktiviteter ville blive 
fremlagt efter følgende tidsplan: Ombudsmanden ville fremlægge sin aktivitetsberetning 
den 2. maj 2007. Første drøftelse ville finde sted i juni med mulig vedtagelse af 
udvalgsbetænkningen i udvalget i juli. Betænkningen ville blive forelagt 
plenarforsamlingen samtidig med betænkningen om særberetningen om anvendelse af 
tysk på Rådets hjemmeside, forhåbentlig på plenarmødet i oktober. Første drøftelse af 
betænkningen om udvalgets eget arbejde ville finde sted i juni med eventuel vedtagelse 
i udvalget i september. Afstemningen om Sir Robert Atkins udtalelse for AFCO om 
ændring af forretningsordensbestemmelser ville finde sted på mødet sidst i juni.
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Sekretariatet ville forsyne medlemmerne med en liste over andragender med åben 
behandling, der stammede helt tilbage fra de to foregående valgperioder. Medlemmerne 
blev også orienteret om, hvor langt man var nået med at opgradere det elektroniske 
system til indgivelse af andragender, og om hvor lang tid sekretariatet brugte på dette 
arbejde.

Formanden gentog sin udtalelse til koordinatorerne om, at han afviste Carlos José 
Iturgaiz Angulos beskyldninger om partiskhed i sekretariatet. Alle grupper havde støttet 
formanden, som derfor bad om at få sin udtalelse ført til protokols.

7. Andragende 245/2006 af Waldemar Pape, tysk statsborger, om de stigende 
energipriser og deres indvirkning på offentlige tjenesteydelser

Indlæg: formanden og Christof Schoser (for Kommissionen)

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes på grundlag af Kommissionens 
svar.

8. Andragende 626/2000 af Klaus Schuler, tysk statsborger, om dobbeltbeskatning af 
arv

Indlæg: formanden, Klaus Schuler og Thomas Schmekal (andragere), Volker Heydt (for 
Kommissionen) og Margie Sudre

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen. Andragendet ville blive sendt til Økonomi-
og Valutaudvalget til orientering, og der ville blive sendt en særlig skrivelse til de 
franske og tyske myndigheder med anmodning om en afklaring.

9. Andragende 255/2003 af Gerard Keyser, fransk statsborger, om mistanke om 
dobbeltbeskatning

Indlæg: formanden og Volker Heydt (for Kommissionen)

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen.

10. Andragende 470/2001 af Andrew Watson, britisk statsborger, om indkøbsture til 
fastlandet og det britiske toldvæsens opførsel
Andragende 813/2001 af Michael Newton, britisk statsborger, om indkøbsture til 
fastlandet og det britiske toldvæsens opførsel
Andragende 846/2001 af Patricia Joyce Gray, britisk statsborger, om det britiske 
toldvæsens kontrol

Andragende 921/2001 af Bill Kristofferson, britisk statsborger, om indkøbsture til 
fastlandet og det britiske toldvæsens opførsel
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Andragende 957/2001 af David Williams, britisk statsborger, om indkøbsture til 
fastlandet og afskaffelsen af det toldfrie salg
Andragende 961/2001 af Johnson Adedeji Ibitola, britisk statsborger, om indkøbsture til 
fastlandet for at købe alkohol og cigaretter og det britiske toldvæsens opførsel

Andragende 139/2002 af Brian Jones, britisk statsborger, om told- og 
afgiftsbestemmelserne for tobak og alkohol på rejser mellem medlemsstaterne
Andragende 577/2002 af Philips Cath, britisk statsborger, om Dover-
toldmyndighedernes beslaglæggelse af hendes bil på grund af mistanke om 
tobakssmugling

Andragende 915/2002 af Graham Bathurst, britisk statsborger, om fri bevægelighed for 
varer - EU-direktiv 92/12/EØF

Andragende 1118/2002 af Kelly Hughes, britisk statsborger, om beslaglæggelse af 
varer importeret fra Europa 
og
Andragende 497/2006 af R. Chamberlain, britisk statsborger, om import af tobak 
fra Frankrig til Det Forenede Kongerige og den dermed forbundne beslaglæggelse 
af hans køretøj

Indlæg: Formanden, David Vasak (for Kommissionen), John Purvis (medlem af 
Økonomi- og Valutaudvalget) og David Lowe (kontorchef)

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen. Økonomi- og Valutaudvalget ville blive 
kontaktet med henblik på en eventuel fælles henvendelse til Kommissionen. 
Medlemmerne gav udtryk for deres bekymring over, at Kommissionen havde standset 
overtrædelsesproceduren uden at have sikre beviser for, at der var sket forbedringer med 
hensyn til situationen på toldstederne, og uden, at andragere og klagere var blevet givet 
nogen egentlig mulighed for retlig prøvelse.

11. Andragende 716/2005 af Thorsten Alt, tysk statsborger, om overtrædelse af 
reglerne for fri bevægelighed for personer og tjenesteydelser i Den Europæiske 
Union

Indlæg: formanden og Andrea Liesenfeld (for Kommissionen)

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Udvalget for Andragender, som ville få tilsendt 
andragendet med henblik på en udtalelse. 

12. Andragende 722/2005 af Antonella Muscat, maltesisk statsborger, om problemer i 
forbindelse med hendes planer om at flytte fra Malta til Det Forenede Kongerige 
sammen med sit barn, som hun har fået tildelt forældremyndigheden over 

Indlæg: formanden og Olivier Tell (for Kommissionen)
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Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes på grundlag af Kommissionens 
svar. Der ville blive sendt en skrivelse til de maltesiske myndigheder med anmodning 
om, at man finder en løsning i den pågældende sag.

13. Andragende 31/2006 af Giampiero Angeli, italiensk statsborger, og 21 
medunderskrivere om alvorlige sundhedsfarer foranlediget af dioxin fra 
affaldsdepot

Indlæg: formanden og Fotios Papoulias (for Kommissionen)

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra andrageren.

14. Andragende 284/2004 af Charles Winfield, britisk statsborger, om kvaliteten af 
drikkevandet i Alicante, Spanien

Indlæg: formanden, Jan Cortvriend (for Kommissionen) og Kathy Sinnott

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen.

15. Andragende 484/2006 af John de Zulueta Greenebaum, spansk statsborger, for 
"Asociación Contra el Ruído Ciuldalcampo" om ekstreme støjgener forårsaget af 
flytrafikken efter åbningen af nye flyruter i Barajas-lufthavnen i Madrid

Indlæg: formanden og Balázs Gergely (for Kommissionen)

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes på grundlag af Kommissionens 
svar.

16. Andragende 796/2005 af Marisol Montes og Pere Vallejo, spanske statsborgere, for 
"Plataforma l'Ave Pel Litoral" om den foreslåede linjeføring for et 
højhastighedstog gennem Barcelona

Indlæg: formanden og Ana Rios Olmedo (for Kommissionen)

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes på grundlag af Kommissionens 
svar.

17. Andragende 328/2005 af Juan Carlos Del Olmo Castillejos, spansk statsborger, for 
"WWF ADENA" (naturbeskyttelsesforening) om EU's medfinansiering af et 
projekt til forbedring af den søværts adgang til havnen i Sevilla uden hensyn til 
overtrædelse af miljødirektiverne

Indlæg: formanden, José-Manuel Servert (for Kommissionen), Luis Yañez-Barnuevo 
García og Manolis Mavrommatis
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Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes på grundlag af Kommissionens 
svar.

18. Andragende 71/2006 af José Manuel Dolón Garcia, spansk statsborger, om 
mistanke om overtrædelse af flere miljødirektiver ved den af Torrevieja kommune 
iværksatte opførelse af en svømme- og forlystelsespark ved "Punta la Víbora"

Indlæg: formanden, José-Manuel Servert (for Kommissionen) og David Hammerstein 
Mintz

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen.

Mødet udsat kl. 11.35.

*
* * *

*
Mødet genoptaget kl. 15.03 under forsæde af formanden, Marcin Libicki.

19. Andragende 261/2001 af Stella Zacharia, græsk statsborger, for "Zakinthos 
Association for the Protection of the Natural and Cultural Heritage" om 
beskyttelsen af caretta caretta-søskildpadderne og deres levested i Lagana Bay 
(Zakynthos)
og
Andragende 404/2001 af Maria Vitsou, græsk statsborger, om manglende respekt 
for privat ejendom i forbindelse med foranstaltninger til beskyttelse af caretta 
caretta-skildpadderne

Indlæg: Formanden, Maria Vitsou og Stella Zacharia (andragere), Kiriakos Psichas 
(Grækenlands faste repræsentation), Stephanos Ampatzis, Manolis Mavrommatis, 
Maria Panayotopoulos-Cassiotou og Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Afgørelse: Behandlingen af andragenderne ville forblive åben, indtil man havde 
modtaget svar fra de græske myndigheder på anmodningen om, at man finder en 
løsning i den pågældende sag.

20. Andragende 582/2005 af Kassiani-Annita Koutsouveli, græsk statsborger, om 
manglende offentlig støtte til restaureringen af et beskyttet slot i Mani på det 
sydlige Pelopones

Indlæg: formanden, Jaqueline Pacaud (for Kommissionen), Manolis Mavrommatis og 
Kathy Sinnott

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes på grundlag af Kommissionens 
svar.
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21. Andragende 371/2006 af José Francisco Fernández Gatón, spansk statsborger, for 
"Plataforma Filón Verde" om truslen mod lokaliteter af fællesskabsbetydning af 
nye mineprojekter i Castilla y León
og
Andragende 388/2006 af E.M.G.M., spansk statsborger, om uforeneligheden med 
direktiv 92/43/EF og 97/11/EF af minedrift i åbne brud i området af 
fællesskabsbetydning "Alto Sil"

Indlæg: formanden, Yolanda Villar (for Kommissionen) og David Hammerstein Mintz

Afgørelse: Behandlingen af andragenderne ville forblive åben, indtil man havde 
modtaget supplerende oplysninger fra Kommissionen, og kommissær Stavros Dimas 
ville få tilsendt en særlig skrivelse.

22. Andragende 631/2004 af Ingeborg Vurgun-Kern, tysk statsborger, for 
"Selbsthilfegruppe Silikongeschädigter Frauen e.V." (selvhjælpsgruppe for 
kvinder med silikoneskader) om et moratorium for silikoneimplantater

Indlæg: formanden og Arkadiusz Langer(for Kommissionen)

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes på grundlag af Kommissionens 
svar.

23. Andragende 95/2005 af C. Maria Della Croce di Dojola, italiensk statsborger, om 
markedsføring i Den Europæiske Union af medicin mod cancer, der kan fås i 
Schweiz og USA

Indlæg: formanden og Sara Sousa de Macedo (for Kommissionen) 

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes på grundlag af Kommissionens 
svar.

24. Andragende 397/2006 af Jean Tostain, fransk statsborger, for foreningen "Den 
Europæiske Union af Ikke-Rygere" om totalforbud mod rygning på lukkede eller 
overdækkede offentlige og private arbejdspladser i Europa

Indlæg: formanden og Thea Emmerling (for Kommissionen) 

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes på grundlag af Kommissionens 
svar. Andrageren ville få tilsendt en kopi af Kommissionens grønbog.

25. Andragende 1113/2002 af Nita Elisabeth Blankert-Nuorivaara, finsk statsborger, 
om diskrimination på pensionsområdet af finner, der har bopæl uden for Finland

Indlæg: formanden og Henrik Paulander (for Kommissionen). 
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Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes på grundlag af Kommissionens 
svar. Kommissionen anmodedes ikke desto mindre om at forelægge en skriftlig 
bekræftelse.

26. Andragende 960/2001 af Patrick O’Brien, britisk statsborger, om 
pensionsrettigheder for britiske statsborgere med bopæl i en anden medlemsstat

Indlæg: formanden og Dimitrios Kontizas (for Kommissionen) 

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes på grundlag af Kommissionens 
svar.

27. Andragende 586/2001 af Manuel García Bado, spansk statsborger, for "Asociación 
Nacional Linense de Pensionistas Ex-trabajadores de Gibraltar" 
(pensionistforening for tidligere arbejdstagere fra Gibraltar) om ikke-forhøjelse af 
pensionsudbetalingerne for spanske statsborgere, som tidligere arbejdede i 
Gibraltar

Indlæg: formanden, Ricardo Llopis (for Kommissionen), Luis Yañez-Barnuevo García, 
Carlos José Iturgaiz Angulo og Miguel Angel Martínez Martínez

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes på grundlag af Kommissionens 
svar.

28. Andragende 1218/2003 af John Benson, britisk statsborger, om 
pensionsrettighederne for tidligere ansatte ved "Allied Steel and Wire Company" i 
Cardiff

Indlæg: formanden og Françoise Berthiaume (for Kommissionen) 

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes på grundlag af Kommissionens 
svar.

29. Andragende 852/2005 af Nagy Gabór, ungarsk statsborger, for brandmændenes 
fagforening i Budapest by samt en række medlemsorganisationer, og 276 
medunderskrivere om regulering af arbejdstiden

Indlæg: formanden og Françoise Berthiaume (for Kommissionen) 

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes på grundlag af Kommissionens 
svar.

30. Andragende 206/2006 af John Kaufman, britisk statsborger, om foreneligheden af 
Det Forenede Kongeriges pensionslov "Pensions Act 2004" med artikel 8 i Rådets 
direktiv 80/987/EØF
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Indlæg: formanden og Françoise Berthiaume (for Kommissionen) 

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes på grundlag af Kommissionens 
svar.

31. Andragende 23/2006 af Luigina De Santis, italiensk statsborger, for FERPA 
(europæisk føderation af pensionerede og ældre medborgere), og mere end 400 000 
medunderskrivere om europæiske foranstaltninger til overholdelse af pensionisters 
rettigheder

Indlæg: formanden og Ruth Paserman (for Kommissionen) 

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes på grundlag af Kommissionens 
svar.

32. Andragende 275/2006 af Adrian Mifsud, maltesisk statsborger, for "Association of 
Local Council Executive Secretaries (Malta)" om den maltesiske regerings 
fejlagtige gennemførelse af EF-direktiv 1999/70/EF 

Indlæg: formanden, Jonas Alberg (for Kommissionen) og Simon Busuttil

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen.

33. Andragende 384/2006 af Enza Sarciá Martorino, italiensk statsborger, om en 
arbejdsretlig strid i Tyskland

Indlæg: formanden og Soultana Paschalidou (for Kommissionen) 

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes på grundlag af Kommissionens 
svar.

34. Andragende 247/2006 af Gilbert Favero, formodentlig luxembourgsk statsborger, 
om hans problem med at få sin luxembourgske skilsmissedom anerkendt i 
Tyskland

Indlæg: formanden og Katja Lenzing (for Kommissionen) 

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes på grundlag af Kommissionens 
svar.

35. Andragende 230/2006 af Michael Reichart, østrigsk statsborger, om anerkendelse 
af lægeuddannelse på grundlag af kvalifikationer fra 2 eller flere EU- eller EØS-
lande

Indlæg: formanden og An Bayens (for Kommissionen)
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Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen.

*
**

Mødet udsat kl. 17.15 i 5 minutter.

*
**

36. Vedtagelse af rapporten om resultaterne af undersøgelsesrejsen til Spanien 
(Andalusien, Valencia og Madrid) vedrørende anvendelse af jordlove og 
rettigheder for ejere af fast ejendom

Indlæg: formanden, Michael Cashman (medordfører), Christina Gutiérrez-Cortines, 
Carlos Carnero González, Joan Calabuig Rull, David Hammerstein Mintz, Carlos José 
Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Luis Herrero-Tejedor, José 
Manuel Servert og Paolo Silva (for Kommissionen)

Rapporten og indstillingerne nedenfor sattes til afstemning og vedtoges (for: 15; imod: 
3; hverken/eller: 0).

Indstillinger:

• opfordrer Kommissionen til at tage fuldt hensyn til og vurdere de spørgsmål, der 
rejses i denne rapport, navnlig hvad angår den mulige overtrædelse af EU-
lovgivningen og EF-traktatens grundlæggende rettigheder og principper, idet de 
har betydning for de borgere, der er blevet ofre for omfattende byudvikling

• opfordrer de spanske myndigheder og regionale regeringer, navnlig regeringen i 
Valencia, der alle er forpligtet til at overholde og anvende EF-traktatens og EU-
lovgivningens bestemmelser, til at anerkende den enkelte borgers legitime ret til 
vedkommendes lovligt erhvervede ejendom og til i lovgivningen at fastsætte mere 
præcise kriterier for anvendelsen af den spanske forfatnings artikel 33 om 
offentlig interesse for at forhindre og forbyde krænkelse af borgernes 
ejendomsrettigheder forårsaget af lokale og regionale myndigheders afgørelser

• sætter spørgsmålstegn ved udvælgelsesmetoderne og de ofte alt for mange 
beføjelser, som visse lokale myndigheder i praksis tillægger byudviklere og 
entreprenører på bekostning af lokalsamfundene og de borgere, der har deres bolig 
og deres lovligt erhvervede ejendom her

• opfordrer kraftigt de lokale myndigheder til at høre borgerne og inddrage dem i 
byudviklingsprojekter, så man der, hvor det er nødvendigt, fremmer en acceptabel 
og bæredygtig byudvikling, som er i lokalsamfundenes interesse og ikke bare i 
byudviklernes og ejendomsmæglernes interesse eller baseret på andre 
kapitalinteresser

• fordømmer kraftigt visse entreprenørers skjulte praksis med at anvende påskud for 
at underminere europæiske borgeres legitime ejendomsret ved at blande sig i 
ejendomsregistreringen og opfordrer de lokale myndigheder til at sørge for en 
passende lovbeskyttelse mod denne praksis
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• opfordrer de regionale myndigheder til at oprette særlige forvaltningsdomstole, 
som bør involvere lokale ombudsmænd i deres arbejde, som uafhængige 
undersøgelsestjenester bør aflægge rapporter til, og som bør have 
voldgiftsbeføjelser i forbindelse med tvister vedrørende byudviklingsprojekter, og 
være gratis for dem, der er direkte berørt af byudviklingsprogrammer, herunder 
dem, der er ofre for ulovlige ejendomshandler i forbindelse med uautoriseret 
byudvikling

• mener, at når det er nødvendigt med erstatning for tab af ejendom, bør denne 
erstatning være baseret på passende satser, som er i overensstemmelse med den 
retspraksis, der anvendes af De Europæiske Fællesskabers Domstol og Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

37. Behandling af B-andragender

Andragende 319/2006, 392/2006, 399/2006, 431/2006 og 458/2006 afsluttedes på 
grundlag af Kommissionens svar. Andragende 340/2006 ville blive flyttet fra del B til 
del A.

38. Tid og sted for næste møde 

Bruxelles 
Onsdag den 2. maj 2007 kl. 9.00 og kl. 15.00.

Mødet hævet kl. 18.20.
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