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PV– PE 494,497
FdR 909560
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In aanwezigheid van de Commissie

Verslag en advies
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Advies inzake meer voordelen door EU-milieumaatregelen: 
kweken door de kennis en de reactiecapaciteit te verbeteren
COM(2012)0095 – 2012/2104(INI)
Rapporteur:  CHICHESTER (ECR)
(termijn AM: 13.11.2012  / 
behandeling AM en stemming: 3.12.2012)
- behandeling ontwerpadvies

    PA– PE 496,666
    FdR 914701

Verslag over het speciaal verslag van de Europese ombudsman 
over zijn onderzoek naar klacht 2591/2010/GG tegen de Europese 
Commissie (over de uitbreiding van de luchthaven Wenen)
(2012/2264(INI))
Rapporteur: AUKEN (Verts/ALE)
(behandeling: 3.12.2012 / termijn AM: 12.12.2012 / goedkeuring: 
21-22.1.2013 / plenaire: maart 2013)
- tweede gedachtewisseling

   DV–
   

A. Verzoekschriften waarvoor op basis van het schriftelijke antwoord van de Europese 
Commissie of op basis van andere ontvangen documenten wordt voorgesteld deze in de 
commissie te behandelen

Milieu

Verzoekschrift 0759/2011, ingediend door Elise Michaud (Franse 
nationaliteit), gesteund door 2 medeondertekenaars, over een 
protest tegen een CO2-opslaglocatie in Jurançon (Pyrénées-
Atlantiques) die in strijd zou zijn met Richtlijn 2009/31/EG 
betreffende de geologische opslag van kooldioxide 

   CM– PE 492,718
   FdR 907464

Verzoekschrift 0385/2011, ingediend door Noeleen McManus 
(Ierse nationaliteit), namens SWAP, over een bouwproject in een 
overstromingsrisicogebied in County Wicklow
 (in aanwezigheid van de indiener)

   CM–
   PE 475.831
   FdR 882168

Verzoekschrift 1311/2010, ingediend door Alejandro Sánchez 
García (Spaanse nationaliteit), namens de gemeente Línea de la 
Concepcíon, over de milieugevolgen van een woningbouwproject 
in Gibraltar

   CM– PE 475,809/REV
   FdR 903693

Werkbezoeken

Verslag van het werkbezoek aan Italië (  .2012)
– voorlopig mondeling verslag

* * *

11.30 - 12.30 uur (met gesloten deuren)



OJ\917179NL.doc 3/11 PE498.118v01-00

NL

Coördinatorenvergadering

* * *

15.00 uur

Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de 
coördinatoren

Justitie - Grondrechten

Verzoekschrift 1252/2011, ingediend door Alfredo Galasso en 
Daniele Osnato (Italiaanse nationaliteit), namens familieleden van 
slachtoffers, gesteund door 96 medeondertekenaars, over 
rechtsgevolgen in verband met de Ustica-vliegramp (Itavia DC 9) 
van 27 juni 1980
en
Verzoekschrift 0088/2012, ingediend door Daria Bonfietti 
(Italiaanse nationaliteit), over de moeilijkheden van de 
internationale rogatoire commissies bij het onderzoek naar het 
bloedbad van Ustica
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 492.739
   FdR 907485

Verzoekschrift 1347/2011, ingediend door Anselma Guillermina 
Gómez Angulo (Spaanse nationaliteit), over haar recht op toegang 
tot informatie over de arrestatie en executie van haar vader tijdens 
de Spaanse burgeroorlog
 (in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 494.734
   FdR 911572

Justitie

Verzoekschrift 0791/2008, ingediend door Christopher 
Stockwell (Britse nationaliteit), namens de organisatie "Names' 
Action for Compensation in Europe", over een verzoek tot een 
inbreukprocedure tegen het Verenigd Koninkrijk wegens 
beweerde nalatigheid om Richtlijn 73/239/EEG te 
implementeren in verband met de zaak-Lloyd's
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 448.671
   FdR 829337

   JURI

Onderwijs

Verzoekschrift 1032/2010, ingediend door Manuel Altemir 
Mergelina (Spaanse nationaliteit), over de discriminatie van 
leerlingen van de Europese scholen die zich aan een Spaanse 
universiteit willen inschrijven
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 464.854/REV
   FdR 896378
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Verzoekschrift 1097/2011, ingediend door Aldert Jan de Haan 
(Nederlandse nationaliteit), namens de Fédération de la Fonction 
Publique Européenne, gesteund door ca. 60 medeondertekenaars, 
over toekenning van de schooltoelage voor medewerkers van het 
Europees Octrooibureau 
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 492,726
   FdR 907472

Verzoekschrift 1031/2010, ingediend door Christophe Moens 
(Belgische nationaliteit), over ongelijke behandeling van niet-
Franse Europese burgers met betrekking tot het schoolgeld dat 
berekend wordt door het 'Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger' (Bureau voor Frans onderwijs in het buitenland)
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 467.099
   FdR 870264

Sociale zaken

Verzoekschrift 0358/2003, ingediend door Nelson Nunes 
(Portugese nationaliteit), over zijn socialezekerheidsrechten

   CM–
   PE 341.483/REV. VII
   FdR 910980

Vrij verkeer

Verzoekschrift 0076/2012, ingediend door Mark Austin (Britse 
nationaliteit), over de compatibiliteit van artikel 30 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en 
Verordening (EEG) nr. 3911/92 van de Raad betreffende de 
uitvoer van cultuurgoederen

   CM– PE 494.764
   FdR 911603

Verzoekschrift 1386/2011, ingediend door Antonio Javier 
Rodriguez Castillo (Spaanse nationaliteit), over het verplichte 
tolgeldsysteem op de autosnelweg "Via do Infante" in de Algarve, 
Portugal

   CM– PE 492.754
   FdR 907502

Verzoekschrift 0923/2011, ingediend door O.D. (Litouwse 
nationaliteit), over toepassing van Richtlijn 2004/38/EG in 
Gibraltar

   CM– PE 492.722
   FdR 907468

* * *

B. Verzoekschriften waarvan, in het licht van het schriftelijk antwoord van de Europese 
Commissie, wordt voorgesteld de behandeling als afgesloten te beschouwen

Verzoekschrift 0416/2008, ingediend door Gábor Somorjai 
(Hongaarse nationaliteit), over ontoereikende omzetting van 
communautaire regelgeving op sociaal en arbeidsgebied in 
Hongarije

   CM–
   PE 416,504REV. II
   FdR 911504
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Verzoekschrift 0576/2008, ingediend door Francis Devigne 
(Franse nationaliteit), over de installatie van een transformator 
waarvan de elektromagnetische straling de door de Europese 
wetgeving toegestane grenswaarden overschrijdt

   CM–
   PE 420,007/REV. IV
   FdR 911505

Verzoekschrift 1634/2008, ingediend door Domingo Trujillo 
Guedes (Spaanse nationaliteit), over een stortplaats in San 
Bartolomé de Tirajana (Canarische eilanden, Spanje) die niet in 
overeenstemming is met de Europese regelgeving voor vaste 
afvalstoffen

   CM–
   PE 430,782/REV. III
   FdR 911508

Verzoekschrift 1908/2009, ingediend door Rudi Clemens (Duitse 
nationaliteit), namens het netwerk "Gesunde-Bauarbeit", over 
niet-handhaving door Duitsland van de bepalingen in Richtlijn 
89/392/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen van de lidstaten betreffende machines en Richtlijn 
van de Raad tot wijziging van Richtlijn 89/392/EEG

   CM–
   PE 445,625/REV. II
   FdR 911515

Verzoekschrift 0503/2010, ingediend door Andrejs Saiko (Letse 
nationaliteit), namens het personeel van Aviation Company 
Inversija, over schending van arbeidsrechten in verband met het 
staken van de commerciële activiteiten van het toestel IL-76 van 
de Letse luchtvaartmaatschappij Aviation Company Inversija

   CM– PE 464,846/REV
   FdR 914301

Verzoekchrift 0595/2010, ingediend door Henryka Magdalena 
Andersen (Poolse nationaliteit), over de Deense bepalingen 
inzake breukpensioen en de daarmee verbonden niet-handhaving 
van de beginselen van Verordening (EG) nr. 1408/71 van de Raad 
betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede hun gezinsleden, die zich 
binnen de Gemeenschap verplaatsen
en
Verzoekschrift 0799/2010, ingediend door Britta Schulz (Deense 
nationaliteit), over de Deense bepalingen inzake "brøkpension" en 
de daarmee verbonden niet-handhaving van de beginselen van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de 
sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, 
die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen
en
Verzoekschrift 0815/2011, ingediend door Anna Poulsen (Poolse 
nationaliteit), over de Deense bepalingen inzake breukpensioen en 
de daarmee verbonden niet-handhaving van de beginselen van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de 
toepassing van de socialezekerheidsregelingen op loontrekkenden 
en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

   CM– PE 462.649/REV
   FdR 899824

Verzoekschrift 1482/2010, ingediend door Jukka-Pekka 
Matintupa (Finse nationaliteit), namens de vakbondsafdeling 
Jarviseutu, gesteund door drie medeondertekenaars, over het niet 
naleven van de sociale verplichtingen door het Finse Ministerie 

   CM– PE 494,712
   FdR 911523
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van Land- en Bosbouw

Verzoekschrift 0407/2011, ingediend door Laurent Hincker 
(Franse nationaliteit), namens "Hincker & Associes Societé 
d'Avocats", over de gebrekkige naleving door de Hongaarse 
autoriteiten van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad 
betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging 
van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke 
verantwoordelijkheid

   CM– PE 473,782/REV
   FdR 911533

Verzoekschrift 0487/2011, ingediend door Konstantinos 
Aivaliotis (Griekse nationaliteit), over het feit dat zijn 
buitenlandse onderwijskwalificaties in Griekenland niet worden 
erkend

   CM– PE 494,714
   FdR 911535

Verzoekschrift 0639/2011, ingediend door Reinhard Forst (Duitse 
nationaliteit), namens de Botanische Vereinigung für Naturschutz 
in Hessen, over een advies van de Commissie voor een 
uitzondering op Richtlijn 92/43/EEG (Habitats) om snelweg A49 
aan te leggen op basis van onjuiste informatie 

   CM– PE 483,572/REV
   FdR 915842

Verzoekschrift 0801/2011, ingediend door Vladimirs Strazdins 
(Letse nationaliteit), namens Austrumu Medicina Co Ltd, over de 
toepassing van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het 
gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde 
door Letland

   CM– PE 494,717
   FdR 911543

Verzoekschrift 0888/2011, ingediend door Luís Neto (Portugese 
nationaliteit), over de toeristenbelasting die niet-ingezetenen in 
Rome en Florence moeten betalen

   CM– PE 494,718
   FdR 911545

Verzoekschrift 1121/2011, ingediend door Hans-Peter Oppinger 
(Duitse nationaliteit), over zijn recht – als gepensioneerd lid van 
het Duitse leger – op dekking door een zorgverzekering in 
Frankrijk

   CM– PE 494,721
   FdR 911552

Verzoekschrift 1211/2011, ingediend door Custodia Gómez 
Zamora (Spaanse nationaliteit), namens Juan Luis Gil Ruiz, over 
de wederrechtelijke ontvreemding van zijn in Marokko 
opererende bedrijf

   CM– PE 494,723
   FdR 911555

Verzoekschrift 1214/2011, ingediend door Baudilio Ros Prat 
(Spaanse nationaliteit), namens het Institut Agrícola Català de 
Sant Isidre, over nationale wetgeving die strijdig is met Richtlijn 
2006/123/EG, de "Dienstenrichtlijn"

   CM– PE 494,724
   FdR 911556
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Verzoekschrift 1226/2011, ingediend door C.D. (Roemeense 
nationaliteit), over de vermeende inbreuk op Richtlijn 
2004/38/EG

   CM– PE 494,725
   FdR 911557

Verzoekschrift 1234/2011, ingediend door Marja Kokkonen
(Finse nationaliteit), over de mishandeling van honden en katten 
in Barlad, Roemenië

   CM– PE 494,726
   FdR 911558

Verzoekschrift 1243/2011, ingediend door Joachim Hellmann 
(Duitse nationaliteit), over de visumplicht voor zijn Thaise 
echtgenote voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk

   CM– PE 494,728
   FdR 911566

Verzoekschrift 1275/2011, ingediend door Stefan Stefanides 
(Slowaakse nationaliteit), over de vermeende schending van de 
grondrechten van een EU-burger door de Slowaakse staat

   CM– PE 494,729
   FdR 911567

Verzoekschrift 1325/2011 ingediend door P.R. (Italiaanse 
nationaliteit), over schending van het recht op bescherming van 
persoonsgegevens in de registers van de Italiaanse kamers van 
koophandel

   CM– PE 494,730
   FdR 911568

Verzoekschrift 1336/2011 ingediend door Rudolf Karlberger 
(Oostenrijkse nationaliteit), over de wijze waarop 
luchtvaartmaatschappijen omgaan met bagage van passagiers die 
niet op de bestemming arriveert 

   CM– PE 494,731
   FdR 911569

Verzoekschrift 1340/2011, ingediend door Maria Luísa Garcia 
Morgado (Spaanse nationaliteit), met 4 handtekeningen, over 
tolgelden op Portugese autosnelwegen en de ontvangst van 
Portugese televisie in Spanje

   CM– PE 494,732
   FdR 911570

Verzoekschrift 1356/2011, ingediend door Markus Tilli (Duitse 
nationaliteit), over vermeende discriminatie op grond van leeftijd

   CM– PE 494,735
   FdR 911573

Verzoekschrift 1360/2011, ingediend door D. M. (Duitse 
nationaliteit), over monumentenbescherming bij het project 
Stuttgart 21

   CM– PE 494,736
   FdR 911574

Verzoekschrift 1365/2011, ingediend door Jiri Focht (Tsjechische 
nationaliteit), namens de organisatie 'Za rozvoj Kruzberka', 
gesteund door 3 medeondertekenaars, over de achteruitgang in de 
regio Moravice

   CM– PE 494,737
   FdR 911575

Verzoekschrift 1399/2011, ingediend door Anna Höllerer 
(Oostenrijkse nationaliteit), namens de Arbeitsgemeinschaft 
Österreichische Bäuerinnen, gesteund door 37 
medeondertekenaars, over verspilling van voedsel

   CM– PE 494,744
   FdR 911582
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Verzoekschrift 1402/2011, ingediend door Bernd Leinberger 
(Duitse nationaliteit), over de uitspraken van de Duitse en 
Slowaakse rechtbanken in de zaak over zijn bezoekrecht en 
financiële verplichtingen ten aanzien van zijn buitenechtelijke 
zoon

  CM– PE 494,745
   FdR 911583

Verzoekschrift 1409/2011, ingediend door Milivoj Cvetkovic 
(Kroatische nationaliteit), over omvorming van de elektronische 
verblijfstitel in een volwaardig identiteitsbewijs

   CM– PE 494,748
   FdR 911586

Verzoekschrift 0001/2012, ingediend door Godfrey Brincat 
(Maltese nationaliteit), over oneerlijke concurrentie in de 
plaatselijke schoenhandel

   CM– PE 494,749
   FdR 911587

Verzoekschrift 0015/2012, ingediend door G.A. (Italiaanse 
nationaliteit), over de dubbele elektriciteitstarieven in Italië

   CM– PE 494,750
   FdR 911588

Verzoekschrift 0021/2012, ingediend door Mario Herrera 
(Amerikaanse nationaliteit), gesteund door een 
medeondertekenaar, over de vermeende inbreuken op het 
Handvest van de grondrechten van de EU door de Deense 
autoriteiten

   CM– PE 494,751
   FdR 911589

Verzoekschrift 0028/2012, ingediend door Antonio Cassano, 
Cristina Rai, Francesco Castiglione Morelli en Livio Samueli 
(Italiaanse nationaliteit), over misleidende reclame met 
bedrijvengidsen

   CM– PE 496,599
   FdR 914319

Verzoekschrift 0031/2012, ingediend door Alojz Kovacic 
(Sloveense nationaliteit), over de vervolgingen van de inwoners 
van Strigova door de Sloveense politiediensten in de periode 
1946-47 en de situatie van de Sloveense minderheid in Kroatië

   CM– PE 496,600
   FdR 914322

Verzoekschrift 0034/2012, ingediend door Alexander Götz 
(Duitse nationaliteit), over een verplichte aan-/uitschakelaar op 
elektrische apparatuur

   CM– PE 494,754
   FdR 911592

Verzoekschrift 0039/2012, ingediend door Klaus Gummert 
(Duitse nationaliteit), over de gedwongen uittreding van 
beroepspiloten vanaf 60 jaar

   CM– PE 494,755
   FdR 911594

Verzoekschrift 0059/2012, ingediend door by R.G.P. (Spaanse 
nationaliteit), namens de Comunitat de Regs i Regants de Mig 
Camí, over de waterbelasting die in Catalonië wordt geheven

   CM– PE 494,758
   FdR 911597

Verzoekschrift 0060/2012, ingediend door Maria Carmen 
Valverde Sanvisen (Spaanse nationaliteit), over de 
waterzuiveringsbelasting die wordt geheven in de gemeente Seria 
(Huesca)

   CM– PE 494,759
   FdR 911598
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Verzoekschrift 0062/2012, ingediend door Yves Chanel (Franse 
nationaliteit), over de luchtvaartmaatschappij Iberia

   CM– PE 494,760
   FdR 911599

Verzoekschrift 0067/2012, ingediend door Marc Flammante 
(Franse nationaliteit), over aantijgingen van discriminerende 
controles op luchthavens

   CM– PE 494,761
   FdR 911600

Verzoekschrift 0068/2012, ingediend door Laurent Lasselin 
(Franse nationaliteit), over de invoering van een heffing ten 
behoeve van de vermindering en de verwerking van CO2

   CM– PE 494,762
   FdR 911601

Verzoekschrift 0087/2012, ingediend door Giuseppe Pastore 
(Italiaanse nationaliteit), over een te klein pensioen

   CM– PE 494,765
   FdR 911617

Verzoekschrift 0089/2012, ingediend door Piero Carini (Italiaanse 
nationaliteit), over het verzoek voor een Europese regelgeving die 
een duidelijke kleurenidentificatie vraagt voor de etiketten van 
handelsproducten

   CM– PE 496,603
   FdR 914326

Verzoekschrift 0091/2012, ingediend door José Luís Baro Fuentes 
(Spaanse nationaliteit), namens Empleo Senior, over de invoering 
van een structuurfonds ter bevordering van de werkgelegenheid 
voor mensen ouder dan 45

   CM– PE 496,604
   FdR 914327

Verzoekschrift 0092/2012, ingediend door Fulvio Fiorentini 
(Italiaanse nationaliteit), over masten voor mobiele telefonie in de 
gemeente Civita Castellana (VT)

   CM– PE 494,766
   FdR 911618

Verzoekschrift 0101/2012, ingediend door Enrique Arraiz Cubelo 
(Spaanse nationaliteit), over mogelijke inbreuk op Richtlijn 
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 
door nationale wetgeving in Spanje

   CM– PE 494,768
   FdR 911620

Verzoekschrift 0118/2012, ingediend door M.F. (Griekse 
nationaliteit), over belastingheffing bij Grieken die in het 
buitenland wonen

   CM– PE 494,769
   FdR 911621

Verzoekschrift 0125/2012, ingediend door Rudy Toninato 
(Italiaanse nationaliteit), over de uitvoering van Richtlijn 
2003/96/EG betreffende accijnzen op de commerciële vaart

   CM– PE 494,770
   FdR 911622

Verzoekschrift 0126/2012, ingediend door Jean-Pierre Danloue 
(Franse nationaliteit), over ontbrekende transparantie bij de 
planning van een wegenbouwproject

   CM– PE 494,771
   FdR 911623
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Verzoekschrift 0131/2012, ingediend door Mario Di Nardo 
(Italiaanse nationaliteit), over de erkenning van de 
beroepskwalificatie, behaald in een lidstaat van de Europese Unie

   CM– PE 494,773
   FdR 911625

Verzoekschrift 0140/2012, ingediend door Peter Marek (Duitse 
nationaliteit), over brandstoffen zonder voedingsmiddelen

   CM– PE 494,774
   FdR 911626

Verzoekschrift 0154/2012, ingediend door Georg Leising (Duitse 
nationaliteit), over statiegeld op plastic flessen

   CM– PE 494,776
   FdR 911628

Verzoekschrift 0169/2012, ingediend door E.M. (Griekse 
nationaliteit), over het verplichte lidmaatschap van de Griekse 
kamers van koophandel en industrie

   CM– PE 494,777
   FdR 911629

Verzoekschrift 0180/2012 van Adrián Maire (Spaans 
staatsburger), over vermeende concurrentiebeperkende gedraging 
in de informatie- en communicatietechnologiesector

   CM– PE 496,611
   FdR 914336

Verzoekschrift 0188/2012 van Pascal Candotto (Frans 
staatsburger), namens Adaptation Automobile, over het 
verrekenen van btw voor de aanpassing van voertuigen voor 
gehandicapte personen

   CM– PE 494,778
   FdR 911630

Verzoekschrift 0189/2012, ingediend door Brigitte Verhauwaert 
(Belgische nationaliteit), over antimoon in plastic flessen

   CM– PE 494,779
   FdR 911631

Verzoekschrift 0196/2012 van Gérard Aubery (Frans 
staatsburger), over onjuiste omzetting door Frankrijk van richtlijn 
2009/28/EG betreffende de bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen

   CM– PE 494,781
   FdR 911633

Verzoekschrift 0199/2012 van C.L. (Ierse nationaliteit), over 
buitensporige informatievereisten door de autoriteiten van de VK 
voor een EER-gezinsvergunning

   CM– PE 494,783
   FdR 911635

Verzoekschrift 0207/2012, ingediend door L.C. (Italiaanse 
nationaliteit), over vergoedingen voor auteursrechten in Italië

   CM– PE 494,784
   FdR 911636

Verzoekschrift 0214/2012, ingediend door Michael Gare-
Simmons (Britse nationaliteit), over de schending van de regels 
inzake de interne markt en het recht op vrij verkeer op twee 
verschillende gebieden

   CM– PE 494,785
   FdR 911637

Verzoekschrift 0220/2012, ingediend door Paola Sirgiu, Lionella 
Foltran, Marisa Favalessa, Lucia Boatto, Rosanna Turcolin, 
Giuliano Gasparrini, Eletta Casoni (Italiaanse nationaliteit), over 

   CM– PE 496,614
   FdR 914339
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de sociaal-economische toestand in Zuid-Italië

Verzoekschrift 0253/2012, ingediend door Horst-Albert Jung 
(Duitse nationaliteit), over toepassing van Verordening (EG) nr. 
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