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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om aktiviteterne i Udvalget for Andragender 2011
(2011/2317(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om resultatet af arbejdet i Udvalget for 
Andragender;

– der henviser til artikel 10 og 11 i TEU;

– der henviser til artikel 24, 227, 258 og 260 i TEUF;

– der henviser til forretningsordenens artikel 202, stk. 8, og artikel 48;

– der henviser til betænkning fra Udvalget for Andragender (A7-0000/2012);

A. der henviser til, at borgernes ret til at indgive andragender til Europa-Parlamentet har 
været fastlagt i traktaten siden ikrafttrædelsen af Maastrichttraktaten1 den 1. november 
1993;

B. der henviser til - underlagt protokol 30 i traktaten - at chartret om grundlæggende 
rettigheder har været retligt bindende siden ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten den 1. 
december 20092; der henviser til, at Lissabontraktaten også fastsætter det retlige grundlag 
for EU med henblik på at tiltræde Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, samt 
til det europæiske borgerinitiativ; 

C. der henviser til, at forordningen om borgerinitiativer3 træder i kraft den 1. april 2012, og 
til, at Parlamentet har ansvar for at organisere offentlige høringer i forbindelse med 
initiativer, hvor det er lykkedes at indhente mere end 1. mio. underskrifter fra mindst syv 
medlemsstater;

D. der henviser til, at Udvalget for Andragender har pligt til konstant at revidere og så vidt 
muligt at styrke sin rolle, navnlig med hensyn til udviklingen af demokratiske principper, 
og der henviser til, at Udvalget i forbindelse med dets faste aktiviteter arbejder tæt 
sammen med Kommissionen som "traktatens vogter", hvilket fastsætter Kommissionens 
rolle og forhindrer den i at gribe ind i anliggender, der ikke er omfattet af EU-
lovgivningen;

E. der henviser til, at europæiske borgere og indbyggere har en berettiget forventning om, at 
de spørgsmål, som de rejser hos Udvalget for Andragender, kan finde en løsning inden for 
EU's retlige rammer, som de håber kan anvendes til at forsvare miljøet, sundheden, den 
frie bevægelighed, værdigheden og de grundlæggende rettigheder;

F. der henviser til, at antallet af henvendelser fra borgerne til Europa-Parlamentet fortsætter 

                                               
1 EFT C 191 af 29.7.1992.
2 EUT C 306 af 17.12.2007.
3 Forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer, EUT L 65/1 af 11.3.2011.
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med at stige, og at Udvalget for Andragender bør forblive det vigtigste kontaktpunkt i 
Europa-Parlamentet vedrørende påståede tilsidesættelser af individuelle og kollektive 
rettigheder;

G. der henviser til, at enkeltpersoner og lokalsamfund samt frivillige foreninger og 
virksomheder har gode forudsætninger for at vurdere effektiviteten af EU-lovgivning, der 
vedrører dem, og at angive mulige smuthuller, der skal analyseres for at sikre en bedre og 
sammenlignelig gennemførelse af EU-lovgivningen i alle medlemsstaterne;

H. der henviser til, at den statistiske analyse i denne betænkning viser, at tyske borgere 
fortsat indsender det største antal andragender, selv om det er proportionalt faldende, 
efterfulgt af spanske og italienske andragere, og der henviser til, at andragender om EU 
som helhed overgår dem, der vedrører de enkelte medlemsstater;

I. der henviser til, at andragender om påståede tilsidesættelser af de grundlæggende 
rettigheder fører an i en rangliste over andragender, foran miljø og det indre marked, og 
der henviser til, at det er bemærkelsesværdigt, at andragender vedrørende økonomiske og 
monetære anliggender har oplevet en markant stigning, hvilket hænger sammen med den 
tilsvarende stigning i andragender, hvor borgerne generelt udtrykker stærk bekymring 
over den nuværende økonomiske og finansielle krise;

J. der henviser til, at der på det overordnede miljøområde udtrykkes størst bekymring over 
medlemsstaternes og deres subnationale enheders mangelfulde og ofte misforståede 
anvendelse af direktivet om vurdering af indvirkningen på miljøet (VVM)1 og 
affaldsrammedirektivet2;

K. der minder om, at VVM-direktivet i øjeblikket er under revision, og at betænkningen fra 
Udvalget for Andragender om affaldsspørgsmål3 afslører alvorlige mangler i flere 
medlemsstater;

L. der henviser til, at spørgsmålet om europæiske borgeres og indbyggeres ret til deres 
retmæssigt erhvervede ejendomme fortsat har meget stor betydning for mange tusinde 
mennesker, hvilket fremgår af de andragender, som stadig modtages om dette emne, 
navnlig hvad angår formodet misbrug af denne rettighed i Spanien, hvilket Europa-
Parlamentet tidligere klart har taget stilling til4; og der henviser til, at det er usandsynligt, 
at tilliden til boligmarkedet eller banksystemet vil blive genoprettet, medmindre de 
kompetente myndigheder finder en løsning på dette problem;

M. der henviser til, at der i 2011 var 70 udestående andragender forbundet med den spanske 
Ley de Costas, og der henviser til, at andragenderne forbundet med Ley de Costas berørte 
de bestemte regioner i Spanien på følgende vis: Valencia 23, Andalusien 11, Catalonien 
10, Balearerne og De Kanariske Øer 9 hver, Asturien og Cantabrien 3 hver, Galicien og 

                                               
1 Direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 
(kodifikation), EUT L 26/1 af 28.1.2012.
2 Direktiv 2008/98/EF om affald, EUT L 312 af 22.11.2008.
3 2011/2038 (INI) af Carlos José Iturgaiz Angulo om de spørgsmål, som andragere har rejst i forbindelse med 
anvendelsen af affaldshåndteringsdirektivet og tilknyttede direktiver i EU-medlemsstaterne.
4 Se Auken-betænkningen udarbejdet på vegne af Udvalget for Andragender og vedtaget i marts 2009 i 
Strasbourg.
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Baskerlandet to hver og Murcia en, hvoraf det for 51 kan fastslås, at de er indgivet af 
spanske statsborgere eller grupper af spanske statsborgere, og hvoraf 19 er indgivet af 
personer med følgende andre nationaliteter: tre fra personer med forskellige nationaliteter, 
11 fra tyske statsborgere, tre fra franske statsborgere og to fra britiske statsborgere;

N. der henviser til, at Udvalget for Andragender i 2011 i forbindelse med de afholdte møder 
overvejede 47 af disse andragender, og syv andragere deltog personligt i møderne;

O. der henviser til, at de mangler og problemer, som folk oplever som følge af et dårligt 
fungerende indre marked, illustreres af andragenderne og er bekræftet af Rapporten om 
unionsborgerskabet 20101, og de angår navnlig fri bevægelighed for EU-borgere og deres 
familiemedlemmer, adgang til socialsikringsrettigheder, gensidig anerkendelse af 
kvalifikationer, hindringer, som handicappede står over for, familieretlige spørgsmål og 
masseudvisninger på grundlag af etnisk eller national oprindelse, herunder dem, der 
berører romaer, samt spørgsmål om dobbeltbeskatning;

P. der minder om, at Europa-Parlamentets Juridiske Tjeneste2 i forbindelse med omfanget af 
udvalgets aktiviteter har bekræftet, at "arbejdsområdet kan anses for at være endnu 
bredere end blot summen af kompetencer udøvet af EU";

Q. der henviser til, at EU-domstolens dom af 14. september 2011 i sag T-308/07 stadfæstede 
andragerens (0095/2007) klage over udvalgets beslutning om at henlægge vedkommendes 
andragende, hvormed Domstolen fastlagde klare parametre for behandlingen af 
andragender, der henlægges;

1. bekræfter den centrale rolle, som Udvalget for Andragender har i forbindelse med 
fastlæggelsen af udenretslige klagemidler for borgere, udførelsen af en realitetsvurdering 
af den måde, som EU opfattes på af folk i Europa, og bekræfter desuden, at Udvalget 
afspejler borgernes holdninger om, hvorvidt EU-lovgivningen rent faktisk giver det 
forventede resultat, og giver svar på, hvad folk forventer af Unionen; 

2. mener derfor, at Parlamentet som følge af udvalgets rolle og ansvar bør overveje 
muligheder for at lægge mere vægt på denne grundlæggende del af det parlamentariske 
arbejde, både hvad angår udvalgets synlighed og forbedrede muligheder for at rejse 
spørgsmål af betydning for de europæiske borgere i plenum, samt ved at styrke dets 
kompetence til at indkalde vidner og mere selvstændigt at undersøge spørgsmål, som er 
rejst af borgerne;

3. glæder sig over Europa-Parlamentets beslutning om at udvikle en langt mere praktisk og 
synlig portal for andragender på sit websted, hvilket vil lette borgernes adgang til 
proceduren for andragender, sikre dem oplysninger og give dem mulighed for at indgive 
andragender i et mere brugervenligt miljø; mener, at denne portal også bør anføre 
praktiske links til andre former for klagemuligheder, der er tilgængelige på EU-niveau 
samt nationalt eller regionalt niveau;

                                               
1 KOM(2010)0603, rapport om Unionsborgerskab 2010: Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes 
rettigheder.
2 SJ-0152/12.
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4. bekræfter sin vilje til fortsat at fremme og forsvare borgernes grundlæggende rettigheder 
ved at gøre brug af sin politiske indflydelse i forbindelse med de tilfælde, som opfylder 
betingelserne for behandling og bliver behandlet af Udvalget, i samarbejde med de 
relevante myndigheder i medlemsstaterne i Unionen;

5. finder det vigtigt at styrke samarbejdet med medlemsstaternes parlamenter og regeringer, 
med sikring af at samarbejdsviljen er gensidig, og tilskynder om nødvendigt 
medlemsstaternes myndigheder til at gennemføre og anvende EU-lovgivningen i fuld 
gennemsigtighed; 

6. glæder sig over det konstruktive samarbejde mellem Udvalget for Andragender og 
Europa-Kommissionens tjenestegrene, men opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
integriteten af proceduren for andragender overholdes og ikke forveksles med 
Kommissionens egen klageprocedure;

7. opfordrer Kommissionen til at give Udvalget for Andragender detaljerede oplysninger og 
en statistisk analyse af de klager, den undersøger fra europæiske borgere, herunder de 
opnåede resultater og andragernes oprindelsessted;

8. mener med hensyn til funktionen af overtrædelsesproceduren i henhold til artikel 258 og 
260 i TEUF, at Kommissionen bør sikre, at andragender til Parlamentet og klager til 
Kommissionen behandles med samme grad af opmærksomhed;

9. mener, at en korrekt gennemførelse af rammedirektivet om affald i alle medlemsstater, 
ned til det kommunale niveau, er af største betydning; opfordrer især indtrængende 
medlemsstater med steder, hvor der er problemer med affaldsforvaltningen, til at handle 
beslutsomt og hurtigt;

10. støtter helhjertet de underliggende mål i Ley de Costas, nemlig at miljøet ved den spanske 
kyst skal beskyttes mod overdreven udvikling, så det bevares for dyrelivet og fremtidige
generationer;

11. konstaterer ikke desto mindre med bekymring, at spørgsmålet om den spanske Ley de 
Costas fortsat er et stort problem for de europæiske borgere, og for spanske statsborgere i 
særdeleshed, og at der fortsat ikke findes nogen tilfredsstillende løsning, der garanterer, at 
ejendomsejere, der er omfattet af Ley de Costas, med sikkerhed har ejendomsret til 
boliger, som de har erhvervet gennem korrekte retsmæssige processer;

12. støtter fortsat andragernes bestræbelser på at lægge pres på den spanske regering og de 
lokale myndigheder for at løse problemerne forbundet med Ley de Costas og dens 
anvendelse; støtter i denne forbindelse Udvalget for Andragenders beslutning om at 
oprette en arbejdsgruppe på politisk plan, der skal overveje spørgsmålet;

13. gentager sin overbevisning om, at det som følge af de nuværende økonomiske 
omstændigheder er i alles interesse at sikre en løsning på den retslige usikkerhed, der er 
forbundet med ejendomme, der potentielt kan være omfattet af Ley de Costas;

14. opfordrer indtrængende den spanske regering til at revidere Ley de Costas, så 
ejendomsretten sikres for dem, der korrekt og i god tro har erhvervet ejendomme, der er 
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omfattet af Ley de Costas; opfordrer især til en reform af Ley de Costas, der sikrer en 
retfærdig rettergang, en klageret, passende kompensation og retten til information, og som 
beskytter mod handlinger med tilbagevirkende kraft eller diskriminerende handlinger;

15. opfordrer Kommissionen til at sikre, at direktivet om vurdering af indvirkningen på 
miljøet styrkes ved at angive klarere parametre for uafhængigheden af 
ekspertundersøgelser, fælles EU-tærskler, en maksimal tidsramme for processer, herunder 
effektive offentlige høringer, kravet om at begrunde beslutninger, en obligatorisk 
vurdering af rimelige alternativer og en kvalitetskontrolmekanisme;

16. understreger behovet for at lukke de huller i lovgivningen, der forhindrer borgerne i at 
opleve fulde rettigheder på det indre marked;

17. gentager sit tilsagn om, at Parlamentet vil besvare alle borgernes henvendelser, forudsat at 
de ikke indeholder stødende sprog eller er irrelevante;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning og betænkningen fra Udvalget for 
Andragender til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Ombudsmand og 
medlemsstaternes regeringer samt til medlemsstaternes parlamenter og disses udvalg for 
andragender og ombudsmænd eller lignende kompetente organer.
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BEGRUNDELSE

Udvalget for Andragender har i sit arbejde i 2011 hovedsagelig fokuseret på miljø og 
grundlæggende rettigheder/retlige anliggender. Dette adskiller sig ikke fra de foregående år 
og bekræfter derfor blot tendenserne. Disse emners dominans går som en rød tråd gennem 
hele udvalgets arbejde i 2011: drøftelser om andragender i udvalget, nye andragender, der er 
modtaget, betænkninger og høringer samt undersøgelsesrejser. 

Generelt er antallet af indgivelser steget, mens antallet af registrerede andragender er faldet 
støt. Dette kan forklares med den filtreringsproces, der blev indført fra juni 2011, hvorved 
såkaldte ikkeandragender blev besvaret af andre tjenestegrene (se nedenfor).

Tabel 1

Med hensyn til "andragernes nationalitet" og "berørt land" er indikatorerne de samme. Der har 
været et lille fald i antallet af andragender fra tyske statsborgere og et mere betydeligt fald i 
antallet af andragender vedrørende Tyskland. Den omvendte tendens gør sig gældende for 
Polen, der har oplevet en stigning i antallet af andragender og påståede tilsidesættelser af 
rettigheder. Bulgarien udviser en tilsvarende, men dog mindre udtalt tendens. 
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Tabel 2

Tabel 3

Stigningen i antallet af andragender vedrørende EU som helhed kan antages at svare til den 
kraftige stigning i antallet af andragender under overskriften "økonomiske og finansielle 
anliggender" i tilknytning til den aktuelle gældskrise. Denne antagelse underbygges af dataene 
om "temaer".

Antallet af andragender, der henhører under den smalle overskrift "grundlæggende 
rettigheder", er faldet. Men hvis kategorierne "personlige spørgsmål", "ejendom", 
"informationssamfundet & medier" samt "retlige anliggender" tilføjes til en mere omfattende 
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definition af "grundlæggende rettigheder" – hvilket meget taler for (se nedenfor) – henhører 
størstedelen af andragenderne under denne overskrift, selv når der tages højde for tildelinger 
til flere kategorier. Miljø tegner sig for en voksende andel af andragenderne, mens det indre 
markeds andel er uændret.

Tabel 4

Miljø

Dagsordenen for næsten alle møder i udvalget var domineret af andragender om miljøet. De 
vedrørte først og fremmest miljøkonsekvensvurderinger (VVM) - direktiv 2003/35/EF - og 
offentlige høringer i forbindelse med alle former for projekter på miljøfølsomme områder. 
Mange vedrørte affald, den næststørste underkategori vedrørte planlagte lossepladser, men 
også byggetilladelser til vindmølleparker og industriprojekter, som f.eks. guldminedrift i 
Rumænien og Bulgarien. Problemer med den generelle affaldsforvaltning og 
overensstemmelse med affaldsrammedirektivet - direktiv 2008/98/EF - i Italien og 
Grækenland blev navnlig fremhævet sammen med problemer i Bulgarien, Litauen, Irland, 
Frankrig, Spanien og Det Forenede Kongerige. 

Antallet af registrerede nye andragender om miljø er steget støt fra 10 % i 2009 til 16 % i 
2011:

Temaer

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Grundlæggende
rettigheder

Indre marked Miljø Transport Beskæftigelse Forbruger-
rettigheder

Økkonomiske og
monetære anliggender

2009
2010
2011



PR\894682DA.doc 11/22 PE483.811v01-00

DA

Tabel 5

I forlængelse af affaldsproblemernes fremtrædende stilling i udvalgets arbejde og 
kontinuiteten i dets engagement over for talrige andragere blev Carlos José Iturgaiz Angulo 
udpeget til ordfører for en initiativbetænkning om "de spørgsmål, som andragere har rejst i 
forbindelse med anvendelsen af affaldshåndteringsdirektivet og tilknyttede direktiver i EU-
medlemsstaterne". Temaafdelingen bestilte en ekspertrapport om "Affaldsforvaltning i 
Europa: de største problemer og bedste praksis1", som pegede på problemer med proceduren 
for udstedelse af tilladelser til nye affaldsforvaltningssteder, dårlig forvaltning af eksisterende 
steder og mangler ved affaldsforvaltningssystemerne. I udvalgets betænkning understreges 
betydningen af, at medlemsstaterne på alle administrative niveauer under ledelse af og med 
hjælp fra Kommissionen bør forstærke indsatsen for at overholde gældende EU-ret på 
affaldsområdet. Rapporten blev vedtaget i Udvalget for Andragender i september 2011 og på 
plenarmødet i februar 2012 efter en times forhandlinger.

Udvalget inviterede kommissær Potočnik med til mødet i november 2011. Han erkendte, at 
miljø er det område, hvor der indgives flest andragender og overtrædelsessager svarende til 
næsten 20 % af det samlede antal overtrædelser (slutningen af 2009). Udvalgets arbejde, der 
fokuserer på gennemførelse af lovgivningen til gavn for borgernes sundhed og velfærd, gør 
udvalget til en naturlig allieret for Kommissionen, og kommissæren så frem til et fortsat godt 
samarbejde i denne henseende. Han advarede dog om, at de juridiske og faktuelle spørgsmål 
er meget komplekse, og om, at det er vanskeligt at finde tilfredsstillende løsninger, som kan 
styrke borgernes tillid. Kommissær Potočnik foreslog en strategi for information og 
gennemsigtighed. 

Anvendelsen af direktivet om miljøkonsekvensvurderinger er ofte genstand for andragender. 
Som tingene er nu, er der hovedsageligt tale om et direktiv af proceduremæssig karakter, der 
danner rammen om medlemsstaternes høring af offentligheden. Udvalget understreger, at de 
                                               
1 PE 453.194
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lokale og regionale myndigheder har pligt til at sikre, at en konsekvensvurdering er uafhængig 
og objektiv, og at der ikke er nogen interessekonflikter mellem eksperterne og projektlederne. 
Borgerne vil ofte på forhånd indbringe spørgsmålet for Udvalget for Andragender, fordi de 
ikke har tillid til proceduren eller til, at myndighederne handler i god tro. 

Direktivet er i øjeblikket under revision. Den offentlige høring, som Kommissionen 
gennemførte, resulterede i 1.365 svar, hvoraf næsten 50 % kom fra Tyskland. Som et resultat 
heraf er den mest sandsynlige politiske valgmulighed nogle tekniske ændringsforslag i en 
omarbejdning eller et ændret kodificeret direktiv. Kommissionen agter at fremsætte et forslag 
i 2012, der skal vedtages i 2014, og som forventes at træde i kraft i 2016.

Udvalget beslutter nogle gange at foretage undersøgelsesrejser i henhold til 
forretningsordenens artikel 202, stk. 5, hvor en lille gruppe medlemmer på stedet undersøger 
særligt komplekse spørgsmål for yderligere at belyse andragender, der allerede er blevet 
drøftet i udvalget. I 2011 blev der foretaget to rejser med fokus på miljøspørgsmål, nemlig en 
til Bulgarien og en til Rumænien.

Formålet med besøget i Bulgarien i slutningen af juni 2011 var at undersøge foreneligheden af 
lossepladsen i Suhodol og to turistudviklingsområder i Rila- og Rhodopebjergene med 
miljøkriterierne. I betænkningen opfordres Kommissionen indtrængende til nøje at overvåge 
udviklingen i Bulgarien og til at vejlede myndighederne grundigt. Myndighederne opfordres 
til at sikre fuld gennemsigtighed og ansvarlighed i den administrative procedure, idet 
borgerne, herunder ngo'er og andre repræsentanter for civilsamfundet, involveres mere aktivt 
på alle niveauer.

Besøget i Rumænien i november fokuserede på to hovedemner, der gjorde det muligt for 
medlemmerne af delegationen at vurdere argumenterne for og imod det storstilede 
mineudvindingsprojekt i Roșia Montană og at evaluere virkningen af adskillige projekterede 
vindmølleparker, der angiveligt forstyrrer Natura 2000-netværkets sammenhæng.

Grundlæggende rettigheder

Siden Lissabontraktatens ikrafttræden har spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder 
og statsborgerskab fået meget større betydning, og det er sandsynligt, at interessen vil vokse. 
Virkningen på borgerne af indarbejdelsen af charteret om grundlæggende rettigheder i 
traktaten er et spørgsmål, som udvalget har undersøgt gentagne gange. Der er en risiko for, at 
EU's forestående tiltræden af den europæiske menneskerettighedskonvention vil bidrage 
yderligere til forvirringen. Mens det står stadig mere klart, at der rent juridisk er sket meget få 
ændringer, må udvalget overveje sin politiske rolle i forbindelse med forsvar for borgernes 
berettigede forventninger.

Den generelle andel af andragender, der henviser til "grundlæggende rettigheder" i bred 
forstand, som i 2009 og 2010 lå på omkring 35 %, er faldet til 28 % i 2011. Dette fald 
forklares med frafiltreringen af ikkeandragender (se nedenfor), som navnlig har berørt 
andragender vedrørende "personlige spørgsmål" og "retlige anliggender". Den kraftige 
stigning i antallet af andragender vedrørende "informationssamfundet & medier", som 
pressefriheden henhører under, kan sandsynligvis forklares med problemerne i Rumænien og 
Ungarn i 2011.
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Tabel 6

Næstformand Viviane Reding deltog i udvalgets møde første gang i oktober 2010 og igen i 
februar 2011. Kommissionen indtager en konservativ holdning med hensyn til artikel 51, der 
begrænser anvendelsen heraf til "EU's institutioner og organer … samt til medlemsstaterne, 
dog kun når de gennemfører EU-retten". Udvalget for Andragender tilrettelagde sammen med 
Kommissionens GD om retlige anliggender en høring den 6. oktober 2011, hvor kommissær 
Reding igen var til stede. Kommissær Reding erkendte gerne, at der findes en 
kommunikationskløft mellem borgernes forventninger, som skyldes udtalelser fremsat af 
repræsentanter for EU-institutionerne, og de faktiske konsekvenser af chartret. 

Et panel af fremtrædende akademikere og juridiske fagfolk undersøgte, om anvendelsen 
levede op til chartrets hovedmål om "at styrke beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder". 
Flertallet mente, at det gjorde den ikke. Jean-Paul Jacqué fra Europakollegiet gjorde 
gældende, at chartret har gjort tingene mere komplicerede i stedet for at forenkle de 
grundlæggende rettigheders stilling i EU. Elspeth Gould fra CEPS (Det Europæiske Center 
for Politiske Studier) brugte FRONTEX som et eksempel til at illustrere modsigelserne, og 
professor Giuseppe Tesauro fra den italienske forfatningsret talte om borgernes 
desillusionering med fare for, at de efterfølgende generelt vil vende sig bort fra det 
europæiske projekt. Professor Van Erp fra universitetet i Maastricht mente, at 
ejendomsrettighederne ganske rigtigt er omfattet af artikel 17 i chartret. 

Ejendomsrettigheder i Spanien, navnlig underkategorien ejendom i Spanien, der berøres af 
kystlovgivningen fra 1988, har gentagne gange været i udvalgets søgelys i adskillige år:

 70 andragender, der involverer alle de selvstyrende regioner i kystområder (15 ud af 22 
kystprovinser):

Andragender fordelt på de enkelte selvstyrende provinser
23 Valenciaregionen: 10 Valencia (heraf otte Urb 

La Casbah), ni Alicante, fire Castelló.
3 Asturien

11 Andalusien (hovedsageligt Almería) 3 Cantabrien

Grundlæggende 
rettigheder
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10 Catalonien (alle henviser til to marinaer i 
Girona: Empuriabrava og Santa Margarita)

2 Baskerlandet (begge har historiske 
møller på ejendommen)

9 Balearerne 2 Galicien

9 De Kanariske Øer (hovedsagelig Tenerife og 
byen Candelaria)

1 Murcia

2 Generelle klager over Ley de Costas

 Mindst 25 andragender vedrører ejendom, der har været i andragerens besiddelse siden før 1988. 
Mange andre andragender vedrører ejendom opført inden 1988, men købt efter 1988.

 Andragenderne repræsenterer omkring 27.000 underskrivere: Nogle få (tre) andragender 
repræsenterer alene 26.000 underskrivere, mens de fleste andragender (43) blev indsendt af en 
enkelt andrager, der repræsenterer sig selv eller sin husholdning, og mange andragender (20) har 
flere underskrivere og repræsenterer ofte en forening eller en platform. Kun nogle få andragender 
(fire) vedrører salt- og akvakulturaktiviteter på vegne af virksomheder.

 51 andragender er indgivet af spanske statsborgere; 19 andragender er indgivet af borgere fra 
andre lande (18 EU-medlemsstater, en USA).

Andragerne fik en høring i maj. Koordinatorerne besluttede efterfølgende at nedsætte en 
arbejdsgruppe, som skal overveje de kommende skridt. 

Kommissionen rejste sag C-306/08 mod Spanien, fordi nogle af bestemmelserne i loven om 
regional udvikling i regionen Valencia var i strid med EU's regler om offentlige indkøb. 
Domstolen fastslog, at der ikke var tale om nogen krænkelse af fællesskabslovgivningen. 
Sagen, som Kommissionen indbragte for Domstolen, og dommen drejede sig udelukkende om 
de offentlige indkøbsaspekter ved loven om regional udvikling i Valencia. Hverken retssagen 
eller dommen omhandlede a n d r e  aspekter af denne lovgivning, såsom 
eksproprieringsspørgsmål, miljøpåvirkning, bymæssig arealanvendelse, eller hvorvidt den 
regionale arealudviklingspolitik generelt er hensigtsmæssig. Omkring 31 andragender er 
fortsat uafgjorte, som det fremgår af Auken-betænkningen1.

I november foretog udvalget en undersøgelsesrejse til Berlin, som skulle følge op på 
problemet med "Jugendamt", der har været genstand for et stort antal andragender, og som 
udvalget har fulgt i adskillige år. Det vedrører de tyske myndigheders rolle i beskyttelsen af 
børns interesser og forældres rettigheder. Målet med besøget var at mødes med 
Forbundsdagens udvalg for andragender og udvalget for familie- og ungdomsanliggender. 
Delegationen drøftede også spørgsmålet med repræsentanter for ministeriet for 
familieanliggender og justitsministeriet. Medlemmerne havde lejlighed til at opnå en bedre 
                                               
1 N. der henviser til, at Parlamentet anser krav om afgivelse af retmæssigt erhvervet privat ejendom, uden at 
sagen har været igennem en behørig procedure, og uden at der er ydet en passende erstatning, samt krav om 
betaling af vilkårlige beløb til uopfordrede og ofte unødvendige infrastrukturarbejder for at udgøre en krænkelse 
af et individs grundlæggende rettigheder i henhold til EMRK og i lyset af Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis (se f.eks. Aka mod Tyrkiet),
18. mener ikke desto mindre, at mangelen på klarhed, præcision og sikkerhed med hensyn til individuelle 
ejendomsrettigheder i den gældende lovgivning og mangelen på en korrekt og konsekvent anvendelse af 
miljølovgivningen er de grundlæggende årsager til mange af problemerne i forbindelse med byggeaktiviteter, og 
at dette kombineret med en vis mangel på stringens i retsprocesserne ikke blot har forværret problemet, men 
også har skabt en form for korruption på lokalt plan, der, endnu en gang, først og fremmest er gået ud over EU-
borgeren, men som også har påført den spanske stat betydelige tab.
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forståelse af de tyske regler for tilsyn med børnepasning. Selv om antallet af andragender 
vedrørende påståede problemer i tilknytning til grænseoverskridende sager er stort, er det dog 
ubetydeligt i forhold til det meget store antal sager, de tyske myndigheder behandler. 
Retssikkerheden garanteres ved, at der findes appelmuligheder.

Udvalget for Andragender udarbejdede som medordfører sammen med Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender i henhold til forretningsordenens artikel 50 en udtalelse i 
slutningen af 2010 om forslaget til en forordning om det europæiske borgerinitiativ. Udvalget 
glædede sig over, at dets forslag om at garantere en offentlig høring om vellykkede initiativer 
og en forenkling af reglerne om antagelse blev vedtaget. Det beklager, at dets forslag om at 
fjerne aldersgrænsen for medunderskrivere ikke blev accepteret. Ændringen af 
procedurereglerne for det udvalg, der hovedsageligt har ansvaret for tilrettelæggelse af 
høringen i Parlamentet om vellykkede initiativer, er stadig ikke gennemført.

Udvalget må nøje overveje og definere sin rolle i lyset af den udvikling, der er stadfæstet i 
Lissabontraktaten: chartret om grundlæggende rettigheder, det europæiske borgerinitiativ, 
EU's tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention.

Det indre marked

EU-borgerne tager næsten fri bevægelighed for givet, og de klager med rette, når de støder på 
problemer med at benytte sig af deres rettigheder. Omkring 15 % af de registrerede 
andragender vedrører emnerne "det indre marked", "pension" samt "beskatning og finansielle 
tjenesteydelser" tilsammen:

Tabel 7

Udvalget besluttede at udarbejde en initiativbetænkning med titlen "Rapport om EU-
borgerskab 2010: Fjernelse af hindringer for EU-borgernes rettigheder" med Adina-Ioana 
Vãlean som ordfører. I udkastet til betænkning baseret på de førstehåndstilbagemeldinger, 
andragenderne kommer med, understreges vedvarende problemer med gennemførelse af 
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direktivet om EU-borgerens og deres familiemedlemmers frie bevægelighed1, adgang til 
socialsikringsrettigheder, gensidig anerkendelse af kvalifikationer, hindringer, som 
handicappede står over for, familieretlige spørgsmål og masseudvisninger på grundlag af 
etnisk eller national oprindelse, der berører romaerne. I betænkningen understreges 
betydningen af informationswebsteder og alternative tvistbilæggelsesmekanismer og det 
fortsatte behov for information og kommunikation.

Som det er blevet påpeget i tidligere årsrapporter og betænkningen om EU-borgerskab, bliver 
de mange alternative informationswebsteder (f.eks. Dit Europa) og 
tvistbilæggelsesmekanismer (SOLVIT, EC Pilot og CHAP, ECC-Net osv.) sandsynligvis 
bedre kendt og kan løse visse potentielle andragender. Ikke desto mindre findes der fortsat 
nogle problemer, f.eks. dobbeltbeskatning af indkomst, som formelt/juridisk ikke henhører 
under EU's kompetence, men som udgør en hindring for fri bevægelighed. Udvalget hørte en
række andragere om dette emne. Det besluttede at skrive til medlemsstaterne og opfordre dem 
indtrængende til at nå frem til en pragmatisk løsning.

Filtrering af indgivelser – ikkeandragender

Der blev indført en ny procedure i juni 2011 for at sende indgivelser, der ikke anses for at 
være relevante, til besvarelse i andre tjenestegrene. I alt 647 indgivelser blev frafiltreret og 
ikke registreret som andragender. 

De blev behandlet således:

a) Indgivelser indeholdende en anmodning om information om Europa-Parlamentet og 
dets aktiviteter => 57 blev henvist til forespørgsler fra borgerne.

 Indgivelser, der blot indeholder bemærkninger og kommentarer til EU-politikkerne, 
bemærkninger uden yderligere anmodninger, eller som er korte og meningsløse eller 
indeholder stødende sprogbrug => 468 (2010:  91) blev besvaret af GD PRES

b) Indgivelser, der falder uden for EU's arbejdsområde, eller som ikke berører borgeren 
direkte => 122 besvaret af Udvalget for Andragenders sekretariat.

Formålet med denne filtreringsprocedure var at nedbringe udvalgets arbejdsbyrde. Den har 
resulteret i et kraftigt fald i antallet af andragender registreret som "personlige spørgsmål" 
(2010:  234; 2011; 74) og "retlige spørgsmål" (2010: 125; 2011: 45). Som tidligere nævnt kan 
disse indgivelser samlet set kategoriseres under overskriften "grundlæggende rettigheder".

Generelt skal det bemærkes, at mange andragender under den generelle overskrift 
"grundlæggende rettigheder", herunder de såkaldte ikkeandragender, er baseret på 
misforståelser hos borgerne. De har det indtryk, at Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol henhører under EU, eller opfatter fejlagtigt Europa-Parlamentet 
som en domstol eller appelinstans, når de nationale myndigheder ikke har leveret det resultat, 
som borgerne forventer eller ønsker. Dette er næppe overraskende i betragtning af de 
forventninger, som politikerne rejste forud for vedtagelsen af Lissabontraktaten, som omfatter 
chartret om grundlæggende rettigheder og bestemmer, at EU skal underskrive den europæiske 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (EUT L 158/77).
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menneskerettighedskonvention. Udvalget har besluttet, at det fortsat vil antage og behandle 
påstande om tilsidesættelse af grundlæggende rettigheder, når det er berettiget, for at finde 
frem til ikkeretlige afhjælpende foranstaltninger eller politiske løsninger. På den anden side 
sætter udvalget ikke spørgsmålstegn ved Kommissionens synspunkt vedrørende dens egen 
kompetence som vogter af traktaten, der forhindrer den i at gribe ind.

Den juridiske tjeneste er blevet anmodet om en udtalelse om definitionen af andragenders 
antagelse til realitetsbehandling. Den bekræfter i sit svar, at "arbejdsområdet" som indeholdt i 
traktaten kan anses for at være endnu bredere end blot summen af kompetencer udøvet af EU. 
En af konsekvenserne heraf er, at den omstændighed, at Kommissionen (som ofte 
gennemfører indledende undersøgelser vedrørende andragender, der kan antages til 
realitetsbehandling, på anmodning fra udvalget) kun handler "inden for EU's 
kompetenceområde", betyder, at dens fortolkning af andragenderne ofte er snævrere end 
Parlamentets og dets Udvalg for Andragenders fortolkning af andragender. De vigtigste 
parametre, som den juridiske tjeneste har identificeret, vedrører bestemmelserne i artikel 3 
vedrørende EU's mål sammenholdt med artikel 2-6 i TEUF. Den juridiske tjeneste 
sammenfatter dette således: "Summen af bestemmelser fastsat i disse artikler i traktaterne 
skaber en aktivitetskategori, der er bredere end EU's kompetencer alene".

Uanset dette er det vigtigt, at andragerne modtager et behørigt begrundet svar og muligvis 
vejledning om alternative klagemuligheder. EU-Domstolen afsagde en dom den 14. 
september 20111 om en andragers klage over udvalgets beslutning om at henlægge hans 
andragende. Domstolen fastslog, at udvalget ikke havde overholdt sin pligt til at begrunde sin 
afgørelse ordentligt og ikke havde besvaret andragerens påstand om et muligt traktatbrud.

Oplysning

Behovet for at intensivere indsatsen for at levere bedre information med det formål at dirigere 
borgernes bekymringer til det rette sted og forklare kompetencerne på forskellige niveauer i 
regeringen og den offentlige administration nævnes af alle. Udvalget for Andragender 
gentager opfordringen til at forbedre dets webportal på Europa-Parlamentets websted hvert år. 
Indsatsen bør fremskyndes betragteligt.

Alligevel er der i 2011 blevet taget et betydningsfuldt skridt til at række ud til borgerne. 
Sekretariatet har nu en ansat, som udelukkende beskæftiger sig med information, hvilket har 
medført følgende resultater:

a) Syv numre af nyhedsbrevet PETI Journal er blevet udgivet og sendt til omkring 1.000 
personer. Omkring 50 % af modtagerne befinder sig i Parlamentet, omkring 25 % i 
andre europæiske institutioner, og de resterende 25 % er medlemmer af den brede 
befolkning.

b) En gruppe på omkring 1.000 personer, hovedsageligt medlemmer af den brede 
befolkning, følger, synes godt om og kommenterer PETI på Facebook og Twitter.

Målet er at nydesigne webportalen for andragender, der er tæt forbundet med udvalgets 
tilstedeværelse på sociale medier og udgiveraktiviteter.
                                               
1 Sag T-308/07.
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Efter at webstreamingen af udvalgets forhandlinger er begyndt, overgår Udvalget for 
Andragender betydeligt andre, hvad angår antal seere. Borgerne kan følge diskussionen af 
deres andragende, uanset hvor de befinder sig.

Desuden har borgernes og myndighedernes deltagelse i møderne været stabil over de seneste 
tre år, selv om andelen af andragere er steget betydeligt i 2011. Udgifterne til godtgørelse af 
rejseomkostningerne for borgere, der deltager i møderne, er fortsat beskedne.

2009
omkost

ning 2010
omkost

ning 2011
omkost
ning

Samlet antal personer, 
der deltog 245 243 242
Hovedandragere, der 
deltog 86 89 148

Godtgjort 24
10.665 
euro 12

5.710 
euro 12

6.513 
euro
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STATISTISK BILAG

Table 1. Overview: no of submissions, petitions registered, SIR outcome;

2009 % 2010 % 2011 %

Total submissions 1924 100,00% 1746 100,00% 2091
100,00

%
standard letter DG PRES 91 468
CITES 57
PETI reply 122

Total no of petitions registered 1924 100,00% 1655 94,80% 1414
67,60

%

Total admissible 1108 57,59% 989 59,76% 998
70,58

%

whereof closed with reply directly 424 38,27% 405 40,95% 315
31,56

%

referred to EC for opinion 710 64,08% 607 61,38% 649
65,03

%
referred to other for opinion 29 2,62% 26 2,63% 26 2,61%

referred to other for information 211 19,04% 184 18,60% 162
16,23

%

Inadmissible 816 42,41% 667 40,30% 416
29,42

%

Table 2. Petitioner nationality

Nationality 2009 % 2010 % 2011 %
Germany 496 25,8% 409 24,7% 315 22,3%
Spain 237 12,3% 261 15,8% 204 14,4%
Italy 219 11,4% 215 13,0% 166 11,7%
Poland 129 6,7% 94 5,7% 125 8,8%
Romania 152 7,9% 101 6,1% 102 7,2%
UK 122 6,3% 91 5,5% 80 5,7%
France 79 4,1% 78 4,7% 78 5,5%
Bulgaria 54 2,8% 40 2,4% 49 3,5%
Greece 78 4,1% 69 4,2% 49 3,5%
Hungary 17 0,9% 31 1,9% 26 1,8%
Austria 38 2,0% 25 1,5% 24 1,7%
Portugal 32 1,7% 25 1,5% 24 1,7%
Netherlands 44 2,3% 18 1,1% 23 1,6%
Belgium 27 1,4% 29 1,8% 22 1,6%
Ireland 31 1,6% 27 1,6% 16 1,1%
Sweden 13 0,7% 11 0,7% 12 0,8%
Finland 26 1,4% 25 1,5% 12 0,8%
Denmark 13 0,7% 17 1,0% 11 0,8%
Czech Republic 6 0,3% 9 0,5% 10 0,7%
Slovakia 14 0,7% 4 0,2% 7 0,5%
Slovenia 10 0,5% 4 0,2% 7 0,5%
Lithuania 8 0,4% 12 0,7% 6 0,4%
Malta 11 0,6% 11 0,7% 6 0,4%
Cyprus 8 0,4% 8 0,5% 4 0,3%
Luxembourg 2 0,1% 0 0,0% 4 0,3%
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Latvia 11 0,6% 8 0,5% 3 0,2%
Estonia 3 0,2% 2 0,1% 3 0,2%
non-EU 44 2,3% 31 1,9% 26 1,8%

1924 100,0% 1655 100,0% 1414 100,0%

Table 3. Country concerned

Country concerned 2009 2010 2011
European Union 404 21,0% 285 17,2% 311 22,0%
Spain 279 14,5% 288 17,4% 216 15,3%
Germany 299 15,5% 273 16,5% 183 12,9%
Italy 177 9,2% 183 11,1% 138 9,8%
Romania 143 7,4% 102 6,2% 106 7,5%
Poland 100 5,2% 66 4,0% 104 7,4%
France 73 3,8% 62 3,7% 64 4,5%
UK 83 4,3% 66 4,0% 60 4,2%
Bulgaria 56 2,9% 36 2,2% 52 3,7%
Greece 74 3,8% 71 4,3% 48 3,4%
Portugal 37 1,9% 26 1,6% 30 2,1%
Hungary 25 1,3% 36 2,2% 23 1,6%
Ireland 37 1,9% 27 1,6% 22 1,6%
Netherlands 35 1,8% 12 0,7% 20 1,4%
Austria 34 1,8% 36 2,2% 18 1,3%
Czech Republic 13 0,7% 15 0,9% 15 1,1%
Denmark 14 0,7% 25 1,5% 14 1,0%
Sweden 17 0,9% 16 1,0% 13 0,9%
Belgium 30 1,6% 28 1,7% 12 0,8%
Finland 20 1,0% 26 1,6% 11 0,8%
Cyprus 13 0,7% 18 1,1% 10 0,7%
Malta 9 0,5% 13 0,8% 9 0,6%
Lithuania 14 0,7% 7 0,4% 8 0,6%
Slovakia 19 1,0% 7 0,4% 8 0,6%
Slovenia 12 0,6% 6 0,4% 7 0,5%
Luxembourg 4 0,2% 3 0,2% 4 0,3%
Estonia 4 0,2% 7 0,4% 3 0,2%
Latvia 11 0,6% 7 0,4% 3 0,2%

1924 105,8% 1655 105,6% 1414 106,9%
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Table 4. Themes

Theme 2009 2010 2011
Environment 201 10,4% 214 12,9% 227 16,1%

Environment - Waste 18 0,9% 24 1,5% 25 1,8%
Environment Impact 
Assessment 40 2,1% 43 2,6% 26 1,8%
Subtotal Fundamental 
Rights 679 35,3% 600 36,3% 394 27,9%
Fundamental Rights 165 8,6% 152 9,2% 123 8,7%
Personal Matter 216 11,2% 234 14,1% 74 5,2%
Property 106 5,5% 63 3,8% 21 1,5%
Information Society & Media 33 1,7% 26 1,6% 131 9,3%
Justice 159 8,3% 125 7,6% 45 3,2%
Subtotal Internal Market 276 14,3% 273 16,5% 221 15,6%
Internal Market 138 7,2% 123 7,4% 98 6,9%
Pension 51 2,7% 68 4,1% 52 3,7%
Taxation 61 3,2% 63 3,8% 48 3,4%
Financial Services 26 1,4% 19 1,1% 23 1,6%
Transport 101 5,2% 101 6,1% 69 4,9%
Consumers’ Rights 96 5,0% 84 5,1% 55 3,9%
Economic & Monetary 
Affairs 27 1,4% 26 1,6% 53 3,7%
Employment 105 5,5% 64 3,9% 45 3,2%
Energy 30 1,6% 24 1,5% 43 3,0%
Culture & Heritage 57 3,0% 48 2,9% 42 3,0%
Animal Welfare 37 1,9% 34 2,1% 36 2,5%
Institutions 36 1,9% 30 1,8% 30 2,1%
Health 104 5,4% 83 5,0% 28 2,0%
Urban Development 77 4,0% 35 2,1% 28 2,0%
Constitutional Affairs 26 1,4% 27 1,6% 26 1,8%
Fraud & Corruption 22 1,1% 32 1,9% 25 1,8%
Agriculture 22 1,1% 21 1,3% 21 1,5%
Industry & Enterprise 45 2,3% 33 2,0% 21 1,5%
Immigration 38 2,0% 37 2,2% 17 1,2%
External Relations 38 2,0% 18 1,1% 16 1,1%
Other 146 7,6% 93 5,6% 69 4,9%

1924 1655 1414
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Table 5. Status; open petitions since 1997 as at end 2011

Open % Closed % Total
2011 565 39,96% 849 60,04% 1414
2010 224 13,50% 1432 86,50% 1655
2009 178 9,30% 1746 90,70% 1924
2008 141 7,50% 1745 92,50% 1886
2007 120 8,00% 1386 92,00% 1506
2006 45 4,40% 976 95,60% 1021
2005 31 3,05% 985 96,95% 1016
2004 16 1,60% 986 98,40% 2002
2003 7 0,50% 1308 99,50% 1315
2002 5 0,30% 1596 99,70% 1601

2001 0 0,00% 1132
100,00

% 1132
2000 1 0,10% 907 99,90% 908
1999 1 0,10% 933 99,90% 934
1998 2 0,20% 1125 99,80% 1127
1997 1 0,10% 1305 99,90% 1306

Table 6. Meeting attendance

2009 2010 2011
Total persons attended 245 243 242
Main petitioners 
attended 86 89 148
Reimbursed 24 12 12


