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EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

PETI_PV(2014)01_20+21

PROTOKOL
fra mødet den 20. januar 2014 kl. 15.00-18.30

og den 21. januar 2014 kl. 9.00-12.30
BRUXELLES

Mødet åbnet mandag den 20. januar 2014 kl. 15.15 af Erminia Mazzoni (formand).

1. Vedtagelse af dagsorden PETI_OJ\1015250

Dagsordenen blev vedtaget i den form, der fremgår af denne protokol.

2. Godkendelse af protokollerne fra mødet den:

– 25.-26. november 2013
– 5. december 2013.

Protokollerne blev godkendt.

3. Meddelelser fra formanden

Ingen meddelelser.

4. Diverse sager

Intet under dette punkt.

5. Andragende 0446/2007 af Harry Shindler, britisk statsborger, om britiske 
statsborgeres ret til at stemme ved nationale parlamentsvalg, selv om de bor i 
udlandet

Charlotte Oliver repræsenterede andrageren. Hun uddelte en skrivelse vedrørende klagen over 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse (Shindler mod Det Forenede 
Kongerige, klage nr. 19840/09), som var negativ i Shindlers tilfælde. Oliver forklarede, at 
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kommissær Vivian Reding på et møde sidste september havde været positiv over for at 
behandle spørgsmålet om statsborgeres stemmeret ved nationale parlamentsvalg, selv om de 
bor i udlandet.

Tibor Vaszi (Kommissionen, GD JUST) udtalte, at Kommissionen var opmærksom på 
spørgsmålet. Afholdelse af nationale valg falder uden for EU-rettens anvendelsesområde. Han 
meddelte mødet, at Kommissionen havde drøftet dette emne med medlemsstaterne siden 
2010, og i 2013 bekendtgjorde Kommissionen i forbindelse med rapporten om 
unionsborgerskab, at den ville fremsætte et forslag på en konstruktiv måde, således at EU-
borgere, der boede i et andet land, kunne bevare deres ret til at stemme ved nationale valg i 
deres oprindelsesland. Vaszi sluttede med at sige, at Kommissionen meget snart, i 
begyndelsen af 2014, ville fremsætte sine forslag.

Indlæg: formanden

Afgørelse: Andragendet ville forblive åbent, mens man ventede på yderligere oplysninger fra 
Kommissionen om deres meddelelse, og udvalget ville skrive til kommissær Reding for at 
støtte stemmeret til EU-borgere, der bor i udlandet, ved nationale valg i deres oprindelsesland, 
og opfordre Kommissionen til at tage initiativ vedrørende dette spørgsmål.

6. Andragende 1138/2012 af Vasileios Antonopoulos, græsk statsborger, på vegne af 
busselskaber i det centrale og nordlige Grækenland om deregulering af 
personbefordring ad landevej

Kommissionen repræsenteret af Orestis Nikou (GD COMP) forklarede, at den græske 
regering havde truffet foranstaltninger med henblik på liberaliseringen af personbefordring ad 
landevej i Grækenland og havde indledt en strategi til åbning af sektoren i overensstemmelse 
med statsstøttereglerne og EU-lovgivning om tildeling af kontrakter for 
personbefordringstjenester og for at vedtage den nødvendige lovgivning. For så vidt angik de 
påståede selektive fordele for KTEL SA-selskaberne, kunne Kommissionen meddele 
andrageren, at den allerede var i gang med at undersøge spørgsmålene i henhold til 
statsstøttereglerne efter en klage fra en sammenslutning af konkurrenter. Kommissionen 
havde endnu ikke afsluttet sin undersøgelse og ville træffe passende foranstaltninger, hvis det 
er nødvendigt.

Indlæg: Salavrakos, formand

Afgørelse: Det besluttedes at afslutte behandlingen af dette andragende. Der ville blive sendt 
et svar til andrageren.

7. Andragende 0711/2012 af Mariysz Miasko, polsk statsborger, for 
advokatvirksomheden "Kancelaria Prawne Viggen", om fortolkning af visse 
bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 om 
fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse 
af Rådets direktiv 96/26/EF

Kommissionen repræsenteret af Ewa Ptaszynska (GD MOVE) sagde, at andrageren ikke var 
enig i ordlyden i bilag IV til forordning (EF) nr. 1071/2009. Hun forklarede, at bilag IV 
indeholder en liste over de mest alvorlige lovovertrædelser, og disse lovovertrædelser er 
defineret under henvisning til de bestemmelser, der er fastlagt i forskellige EU-
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transportretsakter, og skal læses i forbindelse med disse bestemmelser. Det er især tilfældet 
for overtrædelser af lovgivningen om køretid og hvileperioder for chauffører som nævnt 
under punkt 1 i dette bilag, som klart henviser til de relevante definitioner i forordning (EF) 
nr. 561/2006.

Indlæg: formanden

Afgørelse: 

Det besluttedes at afslutte behandlingen af dette andragende. Der ville blive sendt et svar til 
andrageren. 

8. Andragende 0021/2013 af John Savage, britisk statsborger, om de uforholdsmæssigt 
store omkostninger til genbrugsstationen i Allerton

Jose J. Diaz Del Castillo for Kommissionen (GD ENV) meddelte, at andragendet drejede sig 
om miljø, konkurrence, statsstøtte og offentlige indkøb, og at det pågældende projekt var på 
planlægningsstadiet, og at der ikke var givet nogen byggetilladelse endnu. Han meddelte, at 
Det Forenede Kongerige genanvender 35 % og forbrænder 12 % af det faste 
husholdningsaffald. Så vidt Kommissionen vidste, havde Det Forenede Kongerige ikke nogen 
lovgivning vedrørende forbrændingskapacitet, således som det er tilfældet i andre 
medlemsstater. Til sidst erklærede Kommissionen, at efterhånden som projektet skred frem, 
ville det sandsynligvis blive underkastet direktivet om miljøindvirkningsvurdering og 
industriemissioner.

Den anden taler for Kommissionen, Paulo Silva (GD MARKT), udtalte, at der i udkastet til 
kontrakt ikke var nogen overtrædelser af EU's lovgivning om offentlige indkøb, som f.eks. 
omfanget af det forskellige slags affald, kontraktens længde og de tekniske løsninger.

Indlæg: Peter Jahr, Iñaki Irazabalbeitia Fernández og formanden. Edward McMillan-Scott 
havde meddelt formanden, at han ikke kunne være til stede ved drøftelsen af dette punkt.

Afgørelse: Det besluttedes at afslutte behandlingen af dette andragende. Et svar med 
Kommissionens udtalelser ville blive sendt til andrageren.

9. Andragende 0768/2012 af Ana Martina Varela Velo, spansk statsborger, om 
planlagt åben guldminedrift i Cabana (La Coruña, Galicien)

Andrageren, Ana Martina Varela Velo, forelagde sit andragende om guldmineprojektet i 
Corcoesto i Cabana kommune (provinsen La Coruña, Galicien). Andrageren var bekymret 
over dette projekts ødelæggende virkninger for miljøet, især da minen skulle placeres kun 140 
m fra floden og nogle få km fra bjerget, der var et særligt område for fugle, og var i nærheden 
af et Natura 2000-område. Minen ville også være alt for tæt på landbrugsområdet og plante-
og dyreliv. Andrageren foreslog endelig, at projektet ikke skulle godkendes.

Ana Miranda Paz for Francisco Garcia Trigo fremførte, at guldminen ville få mange 
indvirkninger på miljøet ved at ødelægge mange hektar land og fiskerifaciliteter og forårsage 
alvorlige sundhedsproblemer, da der ville blive anvendt blåsyre i de tekniske processer. 
Opmærksomheden omkring dette projekt var stigende, kampagnen var startet, og der havde 
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været store demonstrationer med 15-20.000 mennesker. Hun understregede tillige, at 
videnskabsfolk var imod projektet. Til slut henledte hun Kommissionens opmærksomhed på, 
at projektet ikke kun var et problem for Galicien, men for hele Den Europæiske Union.

Noelia Vallejo Pedregal, GD ENV i Kommissionen, sagde, at Kommissionen havde anmodet 
om oplysninger fra de spanske myndigheder og modtaget svar, herunder beretninger fra 
Galiciens miljø- og infrastrukturkontor, hvorefter mineprojektet ikke var blevet bevilget. 
Ifølge de officielle oplysninger, der var indsendt af de spanske myndigheder, var proceduren 
med henblik på at afvise projektet sat i gang, og hvis der blev indsendt et nyt projekt, skulle 
det gå gennem alle de relevante procedurer.

Indlæg: Antolín Sánchez Presedo sagde, at han ikke i princippet var imod guldminer, men at 
det var vigtigt at se på EU-retten, og hvordan den fandt anvendelse. Han sagde, at projektet nu 
var afvist ifølge Kommissionens oplysninger. Men andragenderne skulle forblive åbne, indtil 
man havde modtaget de endelige oplysninger.

Willy Meyer, næstformand, sagde, at det så ud til, at projektet ville blive annulleret, og det 
reddede området fra mange negative miljøindvirkninger og sundhedsproblemer, som ville 
blive forårsaget af brugen af cyanid. Selv om man havde fået at vide, at projektet ikke ville 
blive sat i gang, foreslog han, at andragenderne skulle forblive åbne for at sikre, at den 
galiciske regerings afgørelse ikke var af midlertidig karakter.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández tilsluttede sig de foregående talere og fremførte det argument, 
at minens levetid ville være meget begrænset, hvilket ville betyde, at alle ulemperne ved at 
åbne minen ville vare i lang tid. Hun foreslog, at udvalget skulle holde andragendet åbent, 
indtil der forelå en fast og endelig afgørelse fra Galicien.

Francisco Jose Millán Mon udtalte, at de spanske myndigheder og i særdeleshed Galicien var 
fuldt ud opmærksomme på dette projekts skadelige virkninger, og det var blevet meddelt, at 
det ikke ville blive gennemført. Da de miljømæssige, tekniske og økonomiske krav ikke 
kunne opfyldes, var projektet blevet afvist. Denne oplysning kunne også findes i den galiciske 
presse. Når udvalget havde modtaget en endelig afgørelse, kunne behandlingen af 
andragendet afsluttes.

Carlos José Iturgaiz Angulo, næstformand, udtalte, at eftersom der ikke var nogen tilladelse 
til dette projekt, var der ikke nogen sag. Kommissionens meddelelse var meget klar. 
Andragendet kunne forblive åbent, indtil den officielle afvisning var blevet modtaget.

Miranda Paz udtalte, at andragendet skulle forblive åbent. Hun sagde, at der ikke var nogen 
tilladelse, fordi projektet ikke havde nok penge.

Afgørelse: Andragendet ville forblive åbent, mens man ventede på yderligere oplysninger fra 
Kommissionen i en kommende meddelelse.

Mødet fortsatte kl. 16.12 under forsæde af Willy Meyer (næstformand).

10. Andragende 0095/2012 af Julio Martín De Eugenio Manglano, spansk statsborger, 
for "Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro", om et 
projekt vedrørende et spildevandsrensningsanlæg i Valdemoro og Cimpozuelos 
(Madrid), som vil få indflydelse på Natura 2000-nettet og krænke bestemmelserne i 
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habitat- og fugledirektivet
samt

Andragende 0282/2012 af Javier Carrillo Castaño, spansk statsborger, for EQUO, 
om infrastruktur til behandling af spildevand i Valdemoro og Cimpozuelos 
(Madrid), som skader Natura 2000-nettet og er en overtrædelse af VVM-direktivet 
og habitat- og fugledirektivet

Vicente Garcia de Paredes Perez de Sevilla, andrager, sagde, at der ikke var blevet foretaget 
en tilstrækkelig miljøindvirkningsvurdering, og at disse to projekter derfor burde forkastes. 
Disse områder var beskyttede i henhold til adskillige europæiske direktiver og under Natura 
2000. Til sidst udtalte han, at der var andre alternative lokaliteter til disse projekter, og at 
myndighederne var opmærksomme på disse. Ifølge andrageren var der stadig tid til at ændre 
projekterne.

Jose M. Ramos Florido for Kommissionen meddelte, at der var indledt en undersøgelse om 
disse projekter. Da vandrensningsanlægget skulle placeres i nærheden af et Natura 2000-
netværk, skulle der foretages en miljøindvirkningsvurdering. Andre direktiver var også 
involveret. Taleren understregede, at der til Valdemoro-projektet var en obligatorisk 
miljøindvirkningsvurdering, hvoraf det fremgik, at der var mulighed for indvirkninger på 
områdets miljø. Vedrørende det andet projekt udtalte de spanske myndigheder, at der ikke var 
behov for nogen miljøindvirkningsvurdering. Projekterne var ikke sat i gang endnu, der var 
ikke indledt noget byggearbejde, og der var ikke EU-støtte til disse projekter.

Indlæg: Iñaki Irazabalbeitia Fernández anmodede om yderligere oplysninger om alternative 
lokaliteter og disses omkostninger.

Javier Carrillo Castaño, andrager, udtalte, at rørene ville skade miljøet, og at der var 
begrundelser for, at der skulle foretages en ny konsekvensanalyse.

Willy Meyer, for sit parti, sagde, at ingen var i tvivl om behovet for et vandrenseanlæg, men at 
der skulle findes en balance med miljøet, og at man ikke skulle bygge for enhver pris. Derfor 
burde man fokusere på alternative valg.

Afgørelse: Andragenderne ville forblive åbne, mens man ventede på yderligere oplysninger
fra Kommissionen. Udvalget ville forsøge at indhente oplysninger om alternative lokaliteter.

11. Andragende 0838/2012 af Vasilis Hadjievangelou, cypriotisk statsborger, om 
påståede overtrædelser af menneskerettighederne i Cypern

Vincent Depaigne, Kommissionen (GD JUST), understregede, at Kommissionen og Unionen 
kun kunne handle, hvis de havde beføjelser dertil i henhold til traktaterne. Kommissionen 
havde behandlet andragendet og kunne ikke finde en forbindelse mellem andragendet og 
europæisk ret. Ejendomsretten henhører under den nationale ret, hvis der ikke er en sådan 
forbindelse. Han konkluderede, at denne procedure ikke kunne gå videre.

Indlæg: Næstformanden udtalte, at sådanne følsomme spørgsmål skulle følges nøje, og at 
andragendet skulle forblive åbent.

Afgørelse: Andragendet ville forblive åbent, mens man ventede på yderligere oplysninger fra 
Kommissionen. 
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12. Andragende 1653/2010 af Markella Isaia-Tsiakka, cypriotisk statsborger, for den 
cypriotiske bevægelse for flygtninge og fordrevne mødre, om forskelsbehandling af 
kvindelige flygtninges børn

Nikolaos-I. Iliopoulos for Kommissionen (GD JUST) udtalte, at charteret om grundlæggende 
rettigheder kun fandt anvendelse, når det gennemførte EU-ret. Han sagde, at Kommissionen 
havde haft en omfattende korrespondance med andrageren, som også havde indgivet en klage 
til Kommissionen, som den senere havde afsluttet. Grunden var, at sociale ydelser ikke var 
omfattet af EU-retten. Kommissionen havde henvist klageren til Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol.

Indlæg: Jarosław Leszek Wałęsa spurgte, om andragendet kunne forblive åbent, indtil svaret 
fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol forelå. Næstformanden sagde, at dette 
andragende ligesom det foregående var et følsomt emne.

Afgørelse: Andragendet ville forblive åbent, mens man ventede på yderligere oplysninger fra 
Kommissionen om resultatet fra Menneskerettighedsdomstolen, og udvalget ville henvende 
sig til Udvalget om Kvinders Rettigheder med henblik på en udtalelse.

Kl. 17.30-18.30 (for lukkede døre)

13. Koordinatormøde

* * *

Tirsdag den 21. januar 2014

Mødet åbnet kl. 9.10 af Erminia Mazzoni (formand)

14. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes afgørelser

1) Opfølgning af andragender vedrørende indvandring

Koordinatorerne mente, at andragender vedrørende indvandring, i særdeleshed 
vedrørende Lampedusa, spillede en meget vigtig rolle, og besluttede at sende en 
skrivelse til den græske regering med anmodning om oplysninger om det græske 
formandskabs planer vedrørende dette spørgsmål.

2) Anmodninger om hasteprocedurer 

Koordinatorerne besluttede at imødekomme anmodningerne om hasteprocedurer for 
andragender, for hvilke der var blevet lavet resuméer og henstillinger (1480/2013, 
1481/2013, 1845/2013, 2727/2013, 2761/2013, 2843/2013). Vedrørende alle de andre 
besluttede de at anvende en skriftlig procedure (0971/2013, 1229/2013, 1283/2013, 
1285/2013, 1609/2013, 1639/2013, 1655/2013, 1673/2013, 1707/2013, 1833/2013, 
1852/2013, 2287/2013, 2318/2013, 2383/2013, 2473/2013, 2531/2013, 2539/2013, 
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2716/2013, 2813/2013). Koordinatorerne ville derfor modtage en liste over de 
resterende indgivne andragender med foreløbige henstillinger vedrørende opfyldelse af 
betingelser for behandling senest torsdag morgen (23.1.2014). Koordinatorerne 
forventedes at afgive deres svar så hurtigt som muligt. 

3) Anmodninger om ændring af henstillinger til nye andragender

i) Anmodningen om at ændre andragende 0655/2013's status til at opfylde betingelserne 
for behandling forkastedes. 

ii) Anmodningen om at ændre status for andragenderne (serie 0725/2013-0825/2013, 
adskillige anmodninger, 0884/2013 og 0829/2013) til at opfylde betingelserne for 
behandling forkastedes. 

4) Hastebesøg i Taranto i forbindelse med ILVA-anlægget 

Koordinatorerne bekræftede deres tidligere beslutning om ikke at foretage noget nyt 
besøg før valget. Men på grundlag af Jahrs forslag vedtoges det, at medlemmer af PETI 
kunne aflægge besøg i Taranto og aflægge beretning til udvalget. 

5) Handicap

EMPL-Udvalget var det korresponderende udvalg vedrørende dette spørgsmål. PETI 
skulle følge udviklingen nøje og gøre sig klar til at træffe foranstaltninger, om 
nødvendigt. 

6) Første europæiske borgerinitiativ, offentlig høring 

ENVI-Udvalget var ved at arrangere en høring om ret til vand-emnet inden for 
rammerne af det første europæiske borgerinitiativ. PETI og to andre udvalg var 
tilknyttet høringen. Koordinatorerne drøftede PETI's rolle og opfordrede medlemmerne 
til at deltage aktivt i dette arrangement. Mazzoni, formand, skulle tale ved høringen ved 
det indledende møde. Høringen skulle finde sted den 17. februar 2014 kl. 15.00 i 
mødeværelse JAN 4Q2.

7) Fremtidigt arbejdsprogram

Belier anmodede om, at andragenderne vedrørende Notre Dame des Landes (1342/2013 
og 1645/2013) skulle optages på den kommende dagsorden. Anmodningen afvistes. 

8) Forslag til dagsordener

Udkastet til dagsorden for februar godkendtes og ville blive udsendt af sekretariatet.

9) Web-portal – opdatering om den aktuelle situation

Medlemmerne udtrykte tilfredshed med de fremskridt, der var gjort med hensyn til 
udviklingen af den nye web-portal for udvalget og pilotfasen, som skulle starte denne 
uge. Formanden ville aflægge beretning ved næste møde i februar om evalueringen af 
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pilotfasen og udtale sig om tidsplanlægningen for portalens start. Medlemmerne 
opfordredes til at deltage i træningen arrangeret af GD ITEC og GD COMM på onsdag 
og torsdag i denne uge. Særskilte oplysninger ville blive udsendt af sekretariatet. 

10) Diverse sager

a) Opdatering vedrørende udvalgets arbejdsprocedurer (registrerede 
andragender, resuméer sendt til oversættelse, resuméer uddelt til 
medlemmerne) 

Koordinatorerne tog de seneste oplysninger vedrørende den enorme stigning i 
andragender registreret i 2013 sammenlignet med 2012 og 2011 til efterretning. 
Sidste år registreredes 2 862 andragender, hvilket udgør en stigning på 45 % 
sammenlignet med 2012 og 102 % sammenlignet med 2011. 

Det bemærkedes endvidere, at der var blevet udsendt resuméer til medlemmerne op 
til serie 0925/2013 med frist for vedtagelse den 20. januar 2014. Der var blevet 
behandlet ca. 10 000 andragender i lovgivningsperioden 2009-2014. 

Der ville blive udarbejdet en oversigt over udgifter vedrørende indbydelser af 
andragere til at tale ved udvalgsmøderne. 

b) Den Europæiske Ombudsmands særberetning om Frontex

Koordinatorerne bemærkede, at i fortsættelse af beslutningerne truffet på mødet den 16. 
december 2013 var en ny anmodning vedrørende udarbejdelsen af Den Europæiske 
Ombudsmands særberetning om Frontex blevet sendt til Udvalgsformandskonferencen. 

15. Årlig beretning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender 2013

Jarosław Leszek Wałęsa, ordfører, forklarede, at beretningen var mere end bare et resumé af 
sidste års aktiviteter, men en oversigt over hele lovgivningsperioden. Beretningen var inddelt i 
tre dele: a) resumé, b) ny horisont og c) arbejdsmetoder. Han sagde, det var meget vigtigt, at 
udvalget vedtog de nye interne regler, og at parlamentet reviderede forretningsordenen i 
overensstemmelse hermed. Til sidst meddelte ordføreren mødet, at skyggeordførerne var 
blevet enige om kun at arbejde med den engelske udgave af beretningen for at spare tid. Frist 
for ændringsforslag var 27. januar 2014, og vedtagelsen skulle finde sted på mødet den 
11. februar 2014.

Indlæg: Heinz K. Becker var tilfreds med beretningen. Han sagde, at udvalget skulle øge 
samarbejdet med de andre udvalg i forbindelse med dets arbejde. Han nævnte, at han ville 
fremsætte flere ændringsforslag.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández sagde, at man ikke skulle vænne sig til kun at arbejde på ét 
sprog, og at denne gang skulle være en undtagelse. Han foreslog, at beretningen også skulle 
omfatte politiske konklusioner som f.eks. den kraftige stigning i antallet af andragender inden 
for de sidste år og de meget begrænsede midler, udvalget havde til at behandle andragenderne. 
Han udtalte, at web-portalen skulle igangsættes snarest før lovgivningsperiodens udgang, idet 
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man håbede, at det kunne hjælpe udvalget i dets arbejde. Der var også behov for mere 
fleksibilitet i forbindelse med udvalgets besøg.

Charalampos Angourakis beklagede, at beretningen kun forelå på ét sprog. Han udtalte, at det 
var vigtigt at omtale de spørgsmål, udvalget havde behandlet, og de vigtigste spørgsmål skulle 
opføres, således at man kunne se, hvor EU stod i forbindelse med alle disse spørgsmål. Dette 
kunne give udvalget mulighed for at drage konklusioner vedrørende de forskellige EU-
politikområder. Vores udvalg var bedst placeret til at fremsætte bemærkninger og forslag om 
direktiver og disses gennemførelse. Til sidst sagde han, at han ikke kunne tilslutte sig punkt 
21 i beretningen (europæisk statsborgerskab).

Jarosław Leszek Wałęsa kommenterede de forslag, der var fremsat under drøftelsen, om at 
forbedre udkastet til betænkning og glædede sig over ændringsforslagene. 

Formanden mindede om, at der var en stigning på 45 % i antallet af andragender i 2013 
sammenlignet med det foregående år, og at der var indsendt 10 000 andragender i denne 
lovgivningsperiode siden 2009. 

Afgørelse: Frist for ændringsforslag var den 27. februar 2014. Afstemningen om beretningen 
skulle finde sted på mødet den 10.-11. februar 2014. 

16. Beretning fra undersøgelsesrejsen til Grækenland (17.-20. september 2013)

Carlos José Iturgaiz Angulo, delegationsleder, sagde, at delegationen var tilfreds med 
besøgene i de forskellige områder og møderne med de mange myndigheder og lokale folk. 
Beretningen fremsatte 11 henstillinger om den nationale affaldsindsamling og placeringer af 
lossepladser. EU’s miljødirektiver skulle overholdes, og offentlige oplysninger om planerne 
skal være detaljerede og gøres tilgængelige for borgerne, således at de kan danne deres egen 
mening. Han udtalte endvidere, at Kommissionen skulle revidere sin politik om offentlig 
finansiering og nøje kontrollere, hvordan støtten var blevet brugt. Ændringsforslag til 
beretningen kunne sættes til afstemning på næste møde. 

Ioannis Couniniotis, Kommissionen (ENV), udtalte, at Kommissionen tog henstillingerne til 
efterretning. Han understregede, at det græske statsråd allerede adskillige gange havde 
behandlet de tre andragender om Grammatiko, og at det havde udtalt sig for videreførelsen af 
projektet. Kommissionen ville holde øje med projektet, men kunne ikke på nuværende 
tidspunkt se nogen overtrædelse af EU-retten. For så vidt angik lossepladserne i Karvounari, 
udtalte han, at der havde været nogle problemer, men også tydelige fremskridt, og 
Kommissionen ventede på yderligere oplysninger for at foretage en grundigere analyse. 
Vedrørende de andre andragender sagde Kommissionen, at man var i gang med grundige 
undersøgelser.

Formanden bad Kommissionen om at kommentere beretningen og ikke kun dens egne 
aktioner.

Indlæg: Nikolaos Chountis sagde, at det var nødvendigt at arbejde på et mere systematisk 
grundlag, hvilke betød, at der skulle træffes passende foranstaltninger for at stoppe visse 
projekter, især i tilfælde af pengespild eller når de nødvendige undersøgelser ikke var blevet 
gennemført. Han sagde, at konklusionerne i beretningen var korrekte, men at udvalget burde 
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være mere specifikt i visse af de sager, det havde undersøgt, eftersom borgerne forventede 
konkrete initiativer for at skabe ændringer. 

Charalampos Angourakis sagde, at der også var et problem med smog på grund af afbrænding 
af træ, hvilket skabte alvorlige sundhedsproblemer. Han sagde, at rejsen havde været meget 
nyttig, men at delegationen trods sin indsats kun havde set toppen af isbjerget. 
Miljøproblemerne var så store, at vi også burde tale om fordømmelse af visse myndigheder, 
organer og organisationer, som ikke havde gennemført det, de burde have gjort. Han udtalte 
tillige, at udvalget burde være mere specifikt i beretningen.

Nikolaos Salavrakos sagde, at der ikke var nogen tvivl om, at der var talrige forurenings- og 
affaldsproblemer i Grækenland. Men spørgsmålet var, hvor langt udvalget kunne gå rent 
juridisk, da affald henhørte under subsidiaritetsprincippet. Han foreslog at klargøre punkt 6, 7 
og 8 i berentingen, således at der kunne lægges mere vægt på affaldsforvaltningen. 

Zbigniew Zaleski sagde, at disse drøftelser burde finde sted under planlægningsfasen, således 
at de to parter var opmærksomme på fordelene og følgerne af projekterne. 

Marino Baldini ønskede at understrege, hvor vigtigt det var at have en kompetent leder af 
undersøgelsesdelegationen, samt at de græske medlemmer i dette tilfælde var aktivt inddraget. 
Han sagde, at dette besøg kunne være et eksempel på, hvordan denne type aktivitet skulle 
gennemføres.

Andrageren Kyriakos Gkikas opfordrede til at sætte en stopper for alle de miljøforbrydelser, 
der fandt sted i Grækenland. Alle disse projekter skulle undersøges nøje i overensstemmelse 
med miljølovgivningen og de nødvendige genanvendelsesaktioner. 

Carlos José Iturgaiz Angulo sagde til sidst, at kommentarerne ville blive medtaget i den 
endelige beretning, og at drøftelsen viste, at hvor vigtigt besøget var. Han sagde, at vi ikke 
kunne bruge sanktioner, og at det ikke henhørte under vores beføjelser, og at borgerne ville 
være gladere for at se os foreslå løsninger i stedet for straffe.  Han anmodede medlemmerne 
om at foreslå ændringer til punkt 6, 7 og 8. 

Afgørelse: Vedtagelsen af beretningen skulle finde sted på mødet i februar. 

Mødet fortsatte kl. 10.30 under forsæde af Willy Meyer (næstformand).

17. Rapporten om unionsborgerskab 2013. Unionsborgere: jeres rettigheder, jeres 
fremtid

Nikolaos Salavrakos, ordfører, sagde, at han ventede på eventuelle bemærkninger og indlæg 
til sin rapport. 

Nathalie Stockwell, Kommissionen (JUST), understregede, at man havde opnået en masse 
siden 2010. En liste over resultaterne kunne ses på nettet.

Indlæg: Heinz K. Becker foreslog, at 25 gennemførte foranstaltninger omtalt af 
Kommissionen skulle medtages i rapporten. Unionsborgerskabet skulle betragtes som et 
vigtigt resultat; men spørgsmål såsom harmonisering af pensionsrettigheder eller behandling 
af tredjelandsborgere var ikke spørgsmål, der hørte til i denne rapport. 
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Nikolaos Chountis udtalte, at han var enig i kompromisændringsforslag 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Han 
var ikke enig i de to andre ændringsforslag. 

Tatjana Ždanoka udtalte, at unionsborgerskabet skulle tillægges mere betydning og skulle 
gives til de personer, som f.eks. havde lettisk eller estisk pas, som betragtedes som ikke-
unionsborgere i de andre medlemsstater og ikke havde de fulde borgerrettigheder, f.eks. 
stemmeret.

Victor Boştinaru udtalte, at vi burde se på borgernes ret til at stemme og stille op til valg som 
et vigtigt grundlæggende problem. Dette spørgsmål skulle behandles sammen med ordføreren, 
og herefter skulle der fremsættes en klar udtalelse, således at Kommissionen kunne reagere. 

Nikolaos Salavrakos udtalte, at man kunne behandle de generelle principper i rapporten uden 
at gå for meget ind på subsidiaritetsområdet. 

Afgørelse: Afstemningen om rapporten skulle finde sted på mødet i februar. 

18. Andragende 1175/2012 af Tania Jackson, britisk statsborger, om den planlagte 
opførelse af to kernekraftreaktorer i Hinkley Point, Det Forenede Kongerige

Santiago Martinez Iglesias, Kommissionen (ENER), sagde, at Kommissionen mente, at den 
nuværende strålebeskyttelsesordning tog hensyn til disse faktorer og gav tilstrækkelig 
beskyttelse mod farer som følge af udsættelse for ioniserende bestråling både for kvinder og 
mænd såvel som for spædbørn og børn. I Kommissionens udtalelse vedtaget i juli 2012 i 
overensstemmelse med Euratomtraktatens artikel 41 fremsatte Kommissionen det synspunkt,
at den planlagte investering i to atomkraftreaktorer i Hinkley Point opfyldte målene i 
Euratomtraktaten. Han understregede, at det tilkom medlemsstaterne at sikre sig og 
kontrollere, at atomkraftanlæggene havde et tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau, og at der 
blev taget hensyn til de risikoundersøgelser, der var foretaget efter ulykken i Fukusima. 

Indlæg: Keith Taylor sagde, at Kommissionen ikke var gået vidt nok i undersøgelserne, især 
fordi kvinder er udsat for en større risiko i tilfælde af bestråling. Han anmodede om yderligere 
undersøgelser af dette spørgsmål.

Afgørelse: Andragendet ville forblive åbent, mens man ventede på yderligere oplysninger fra 
Kommissionen.

19. Andragende 0413/2012 af Petar Troyanski, bulgarsk statsborger, for "Asociației
pentru libertate de expresie Anna Politovskaya", om påståede uregelmæssigheder i 
forbindelse med kernekraftværker i Bulgarien

Santiago Martinez Iglesias, Kommissionen (ENER), udtalte, at det tilkom Bulgarien at afgøre, 
om det ville bygge et nyt atomkraftanlæg på sit område. Under alle omstændigheder skal EU's 
og Euratoms lovgivning overholdes. Alle investeringsprojekter skulle anmeldes i henhold til 
Euratomtraktatens artikel 41. I denne sag var Kommissionen i 2008 af det synspunkt, at alle 
aspekter af investeringen var i overensstemmelse med målene i Euratomtraktaten. Vedrørende 
undersøgelserne om en påstået ”overproduktion” af elektricitet i atomkraftværket i Kozloduy 
og det fremtidige atomkraftværk i Belene kunne Kommissionen ikke fremsætte nogen 
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bemærkninger, fordi dette område henhører under de nationale myndigheders beføjelser. Han 
bemærkede tillige, at for så vidt angik anmodningen i andragendet om en straffesag, kunne 
Kommissionen ikke fremsætte nogen bemærkninger, fordi strafferetten udelukkende henhørte 
under medlemsstaternes beføjelser. 

Indlæg: Iñaki Irazabalbeitia Fernández sagde, at Kommissionen havde ret, for så vidt angik 
dens beføjelser vedrørende dette emne, og at de dokumenter, de bulgarske myndigheder 
havde indsendt, så ud til at være i overensstemmelse med Unionens bestemmelser. Han 
ønskede endnu en gang at udtrykke sin modstand mod brug af atomkraft. 

Afgørelse: Andragendet ville forblive åbent, mens man ventede på yderligere oplysninger fra 
Kommissionen.

20. Andragende 1666/2013 af P. T., rumænsk statsborger, for foreningen "Save 
Damaroaia and Bucurestii Noi Neighbourhoods", om påstået overtrædelse af EU-
reglerne i forbindelse med opførelse af et meget stort antal bygninger i den 
historiske bydel "Parcelarea Bazilescu" (Bukarest, Rumænien)

P.T., andrager og formand for den forening, i hvis navn han havde indsendt dette andragende, 
udtalte, at nogle store byggeprojekter, der omfattede over 200 bygninger, var i gang i to 
områder omkring Bukarest, herunder et område med historiske monumenter. Som følge af 
visse interessegruppers indflydelse overtrådte myndighederne i Bukarest bestemmelserne 
vedrørende byplanlægning. Der blev opført bygninger uden at give plads for grønne områder i 
omgivelserne og uden at tage hensyn til det nødvendige i at planlægge parkeringspladser. Han 
anmodede om hjælp fra Europa til at beskytte Rumænien. 

Daniela-Valeria Andrei, Kommissionen (ENV), oplyste, at andragendet var ret nyt, og at 
Kommissionen for øjeblikket var i gang med en undersøgelse og ville sende et skriftligt svar i 
overensstemmelse med reglerne. 

Indlæg: Victor Boştinaru sagde, at dette projekt var typisk for det, der for øjeblikket fandt 
sted i Bukarest. Dette område af Bukarest havde altid været meget grønt, selv i den 
kommunistiske tid, og det var det største grønne område i byen. Efterhånden som projektet 
skred frem, voksede forureningen. Han bemærkede tillige, at der var tale om et område med 
særlig beskyttelse mod opførelse af høje bygninger, og at det var af historisk karakter. 
Bestemmelserne vedrørende beskyttelse mod jordskælv var ikke blevet overholdt. Bukarest 
by havde anvendt en meget liberal strategi i forbindelse med dette projekt, og for så vidt angik 
bygningerne, udgjorde Bukarest det mest udsatte område i Rumænien. Taleren mente, at der 
var tale om hvidvaskning af penge i forbindelse med dette projekt. Der burde sendes et klart 
budskab til det rumænske parlament, senatet samt myndighederne i Bukarest by og den 
rumænske ombudsmand.   

Afgørelse: Andragendet ville forblive åbent. Det besluttedes at anmode Kommissionen om at 
afgive svar så hurtigt som muligt, sende andragendet til udvalget for andragender i det 
rumænske parlament og senat samt til den rumænske ombudsmand.

21. Andragende 0359/2012 af Maria Elena Solís Yánez, spansk statsborger, om 
tilladelse til olieefterforskning på Fuerteventura og Lanzarote (De Kanariske Øer), 
som angiveligt krænker direktivet om miljøkonsekvensvurdering og 
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habitatdirektivet
samt

Andragende 559/2012 af Pedro Hernández Camacho, spansk statsborger, og 164 
medunderskrivere, om tilladelse til olieefterforskning på Fuerteventura og 
Lanzarote (De Kanariske Øer), som angiveligt krænker direktivet om 
miljøkonsekvensvurdering og habitatdirektivet

samt
Andragende 0683/2012 af Ma del Carmen Cabrera González, spansk statsborger, 
om tilladelse til olieefterforskning omkring øerne Fuerteventura og Lanzarote (De 
Kanariske Øer), som hævdes at tilsidesætte vandrammedirektivet

samt
Andragende 1826/2012 af Daniel Pérez Creus, spansk statsborger, om tilladelsen til 
olieefterforskning ved Fuerteventura og Lanzarote (De Kanariske Øer)

samt
Andragende 0801/2013 af María Mercedes Gómez Sande, spansk statsborger, om 
tilladelsen til olieefterforskning ved Fuerteventura og Lanzarote (De Kanariske 
Øer)

Pedro Hernandez Camacho, andrager, forklarede, at de fire andragender omhandlede 
spørgsmålet om miljø og energi i forbindelse med olieefterforskning på Fuerteventura og 
Lanzarote (De Kanariske Øer). Han sagde, at den spanske regering havde givet tilladelse til 
borearbejde på dybt vand i området, som strækker sig over mere end 6 000 km2. Hvert år 
besøger over 12 mio. turister De Kanariske Øer. Disse projekter bringer det nationale aktiv, 
som øerne er, i fare til fordel for et privat olieselskab. Bestemmelserne om boring på dybt 
vand var ikke blevet overholdt, Og man havde ikke undersøgt nogen alternativer. Boringerne 
kunne også forårsage seismiske risici. Kommissionen var fuldt ud opmærksom på dette, men 
havde lukket øjnene for det og havde ikke reagerer på disse projekter. 

En video blev vist. Indlæg: Richard Steiner, Marisa Tejedor og Horst Likens. Wilsons tale 
blev uddelt skriftligt. 

Maria Del Carmen Cabrera Gonzalez, andrager, understregede, at dybt vand var den eneste 
drikkevandskilde på De Kanariske Øer, da der ikke var nogen floder eller søer, og det ikke 
regnede så meget. Vand var et fælles gode og ikke noget, der skulle tjenes penge på. Hun 
sagde, at andragerne også kæmpede for de fremtidige generationer, og at det var uforståeligt, 
at dette kunne ske i det 21. århundrede. 

Domingo Montanez Montanez, andrager, understregede risiciene, der ville opstå, hvis der var 
et udslip på grund af boring på dybt vand. Øernes afhængighed af afsaltningsanlæg for at 
skaffe drikkevand skabte en særlig sårbar situation i tilfælde af et olieudslip. Skaderne ville 
naturligvis være meget alvorlige, og der var ikke nogen klare garantier for, at det ikke ville 
ske. 

Maria Mercedes Gomes Sande, andrager, spurgte om, hvad betydningen af alle de europæiske 
bestemmelser som f.eks. landskabskonventionen var, hvis disse krav ikke blev overholdt på 
nationalt plan. Der var ikke nogen borgerdeltagelse i dette projekt. Bestemmelserne 
vedrørende landskabsplanlægning blev overtrådt, og bæredygtige krav vedrørende øerne og 
turismen blev ikke taget i betragtning. 
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Daniel Fernandez Gomez, Kommissionen (ENV), sagde, at det henhørte under de nationale 
myndigheders beføjelser at gennemføre og sørge for overholdelse af EU-lovgivningen, og at 
dette ville medvirke til at undgå risici ved denne form for aktivitet. Kommissionen havde 
anmodet om oplysninger fra de spanske myndigheder, som havde meddelt, at 
olieefterforskningsprojekterne var gået igennem en miljøindvirkningsvurdering, der havde 
omfattet de direkte og indirekte virkninger, som dette projekt kunne få for miljøet. Før de 
kompetente myndigheder havde givet den endelige tilladelse til projekterne, kunne 
Kommissionen ikke bedømme, om miljøindvirkningsvurderingen var blevet overtrådt eller ej. 
Så snart projekterne var blevet bevilget, ville Kommissionen holde nøje øje med, at alle krav i 
EU-lovgivningen blev overholdt.

Indlæg: Juan Fernando López Aguilar sagde, at den spanske socialistiske delegation gav sin 
fulde støtte til andragerne. Der var i høj grad tvivl om, hvorvidt EU’s miljølovgivning var 
blevet overholdt. En bæredygtig turisme var selv rygraden for øerne, og der var en 
modsætning mellem denne interesse og det forelagte projekt. Direktiverne vedrørende private 
og offentlige investeringer, dyreliv og planteliv og beskyttede områder i forbindelse med 
Natura 2000 rejste tvivl. Der var også mangel på konkurrence, da alle projekterne skulle gives 
til ét eneste selskab. Han opfordrede til, at disse projekter blev standset. 

Victor Boştinaru henviste til oliekatastrofen i Den Mexicanske Golf og den enorme 
indvirkning og sagde, at Kommissionen burde tage højde for det, man kunne lære af denne 
tragedie. Han sagde, at miljøindvirkningsvurderingen kun var blevet gennemført for dette 
projekt. Der var for øjeblikket forhandlinger i gang vedrørende ændring af direktivet, hvis mål 
var at sikre gennemskuelighed, objektivitet og forebyggelse af interessekonflikter i andre 
lignende tilfælde. Han mindede om, at de lokale myndigheder og folk var imod projektet, at 
de berørte parter ikke var blevet hørt, og at man ikke havde ledt efter andre alternative kilder. 

Gabriel Mato Adrover sagde, at Kommissionen ikke havde konstateret nogen overtrædelser af 
lovgivningen. Han sagde, at der var blevet foretaget talrige offentlige høringer vedrørende 
projektet, bl.a. i institutioner, lokale myndigheder, ngo’er og fiskere, og selv den grønne 
cykelklub var blevet hørt såvel som tusinder af andre mennesker. 

Raül Romeva i Rueda udtalte, at der ikke havde været en ordentlig høring, og at folks 
meninger var blevet afvist. Projektet var imod modellen for alternativ ren energi. Han 
understregede tillige, at miljøvirkningen var alvorlig og ikke kunne genoprettes.

Vicente Miguel Garcés Ramón sagde, at Kommissionen havde pligt til at føre tilsyn med 
situationen på EU’s område, og at de lokale myndigheder var imod dette projekt, hvilket der 
burde tages højde for. Han anmodede Kommissionen om at være mere aggressiv og kræve 
alle de oplysninger ind, som den endnu ikke havde. Man burde ligeledes kræve af den spanske 
regering, at den sørgede for, at den lokale befolkning ikke blev skadet i sine økonomiske 
aktiviteter og turisme. Udvalgte burde anmode Kommissionen om at fortsætte med 
undersøgelserne.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández mente, at omfanget af dette projekt gik ud over direktivets 
arbejdsområde, da det var et spørgsmål om folks grundlæggende rettigheder. Der var tale om 
drikkevand, fordi der var en trussel, og man burde forsvare øboernes ret til drikkevand. 
Olieboring i farvandet omkring øernes kyster var imod dette princip. 

Willy Meyer, næstformand, sagde, at han var meget overrasket over, at civilsamfundet var 
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kommet her for at kræve overholdelse af forsigtighedsprincippet i et sådant projekt og ikke 
Kommissionen, hvis svar på klagerne var modstridende. Han var bekymret over, at ifølge 
udtalelser fra eksperten Richard Steiner, som havde undersøgt miljøindvirkningsvurdering 
forelagt af Repsol, var nogle af brøndene på De Kanariske Øer dybere end den, som havde 
forårsaget olieudslippet i Den Mexicanske Golf, og at sådan et projekt ikke ville blive 
godkendt af de amerikanske myndigheder på baggrund af erfaringerne med denne katastrofe. 
Han understregede tillige Steiners udtalelse, hvorefter den mængde olie, der ville slippe ud i 
tilfælde af en katastrofe, ville være meget større, end miljøindvirkningsvurderingen angav. 

Tolkningen sluttede 12.46. Mødet fortsatte udelukkende på spansk. 

Afgørelse: Andragendet ville forblive åbent, mens man ventede på yderligere oplysninger fra 
Kommissionen.

* * *

22. Behandling af B-andragender

Behandlingen af følgende andragender ville blive betragtet som afsluttet: 1386/2011, 
0079/2012, 0109/2012, 0244/2012, 0637/2012, 1814/2012, 0353/2012, 0570/2012, 
0594/2012, 1038/2012, 1041/2012, 1450/2012, 1555/2012, 1657/2012, 1704/2012, 
1773/2012, 1778/2012, 1798/2012, 1799/2012, 1802/2012, 1812/2012, 1877/2012, 
1905/2012, 1939/2012, 0034/2013, 0042/2013.

Følgende andragender ville blive flyttet fra sektion ”B” og forblive åbne. 0181/2011, 
0134/2012 and 1321/2012.

o O o

23. Tid og sted for næste møde
 Den 10. februar 2014 kl. 15.00-18.00
 Den 11. februar 2014 kl. 9.00-12.00 

Næstformanden hævede mødet kl. 12.57.

Bilag:

Liste over andragender, der opfyldte betingelserne for behandling siden sidste møde den 
16. december 2013.
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