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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2014)01_20+21

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 20ής Ιανουαρίου 2014, από 15.00 έως 18.30

και της 21ης Ιανουαρίου 2014, από 09.00 έως 12.30
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 στις 15.15, υπό την προεδρία της 
Erminia Mazzoni (προέδρου).

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης  PETI_OJ\1015250

Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται με τη σειρά εξέτασης που εμφαίνεται στα παρόντα 
πρακτικά.

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων των:

- 25-26 Νοεμβρίου 2013
- 5 Δεκεμβρίου 2013
Τα πρακτικά εγκρίνονται.

3. Ανακοινώσεις της προέδρου

Η πρόεδρος δεν προβαίνει σε ανακοινώσεις.

4. Διάφορα

Δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση.

5. Αναφορά 0446/2007, του Harry Shindler, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
δικαίωμα των βρετανών πολιτών που διαμένουν στο εξωτερικό να ψηφίζουν στις 
εθνικές βουλευτικές εκλογές

Η κ. Charlotte Oliver εκπροσωπεί τον αναφέροντα. Διανέμει επιστολή σχετικά με την 
καταγγελία της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
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(Shindler εναντίον Ηνωμένου Βασιλείου αίτηση αριθ. 19840/09), η οποία ήταν αρνητική 
σχετικά με την υπόθεση του κ. Shindler. Η κ. Oliver εξηγεί ότι κατόπιν της συνάντησης με 
την επίτροπο Vivian Reding τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, η Επιτροπή ήταν θετική ως προς 
την εξέταση της υπόθεσης που αφορά το δικαίωμα ψήφου των Βρετανών πολιτών που ζουν 
στο εξωτερικό στις εθνικές βουλευτικές εκλογές.

Ο κ. Tibor Vaszi (Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ JUST) δηλώνει ότι η Επιτροπή έχει επίγνωση 
της εν λόγω υπόθεσης. Η διοργάνωση των εθνικών βουλευτικών εκλογών δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας. Ενημερώνει τα μέλη ότι η Επιτροπή έχει έλθει 
σε συζήτηση με τα κράτη μέλη για το ζήτημα αυτό από το 2010 και το 2013 ανακοίνωσε ότι 
θα διατυπώσει πρόταση, στο πλαίσιο της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
ιθαγένεια, προκειμένου να δίνεται με εποικοδομητικό τρόπο η δυνατότητα στους Ευρωπαίους 
πολίτες που ζουν σε άλλη χώρα να διατηρούν το δικαίωμα ψήφου τους στις εθνικές εκλογές 
στη χώρα καταγωγής τους. Ο κ. Vaszi κλείνει τη συζήτηση επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα επανέλθει πολύ σύντομα, στις αρχές του 2014, με τις προτάσεις της.

Ομιλητές: η πρόεδρος.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επόμενη ανακοίνωσή της και η επιτροπή θα 
απευθύνει επιστολή στην επίτροπο Reding στην οποία θα εκφράζει την στήριξή της στο 
δικαίωμα ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό στις εθνικές εκλογές της 
χώρας καταγωγής τους και θα ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία σε σχέση 
με το ζήτημα αυτό.

6. Αναφορά 1138/2012, του Βασίλειου Αντωνόπουλου (ελληνικής ιθαγένειας), εξ 
ονόματος των ταξιδιωτικών λεωφορείων κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, σχετικά 
με την απελευθέρωση των οδικών επιβατικών μεταφορών

Η Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τον κ. Ορέστη Νικολάου (COMP), εξηγεί ότι η ελληνική 
κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα όσον αφορά την απελευθέρωση των οδικών επιβατικών 
μεταφορών στην Ελλάδα και έχει χαράξει στρατηγική για το άνοιγμα του τομέα σύμφωνα με 
τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και την ενωσιακή νομοθεσία που αφορά την 
ανάθεση συμβάσεων για υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών, προκειμένου να θεσπίσει την
απαιτούμενη νομοθεσία. Όσον αφορά τα εικαζόμενα επιλεκτικά πλεονεκτήματα υπέρ των 
εταιρειών ΚΤΕΛ ΑΕ, η Επιτροπή ενημερώνει τον αναφέροντα ότι έχει ήδη ξεκινήσει να 
διερευνά τα ζητήματα σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, μετά από 
καταγγελία ένωσης ανταγωνιστών. Η Επιτροπή δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την αξιολόγησή 
της και, εάν κριθεί απαραίτητο, θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Ομιλητές: ο κ. Σαλαβράκος, η πρόεδρος.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς περατώνεται.  Θα αποσταλεί απάντηση στον 
αναφέροντα.

7. Αναφορά 711/2012, του Mariysz Miasko, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
δικηγορικού γραφείου «Kancelaria Prawne Viggen», σχετικά με την ερμηνεία 
ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον 
αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του 
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οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου

Η Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από την κ. Ewa Ptaszynska (ΓΔ MOVE) δηλώνει ότι ο 
αναφέρων δεν συμφωνεί με τη διατύπωση του Παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1071/2009. Εξηγεί ότι το Παράρτημα IV περιλαμβάνει κατάλογο των πλέον σοβαρών 
παραβάσεων και ότι οι παραβάσεις αυτές προσδιορίζονται αναφορικά προς τις διατάξεις, οι 
οποίες θεσπίζονται σε διάφορα κείμενα της ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα των 
μεταφορών και πρέπει να ερμηνεύονται στο πλαίσιο των κανόνων αυτών. Τούτο ισχύει 
ειδικότερα στην περίπτωση των παραβάσεων της νομοθεσίας που διέπει τον χρόνο οδήγησης, 
τα διαλείμματα και τον χρόνο ανάπαυσης, οι οποίες αναφέρονται στο σημείο 1 του 
Παραρτήματος αυτού και παραπέμπουν σαφώς στους συναφείς ορισμούς του Κανονισμού 
(ΕΚ) 561/2006.

Ομιλητές: η πρόεδρος.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς περατώνεται. Θα αποσταλεί απάντηση στον 
αναφέροντα. 

8. Αναφορά 0021/2013, του John Savage, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
υπέρμετρες δαπάνες του Πάρκου Διαχείρισης Αποβλήτων Allerton

Ο κ. Jose J. Diaz Del Castillo, ο οποίος εκπροσωπεί την Επιτροπή (ENV), επισημαίνει ότι η 
αναφορά θίγει περιβαλλοντικά θέματα, θέματα ανταγωνισμού, κρατικής ενίσχυσης και 
δημοσίων συμβάσεων και ότι το προκείμενο έργο βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο 
και δεν έχει εκδοθεί ακόμη άδεια κατασκευής. Δηλώνει ότι το ΗΒ ανακυκλώνει το 35% και 
αποτεφρώνει το 12% των δημοτικών στερεών αποβλήτων. Σύμφωνα με όσα γνωρίζει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΗΒ δεν διαθέτει νομοθεσία σχετικά με την αποτέφρωση, όπως 
συμβαίνει σε άλλα κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεραίνει ότι, εάν προχωρήσει το 
εν λόγω έργο, προφανώς θα αποτελέσει αντικείμενο των οδηγιών για την αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για τις βιομηχανικές εκπομπές.

Ο έτερος ομιλητής εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Paulo Silva (MARKT), 
δηλώνει ότι στη σύμβαση που αφορά το έργο δεν εμφαίνονται παραβάσεις των νόμων της ΕΕ 
περί δημοσίων συμβάσεων, όπως το εύρος των διαφορετικών αποβλήτων, η διάρκεια της 
σύμβασης και οι τεχνικές λύσεις.

Ομιλητές: Peter Jahr, Iñaki Irazabalbeitia Fernández και η πρόεδρος. Ο Edward McMillan-
Scott είχε ενημερώσει την πρόεδρο και είχε απολογηθεί για την αδυναμία του να παρευρεθεί στη 
συζήτηση επί του συγκεκριμένου θέματος.

Απόφαση: Αποφασίζεται ότι η εξέταση της αναφοράς περατώνεται. Θα αποσταλεί 
απάντηση στην αναφορά, η οποία θα περιέχει τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

9. Αναφορά 0768/2012, της Ana Martina Varela Velo, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εργασίες σε χρυσωρυχείο που πρόκειται να διεξαχθούν με τη μέθοδο της ανοικτής 
εκσκαφής στον δήμο της Cabana (La Coruña, Γαλικία)

Η αναφέρουσα, κ. Ana Martina Varela Velo, παρουσιάζει την αναφορά της σχετικά με το 
έργο εξόρυξης χρυσού στο Corcoesto του δήμου Cabana (περιφέρεια της La Coruña, Γαλικία) 
Η αναφέρουσα εκφράζει ανησυχία σχετικά με τις καταστροφικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
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του εν λόγω έργου, κυρίως επειδή το σημείο του ορυχείου θα βρίσκεται μόλις 140 μέτρα από 
το ποτάμι και λίγα χιλιόμετρα από το βουνό, το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τα πουλιά, 
καθώς και κοντά σε περιοχές του δικτύου Natura2000. Το ορυχείο θα βρίσκεται επίσης πολύ 
κοντά σε αγροτικές περιοχές και σε χλωρίδα και πανίδα. Τέλος, η αναφέρουσα προτείνει την 
απόρριψη του σχεδίου.

Η κ. Ana Miranda Paz, η οποία εκπροσωπεί τον κ. Francisco Garcia Trigo, υποστηρίζει ότι το 
χρυσωρυχείο θα έχει πολλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την καταστροφή πολλών 
στρεμμάτων γης και αλιευτικών εγκαταστάσεων και θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα 
υγείας, καθώς θα γίνεται χρήση κυανίου κατά τις τεχνικές διαδικασίες του. Η 
ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτό το έργο αυξάνεται συνεχώς, ενώ έχει ξεκινήσει εκστρατεία 
και έχουν γίνει μεγάλες διαδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν 15-20.000 άνθρωποι. Επίσης, 
επισημαίνει ότι οι επιστημονικοί κύκλοι είναι αντίθετοι με το έργο. Τέλος, εφιστά την 
προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο γεγονός ότι το έργο δεν αφορά μόνο την Γαλικία, 
αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κ. Noelia Vallejo Pedregal, ΓΔ ENV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρει ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές και έλαβε απαντήσεις που 
περιλαμβάνουν εκθέσεις εκ μέρους των περιβαλλοντικών γραφείων και των γραφείων 
υποδομών της Γαλικίας, σύμφωνα με τις οποίες το έργο του ορυχείου δεν έχει εγκριθεί. 
Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, τις οποίες διαβίβασαν οι ισπανικές αρχές, έχουν κινηθεί 
διαδικασίες για την απόρριψη του έργου και εάν υπάρξει νέο σχέδιο, θα πρέπει να περάσει 
από όλες τις σχετικές διαδικασίες.

Ομιλητές: Ο Antolín Sánchez Presedo δηλώνει ότι δεν είναι καταρχήν αντίθετος με τα 
ορυχεία χρυσού, αλλά είναι υψίστης σημασίας η τήρηση της ενωσιακής νομοθεσίας και ο 
τρόπος εφαρμογής της. Επισημαίνει ότι το έργο απορρίπτεται επί του παρόντος επί τη βάσει 
των δεδομένων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, η εξέταση των αναφορών 
παραμένει ανοικτή μέχρι να ληφθούν οι τελικές πληροφορίες.

Ο Willy Meyer, αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι, όπως φαίνεται, το έργο θα ακυρωθεί και θα 
σώσει την περιοχή από πολλές εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον και 
προβλήματα υγείας που θα προκαλούσε η χρήση κυανίου.  Παρότι ειπώθηκε ότι το έργο δεν 
θα προχωρήσει, ο ίδιος προτείνει η εξέταση των αναφορών να παραμείνει ανοικτή για παν 
ενδεχόμενο, ώστε να διασφαλιστεί ότι η απόφαση της κυβέρνησης για την Γαλικία δεν είναι 
προσωρινή.

Ο Iñaki Irazabalbeitia Fernández συμφωνεί με τους προλαλήσαντες και υποστηρίζει ότι ο 
κύκλος ζωής του ορυχείου θα είναι πολύ περιορισμένος, το οποίο σημαίνει ότι όλα τα 
μειονεκτήματα από το άνοιγμα του ορυχείου θα διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Το μέλος προτείνει η επιτροπή να διατηρήσει ανοικτή την εξέταση αυτού του ζητήματος 
μέχρι να ληφθεί η αμετάβλητη και οριστική απόφαση από την Γαλικία.

Ο Francisco Jose Millán Mon δηλώνει ότι οι ισπανικές αρχές, και κυρίως στη Γαλικία, έχουν 
επίγνωση των επιβλαβών επιπτώσεων του εν λόγω έργου και έχει λεχθεί ότι αυτό δεν θα 
προχωρήσει. Το έργο πρέπει να απορριφθεί εφόσον δεν πληρούνται οι περιβαλλοντικές, 
τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται και από τα μέσα 
της Γαλικίας. Όταν η επιτροπή λάβει την οριστική απόφαση, η εξέταση της αναφοράς μπορεί 
να περατωθεί.
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Ο Carlos José Iturgaiz Angulo, αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι δεν τίθεται θέμα, εφόσον δεν έχει 
δοθεί έγκριση για το εν λόγω έργο. Η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σαφέστατη. 
Η εξέταση της αναφοράς μπορεί να παραμείνει ανοικτή έως ότου ληφθεί η οριστική 
απόρριψη.

Η κ. Miranda Paz σχολιάζει ότι η εξέταση της αναφοράς πρέπει να παραμείνει ανοικτή. 
Εξηγεί ότι το έργο δεν εγκρίθηκε επειδή δεν διέθετε αρκετούς χρηματικούς πόρους.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς αποφασίζεται να παραμείνει ανοικτή εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επερχόμενη 
ανακοίνωσή της.

Στις 16.12 την προεδρία αναλαμβάνει ο Willy Meyer (αντιπρόεδρος).

10. Αναφορά 0095/2012, του Julio Martín De Eugenio Manglano, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της οργάνωσης «Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción 
de Valdemoro», σχετικά με την προβλεπόμενη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας 
λυμάτων στο Valdemoro και Cimpozuelos (Μαδρίτη) με αποτέλεσμα τον αρνητικό 
αντίκτυπό της στο δίκτυο Natura 2000 και την παραβίαση της οδηγίας για τα άγρια 
πτηνά και τους οικοτόπους

και
Αναφορά 0282/2012 του Javier Carrillo Castaño, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του κινήματος EQUO, σχετικά με τη δημιουργία υποδομών για την επεξεργασία 
λυμάτων στη Μαδρίτη (δήμοι Valdemoro και Cimpozuelos), με αποτέλεσμα τον 
αρνητικό αντίκτυπο στο δίκτυο Natura2000 και την παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ 
καθώς και των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα πτηνά

Ο κ. Vicente Garcia de Paredes Perez de Sevilla, ένας εκ των αναφερόντων, ισχυρίζεται ότι 
δεν πραγματοποιήθηκε επαρκής αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου και επομένως τα 
δύο αυτά έργα πρέπει να απορριφθούν. Αυτές οι περιοχές προστατεύονται από διάφορες 
ευρωπαϊκές οδηγίες και από το δίκτυο Natura2000. Καταλήγει λέγοντας ότι υπάρχουν 
εναλλακτικές θέσεις για τα εν λόγω έργα και οι αρχές έχουν επίγνωση αυτών. Σύμφωνα με 
τον αναφέροντα υπάρχει ακόμη χρόνος για να αλλάξουν τα σχέδια.

Ο κ. Jose J. Ramos Florido, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γνωστοποιεί ότι έχει 
ξεκινήσει έρευνα σχετικά με αυτά τα έργα. Εφόσον η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων 
βρίσκεται κοντά στο δίκτυο Natura2000, απαιτείται αξιολόγηση περιβαλλοντικού 
αντικτύπου. Το έργο αφορά και άλλες οδηγίες. Ο ομιλητής επισημαίνει ότι σχετικά με το 
έργο στο Valdemoro προβλέπεται υποχρεωτική αξιολόγηση αντικτύπου, γεγονός που 
σημαίνει ότι πιθανώς υπάρχει αντίκτυπος στο περιβάλλον της περιοχής. Όσον αφορά το άλλο 
έργο, οι ισπανικές αρχές δηλώνουν ότι δεν είναι απαραίτητη η αξιολόγηση αντικτύπου. Τα 
έργα δεν έχουν προχωρήσει ακόμη, η κατασκευή δεν έχει ξεκινήσει και δεν υπάρχει 
χρηματοδότηση από την ΕΕ για αυτά τα έργα.

Ομιλητές: Ο Iñaki Irazabalbeitia Fernández ζητά περαιτέρω πληροφορίες για τις 
εναλλακτικές θέσεις και το κόστος τους.

Ο κ. Javier Carrillo Castaño, ένας εκ των αναφερόντων, διατείνεται ότι οι αγωγοί θα 
βλάψουν τους κατοίκους και υφίστανται λόγοι για τους οποίους πρέπει να πραγματοποιηθεί 
νέα αξιολόγηση αντικτύπου. 
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Ο Willy Meyer, εξ ονόματος του κόμματός του, υποστηρίζει ότι κανείς δεν αμφισβητεί την 
ανάγκη μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, αλλά πρέπει να βρεθεί η ισορροπία με το 
περιβάλλον και να μην κατασκευαστεί με κάθε κόστος. Συνεπώς, όπως δήλωσε ο ίδιος, 
πρέπει να επικεντρωθούμε στις εναλλακτικές επιλογές.

Απόφαση: Η εξέταση των αναφορών παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επιτροπή θα εξετάσει τις πληροφορίες όσον 
αφορά τις εναλλακτικές θέσεις.

11. Αναφορά 0838/2012, του Βασίλη Χατζηευαγγέλου, κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο

Ο κ. Vincent Depaigne, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (JUST), τονίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και η Ένωση δύναται να παρεμβαίνουν μόνο όταν τους ανατίθεται αρμοδιότητα 
βάσει των Συνθηκών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε την αναφορά και δεν βρίσκει σύνδεση 
ανάμεσα στην αναφορά και την ενωσιακή νομοθεσία. Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία εμπίπτει 
στην εθνική νομοθεσία, εάν δεν υπάρχει τέτοια σύνδεση. Τέλος, δηλώνει ότι αυτή η 
διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει.

Ομιλητής: Ο αντιπρόεδρος, επισημαίνει ότι τέτοιου είδους ευαίσθητα ζητήματα πρέπει να 
παρακολουθούνται και η εξέταση αυτού του θέματος πρέπει να παραμείνει ανοικτή.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

12. Αναφορά 1653/2010, της Mαρκέλλας Ησαΐα-Τσιάκκα, κυπριακής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της κυπριακής «Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μητέρων», 
σχετικά με διακρίσεις σε βάρος παιδιών γυναικών προσφύγων

Ο κ. Νικόλαος-Ι. Ηλιόπουλος, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JUST), υποστηρίζει 
ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ισχύει μόνον εφόσον εφαρμόζει το δίκαιο της 
ΕΕ. Δηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε παρατεταμένη αλληλογραφία με την 
αναφέρουσα, η οποία επιπλέον είχε υποβάλει καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 
εξέταση της οποίας περατώθηκε αργότερα από την Επιτροπή. Ο λόγος ήταν ότι οι κοινωνικές 
παροχές δεν καλύπτονται από την ενωσιακή νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε 
την καταγγέλουσα στον Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ομιλητές: Ο Jarosław Leszek Wałęsa ζητεί να παραμείνει η εξέταση της αναφοράς ανοικτή 
έως ότου δοθεί απάντηση από το ΕΔΑΔ. Ο αντιπρόεδρος επισημαίνει ότι αυτή η αναφορά, 
όπως και η προηγούμενη, αποτελεί επίσης ευαίσθητο θέμα.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το πόρισμα του ΕΔΑΔ και η 
επιτροπή θα προσφύγει στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών για γνωμοδότηση 
σχετικά με αυτό το θέμα.

από 17.30 έως 18.30 (κεκλεισμένων των θυρών)
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13. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09.10 υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni (προέδρου).

14. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

1) Συνέχεια των αναφορών σχετικά με την μετανάστευση

Οι συντονιστές θεωρούν ότι οι αναφορές σχετικά με τη μετανάστευση, κυρίως όσον 
αφορά την Lampedusa, έχουν εξαιρετική σημασία και αποφασίζουν να απευθύνουν 
επιστολή προς την ελληνική κυβέρνηση με την οποία θα ζητούν πληροφορίες σχετικά
με τα σχέδια της ελληνικής Προεδρίας σε σχέση με αυτό το ζήτημα.

2) Αιτήματα για τη διαδικασία του κατεπείγοντος 

Οι συντονιστές αποφασίζουν να κάνουν δεκτά τα αιτήματα για τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος σχετικά με αναφορές οι οποίες συνοδεύονται από περιλήψεις και 
συστάσεις (1480/2013, 1481/2013, 1845/2013, 2727/2013, 2761/2013, 2843/2013). Για 
τα υπόλοιπα αιτήματα αποφασίζεται να ακολουθηθεί η γραπτή διαδικασία (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, 2716/2013, 2813/2013). Επομένως, οι συντονιστές θα λάβουν 
το κατάλογο με τις υπόλοιπες αναφορές, για τις οποίες ζητήθηκε το κατ'επείγον, με τις 
προσωρινές συστάσεις σχετικά με το παραδεκτό, έως το πρωί της Τρίτης (23/01/2014). 
Οι συντονιστές αναμένεται να δώσουν την απάντησή τους το συντομότερο δυνατό. 

3) Αιτήσεις για τροποποίηση των συστάσεων σχετικά με νέες αναφορές

i) Η αίτηση για τροποποίηση του καθεστώτος της αναφοράς (0655/2013) ώστε να 
κριθεί παραδεκτή απορρίπτεται. 

ii) Η αίτηση για τροποποίηση του καθεστώτος των αναφορών (σειρά 725-825/2013, 
διάφορες αιτήσεις, 0884/2013 και 0829/2013) ώστε να κριθούν παραδεκτές 
απορρίπτεται. 

4) Επείγουσα αποστολή στον Τάραντα για το εργοστάσιο ILVA 

Οι συντονιστές επιβεβαιώνουν την προηγούμενη απόφασή τους να μην αναλάβουν νέα 
αποστολή πριν από τις εκλογές. Ωστόσο, επί τη βάσει της πρότασης του κ. Jahr 
συμφωνείται ότι οποιοδήποτε μέλος της επιτροπής PETI μπορεί να μεταβεί στον 
Τάραντα και να ενημερώσει την επιτροπή. 

5) Αναπηρίες
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Η επιτροπή EMPL είναι η κύρια αρμόδια επιτροπή για αυτό το ζήτημα. Η επιτροπή
PETI θα παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και θα αναλάβει δράση εάν χρειαστεί. 

6) Δημόσια ακρόαση σχετικά με την πρώτη Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών

Η επιτροπή ENVI οργανώνει ακρόαση σχετικά με το θέμα «Right2 Water» στο πλαίσιο 
της πρώτης Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών. Η επιτροπή PETI και δύο άλλες 
επιτροπές εμπλέκονται στη διαδικασία της ακρόασης. Οι συντονιστές συζητούν τον 
ρόλο της επιτροπής PETI και ενθαρρύνουν τα μέλη να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή 
τη διαδικασία. Η κ. Mazzoni, πρόεδρος, θα μιλήσει στην ακρόαση κατά την πρώτη 
συνεδρίασή της. Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2014, στις
15.00 στην αίθουσα JAN 4Q2.

7) Προγραμματισμός μελλοντικής ημερήσιας διάταξης

Η κ. Belier ζήτησε να συμπεριληφθούν στην μελλοντική ημερήσια διάταξη οι αναφορές 
σχετικά με την περιοχή Notre Dame des Landes (1342/2013 και 1645/2013). Η αίτηση 
απορρίπτεται. 

8) Σχέδια ημερήσιας διάταξης

Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης του Φεβρουαρίου εγκρίνεται και θα διανεμηθεί από τη 
γραμματεία.

9) Διαδικτυακή πύλη - ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση.

Τα μέλη χαιρετίζουν την πρόοδο που σημειώθηκε σχετικά με τη δημιουργία της νέας 
διαδικτυακής πύλης της επιτροπής και την πιλοτική φάση που θα ξεκινήσει αυτή την 
εβδομάδα. Η πρόεδρος θα ενημερώσει τα μέλη στην επόμενη συνεδρίαση του 
Φεβρουαρίου σχετικά με την αξιολόγηση της πιλοτικής φάσης και διατυπώνει 
συστάσεις όσον αφορά το χρόνο έναρξης της διαδικτυακής πύλης. Τα μέλη καλούνται 
να συμμετάσχουν στις εκπαιδευτικές συνεδρίες που διοργανώνουν η ΓΔ ITEC και η ΓΔ 
COMM την Τετάρτη και την Πέμπτη αυτής της εβδομάδας. Ξεχωριστές πληροφορίες 
θα αποσταλούν από τη γραμματεία. 

10) Διάφορα

α) Ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες εργασίας της επιτροπής (καταχωρημένες 
αναφορές, περιλήψεις που έχουν αποσταλεί προς μετάφραση, περιλήψεις που 
διανέμονται στα μέλη) 

Οι συντονιστές λαμβάνουν γνώση των τελευταίων πληροφοριών όσον αφορά την 
μαζική αύξηση των καταχωρημένων αναφορών το 2013 σε σχέση με το 2012 και το
2011. Το παρελθόν έτος καταχωρήθηκαν 2.862 αναφορές, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν αύξηση κατά 45% σε σχέση με το 2012 και 102% σε σχέση με το
2011. 
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Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι περιλήψεις διανεμήθηκαν στα μέλη έως τη σειρά
925/2013 με προθεσμία έγκρισης στις 20 Ιανουαρίου 2014. Κατά την περίοδο 2009-
2014 εξετάστηκαν περίπου 10.000 αναφορές. 

Θα συνταχθεί περίληψη με τα έξοδα των προσκεκλημένων στις συνεδριάσεις της 
επιτροπής αναφερόντων που καλύφθηκαν. 

β) Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σχετικά με την Frontex

Οι συντονιστές σημειώνουν ότι σε συνέχεια των αποφάσεων της συνεδρίασης της 16ης 
Δεκεμβρίου 2013, απεστάλη στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών νέο αίτημα 
για την εκπόνηση της ειδικής έκθεσης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σχετικά με την
Frontex. 

15. Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 
έτος 2013

Ο Jarosław Leszek Wałęsa, εισηγητής, εξηγεί ότι η έκθεση δεν συνιστά απλώς μια περίληψη 
των δραστηριοτήτων του παρελθόντος έτους, αλλά μια συνολική θεώρηση ολόκληρης της 
κοινοβουλευτικής περιόδου. Η έκθεση διαιρείται σε τρία μέρη: α) περίληψη, β) νέος 
ορίζοντας και γ) μέθοδοι εργασίας. Επισημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η επιτροπή θα 
εγκρίνει τους νέους εσωτερικούς κανόνες και το Κοινοβούλιο θα αναθεωρήσει αναλόγως τον 
Κανονισμό. Τέλος, ο εισηγητής ενημερώνει τα μέλη ότι οι σκιώδεις εισηγητές συμφώνησαν 
να ασχοληθούν μόνο με την αγγλική έκδοση της έκθεσης για λόγους οικονομίας χρόνου. Η 
προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών λήγει στις 27/01/2014 και η έγκριση θα πραγματοποιηθεί 
στη συνεδρίαση στις 11/02/2014.

Ομιλητές: Ο Heinz K. Becker εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση. Αναφέρει ότι η 
επιτροπή κατά τις εργασίες της πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία με άλλες επιτροπές. 
Δηλώνει ότι θα καταθέσει ορισμένες τροπολογίες.    

Ο Iñaki Irazabalbeitia Fernández υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχει η συνήθεια να 
χρησιμοποιείται μία μόνο γλώσσα εργασίας και ότι αυτή η φορά πρέπει να θεωρηθεί 
εξαίρεση. Προτείνει να συμπεριληφθούν στην έκθεση πολιτικά συμπεράσματα, όπως είναι η 
σημαντική αύξηση των αναφορών κατά το τελευταίο έτος και οι ελάχιστοι πόροι που έχει η 
επιτροπή στη διάθεσή της προκειμένου να εξετάσει όλες αυτές τις αναφορές. Θεωρεί ότι η 
διαδικτυακή πύλη πρέπει να ξεκινήσει σύντομα και πριν από το τέλος της θητείας, με την 
ελπίδα ότι θα διευκολύνει το έργο της επιτροπής. Επιπλέον, χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία 
όσον αφορά τις επισκέψεις της επιτροπής.

Ο Χαράλαμπος Αγγουράκης εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έκθεση θα είναι 
διαθέσιμη σε μία μόνο γλώσσα. Υποστηρίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να έλθουν στο φως οι 
υποθέσεις με τις οποίες ασχολήθηκε η επιτροπή και αυτά τα βασικά στοιχεία πρέπει να 
συγκεντρωθούν για να δώσουν μια γενική ιδέα για το πού βρίσκεται η ΕΕ. Αυτό θα μας έδινε 
τη δυνατότητα να εξαγάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τους διαφόρους τομείς πολιτικής 
της ΕΕ. Η επιτροπή μας είναι η καταλληλότερη για να διατυπώνει σχόλια και προτάσεις 
σχετικά με τις οδηγίες και την εφαρμογή τους. Τέλος, δηλώνει ότι δεν είναι σύμφωνος με το 
σημείο 21 της έκθεσης (ευρωπαϊκή ιθαγένεια).
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Ο Jarosław Leszek Wałęsa σχολιάζει τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στη συζήτηση για τη 
βελτίωση του σχεδίου έκθεσης και χαιρετίζει τις τροποποιήσεις. 

Η πρόεδρος υπενθυμίζει ότι το 2013 σημειώθηκε αύξηση των αναφορών κατά 45% σε σχέση 
με το προηγούμενο έτος και ότι κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο έχουν 
υποβληθεί περίπου 10.000 αναφορές από το 2009. 

Απόφαση: Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών λήγει στις 27/02/2014. Η ψηφοφορία για 
την έκθεση θα διενεργηθεί στη συνεδρίαση στις 10-11/02/2014. 

16. Έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στην Ελλάδα (17-20.9.2013)

Ο Carlos José Iturgaiz Angulo, επικεφαλής της αντιπροσωπείας, δηλώνει ότι η
αντιπροσωπεία είναι ικανοποιημένη με τις επισκέψεις σε διάφορες περιοχές και τις 
συναντήσεις με πολλές αρχές και τον τοπικό πληθυσμό. Στην έκθεση διατυπώνονται 11 
συστάσεις σχετικά με τη συλλογή των εθνικών αποβλήτων και τις θέσεις των χώρων 
υγειονομικής ταφής. Οι περιβαλλοντικές οδηγίες της ΕΕ πρέπει να τηρούνται και η δημόσια 
ενημέρωση σχετικά με τα σχέδια πρέπει να είναι λεπτομερής και να καθίσταται διαθέσιμη για 
τους πολίτες, οι οποίοι μπορούν στη συνέχεια να κάνουν ενδεχομένως τις δικές τους 
εκτιμήσεις. Επίσης, διατείνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να αναθεωρήσει την 
πολιτική της σχετικά με τις δημόσιες χρηματοδοτήσεις και να παρακολουθεί προσεκτικά πώς 
χρησιμοποιούνται οι εν λόγω πόροι. Τροπολογίες για την έκθεση μπορούν να τεθούν σε 
ψηφοφορία στην επόμενη συνεδρίαση. 

Ο κ. Ιωάννης Κουνινιώτης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ENV), δηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
λαμβάνει γνώση των συστάσεων. Όσον αφορά τις τρεις αναφορές σχετικά με το Γραμματικό, 
τονίζει ότι το θέμα είχε ήδη συζητηθεί πολλές φορές ενώπιον του ελληνικού Συμβουλίου της 
Επικρατείας και οι αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν υπέρ της συνέχισης του έργου. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί το έργο, αλλά δεν εντοπίζει στην παρούσα φάση καμία 
παράβαση της ενωσιακής νομοθεσίας. Σχετικά με του χώρους υγειονομικής ταφής στο 
Καρβουνάρη, δηλώνει ότι έχουν υπάρξει κάποια προβλήματα, αλλά έχουν γίνει σαφείς 
βελτιώσεις και η Επιτροπή αναμένει περαιτέρω ενημέρωση προκειμένου να προχωρήσει σε 
βαθύτερη ανάλυση. Όσον αφορά τις άλλες αναφορές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξηγεί ότι 
βρίσκεται σε εξέλιξη προσεκτική εξέταση.

Η πρόεδρος ζητά από την Επιτροπή να σχολιάζει την έκθεση και όχι μόνο τη δική της δράση.

Ομιλητές: Ο Νικόλαος Χουντής θεωρεί ότι πρέπει να εργαστούμε σε συστηματικότερη βάση, 
το οποίο σημαίνει να ληφθούν επαρκή μέτρα ώστε να δοθεί ένα τέλος σε ορισμένα έργα, 
κυρίως τα έργα όπου γίνεται κατασπατάληση των χρηματικών πόρων ή όπου δεν έχουν 
εκπονηθεί οι απαραίτητες μελέτες. Δηλώνει ότι τα συμπεράσματα της έκθεσης είναι σωστά, 
αλλά η επιτροπή πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένη σε πολλές περιπτώσεις που έχει εξετάσει, 
καθότι οι πολίτες αναμένουν ορισμένες συγκεκριμένες προσπάθειες για να αλλάξει η 
κατάσταση. 

Ο Χαράλαμπος Αγγουράκης επισημαίνει ότι υπάρχει επίσης πρόβλημα νέφους από την καύση 
ξύλου, το οποίο προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας. Υποστηρίζει ότι η επίσκεψη ήταν 
πολύ χρήσιμη, αλλά παρά τις προσπάθειες που έγιναν, η αντιπροσωπεία είδε μόνο την 
κορυφή του παγόβουνου. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι τόσο μεγάλα που πρέπει να 
γίνει αναφορά και στις ποινές που πρέπει να επιβληθούν σε ορισμένες αρχές, σώματα, 
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οργανισμούς, εφόσον δεν έχουν κάνει όσα θα έπρεπε. Επιπλέον, επισημαίνει ότι η επιτροπή 
πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένη στη θέση της.

Ο Νικόλαος Σλαβράκος υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως η Ελλάδα 
αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα ρύπανσης και αποβλήτων. Ωστόσο, το ζήτημα είναι πόσο 
μακριά μπορεί να φτάσει η επιτροπή από νομικής άποψης, καθώς το θέμα των αποβλήτων 
διέπεται από την αρχή της επικουρικότητας. Προτείνει να γίνουν τα σημεία 6, 7 και 8 της 
έκθεσης πιο σαφή και συγκεκριμένα προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη 
διαχείριση των αποβλήτων. 

Ο Zbigniew Zaleski προτείνει αυτές οι συζητήσεις να πραγματοποιούνται κατά το στάδιο 
σχεδιασμού, ούτως ώστε και τα δύο μέρη να έχουν επίγνωση των πλεονεκτημάτων και των 
συνεπειών των έργων.   

Ο Marino Baldini θέλει να τονίσει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει κάποιος ικανός 
επικεφαλής της διερευνητικής αποστολής, καθώς και ότι σε αυτή την περίπτωση τα μέλη από 
την Ελλάδα συμμετείχαν ενεργά. Διατείνεται ότι αυτή η επίσκεψη μπορεί να αποτελέσει 
πρότυπο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διεξάγεται αυτού του είδους η δραστηριότητα.

Ο αναφέρων Κυριάκος Γκίκας ζητά να δοθεί τέλος σε όλα τα περιβαλλοντικά αδικήματα που 
διαπράττονται στην Ελλάδα. Όλα τα έργα αυτού του είδους πρέπει να εξετάζονται 
προσεκτικά σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη κατάλληλες 
δράσεις για την ανακύκλωση. 

Ο Carlos José Iturgaiz Angulo ολοκληρώνει τη συζήτηση λέγοντας ότι τα σχόλια θα 
συμπεριληφθούν στην τελική έκθεση και ότι η συζήτηση δείχνει πόσο σημαντική ήταν η 
επίσκεψη. Επισημαίνει ότι δεν μπορούμε να επιβάλουμε κυρώσεις, καθώς αυτό δεν εμπίπτει 
στην αρμοδιότητά μας, και ότι οι πολίτες θα ήταν πιο ικανοποιημένοι αν προτείναμε λύσεις 
παρά κυρώσεις. Ζητά από τα μέλη να προτείνουν τροποποιήσεις για τα σημεία 6, 7 και 8. 

Απόφαση: Η έγκριση της έκθεσης θα διεξαχθεί κατά τη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου. 

Στις 10.30 την προεδρία αναλαμβάνει ο Willy Meyer (αντιπρόεδρος). 

17. Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ. Πολίτες της ΕΕ: Τα δικαιώματά σας, το 
μέλλον σας

Ο κ. Νικόλαος Σαλαβράκος, εισηγητής, δηλώνει ότι αναμένει τυχόν σχόλια και συνεισφορές 
στην έκθεσή του. 

Η κ. Nathalie Stockwell, από την Επιτροπή (JUST), επισημαίνει ότι έχει ήδη σημειωθεί 
μεγάλη πρόοδος από το 2010. Ο κατάλογος των επιτευγμάτων είναι διαθέσιμος στο 
διαδίκτυο.

Ομιλητές: Ο Heinz K. Becker προτείνει να συμπεριληφθούν στην έκθεση τα 25 μέτρα που 
έχουν εφαρμοστεί, για τα οποία κάνει λόγο η Επιτροπή. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια πρέπει να 
θεωρηθεί σημαντικό επίτευγμα, ωστόσο, θέματα όπως η εναρμόνιση των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων ή της αντιμετώπισης των υπηκόων τρίτων χωρών δεν είναι ζητήματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο της παρούσας έκθεσης.   
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Ο Νικόλαος Χουντής είναι σύμφωνος με τις συμβιβαστικές τροπολογίες 3, 4, 5, 6, 7 και 8. Δεν 
είναι σύμφωνος με δύο άλλες τροπολογίες. 

Η Tatjana Ždanoka υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια και ότι πρέπει να παρέχεται σε άτομα που φέρουν, για παράδειγμα, διαβατήρια από 
τη Λετονία ή την Εσθονία, αλλά αντιμετωπίζονται ως μη υπήκοοι στα άλλα κράτη μέλη και 
στερούνται ορισμένων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των εκλογικών δικαιωμάτων.

Ο Victor Boştinaru διατείνεται ότι πρέπει να δώσουμε σημασία στα δικαιώματα του εκλέγειν 
και εκλέγεσθαι των πολιτών, καθότι πρόκειται για μείζον θεμελιώδες ζήτημα. Το ζήτημα 
αυτό πρέπει να εξεταστεί από κοινού με τον εισηγητή και κατόπιν αυτού να προβούμε σε 
σαφή δήλωση προς την Επιτροπή καλώντας την να αντιδράσει. 

Ο Νικόλαος Σαλαβράκος δηλώνει ότι στην έκθεση μπορούμε να εξετάσουμε τις γενικές αρχές 
χωρίς να υπεισέλθουμε στον χώρο της επικουρικότητας.  

Απόφαση: Η ψηφοφορία για την έκθεση θα διενεργηθεί στη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου. 

18. Αναφορά 1175/2012, της Tania Jackson, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
σχεδιαζόμενη κατασκευή δύο πυρηνικών αντιδραστήρων στο Hinkley Point στο 
Ηνωμένο Βασίλειο

Ο κ. Santiago Martinez Iglesias, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ENER), εκφράζει την 
πεποίθηση της Επιτροπής ότι το παρόν σύστημα ακτινοπροστασίας λαμβάνει υπόψη τους 
κινδύνους ακτινοβολίας σε σχέση με την ηλικία και το φύλο και παρέχει την κατάλληλη 
προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση σε ιονίζουσες ακτινοβολίες 
τόσο για τις γυναίκες και τους άνδρες όσο και για τα βρέφη και τα παιδιά. Στη γνωμοδότησή 
της του Ιουλίου 2012 σύμφωνα με το άρθρο 41 της Συνθήκης Ευρατόμ, η Επιτροπή 
υποστήριξε ότι η σχεδιαζόμενη επένδυση σε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες στο Hinkley 
Point πληροί τους στόχους της Συνθήκης Ευρατόμ. Υπογραμμίζει ότι εναπόκειται στα κράτη 
να διασφαλίζουν και να ελέγχουν εάν τα εργοστάσια ενέργειας έχουν επαρκές επίπεδο 
ασφάλειας, ενώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι δοκιμές κινδύνου, οι οποίες καθιερώθηκαν 
μετά το ατύχημα στη Φουκουσίμα. 

Ομιλητές: Ο Keith Taylor επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν έχει προχωρήσει αρκετά τις έρευνες 
και τις εξετάσεις, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη τις γυναίκες, οι οποίες αντιμετωπίζουν 
μεγάλο κίνδυνο από τα ραδιενεργά σήματα. Ζητά περαιτέρω τεκμηρίωση σχετικά με την 
υπόθεση.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

19. Αναφορά 413/2012, του Petar Troyanski, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Ένωσης Anna Politkovskaya για την ελευθερία του λόγου», σχετικά με εικαζόμενες 
παρατυπίες όσον αφορά πυρηνικούς σταθμούς στη Βουλγαρία

Ο κ. Santiago Martinez Iglesias, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ENER), δηλώνει ότι 
εναπόκειται στη Βουλγαρία να αποφασίσει εάν θα κατασκευαστεί ή όχι νέο εργοστάσιο 
πυρηνικής ενέργειας στην εδαφική της επικράτεια. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρείται η 
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νομοθεσία της ΕΕ και της Ευρατόμ. Κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει να κοινοποιηθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 41. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή το 2008, υιοθέτησε την άποψη 
ότι όλες οι πτυχές της επένδυσης ήταν σύμφωνες με τους στόχους της συνθήκης Ευρατόμ. 
Όσον αφορά τις έρευνες για την καταγγελλόμενη «υπερπαραγωγή» ηλεκτρικής ενέργειας από 
το υφιστάμενο πυρηνικό εργοστάσιο στο Kozloduy και το μελλοντικό πυρηνικό εργοστάσιο 
στο Belene, η Επιτροπή δεν μπορεί να διατυπώσει σχόλια, καθώς αυτό εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Επισημαίνει επίσης ότι, όσον αφορά τις αιτήσεις αναφορών 
σχετικά με ποινικές καταδίκες, η Επιτροπή δεν μπορεί να προβεί σε σχόλια, καθώς το ποινικό 
δίκαιο είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Ομιλητές: Ο Iñaki Irazabalbeitia Fernández υποστηρίζει ότι η Επιτροπή έχει δίκαιο σε ό,τι 
αφορά την αρμοδιότητά της σε αυτό το ζήτημα και τα έγγραφα που προσκομίστηκαν από τις 
βουλγαρικές αρχές δείχνουν να πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Εκφράζει για μία ακόμη 
φορά την αντίθεσή του στη χρήση πυρηνικής ενέργειας.   

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

20. Αναφορά 1666/2013, του P.T., ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του συλλόγου 
«Σώστε τις γειτονιές Dămăroaia και Bucurestii Noi», σχετικά με την εικαζόμενη 
παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση μεγάλου 
αριθμού κτιρίων στην ιστορική περιοχή «Parcelarea Bazilescu» (Βουκουρέστι, 
Ρουμανία)

Ο κ. P.T., αναφέρων, πρόεδρος του συλλόγου που υπέβαλε την αναφορά, υποστηρίζει ότι 
μεγάλα σχέδια ανοικοδόμησης, τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερα από 200 κτίρια, 
βρίσκονται σε εξέλιξη σε δύο περιοχές στο Βουκουρέστι, στις οποίες περιλαμβάνεται επίσης 
περιοχή ιστορικών μνημείων. Λόγω της επιρροής που ασκούν ορισμένες ομάδες 
συμφερόντων, οι αρχές του Βουκουρεστίου παραβιάζουν τους πολεοδομικούς κανόνες. Οι 
κατασκευές υλοποιούνται χωρίς να αφήνουν χώρους πρασίνου στις γύρω περιοχές, ενώ 
παραμελούν την κατασκευή χώρων στάθμευσης. Ζητά τη βοήθεια της Ευρώπης για την 
προστασία της Ρουμανίας. 

Η κ. Daniela-Valeria Andrei, η οποία εκπροσωπεί την Επιτροπή (ENV), εξηγεί ότι η αναφορά 
είναι πολύ πρόσφατη και επί του παρόντος η Επιτροπή διερευνά την υπόθεση και θα 
παράσχει γραπτή απάντηση σύμφωνα με τους κανόνες.   

Ομιλητές: Ο Victor Boştinaru δηλώνει ότι τέτοιου είδους έργα γίνονται συχνά στο 
Βουκουρέστι. Αυτή η περιοχή του Βουκουρεστίου ήταν πάντοτε πράσινη, ακόμη και κατά 
την κομμουνιστική περίοδο, και συνιστά τον μεγαλύτερο χώρο πρασίνου στην πόλη. Όσο 
προχωρά το εν λόγω έργο, αυξάνεται η ρύπανση. Επισημαίνει επίσης ότι η περιοχή 
προστατεύεται με ειδική απαγόρευση ανέγερσης υψηλών κτιρίων και έχει ιστορικό 
χαρακτήρα.  Επιπλέον, δεν πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας σε περίπτωση σεισμού.  Η 
πόλη του Βουκουρεστίου έχει υιοθετήσει μια πολύ φιλελεύθερη στάση απέναντι σε αυτό το 
έργο και, όσον αφορά τη δόμηση, το Βουκουρέστι είναι η περιοχή υψηλότερου κινδύνου στη 
Ρουμανία. Ο ομιλητής πιστεύει ότι στο εν λόγω έργο γίνεται ξέπλυμα μαύρου χρήματος. 
Πρέπει να σταλεί σαφές μήνυμα στο Κοινοβούλιο της Ρουμανίας, στη Γερουσία, καθώς και 
στις αρχές της πόλης του Βουκουρεστίου και τον Διαμεσολαβητή της Ρουμανίας.   

Απόφαση: Η αναφορά θα παραμείνει ανοικτή. Αποφασίζεται να κληθεί η Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή να δώσει την απάντησή της το συντομότερο δυνατό και η αναφορά να αποσταλεί 
στην Επιτροπή Αναφορών στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο και τη Γερουσία, καθώς και στον 
Διαμεσολαβητή της Ρουμανίας.

21. Αναφορά 359/2012, της Maria Elena Solís Yánez, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη χορήγηση άδειας για διεξαγωγή ερευνών με σκοπό την ανεύρεση πετρελαίου στις 
νήσους Φουερτεβεντούρα και Λανθαρότε (Κανάριες Νήσοι), η οποία φέρεται να 
παραβιάζει την οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την 
οδηγία για τους οικοτόπους

και
Αναφορά 559/2012, του Pedro Hernández Camacho, ισπανικής ιθαγένειας, φέρουσα 
164 υπογραφές, σχετικά με τη χορήγηση άδειας ερευνών για την ανεύρεση 
πετρελαίου στις νήσους Φουερτεβεντούρα και Λανθαρότε (Κανάριες Νήσοι), η 
οποία φέρεται να παραβιάζει την οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και την οδηγία για τους οικοτόπους

και
Αναφορά 683/2012, της Ma del Carmen Cabrera González, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με άδεια που χορηγήθηκε για τη διεξαγωγή ερευνών με σκοπό την ανεύρεση 
πετρελαίου στις νήσους Φουερτεβεντούρα και Λανθαρότε (Κανάριες Νήσοι) και η 
οποία εικάζεται ότι παραβιάζει την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα

και
Αναφορά 1826/2012 του Daniel Pérez Creus, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
χορήγηση άδειας για διεξαγωγή ερευνών με σκοπό την ανεύρεση πετρελαίου στις 
νήσους Φουερτεβεντούρα και Λανθαρότε (Κανάριες Νήσοι)

και
Αναφορά 801/2013, της María Mercedes Gómez Sande, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη χορήγηση άδειας για διεξαγωγή ερευνών με σκοπό την ανεύρεση 
πετρελαίου στα νησιά Φουερτεβεντούρα και Λανθαρότε (Κανάριες Νήσοι)

Ο κ. Pedro Hernandez Camacho, αναφέρων, εξηγεί ότι οι πέντε αναφορές συνδέονται το 
ζήτημα του περιβάλλοντος και της ενέργειας στο πλαίσιο των ερευνών με σκοπό την 
ανεύρεση πετρελαίου στη Φουερτεβεντούρα και το Λανθαρότε (Κανάριες Νήσοι). 
Επισημαίνει ότι η ισπανική κυβέρνηση έχει επιτρέψει τη λειτουργία της γεώτρησης σε βαθιά 
νερά στην περιοχή, της οποίας η έκταση υπερβαίνει τα 6.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Κάθε 
χρόνο τις Κανάριες Νήσους επισκέπτονται περισσότεροι από 12 εκατ. τουρίστες. Με αυτό το 
έργο ένα εθνικό πλεονέκτημα των Νήσων τίθεται σε κίνδυνο προς όφελος ιδιωτικής 
πετρελαϊκής εταιρίας. Η οδηγία για γεωτρήσεις σε βαθιά νερά δεν εφαρμόστηκε και δεν 
εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις. Η γεώτρηση μπορεί επίσης να δημιουργήσει κινδύνους 
σεισμού. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίγνωση όλων των παραπάνω, κωφεύει 
και δεν αντιδρά στα έργα αυτά. 

Προβολή μαγνητοσκόπησης. Ομιλητές: Richard Steiner, Marisa Tejedor και Horst Likens. Η 
ομιλία του κ. Wilson προσκομίζεται σε γραπτή μορφή. 

Η κ. Maria Del Carmen Cabrera Gonzalez, αναφέρουσα, τονίζει ότι το νερό της θάλασσας 
είναι η μοναδική πηγή πόσιμου νερού στις Κανάριες Νήσους, καθώς δεν υπάρχουν ποτάμια, 
λίμνες ή αρκετή βροχή. Το νερό αποτελεί κοινό αγαθό και όχι αντικείμενο κερδοσκοπίας των 
επιχειρήσεων. Δηλώνει ότι οι αναφέροντες αγωνίζονται και για τις επόμενες γενιές και ότι 
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είναι αδιανόητο να συμβαίνει κάτι τέτοιο στον 21ο αιώνα.  

Ο κ. Domingo Montanez Montanez, αναφέρων, υπογραμμίζει τους κινδύνους σε περίπτωση 
τυχόν διαρροής λόγω της γεώτρησης σε βαθιά νερά. Η εξάρτηση των νήσων από μονάδες 
αφαλάτωσης για το σύνολο του καθαρού νερού τις καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτες σε περίπτωση 
πετρελαιοκηλίδας. Είναι προφανές ότι οι ζημιές θα ήταν πολύ σοβαρές και δεν υπάρχουν 
σαφείς εγγυήσεις ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. 

Η κ. Maria Mercedes Gomes Sande, αναφέρουσα, θέτει το ερώτημα της σημασίας όλων των 
ευρωπαϊκών κανονισμών, όπως για παράδειγμα της Σύμβασης για το Τοπίο, εάν οι εν λόγω 
απαιτήσεις δεν πληρούνται σε εθνικό επίπεδο. Δεν υπάρχει ανάμειξη των πολιτών σε αυτό το 
έργο. Οι κανόνες σχεδιασμού τοπίου παραβιάζονται και δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
απαιτήσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα των νήσων και του τουρισμού. 

Ο κ. Daniel Fernandez Gomez, από την Επιτροπή (ENV), υποστηρίζει ότι εναπόκειται στις 
εθνικές αρχές να εφαρμόζουν και να τηρούν την ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και να 
βοηθήσουν στην αποφυγή των κινδύνων που προκύπτουν από τέτοιου είδους δραστηριότητες 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές, οι οποίες 
ενημέρωσαν ότι τα έργα ανεύρεσης πετρελαίου έχουν υποβληθεί σε αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις που μπορεί να έχει το 
έργο αυτό για το περιβάλλον. Πριν να χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές η τελική έγκριση για 
τα έργα, η Επιτροπή δεν μπορεί να κρίνει εάν η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων έχει παραβιαστεί ή όχι. Μόλις εγκριθούν τα έργα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
παρακολουθεί πολύ στενά εάν τηρούντα όλες οι απαιτήσεις βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας.

Ομιλητές: Ο Juan Fernando López Aguilar δηλώνει ότι η ισπανική σοσιαλιστική 
αντιπροσωπεία δίνει την πλήρη υποστήριξή της στους αναφέροντες. Υπάρχουν πολλές 
αμφιβολίες σχετικά με την τήρηση της ενωσιακής νομοθεσίας για το περιβάλλον. Η 
βιωσιμότητα του τουρισμού είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των νήσων και το γεγονός αυτό 
έρχεται σε αντίθεση με το εν λόγω έργο. Επίσης, οι οδηγίες για τις ιδιωτικές και δημόσιες 
επενδύσεις, την πανίδα, την χλωρίδα και τις προστατευόμενες περιοχές που συνδέονται με το 
σύστημα του δικτύου Natura 2000, εγείρουν αμφιβολίες. Επιπλέον, δεν υπάρχει 
ανταγωνισμός, καθώς όλα τα έργα ανατίθενται σε μία και μόνο εταιρία. Ζητά να σταματήσει 
το έργο. 

Ο Victor Boştinaru εμμένει στο θέμα της πετρελαϊκής καταστροφής στον Κόλπο του 
Μεξικού και τις τεράστιες επιπτώσεις της και δηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει 
να αντλήσει διδάγματα από αυτή την τραγωδία. Επισημαίνει ότι η περιβαλλοντική 
αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για αυτό το έργο. Επί του παρόντος βρίσκονται 
σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τροποποιήσεις της οδηγίας, η οποία έχει ως στόχο τη 
διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων σε 
παρόμοιες περιπτώσεις. Υπενθυμίζει ότι οι τοπικές αρχές και οι άνθρωποι αντιτίθενται στο 
έργο και δεν έχει υπάρξει διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ενώ δεν έχουν 
διερευνηθεί εναλλακτικές πηγές ενέργειας. 

Ο Gabriel Mato Adrover δηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εντοπίσει κάποια 
παράβαση της νομοθεσίας. Επισημαίνει ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλές δημόσιες 
διαβουλεύσεις σχετικά με το έργο, στις οποίες συμμετείχαν κάθε είδους θεσμικά όργανα, 
τοπικές αρχές, ΜΚΟ, αλιείς, ακόμη ο πράσινος ποδηλατικός σύλλογος, γεγονός που σημαίνει 
ότι ενεπλάκησαν χιλιάδες άνθρωποι. 
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Ο Raül Romeva i Rueda δηλώνει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η δέουσα διαβούλευση και ότι 
οι απόψεις των ανθρώπων απορρίφθηκαν. Το έργο αντίκειται στο πρότυπο της ανανεώσιμης 
καθαρής ενέργειας. Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι σοβαρές 
και μη αναστρέψιμες.

Ο Vicente Miguel Garcés Ramón δηλώνει ότι η ΕΕ έχει υποχρέωση να παρακολουθεί την 
κατάσταση εντός της επικράτειάς της, ότι οι τοπικές αρχές τάσσονται ενάντια στο εν λόγω 
έργο και ότι αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ζητά από την Επιτροπή να είναι πιο αυστηρή και 
να επιμείνει ώστε να εξασφαλίσει όποια στοιχεία δεν έχει ακόμη στη διάθεσή της. Πρέπει 
επίσης να επιμείνουμε ώστε να διασφαλίσει η ισπανική κυβέρνηση ότι ο τοπικός πληθυσμός 
δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα όσον αφορά την οικονομική του επιβίωση και τον 
τουρισμό. Η επιτροπή πρέπει να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει τις 
έρευνές της.

Ο Iñaki Irazabalbeitia Fernández θεωρεί ότι το έργο αυτό υπερβαίνει τα ζητήματα που 
τίθενται στην οδηγία, καθώς πρόκειται για θεμελιώδη δικαιώματα του πληθυσμού. Το ζήτημα 
εδώ είναι το πόσιμο νερό, καθώς απειλείται και οφείλουμε να υπερασπιστούμε το δικαίωμα 
των πολιτών των νήσων στο πόσιμο νερό. Η γεώτρηση πετρελαίου στα νερά εις βάρος των 
νήσων αντίκειται σε αυτή την αρχή.   

Ο Willy Meyer, αντιπρόεδρος, εκφράζει την έκπληξή του για το γεγονός η κοινωνία των 
πολιτών είναι αυτή που πρέπει να έρθει εδώ για να ζητήσει την τήρηση των αρχών 
προφύλαξης για ένα τέτοιο έργο, και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της οποίας οι απαντήσεις 
στις καταγγελίες είναι αντιφατικές. Εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, σύμφωνα 
με τα στοιχεία του εμπειρογνώμονα Richard Steiner, ο οποίος πραγματοποίησε την 
αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου που παρουσίασε η Repsol, μερικά από τα φρεάτια 
των Καναρίων Νήσων είναι βαθύτερα από εκείνο που προκάλεσε την πετρελαιοκηλίδα στον 
κόλπο του Μεξικού, και ότι ένα τέτοιο έργο δεν θα λάμβανε την έγκριση των ΗΠΑ κατόπιν 
της εμπειρίας τέτοιας καταστροφής. Επιπλέον, επισημαίνει τη δήλωση του Steiner ότι η 
ποσότητα πετρελαίου που θα διαρρεύσει σε περίπτωση ατυχήματος θα είναι πολύ μεγαλύτερη 
από αυτή που αναφέρεται στην αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου. 

Η διερμηνεία παύει στις 12.46. Η συνεδρίαση συνεχίζεται μόνο στα Ισπανικά. 

Απόφαση: Η εξέταση των αναφορών παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

* * *

22. Αναφορές του τμήματος B

Περατώνεται η εξέταση των ακόλουθων αναφορών: 1386/2011, 0079/2012, 0109/2012, 
0244/2012, 0637/2012, 1814/2012, 0353/2012, 0570/2012, 0594/2012, 1038/2012, 
1041/2012, 1450/2012, 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.

Οι κάτωθι αναφορές μεταφέρονται από το Τμήμα "Β" και η εξέτασή τους παραμένει ανοικτή: 
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0181/2011, 0134/2012, 1321/2012 και 1555/2012.

o O o

23. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως
 10.02.2014,   15.00 – 18.30
 11.02.2014,    9.00 – 12.30   

Ο αντιπρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 12.57.

Παραρτήματα:

Κατάλογος των αναφορών που κρίθηκαν παραδεκτές μετά την τελευταία συνεδρίαση στις 16 
Δεκεμβρίου 2013.
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