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Udvalget for Andragender
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PROTOKOL
fra mødet den 23. februar 2010 kl. 09.00-12.30 og kl. 15.00-18.30

BRUXELLES

Mødet åbnet tirsdag den 23. februar 2010 kl. 11.30 under forsæde af Chrysoula Paliadeli 
(næstformand).

Koordinatormødet foregik for lukkede døre kl. 9.00-11.30.

1. Vedtagelse af forslag til dagsorden (PE 439.108)

Den foreslåede dagsorden blev godkendt uden ændringer.

2. Godkendelse af protokollen fra mødet den: 27.-28. januar 2010

Protokollen blev vedtaget uden ændringer.

3. Meddelelser fra næstformanden: Chrysoula Paliadeli meddelte følgende:

 Formanden, Erminia Mazzoni, kunne ikke deltage i mødet og undskyldte over for 
udvalget. Michael Cashman havde også anmeldt forfald, da han var på en officiel rejse 
som formand for delegationen for forbindelserne med Sydafrika.

 Punkt 7 (drøftelse af arbejdsdokumentet om biodiversitet) blev udsat til det næste 
møde (22.-23. marts 2010) efter anmodning fra Victor Boştinaru, der stadig ikke var 
tilfreds med den udgave, der forelå i medlemmernes sagsmapper. En ændret udgave 
ville blive omdelt til medlemmerne.

 Punkt 9 (andragende 0878/2007) blev udsat efter anmodning fra Josefa Andrés Barea.
 Andragerne ville være til stede under punkt 14 (andragende 0539/2007), punkt 15 

(andragende 1282/2007), punkt 20 (andragende 0669/2006), punkt 22 (andragende 
0742/2007) og punkt 24 (andragende 0006/2009).

 Der blev ikke gjort indsigelse mod listen over forslag om enten at afslutte eller 
genåbne behandlingen af andragender, der var blevet omdelt til medlemmerne en uge 
før mødet med henblik på behandling. Derfor blev andragende 1021/2003, 0026/2005, 



PE439.343v01-00 2/11 PV\806962DA.doc

DA

0892/2008 og 1565/2008 genåbnet på grundlag af vigtige nye oplysninger, andragende 
1447/2009 blev genåbnet efter anmodning fra Michael Cashman og Arlene McCarthy, 
der anmodede om formelle svar fra Udvalget om det Indre Marked og Udvalget om 
International Handel. Andragende 0174/2007, 1670/2009, 0154/2006, 0210/2006 og 
0435/2006 blev afsluttet, da andragerne ikke havde reageret på anmodningen om 
yderligere oplysninger, andragende 0550/2006 blev afsluttet, da EF-Domstolen traf en 
afgørelse om sagen, mens andragende 1009/2007 blev afsluttet på grundlag af 
Kommissionens svar, der bekræftedes med e-mail den 13. juli 2009.

4. Diverse: ingen

5. Meddelelser fra næstformanden om koordinatorernes beslutninger:

 Anmodninger fra PPE-Gruppen vedrørende sekretariatets arbejde:

a) Andragenders opfyldelse af betingelserne for behandling: PPE-gruppen tilbød at 
fremlægge en liste over andragender, der ifølge dens mening ikke burde være en del af 
sammenfatnings-, oplysnings- og anbefalingsdokumenterne, da de kunne henhøre 
under "Borgernes Brevkasse" eller SOLVIT. Sekretariatet burde udarbejde et forslag 
med præcise kriterier og regler for andragenders opfyldelse af betingelserne for 
behandling.

b) Protokol fra koordinatormøderne: Efter drøftelse blev det besluttet, at sekretariatet 
skulle forelægge et resumé af koordinatorernes beslutninger eller forslag med henblik 
på kommentarer og godkendelse, om muligt inden tre dage efter mødet. Dokumentet 
ville efterfølgende blive indarbejdet i den officielle protokol fra mødet.

c) Dagsordenen for mødet, som godkendt af formanden, ville som hovedregel blive 
sendt til udvalgets medlemmer en uge før mødet og om nødvendigt med længere 
varsel. Medlemmerne understregede betydningen af de regelmæssige forberedende 
møder mellem udvalgets sekretariat og de politiske gruppers sekretariater hver onsdag 
i Strasbourg.

d) Indbydelse og godtgørelse til andragere, der deltager i mødet, og budgettet for 
eksterne missioner: Der blev mindet om, at koordinatorerne havde taget rapporten og 
regnskabet vedrørende indbydelser til andragere i 2009, der blev fremlagt af 
sekretariatet på det seneste møde, til efterretning. Det blev endvidere aftalt, at 
formanden fremover formelt skulle godkende sekretariatets indstillinger vedrørende 
godtgørelse af andrageres rejse- og opholdsudgifter efter forelæggelse. Kriterierne for 
godtgørelse blev også taget til efterretning af koordinatorerne. Medlemmerne 
anmodede sekretariatet om at sende en skriftlig redegørelse til medlemmerne med en 
nøjagtig forklaring af de kriterier, som sekretariatet har valgt for godtgørelsen.

e) Deltagelse af assistenter, der arbejder for medlemmer af Europa-Parlamentet, i 
officielle rejser og deres organisation generelt fra udvalgets side. Spørgsmålet blev 
præciseret. Assistenter måtte ledsage medlemmer, der var ansvarlige for dækningen af 
deres udgifter. Det blev aftalt, at missioner og undersøgelsesrejser burde planlægges så 
lang tid i forvejen, som der var muligt i betragtning af udvalgets ansvarsområder. 
Medlemmerne mente, at der burde afsættes passende bevillinger til officielle 
arrangementer under undersøgelsesrejser på udvalgets vegne, uden at dette berørte 
formandens årlige godtgørelse.
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(Der blev anmodet om et mere generelt dokument fra sekretariatet, som kommenterer 
de spørgsmål, der stilles under drøftelsen).

 Undersøgelsesrejser til Østrig og Italien (Campania):

a) Efter Formandskonferencens og Præsidiets godkendelse af undersøgelsesrejsen til 
Østrig (vedrørende andragende 0672/2007) blev de politiske grupper anmodet om at 
udpege medlemmer og foreslå passende datoer.

b) Formanden skulle genfremsætte en mere detaljeret anmodning om godkendelse af 
den officielle rejse til Campania (vedrørende andragende 0683/2005 og 16 andre) over 
for Formandskonferencen. 

 Andragende 0672/2009 af Real Academia de Bellas Artes de Toledo vedrørende 
bevaringen af byens kulturlandskab: Sekretariatet ville igen omdele 
sammenfatnings-, oplysnings- og anbefalingsdokumentet med detaljerede anbefalinger 
vedrørende dette andragende til medlemmerne med henblik på godkendelse.

 Drøftelse af spørgsmålene fra Carlos José Iturgaiz Angulo om anbefalingen 
vedrørende andragende 0904/2009, 1130/2009, 1243/2009, 1523/2009, 1573/2009 
og 1245/2009: Drøftelsen blev indledt, men kunne ikke afsluttes på grund af 
tidsmangel. Iturgaiz udspurgte sekretariatet om ændringer i henstillinger, efter at de 
var vedtaget, der var blevet fundet på ePetition-hjemmesiden, og som blev fremvist på 
koordinatormødet. Sagen var ikke afsluttet.

 Beslutningsforslaget vedrørende forholdene på Dan Brenans gård (andragende 
0161/2006): Koordinatorerne godkendte beslutningsforslaget, som skal fremsendes til 
formanden for Europa-Parlamentet med anmodning om, at det opførtes på 
dagsordenen for en kommende mødeperiode i henhold til forretningsordenens artikel 
202, stk. 2.

 Drøftelser om andragenderne vedrørende den spanske lov om kystområder 
(0174/2008 og 25 andre): Koordinatorerne besluttede at gennemføre drøftelsen af 
andragenderne i to dele som følger: Fremlæggelse ved repræsentanterne for de 
spanske myndigheder for udvalget den 22. marts 2010 om eftermiddagen og 
fremlæggelse ved andragerne for udvalget den 23. marts 2010 om morgenen.

 Andragende vedrørende kontantautomater (0473/2008): Koordinatorerne 
besluttede at indhente en formel udtalelse fra Retsudvalget og at overveje 
fremsættelsen af et beslutningsforslag i henhold til artikel 202, stk. 2.

 Diverse: Koordinatorerne besluttede at kontrollere, om medlemmerne af de respektive 
politiske grupper kunne deltage i udvalgets møde den 7.-8. april 2010. Sekretariatet 
lovede at forhøre sig om mulige alternative datoer.

6. Undersøgelsesrejse til Huelva - mundtlig redegørelse fra deltagerne:

Medlemmerne af delegationen redegjorde kort for deres første konklusioner efter 
rejsen. Pascale Gruny, som ledede delegationen, understregede, at medlemmerne 
havde modtaget modstridende undersøgelser om forureningen i området. Hun 
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understregede også, at medlemmerne efter møderne med de berørte parter noterede sig 
manglende kommunikation mellem dem og konkluderede, at en af rapportens 
anbefalinger ville omhandle dette aspekt. Margrete Auken beklagede, at hun ikke 
kunne besøge præcist det sted, hvor forureningen ifølge andragerne var størst. Victor 
Boştinaru gav udtryk for tilfredshed med det fremragende samarbejde mellem 
medlemmerne af delegationen og understregede betydningen af, at der blev udarbejdet 
afbalancerede henstillinger. Derudover satte han spørgsmålstegn ved den tid, det tog 
Kommissionen at sende sammendraget af den rapport, den havde udarbejdet efter et 
besøg, som den havde foretaget på stedet den 14. september 2009 i henhold til 
Euroatom-traktatens artikel 35, til medlemmerne. Alle, der tog ordet, noterede sig de 
spanske mediers store interesse og værdsatte den overordnede gennemførelse af 
besøget, som forhindrede en mulig forvridning af dets formål og budskaber.

Repræsentanten for Kommissionens Generaldirektorat for miljø forklarede, at der blev 
gennemført løbende undersøgelser vedrørende korrekt anvendelse af direktiv 
2006/12/EF om affald, direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra 
udvindingsindustrien og direktiv 1999/31/EF om deponering af affald, hvad angår 
deponering af phosphogips og andet farligt affald.

Repræsentanterne for GD TREN E understregede, at rapporten for Kommissionens 
kontrolmission på stedet ville blive fremsendt så hurtigt som muligt i betragtning af de 
etaper i proceduren, der regulerer godkendelsen af det endelige dokument. De 
påpegede også, at uoverensstemmelsen mellem data efter radioaktive målinger, som 
forskellige eksperter har gennemført i området, kun var tilsyneladende. Ifølge dem 
kunne forskellene forklares med de eksterne faktorer, som kunne have påvirket de 
målte stikprøver (f.eks. regn).

Indlæg: Pascale Gruny, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Willy Meyer, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Yolanda Villar Ruberte (Kommissionens repræsentant - GD 
Environment); Wolfgang Klib og Eberhardt Henrich (Kommissionens repræsentant -
GD TREN E).

Afgørelse: Pascal Gruny ville fremlægge et arbejdsdokument om besøget og foreslå 
opfølgende anbefalinger.

7. Andragende 1322/2007 af Yolanda Díaz Pérez, spansk statsborger, for Izquierda 
Unida de Galicia [United Galician Left], Jesús Ignácio Caselas Pérez, samt for the 
Federación Roi Xordo de AAVV de la zona urbana de Ferrol, og 4 
medunderskrivere, og Bernardo Bastida Sixto, for Cofradía de Pescadores de Ferrol 
[Ferrol Fishermen’s Brotherhood], om åbning af et forgasningsanlæg i Mugardos i 
La Coruña

Indlæg: Yolanda Villar Ruberte (Kommissionens repræsentant), Willy Meyer, Carlos 
José Iturgaiz Angulo og næstformanden.
Afgørelse: Andragendet forbliver åbent, mens der afventes yderligere oplysninger fra 
Kommissionen på grundlag af supplerende skriftlige oplysninger fra andrageren. 

8. Andragende 1380/2007 af Javier Gómez González, spansk statsborger, om påstået 
overtrædelse af EU's lovgivning om adgang til oplysninger og rensning af 
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byspildevand i forbindelse med aktiviteterne i selskabet "Emasagra" (Granada, 
Spanien)  

Indlæg: Helmut Bloech (Kommissionens repræsentant), Carlos José Iturgaiz Angulo 
og næstformanden.
Afgørelse: Andragendet forbliver åbent, mens yderligere oplysninger fra 
Kommissionen afventes.

Mødet hævet kl. 12.38 og genoptaget kl. 15.10 under forsæde af Chrysoula Paliadeli 
(næstformand).

9. Andragende 1737/2008 af Lord Richard Inglewood DL, britisk statsborger, om den 
diskriminerende karakter af de bestemmelser, som det britiske Overhus har fastsat 
(The European Parliament (House of Lords Disqualification) Regulations 2008)
vedrørende britiske overhusmedlemmers mandatudøvelse i Europa-Parlamentet

Indlæg: Tibor Vaszi (Kommissionens repræsentant), Sarah Ludford, David Lowe 
(leder af udvalgets sekretariat) og næstformanden.
Afgørelse: Andragendet forbliver åbent, mens yderligere oplysninger fra 
Kommissionen (som afventede svar fra de britiske myndigheder) afventes.

10. Andragende 0539/2007 af Barry Curtin, irsk statsborger, for foreningen 
"Watergrasshill Community Association", om et tilsyneladende brud på EF-
lovgivningen i forbindelse med Cork Councils beslutning om at tillade stenbrudsdrift 
over et regionalt vigtigt grundvandsreservoir

Indlæg: Barry Curtin (andrageren), Helmut Bloech (Kommissionens repræsentant), 
Seán Kelly, Joe Higgins og næstformanden.
Afgørelse: Andragendet forbliver åbent, mens yderligere oplysninger fra 
Kommissionen afventes. Formanden ville sende en skrivelse til den irske 
miljøminister, John Gormley, for at anmode om præcisering af det pågældende 
stenbruds aktuelle størrelse.

11. Andragende 1282/2007 af Rémi Sallé, fransk statsborger, for 4CASP Association, om 
miljøkonsekvenserne af et projekt med bygning af en bro over Loire øst for Orléans 
som led i ringvejen rundt om Orléans ("le grand contournement")

Indlæg: Maguy Pleynet (andragerens repræsentant), Joseph van der Stegen 
(Kommissionens repræsentant), Sandrine Bélier, Pascale Gruny, Margrete Auken
(som mindede om rejsen til området, der blev gennemført i 2007 af en delegation fra 
udvalget, og de fremsatte og godkendte anbefalinger ved den lejlighed) og 
næstformanden.
Afgørelse: Andragendet forbliver åbent, mens yderligere oplysninger fra 
Kommissionen afventes. Formanden ville sende en skrivelse til de kompetente franske 
myndigheder (Agglomération d'Orléans) for at understrege, at det var nødvendigt at 
godkende både planer og projekter under overholdelse af EU's miljølovgivning.
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12. Andragende 0551/2008 af Olivier Pereon, fransk statsborger, for fagforeningen for 
marskarbejdere, om påstået overtrædelse af direktiv 92/43/EØF efter udstedelse af 
en byggetilladelse til udviklingsarbejde i nærheden af en planlagt Natura 2000-zone i 
Guerande

Indlæg: Joseph van der Stegen (Kommissionens repræsentant), Pascale Gruny, Victor 
Boştinaru, Sandrine Bélier og næstformanden
Afgørelse: Andragendet forbliver åbent, mens yderligere oplysninger fra 
Kommissionen (som afventede en skriftlig bekræftelse fra de franske myndigheder 
om, at projektet var opgivet) afventes. Formanden ville om nødvendigt sende en 
påmindelse til borgmesteren i Guérande, som hun tidligere havde skrevet til om 
samme emne.

13. Andragende 0468/2007 af Jan Terkel Nielsen, dansk statsborger, om overtrædelse af 
EU's miljøregler i forbindelse med et projekt til opførelse af ferieboliger i Danmark

Indlæg: Irene Plank (Kommissionens repræsentant), Margrete Auken og 
næstformanden.
Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttes på grundlag af Kommissionens svar.

14. Andragende 0980/2007 af Torkild Todsen, dansk statsborger, for 'Borgergruppen’, 
om motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg i Danmark

Indlæg: Silvya Aile (Kommissionens repræsentant), Margrete Auken og 
næstformanden.
Afgørelse: Andragendet forbliver åbent, mens yderligere oplysninger fra 
Kommissionen om den samlede påvirkning fra den øgede trafik som følge af 
motorvejen afventes.

15. Andragende 0832/2008 af Anton Huber, tysk statsborger, om anmodning om 
blokering af bevillinger til undersøgelsesprogrammet vedrørende 
besejlingsforholdene på Donau og navnlig strækningen mellem Staubing og 
Vilshofen

Indlæg: Cesare Bernabei (Kommissionens repræsentant), Peter Jahr og 
næstformanden.
Afgørelse: Andragendet forbliver åbent, mens yderligere oplysninger fra 
Kommissionen afventes. Andrageren, der er medlem af en overvågningsgruppe, som 
er etableret inden for rammerne af forskningsprogrammet, anmodes om oplysninger.

16. Andragende 742/2007 af Andreas Varnakiotis, græsk statsborger, om placeringen af 
en losseplads i Achaïa i Grækenland

Indlæg: Andreas Varnakiotis (andrageren), Yannis Couniniotis (Kommissionens 
repræsentant), Nikolaos Salavrakos, Peter Jahr, Sandrine Bélier, Iliana Malinova 
Iotova, Victor Boştinaru og næstformanden
Afgørelse: Andragendet forbliver åbent, mens yderligere oplysninger fra 
Kommissionen afventes. Formanden ville sende en skrivelse til den græske 



PV\806962DA.doc 7/11 PE439.343v01-00

DA

miljøminister, Tina Mpirmpili.

17. Andragende 0669/2006 af I. K, græsk statsborger, og to medunderskrivere, om 
forurening på øen Spetses i Grækenland  

Indlæg: Ioannis Kokkalas (andrageren), Helmut Bloech (Kommissionens 
repræsentant), Victor Boştinaru, Pascale Gruny og næstformanden.
Afgørelse: Andragendet forbliver åbent, og Kommissionen opfordres indtrængende til 
at iværksætte bøder over for Grækenland i henhold til traktatens artikel 260. 
Formanden ville sende breve til den græske miljøminister, Tina Mpirmpili, og til 
borgmesteren i Spetses (kopier af disse breve ville blive sendt til det græske parlament 
til orientering).

18. Andragende 0978/2008 af Panagiotis Bouras, græsk statsborger, for 
kommunalbestyrelsen i Megalopoli, om de græske myndighedernes manglende 
håndhævelse af EU's kriterier og procedurer for modtagelse af affald på 
deponeringsanlæg i forbindelse med et planlagt deponeringsanlæg i nærheden af 
Megalopoli på Peloponnes i Grækenland

Indlæg: Yannis Couniniotis (Kommissionens repræsentant) og næstformanden.
Afgørelse: Andragendet forbliver åbent, mens yderligere oplysninger fra 
Kommissionen afventes.

19. Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den 
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, som de britiske myndigheder udøver 
ved ikke at anerkende hans franske kvalifikationsbevis i farmaci

Andragende 1413/2009 af AE, spansk statsborger, om påstået forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet i forbindelse med adgang til apotekererhvervet i Det 
Forenede Kongerige

Indlæg: Jean Marie Taga Fosso (andrageren), Peter Mihok (Kommissionens 
repræsentant), Pascale Gruny, Victor Boştinaru og næstformanden.
Afgørelse: Andragendet forbliver åbent, mens yderligere oplysninger fra 
Kommissionen afventes (udvalget noterede sig Kommissionens hensigt om at 
indbringe sagen for EF-Domstolen og opfordrede den indtrængende til at handle 
hurtigt). Formanden ville sende en skrivelse til Det Forenede Kongeriges faste 
repræsentation ved EU for at anmode om forklaringer på de restriktioner, der er 
indført for EU-borgeres adgang til apotekererhvervet.

20. Andragende 0357/2006 af M. Kenneth Abela, maltesisk statsborger, om påståede 
brud på EF-lovgivningen om sidestilling af kvalifikationer begået af de maltesiske 
myndigheder

Indlæg: Angelika Koman (Kommissionens repræsentant) og næstformanden.
Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttes på grundlag af Kommissionens svar.
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21. Andragende 1221/2008 af Sergio Niola, italiensk statsborger, om tv-reklamer for 
lægemidler i Italien

Indlæg: Florian Schmidt (Kommissionens repræsentant) og næstformanden.
Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttes på grundlag af Kommissionens svar.

22. Andragende 1325/2008 af B.M., italiensk statsborger, om diskriminerende 
lovgivning om sygdom i Italien
Andragende 307/2009 af Mirella Collina, italiensk statsborger, for Funzione 
Pubblica CGIL Imola og 1215 medunderskrivere, om en ny italiensk lov om 
sygesikring

Indlæg: Petra Schott (Kommissionens repræsentant) og næstformanden.
Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttes på grundlag af Kommissionens svar.

23. Andragender, hvis drøftelse blev udsat til et kommende møde: 0878/2007, 0482/2009, 
0484/2009, 0933/2007, 0042/2009, 0078/2007 og 0439/2009

24. Andragender under B

 Behandlingen af andragende 0612/2004, 0161/2005, 1223/2007, 0930/2005, 
0230/2006, 0239/2009, 0242/2009, 0323/2009, 0755/2009, 0970/2009, 0563/2007, 
1245/2007, 1340/2007, 0177/2008, 0425/2008, 1292/2008, 1303/2008, 1311/2008, 
1428/2008, 1567/2008, 1577/2008, 0102/2009, 0525/2009, 0601/2009, 0607/2009, 
0705/2009, 0750/2009, 0779/2009, 0807/2009, 0817/2009, 0839/2009, 0858/2009, 
0870/2008, 0887/2009, 0925/2009, 0933/2009 og 0957/2009 blev afsluttet på 
grundlag af Kommissionens svar.

25. Diverse: Listen over andragender, der opfyldte betingelserne for behandling, som 
fastslået mellem den 28. januar 2010 og den 23. februar 2010, blev vedføjet 
protokollen.

26. Tid og sted for næste møde

 Mandag den 22. marts 2010 kl. 15.00-18.30 og torsdag den 23. marts 2010 kl. 09.00-
12.30 i Bruxelles.

Mødet hævet kl. 18.00.
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