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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2010)0223_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 23ης Φεβρουαρίου 2010, από τις 09.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ. και από τις 

15.00 μ.μ. έως τις 18.30 μ.μ.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2010 στις 11.30 π.μ., υπό την προεδρία 
της Χρυσούλας Παλιαδέλη (αντιπροέδρου).

Η συνεδρίαση των συντονιστών πραγματοποιείται από τις 9.00 π.μ. έως τις 11.30 π.μ. 
κεκλεισμένων των θυρών.

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (PE 439.108)

 Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται χωρίς τροποποιήσεις.

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 27ης-28ης Ιανουαρίου 2010

Τα πρακτικά εγκρίνονται χωρίς τροποποιήσεις.

3. Ανακοινώσεις της αντιπροέδρου: Η Χρυσούλα Παλιαδέλη ανακοινώνει τα ακόλουθα:

 Η πρόεδρος, Erminia Mazzoni, δεν μπόρεσε να παραστεί στη συνεδρίαση και ζητεί 
συγγνώμη από την επιτροπή· ο Michael Cashman ζητεί επίσης συγγνώμη διότι δεν 
μπόρεσε να παραστεί στη συνεδρίαση καθώς βρίσκεται σε επίσημη αποστολή ως 
πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Νότια Αφρική·

 Η εξέταση του σημείου 7 (συζήτηση του εγγράφου εργασίας σχετικά με τη 
βιοποικιλότητα) αναβάλλεται για την προσεχή συνεδρίαση (22-23 Μαρτίου 2010) 
κατόπιν αιτήματος του Victor Boştinaru, ο οποίος έμεινε δυσαρεστημένος από την 
έκδοση που διανεμήθηκε στους φακέλους των μελών. Μια τροποποιημένη έκδοση θα 
διανεμηθεί στα μέλη·

 Η εξέταση του σημείου 9 (αναφορά 878/2007) αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος της 
Josefa Andrés Barea· 
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 Οι αναφέροντες θα είναι παρόντες για το σημείο 14 (αναφορά 539/2007), για το 
σημείο 15 (αναφορά 1282/2007), για το σημείο 20 (αναφορά 669/2006), για το σημείο 
22 (αναφορά 742/2007) και για το σημείο 24 (αναφορά 0006/2009)·

 Δεν εκφράζονται αντιρρήσεις σχετικά με τον κατάλογο των αναφορών των οποίων 
προτείνεται η περάτωση ή η εκ νέου εξέταση που διανεμήθηκε στα μέλη προς 
εξέταση μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση. Συνεπώς, εξετάζονται εκ νέου οι 
αναφορές 1021/2003, 0026/2005, 0892/2008 και 1565/2008 επί τη βάσει σημαντικών 
νέων πληροφοριών που ελήφθησαν, εξετάζεται εκ νέου η αναφορά 1447/2009 
κατόπιν αιτήματος των Michael Cashman και Arlene McCarthy οι οποίοι ζήτησαν 
επίσημες απαντήσεις από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και από την Επιτροπή 
Διεθνούς Εμπορίου· περατώνεται η εξέταση των αναφορών 0174/2007, 1670/2009, 
154/2006, 210/2006, 435/2006 καθώς οι αναφέροντες δεν ανταποκρίθηκαν στο 
αίτημα προσκόμισης περαιτέρω πληροφοριών, περατώνεται η εξέταση της αναφοράς 
550/2006 καθώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη για το ζήτημα, ενώ
περατώνεται η εξέταση της αναφοράς 1009/2007 επί τη βάσει της απάντησης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιβεβαιώθηκε εκ νέου μέσω μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 13 Ιουλίου 2009.

4. Διάφορα: Ουδέν.

5. Ανακοινώσεις της αντιπροέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών:

 Αιτήματα που υποβλήθηκαν από την ομάδα ΕΛΚ σχετικά με το έργο της 
γραμματείας:

α) Παραδεκτό των αναφορών - η ομάδα ΕΛΚ προσφέρεται να παρουσιάσει έναν 
κατάλογο αναφορών οι οποίες κατά τη γνώμη της δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
στα έγγραφα Περίληψης, Πληροφοριών και Συστάσεων (SIR), καθώς μπορεί να 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αλληλογραφίας με τους πολίτες ή του SOLVIT· η 
γραμματεία θα πρέπει να παρουσιάσει στα μέλη μια πρόταση με τα ακριβή κριτήρια 
και τους κανόνες σχετικά με το παραδεκτό των αναφορών.

β) Πρακτικά των συνεδριάσεων των συντονιστών: κατόπιν ανταλλαγής απόψεων 
συμφωνείται ότι η γραμματεία θα υποβάλει μια περίληψη των αποφάσεων ή των 
προτάσεων των συντονιστών προς σχολιασμό και έγκριση, εάν είναι εφικτό εντός 
τριών ημερών από τη συνεδρίαση· στη συνέχεια, το έγγραφο θα ενσωματωθεί στα 
επίσημα πρακτικά της συνεδρίασης·

γ) Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, όπως εγκρίνεται από την πρόεδρο, θα 
αποσταλεί προς τα μέλη της επιτροπής μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση ή και 
νωρίτερα, εάν είναι εφικτό· τα μέλη τονίζουν τη σημασία των τακτικών 
προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων της γραμματείας της επιτροπής και των 
γραμματειών των πολιτικών ομάδων κάθε Τετάρτη στο Στρασβούργο.

δ) Πρόσκληση και αποζημίωση των αναφερόντων που παρίστανται στη συνεδρίαση και 
προϋπολογισμός των εξωτερικών αποστολών. Υπενθυμίζεται ότι οι συντονιστές 
έλαβαν υπόψη την έκθεση και τους υπολογισμούς σχετικά με τις προσκλήσεις προς 
αναφέροντες για το 2009 που παρουσιάστηκαν από τη γραμματεία κατά την τελευταία 
συνεδρίαση. Συμφωνείται ακόμη ότι στο εξής η πρόεδρος θα πρέπει να εγκρίνει 
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επίσημα τις συστάσεις της γραμματείας, όταν υποβάλλονται, σχετικά με την 
αποζημίωση των εξόδων ταξιδιού και διαμονής για τους αναφέροντες. Οι συντονιστές 
λαμβάνουν επίσης υπόψη τα κριτήρια αποζημίωσης. Τα μέλη ζητούν από τη 
γραμματεία να αποστείλει προς τα μέλη ένα έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται τα 
ακριβή κριτήρια που επιλέχθηκαν από τη γραμματεία σχετικά με την αποζημίωση.

ε) Συμμετοχή των βοηθών των μελών του ΕΚ σε αποστολές και γενικότερη διοργάνωση 
αποστολών από την επιτροπή – σχετικά με το ζήτημα διευκρινίζεται ότι: οι βοηθοί 
μπορούν να συνοδεύουν μέλη τα οποία αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων τους. 
Συμφωνείται ότι οι αποστολές και οι διερευνητικές επισκέψεις θα πρέπει να 
προβλέπονται όσο το δυνατόν νωρίτερα, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες της 
επιτροπής. Τα μέλη θεωρούν ότι θα πρέπει να καταστούν διαθέσιμοι κατάλληλοι 
πόροι για τις επίσημες λειτουργίες που οργανώνονται κατά τη διάρκεια διερευνητικών 
επισκέψεων εξ ονόματος της επιτροπής, χωρίς επιπτώσεις στην ετήσια αποζημίωση 
του προέδρου.

(Ζητείται από τη γραμματεία ένα γενικότερο έγγραφο σχολιασμού των ζητημάτων 
που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης).

 Διερευνητικές επισκέψεις στην Αυστρία και στην Ιταλία (Καμπανία):  

α) Κατόπιν της έγκρισης από τη Διάσκεψη των Προέδρων και το Προεδρείο της 
διερευνητικής επίσκεψης στην Αυστρία (σχετικά με την αναφορά 672/2007) ζητείται 
από τις πολιτικές ομάδες να ορίσουν μέλη και να προτείνουν κατάλληλες 
ημερομηνίες.

β) Η πρόεδρος θα υποβάλει εκ νέου αναλυτικότερο αίτημα έγκρισης της αποστολής 
για την επίσκεψη στην Καμπανία (σχετικά με την αναφορά 683/2005 και 16 άλλες 
αναφορές) στη Διάσκεψη των Προέδρων.

 Αναφορά 672/2009, της Real Academia de Bellas Artes του Τολέδο, σχετικά με τη 
διατήρηση του πολιτιστικού τοπίου της πόλης: η γραμματεία θα διανείμει εκ νέου 
στα μέλη προς έγκριση το έγγραφο SIR με λεπτομερείς συστάσεις για την εν λόγω 
αναφορά.

 Συζήτηση επί των ζητημάτων που έθεσε ο Carlos José Iturgaiz Angulo όσον 
αφορά τη σύσταση για τις αναφορές 904/2009, 1130/2009, 1243/2009, 1523/2009, 
1573/2009, 1245/2009: Η συζήτηση αρχίζει, ωστόσο δεν περατώνεται λόγω έλλειψης 
χρόνου. Ο κ. Iturgaiz ζητεί πληροφορίες από τη γραμματεία σχετικά με κάποιες 
αλλαγές στις συστάσεις κατόπιν της έγκρισής τους που εντοπίστηκαν στον δικτυακό 
τόπο της βάσης ePetition και οι οποίες παρουσιάστηκαν κατά τη συνεδρίαση των 
συντονιστών. Η συζήτηση δεν περατώνεται.

 Σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην εκμετάλλευση του Dan 
Brenan (αναφορά 161/2006): Οι συντονιστές εγκρίνουν το σχέδιο ψηφίσματος το 
οποίο θα διαβιβαστεί στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το αίτημα να 
κατατεθεί για μια προσεχή σύνοδο ολομέλειας δυνάμει του άρθρου 202, παράγραφος 
2 του Κανονισμού.

 Εξέταση των αναφορών που ελήφθησαν σχετικά με τον ισπανικό νόμο για τις 
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ακτές (174/2008 και 25 άλλες αναφορές): Οι συντονιστές αποφασίζουν να 
οργανώσουν την εξέταση των αναφορών σε δύο μέρη ως εξής: παρουσίαση από τους 
αντιπροσώπους των ισπανικών αρχών ενώπιον της επιτροπής στις 22 Μαρτίου 2010 
το απόγευμα· παρουσίαση από τους αναφέροντες ενώπιον της επιτροπής στις 23 
Μαρτίου 2010 το πρωί.

 Αναφορά ATMS (473/2008) - οι συντονιστές συμφωνούν να ζητήσουν την επίσημη 
γνώμη της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
κατάθεσης ενός σχεδίου ψηφίσματος δυνάμει του άρθρου 202, παράγραφος 2 του 
Κανονισμού.

 Διάφορα: Οι συντονιστές συμφωνούν να ελέγξουν κατά πόσο τα μέλη των 
αντίστοιχων πολιτικών ομάδων είναι διαθέσιμα για τη συνεδρίαση της επιτροπής που 
προγραμματίστηκε στις 7-8 Απριλίου 2010· η γραμματεία αναλαμβάνει να αναζητήσει 
πιθανές εναλλακτικές ημερομηνίες.   

6. Διερευνητική επίσκεψη στη Huelva - προφορική έκθεση των συμμετεχόντων:

Τα μέλη της αντιπροσωπείας πραγματοποιούν σύντομες παρουσιάσεις και 
ανακοινώνουν τα αρχικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την επίσκεψη. Η 
Pascale Gruny, επικεφαλής της αντιπροσωπείας, υπογραμμίζει ότι στα μέλη 
παρασχέθηκαν αντιφατικές μελέτες σχετικά με τη ρύπανση στην περιοχή· επισημαίνει 
επίσης ότι κατόπιν των συναντήσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα μέλη 
διαπίστωσαν έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ τους και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
μία από τις συστάσεις της έκθεσης θα αφορά την εν λόγω διάσταση. Η Margrete 
Auken εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να επισκεφτεί το 
ακριβές σημείο που σύμφωνα με τους αναφέροντες παρουσιάζει τα υψηλότερα 
επίπεδα ρύπανσης. Ο Victor Boştinaru εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των μελών της αντιπροσωπείας και τονίζει τη 
σπουδαιότητα της κατάρτισης ισορροπημένων συστάσεων. Επιπροσθέτως, διατυπώνει 
αμφιβολίες σχετικά με τον χρόνο που χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να 
παράσχει στα μέλη την περίληψη της έκθεσης που κατάρτισε μετά την επιτόπια 
επίσκεψη που πραγματοποίησε δυνάμει του άρθρου 35 της Συνθήκης Ευρατόμ στις 14 
Σεπτεμβρίου 2009. Όλοι όσοι λαμβάνουν τον λόγο επισημαίνουν το υψηλό 
ενδιαφέρον των ισπανικών μέσων ενημέρωσης και εκφράζουν την εκτίμησή τους για 
τη συνολική αντιμετώπιση της επίσκεψης, η οποία απέτρεψε ενδεχόμενη στρέβλωση 
του σκοπού και των μηνυμάτων της.

Ο αντιπρόσωπος της ΓΔ Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξηγεί ότι 
συνεχίζονται οι έρευνες σχετικά με την ορθή εφαρμογή της οδηγίας 2006/12/ΕΚ περί 
αποβλήτων, της οδηγίας 2006/21/ΕΚ για τη διαχείριση των αποβλήτων της 
εξορυκτικής βιομηχανίας και της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων όσον αφορά τη διάθεση φωσφογύψου και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων.

Οι αντιπρόσωποι της ΓΔ TREN E τονίζουν ότι η έκθεσης της επιτόπιας αποστολής 
επαλήθευσης της Επιτροπής διαβιβάσθηκε το συντομότερο δυνατό δεδομένων των 
διαδικαστικών σταδίων που διέπουν την έγκριση του τελικού εγγράφου. Δηλώνουν 
επίσης ότι η ανακολουθία των στοιχείων που προέκυψαν από τις μετρήσεις των 
επιπέδων ραδιενέργειας που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή από διαφορετικούς 
εμπειρογνώμονες είναι φαινομενική μόνο. Σύμφωνα με τους αντιπροσώπους, οι 
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αποκλίσεις εξηγούνται από τους εξωτερικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να έχουν 
επηρεάσει τα υπό μέτρηση δείγματα (π.χ. βροχή).

Λαμβάνουν τον λόγο: Pascale Gruny, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Willy Meyer, 
Miguel Angel Martínez Martínez, Yolanda Villar Ruberte (αντιπρόσωπος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής – ΓΔ Περιβάλλοντος)· Wolfgang Klib και Eberhardt Henrich 
(αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – ΓΔ TREN E).  

Απόφαση: Η Pascal Gruny θα παρουσιάσει ένα έγγραφο εργασίας σχετικά με την 
επίσκεψη και θα προτείνει συστάσεις παρακολούθησης.  

7. Αναφορά 1322/2007, της Yolanda Díaz Pérez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Izquierda Unida de Galicia [Ενωμένη Αριστερά της Γαλικίας], του Jesús Ignácio
Caselas Pérez, εξ ονόματος της Federación Roi Xordo de AAVV de la zona urbana 
de Ferrol, η οποία συνοδεύεται από 4 ακόμη υπογραφές, και του Bernardo Bastida 
Sixto, εξ ονόματος της Cofradía de Pescadores de Ferrol [Αδελφότητα Αλιέων της 
Ferrol] σχετικά με τη λειτουργία μονάδας επαναεροποίησης στο Mugardos, La 
Coruña.

Λαμβάνουν τον λόγο: Yolanda Villar Ruberte (αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής), Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo και η αντιπρόεδρος.
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί τη βάσει των συμπληρωματικών 
πληροφοριών που παρασχέθηκαν γραπτώς από την αναφέρουσα.

8. Αναφορά 1380/2007, του κ. Javier Gomez Gonzalez, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενες παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά την πρόσβαση σε 
πληροφορίες και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε σχέση με τη 
δραστηριότητα της εταιρείας «Emasagra» (Γρανάδα, Ισπανία)  

Λαμβάνουν τον λόγο: Helmut Bloech (αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), 
Carlos José Iturgaiz Angulo και η αντιπρόεδρος.
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.38 μ.μ. και επαναλαμβάνεται στις 15.10 μ.μ.,. υπό την 
προεδρία της Χρυσούλας Παλιαδέλη (αντιπροέδρου).

9. Αναφορά 1737/2008, του Lord Richard Inglewood DL, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον διακριτικό χαρακτήρα του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο του 2008, για την έκπτωση από το αξίωμα τoυ μέλoυς της Βουλής των 
Λόρδων μελών που έχουν εκλεγεί βουλευτές του ΕΚ

Λαμβάνουν τον λόγο: Tibor Vaszi (αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Sarah 
Ludford, David Lowe (Προϊστάμενος Μονάδας - Γραμματεία ΕΚ) και η 
αντιπρόεδρος.
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Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η οποία αναμένει απάντηση από τις 
βρετανικές αρχές).

10. Αναφορά 539/2007, του Barry Curtin, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Watergrasshill Community Association», σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις της 
νομοθεσίας της ΕΚ όσον αφορά την απόφαση του συμβουλίου του Cork να επιτρέψει 
τη λειτουργία λατομείου πάνω από σημαντικό για την περιφέρεια υδροφόρο 
ορίζοντα

Λαμβάνουν τον λόγο: Barry Curtin (αναφέρων), Helmut Bloech (αντιπρόσωπος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Seán Kelly, Joe Higgins και η αντιπρόεδρος.
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· η πρόεδρος θα αποστείλει επιστολή προς 
τον ιρλανδό υπουργό Περιβάλλοντος, John Gormley, για να ζητήσει διευκρινίσεις 
σχετικά με το πραγματικό μέγεθος του εν λόγω λατομείου.   

11. Αναφορά 1282/2007, του κ. Rémi Sallé, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης 
4CASP, σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός σχεδίου κατασκευής 
γέφυρας πάνω από τον Λίγηρα, ανατολικά της Ορλεάνης, στο πλαίσιο της 
περιφερειακής οδού γύρω από την Ορλεάνη («le grand contournement»)

Λαμβάνουν τον λόγο: Maguy Pleynet (εκπρόσωπος του αναφέροντα), Joseph van der 
Stegen (αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Sandrine Bélier, Pascale Gruny, 
Margrete Auken (η οποία υπενθυμίζει την επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην 
περιοχή το 2007 από αντιπροσωπεία της επιτροπής και τις συστάσεις που 
πραγματοποιήθηκαν και εγκρίθηκαν με αυτήν την ευκαιρία) και η αντιπρόεδρος.
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· η πρόεδρος θα αποστείλει επιστολή προς 
τις αρμόδιες γαλλικές αρχές (Agglomération d'Orléans) για να τονίσει ότι η έγκριση 
σχεδίων και έργων πρέπει να είναι σύμμορφη με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική 
νομοθεσία.   

12. Αναφορά 551/2008, του Olivier Pereon, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης 
εργαζομένων σε αλυκές, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
ως συνέπεια της έκδοσης πολεοδομικής άδειας για αναπτυξιακό έργο κοντά σε 
προβλεπόμενη ζώνη NATURA 2000 στην Guerande

Λαμβάνουν τον λόγο: Joseph van der Stegen (αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής), Pascale Gruny, Victor Boştinaru, Sandrine Bélier και η αντιπρόεδρος
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η οποία αναμένει γραπτή επιβεβαίωση 
από τις γαλλικές αρχές ότι το έργο εγκαταλείφθηκε)· εάν κριθεί απαραίτητο, η 
πρόεδρος θα αποστείλει επιστολή υπενθύμισης προς τη δήμαρχο της Guérande στην 
οποία έχει ήδη αποστείλει επιστολή για αυτό το θέμα.  
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13. Αναφορά 468/2007, του Jan Terkel Nielsen, δανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
παραβίαση των κανόνων της ΕΕ για το περιβάλλον σε σχέση με ένα σχέδιο 
κατασκευής εξοχικών κατοικιών στη Δανία

Λαμβάνουν τον λόγο: Irene Plank (αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), 
Margrete Auken και η αντιπρόεδρος.
Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς βάσει της απάντησης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

14. Αναφορά 0980/2007, του Torkild Todsen, δανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Borgergruppen» (Ομάδα Πολιτών), σχετικά με το σχέδιο κατασκευής 
αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Kiplev και Sønderborg στη Δανία

Λαμβάνουν τον λόγο: Silvya Aile (αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), 
Margrete Auken και η αντιπρόεδρος.
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τον σωρευτικό αντίκτυπο της 
αυξανόμενης κυκλοφορίας που θα δημιουργηθεί από τον αυτοκινητόδρομο. 

15. Αναφορά 832/2008, του Anton Huber, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με έκκληση 
για αναστολή της χρηματοδότησης ερευνητικού προγράμματος που αφορά την 
πλοϊμότητα του Δούναβη, ιδιαίτερα δε του τμήματος μεταξύ Straubing και Vilshofen

Λαμβάνουν τον λόγο: Cesare Bernabei (αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), 
Peter Jahr και η αντιπρόεδρος.
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· να ζητηθούν πληροφορίες από τον 
αναφέροντα, μέλος μιας ομάδας παρακολούθησης που συστάθηκε στο πλαίσιο του 
ερευνητικού προγράμματος. 

16. Αναφορά 742/2007, του Ανδρέα Βαρνακιώτη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
δημιουργία χωματερής στην Αχαΐα (Ελλάδα)

Λαμβάνουν τον λόγο: Ανδρέας Βαρνακιώτης (αναφέρων), Γιάννης Κουνινιώτης 
(αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Νικόλαος Σαλαβράκος, Peter Jahr, 
Sandrine Bélier, Iliana Malinova Iotova, Victor Boştinaru και η αντιπρόεδρος
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· η πρόεδρος θα αποστείλει επιστολή προς 
την υπουργό Περιβάλλοντος της Ελλάδας, Τίνα Μπιρμπίλη.

17. Αναφορά 669/2006, του I. K, ελληνικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 2 
υπογραφές, σχετικά με τη ρύπανση στο ελληνικό νησί Σπέτσες   

Λαμβάνουν τον λόγο: Ιωάννης Κοκκάλας (ο αναφέρων), Helmut Bloech
(αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Victor Boştinaru, Pascale Gruny και η 
αντιπρόεδρος.
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς και να παροτρυνθεί η 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει την επιβολή προστίμων εναντίον της Ελλάδας 
δυνάμει του άρθρου 260 της Συνθήκης· η πρόεδρος θα αποστείλει επιστολές προς την 
υπουργό Περιβάλλοντος της Ελλάδας, Τίνα Μπιρμπίλη, και προς τον δήμαρχο 
Σπετσών (αντίγραφα των επιστολών θα αποσταλούν προς ενημέρωση προς το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο). 

18. Αναφορά 978/2008, του Παναγιώτη Μπούρα, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
δημοτικού συμβουλίου της Μεγαλόπολης, σχετικά με την ανεπαρκή εφαρμογή εκ 
μέρους των ελληνικών αρχών των κοινοτικών κριτηρίων και διαδικασιών υποδοχής 
των αποβλήτων στο πλαίσιο έργου κατασκευής χώρου υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων κοντά στη Μεγαλόπολη της Πελοποννήσου, στην Ελλάδα

Λαμβάνουν τον λόγο: Γιάννης Κουνινιώτης (αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής) και η αντιπρόεδρος.
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

19. Αναφορά 6/2009, του Jean Marie Taga Fosso, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διάκριση λόγω εθνικότητας όσον αφορά την άρνηση των βρετανικών αρχών να 
αναγνωρίσουν το γαλλικό πτυχίο του στη φαρμακευτική
Αναφορά 1413/2009, του AE, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη διάκριση 
λόγω ιθαγένειας όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα του φαρμακοποιού στο 
Ηνωμένο Βασίλειο 

Λαμβάνουν τον λόγο: Jean Marie Taga Fosso (αναφέρων), Peter Mihok (αντιπρόσωπος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Pascale Gruny, Victor Boştinaru και η αντιπρόεδρος.
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η επιτροπή λαμβάνει υπόψη την 
πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραπέμψει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο και την παροτρύνει να ενεργήσει με ταχύτητα)· η πρόεδρος θα αποστείλει 
επιστολή προς τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ζητώντας εξηγήσεις για τους περιορισμούς που επιβάλλονται στην πρόσβαση 
των ευρωπαίων πολιτών στο επάγγελμα του φαρμακοποιού.

20. Αναφορά 357/2006, του κ. Kenneth Abela, μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες παραβιάσεις από τις μαλτεζικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας για 
την αναγνώριση της ισοτιμίας των προσόντων

Λαμβάνουν τον λόγο: Angelika Koman (αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 
και η αντιπρόεδρος.
Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς βάσει της απάντησης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

21. Αναφορά 1221/2008, του Sergio Niola, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
τηλεοπτικές διαφημίσεις φαρμάκων στην Ιταλία

Λαμβάνουν τον λόγο: Florian Schmidt (αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και 
η αντιπρόεδρος.
Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς βάσει της απάντησης της 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

22. Αναφορά 1325/2008, της B.M., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με νομοθεσία που 
εισάγει διακρίσεις όσον αφορά την ασθένεια στην Ιταλία 
Αναφορά 307/2009, της Mirella Collina, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Funzione Pubblica CGIL Imola», η οποία συνοδεύεται από 1 215 υπογραφές, 
σχετικά με τη νέα νομοθεσία για την ασθένεια στην Ιταλία

Λαμβάνουν τον λόγο: Petra Schott (αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και η 
αντιπρόεδρος.
Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς βάσει της απάντησης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

23. Αναφορές η εξέταση των οποίων αναβάλλεται για προσεχή συνεδρίαση: 878/2007, 
482/2009, 484/2009, 933/2007, 42/2009, 78/2007 και 439/2009.

24. Αναφορές του τμήματος Β 

 Η εξέταση των αναφορών 612/2004, 161/2005, 1223/2007, 930/2005, 230/2006, 
239/2009, 242/2009, 323/2009, 755/2009, 970/2009, 563/2007, 1245/2007, 
1340/2007, 177/2008, 425/2008, 1292/2008, 1303/2008, 1311/2008, 1428/2008, 
1567/2008, 1577/2008, 102/2009, 525/2009, 601/2009, 607/2009, 705/2009, 
750/2009, 779/2009, 807/2009, 817/2009, 839/2009, 858/2009, 870/2008, 887/2009, 
925/2009, 933/2009 και 957/2009 περατώνεται βάσει της απάντησης της Επιτροπής. 

25. Διάφορα: ο κατάλογος των αναφορών που χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές μεταξύ 
28ης Ιανουαρίου 2010 και 23ης Φεβρουαρίου 2010 επισυνάπτεται στα πρακτικά. 

26. Ημερομηνία και τόπος της προσεχούς συνεδρίασης 

 Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010, από 15.00 μ.μ. έως 18.30 μ.μ. και Τρίτη 23 Μαρτίου 
2010, από 9 π.μ. έως 12.30 μ.μ. στις Βρυξέλλες.

Η συνεδρίαση λήγει στις 18.00 μ.μ.
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
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