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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2011)199_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 12ης Ιουλίου 2011, από τις 15.00 έως τις 18.30,

και της 13ης Ιουλίου 2011, από τις 09.00 έως τις 12.30
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη 12 Ιουλίου 2011, στις 15:13, υπό την προεδρία της Ágnes 
Hankiss (αντιπροέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης PETI_OJ (2011)199_1

Η προεδρία ανακοινώνει ότι η πρόεδρος, Erminia Mazzoni, ζητεί συγγνώμη διότι θα φθάσει 
με μικρή καθυστέρηση λόγω της συνεδρίασης μιας ιταλικής υπουργικής αντιπροσωπείας 
στην οποία πρέπει να παραστεί.

Το απόγευμα η επιτροπή θα ασχοληθεί με δύο μείζονα θέματα μετά το πέρας της συζητήσεως 
επί της πρώτης αναφοράς:

 Παρουσίαση της μελέτης επί της διαχειρίσεως αποβλήτων στην Ευρώπη από τους 
συντάκτες, Christian Neubauer και Hubert Reisinger. Θα υπάρξει παρουσίαση της 
μελέτης μέσω του PowerPoint. 

 Η συζήτηση επί των περικοπών στον προϋπολογισμό για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία και 
των επιπτώσεων στα προγράμματα διδασκαλίας και τη λειτουργία των σχολείων 
προσετέθη ως ΕΠΕΙΓΟΝ ζήτημα κατόπιν σχετικής αιτήσεως του PPE στην οποία 
συναίνεσαν οι συντονιστές. Η εισηγήτρια της Επιτροπής Προϋπολογισμού για τον 
προϋπολογισμό του 2012, Francesca Balzani θα είναι παρούσα στη συζήτηση για 
αυτό το ζήτημα. Θα ομιλήσουν εκπρόσωποι των αναφερόντων (δύο μέλη των 
συλλόγων γονέων και κηδεμόνων από δύο σχολεία των Βρυξελλών και ένας 
εκπρόσωπος των γονέων και κηδεμόνων στο Ανώτατο Συμβούλιο των σχολείων) 
Επίσης, θα ομιλήσει η Renée Christmann, Γενική Γραμματέας του Ανωτάτου 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Σχολείων (που εκπροσωπεί τα κράτη μέλη). 

Οι συντονιστές θα συνεδριάσουν στις 17.30, ύστερα από τις συζητήσεις επί των ανωτέρω 
θεμάτων.
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Την Τετάρτη το πρωί, μετά από την ψηφοφορία επί της εκθέσεως Iotova (η Iliana Malinova 
Iotova θα απουσιάζει και η Kinga Göncz θα την αντικαταστήσει) και της γνωμοδοτήσεως 
Koch-Merin, η Margrete Auken και ο Victor Boştinaru θα παρουσιάσουν προφορική έκθεση 
σχετικά με την πρόσφατη διερευνητική επίσκεψη στην Βουλγαρία. 

Οι ακόλουθοι αναφέροντες θα είναι παρόντες την Τετάρτη:
 Σημείο 13, αναφορά 1026-10, σχετικά με την χρήση ευρωπαϊκών κεφαλαίων στην 

Βουλγαρία - Valeri Petrov Stanchev (εξ ονόματος του αναφέροντος)·
 σημείο 15, αναφορά 1330-10, επί του προγράμματος LIFE - Juan Antonio Iborra 

Bernal·
 σημείο 16, αναφορά 171-10, επί των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία - Fritz 

Brondum Petersen (εξ ονόματος του αναφέροντος)·
 σημείο 17, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς 1349-10, επίσης επί των εμποδίων 

στην ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ - Ryszard Antoni Bielawa·
 σημείο 18, αναφορά 590-08, επί της μεταφοράς φαρμάκων όταν κανείς ταξιδεύει στην 

Ιρλανδία - ο αναφέρων ζήτησε να μην αναφερθεί το όνομά του·
 σημείο 19, αναφορά 1665-09, σχετικά με την απαγόρευση προϊόντων για τον έλεγχο 

επιβλαβών οργανισμών - Peter Brown·
 σημείο 20, αναφορά 500-10, σχετικά με τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες και την 

αγορά κρέατος κουνελιού στην Ιταλία - Saverio de Bonis.

Η Margrete Auken ζητεί να διεξαχθεί σύντομη συζήτηση πριν από την ψηφοφορία επί 
της εκθέσεως/γνωμοδοτήσεως, την επόμενη ημέρα.

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της:

23ης-24ης Μαΐου 2011 PE 465.068v01-00

Τα πρακτικά εγκρίνονται άνευ τροποποιήσεων.

3. Ανακοινώσεις της προέδρου

Το παράρτημα στις ανακοινώσεις της προέδρου έχει διανεμηθεί προκειμένου να 
διατυπωθούν προτάσεις/παρατηρήσεις όσον αφορά την επανεξέταση, περάτωση ή 
ανάκληση ορισμένων αναφορών για τους αναφερθέντες λόγους. Καθώς δεν υπάρχουν 
σχόλια ή ενστάσεις επί των προτάσεων αυτών, θεωρούνται αποδεκτές ως έχουν.

4. Διάφορα

Ουδέν

5. Αναφορά α. 387/2008 της Katiuscia Verlingieri, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς στις επαρχίες Salerno, Avellino και 
Benevento στην Ιταλία

Ομιλητές: η πρόεδρος, Claire-Lyse Chambron (Επιτροπή, ΓΔ EAC), Pier Nico Premoli
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(Επιτροπή, ΓΔ REGIO), Piero Mora (Επιτροπή, ΓΔ AGRI), Margrete Auken

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής, ειδικά όσον αφορά την εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, η οποία θα πρέπει να διεξαχθεί.

6. Μελέτη: «Διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρώπη: βασικά προβλήματα και 
βέλτιστες πρακτικές»

Ομιλητές: η πρόεδρος, Christian Neubauer (εμπειρογνώμων), Hubert Reisinger
(εμπειρογνώμων), Julio Garcia Burgues (αντιπρόσωπος της Επιτροπής), Carlos José Iturgaiz
Angulo, Margrete Auken, Peter Jahr, Philippe Boulland

Οι εμπειρογνώμονες παρουσιάζουν την μελέτη τους. Τα μέλη ευχαριστούν τους 
εμπειρογνώμονες και το Τμήμα Πολιτικής για την ενδιαφέρουσα μελέτη που θα είναι 
χρήσιμη ενόψει του σχεδίου εκθέσεως που θα παρουσιαστεί από τον κ. Iturgaiz τον 
Σεπτέμβριο.
Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των εθνικών δικαστών και 
προτείνει ότι θα είναι χρήσιμο να υπογραμμισθεί η νέα οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα και ο 
τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να συμβάλει στην αναβάθμιση των συστημάτων διαχείρισης 
των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Τα μέλη επισημαίνουν επίσης ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η συμμετοχή του κοινού, να 
ενταθεί η επικοινωνία μεταξύ αρχών, φορέων εκμετάλλευσης και παραγόντων, και να 
ενδυναμωθεί ο ρόλος των τοπικών και των περιφερειακών αρχών. 

Η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία του Carlos José Iturgaiz Angulo, από τις 16.05 
έως τις 16.15, οπότε επιστρέφει η Erminia Mazzoni.

7. Αναφορά 353/2011, της Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, πολωνικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 74 υπογραφές, σχετικά με περικοπές στον προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Σχολείων, και

Αναφορά 478/2011 της APEEE (Ένωση Γονέων των Μαθητών του Ευρωπαϊκού 
Σχολείου) φέρουσα 1.356 υπογραφές, σχετικά με τις συνέπειες των περικοπών 
προϋπολογισμού στη λειτουργία του συστήματος των ευρωπαϊκών σχολείων

Ομιλητές: Renate Repplinger-Hach (αντιπρόεδρος της APEEE Woluwé), Pierre Choraine
(πρόεδρος της APEEE Uccle), José Antonio Sanchez Martinez (αντιπρόεδρος της 
ομοσπονδίας γονέων (Interparents)), Renée Christmann (γενική γραμματεύς του Ανωτάτου 
Συμβουλίου), Francesca Balzani (Επιτροπή Προϋπολογισμών), Peter Jahr, Carlos José 
Iturgaiz Angulo, Angelika Werthmann, Marco U. Moricca (εκπρόσωπος της Επιτροπής)

Απόφαση: Η εξέταση των αναφορών παραμένει ανοικτή. Θα αποσταλεί επιστολή στον 
Maroš Šefčovič, Αρμόδιο για τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διοίκηση Επίτροπο, στην οποία 
θα περιλαμβάνεται περίληψη της συζητήσεως και θα επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι περικοπές 
δεν θα πρέπει να έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα διδασκαλίας ή να υπονομεύσουν το 
παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό μοντέλο. Μία επιπλέον, παρόμοια επιστολή θα αποσταλεί 
στην Επιτροπή Προϋπολογισμών προς γνωμοδότηση. Η επιτροπή θα τηρεί ενήμερους τους 
αναφέροντες όσον αφορά στις εξελίξεις καθόλη την διαδικασία του προϋπολογισμού. 
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8. Συνεδρίαση των συντονιστών (κεκλεισμένων των θυρών) από τις 17.40 έως τις 
18.35

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 18.35

***

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011 στις 09.05, υπό την προεδρία 
της Erminia Mazzoni (προέδρου).

9. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

Η πρόεδρος ανακοινώνει τα εξής: 

α. Ακρόαση για τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (6η Οκτωβρίου 2011)
Οι συντονιστές εγκρίνουν το σχέδιο προγράμματος που προτάθηκε από την Γραμματεία για 
την ακρόαση σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η οποία θα οργανωθεί 
από κοινού με τις υπηρεσίες της Επιτροπής και το γραφείο της Αντιπροέδρου, Viviane
Reding. 
Οι συντονιστές επαναλαμβάνουν την πρόθεσή τους να συνεργαστούν πλήρως με την 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), τα μέλη 
της οποίας πρόκειται να προσκληθούν στην ακρόαση.

β. Διοργάνωση ακροάσεων σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού σχετικά με την 
Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών.

Η πρόεδρος ενημερώνει τους συντονιστές σχετικά με την αλληλογραφία μεταξύ της ιδίας, 
του Jerzy Buzek, Προέδρου του Κοινοβουλίου και του προέδρου της Επιτροπής 
Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO), όσον αφορά την διοργάνωση ακροάσεων όπως 
προβλέπεται από τον νέο κανονισμό σχετικά με την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, 
αλληλογραφία η οποία αναδεικνύει υπογραμμίζει τις διαφορετικές θέσεις που υπάρχουν όσον 
αφορά την κατανομή αρμοδιοτήτων για την διεξαγωγή των ακροάσεων. Οι συντονιστές 
χαιρετίζουν και μετ' επιτάσεως υποστηρίζουν την επιστολή που απηύθυνε  η πρόεδρος στον 
Πρόεδρο Buzek, και κάθε ενέργεια που καταβάλλεται ούτως ώστε να διασφαλισθεί ο ρόλος 
της Επιτροπής Αναφορών στην διαδικασία.

γ. Αναφορές που ελήφθησαν σχετικά με το αεροπορικό δυστύχημα του Σμολένσκ 
και τις έρευνες για τα αίτιά του (301-11).

Καθώς είχαν εκφρασθεί κάποιες αμφιβολίες ως προς το παραδεκτό της αναφοράς, οι 
συντονιστές αποφασίζουν να παραπέμψουν το ζήτημα στην Νομική Υπηρεσία για 
γνωμοδότηση.

δ. Διερευνητικές επισκέψεις.
Καθότι είχε ζητηθεί από όλες τις επιτροπές να ενημερώσουν το Προεδρείο όσον αφορά τα 
σχέδιά τους για αντιπροσωπείες ή διερευνητικές επισκέψεις για το 2012, οι συντονιστές 
αποφασίζουν να καταρτίσουν ένα νέο, βιώσιμο και καλύτερο πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπ' 
όψιν ότι δεν πραγματοποιήθηκαν όλες οι αντιπροσωπείες και διερευνητικές επισκέψεις που 
είχαν εγκριθεί για το 2011. 
Προτείνονται ημερομηνίες για:
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- επίσκεψη στο Βερολίνο, σε σχέση με τη γερμανική υπηρεσία κοινωνικής μέριμνας παίδων 
και νέων (Jugendamt): 10-11 Οκτωβρίου·
- διερευνητική επίσκεψη στην Ρουμανία, σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα: 13-14 
Οκτωβρίου·
Οι ημερομηνίες αυτές πρόκειται να επιβεβαιωθούν κατά την συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

ε. Προσχέδιο ημερησίας διατάξεως για την συνεδρίαση της 8ης Σεπτεμβρίου.
Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται.

στ. Παρακολούθηση των αναφορών που αφορούν τη σιδηροδρομική σήραγγα Λυών-
Τορίνο (735-08 και άλλες)

Η πρόεδρος ενημερώνει τους συντονιστές σχετικά με την αίτηση ορισμένων αναφερόντων 
και μελών για την οργάνωσης νέας διερευνητικής αποστολής σε σχέση με τις αναφορές «NO 
TAV» («Όχι στο Τραίνο Υψηλής Ταχύτητας»). Αποφασίζεται να μην εκτελεσθεί τέτοια 
αποστολή ακόμα και να συζητηθεί το ζήτημα εκ νέου κατά την σύνοδο του Οκτωβρίου. 

ζ. Σχέδιο επιστολής προς την Ρουμανική Κυβέρνηση επί συγκεκριμένων 
περιουσιακών ζητημάτων. 

Οι συντονιστές συμφωνούν επί της επιστολής που θα αποσταλεί από τον Jerzy Buzek, 
Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, στον Πρωθυπουργό της Ρουμανίας, όσον αφορά τα δικαιώματα 
των ιδιοκτητών ακινήτων σύμφωνα με τον νόμο 112/1995 (αναφορά 1734/2008). 

η. Διάφορα 
Οι συντονιστές λαμβάνουν γνώση του μηνύματος του Keith Taylor επί της πρότασης 
ψηφίσματος σχετικά με την Παλαιστίνη και αποφασίζουν να εμμείνουν στην προηγούμενη 
απόφασή τους να περατωθεί η εξέταση των σχετικών αναφορών: 1764/2008 και 430/2009. Οι 
αναφορές θα παραπεμφθούν στις δύο αρμόδιες αντιπροσωπείες: στην Αντιπροσωπεία για τις 
σχέσεις με το Ισραήλ (D-IL) και την Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό 
Νομοθετικό Συμβούλιο (DPLC).

Ομιλητές: η πρόεδρος, Peter Jahr, Margrete Auken, Χρυσούλα Παλιαδέλη, Victor Boştinaru, 
Bairbre de Brún, Giles Chichester, Jarosław Leszek Wałęsa

10. Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για 
το 2012 – όλα τα τμήματα – Διαμεσολαβητής (BUD) όπως τροποποιήθηκε από το 
Συμβούλιο (2011/2020(BUD), Εισηγήτρια: KOCH-MEHRIN (ALDE)

Εγκρίνονται οι τροπολογίες: 1, 2, 4, 6, 7
Απορρίπτονται οι τροπολογίες: 3, 5

Η γνωμοδότηση εγκρίνεται με 18 ψήφους υπέρ, 0 κατά και καμία αποχή. 

11. Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή το 2010 (2011/2106(INI)), Εισηγήτρια: IOTOVA (S-D)

Η Kinga Göncz ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους για τις τροπολογίες που κατετέθησαν και 
για την εποικοδομητική εργασία που έγινε για της συμβιβαστικές τροπολογίες.

Εγκρίνονται οι τροπολογίες: 1, 2, 3, 4, 5, Συμβ. τροπ. A, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Συμβ. τροπ. B, 19, 
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20, 21, 22, 23, 24, Συμβ. τροπ. Γ, 29, 30
Καταπίπτουν οι τροπολογίες: 6, 7, 17, 18, 25, 26, 27, 28
Απορρίπτονται οι τροπολογίες: 8, 10

Η έκθεση εγκρίνεται με 18 ψήφους υπέρ, 0 κατά και καμία αποχή.

12. Έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στη Bουλγαρία (29.06 - 2.07 2011)

Η Margrete Auken και ο Victor Boştinaru παρουσιάζουν την προκαταρκτική προφορική 
έκθεση.

Ομιλητές: η πρόεδρος, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Mariya Nedelcheva, Peter Jahr, 
Evgeni Kirilov, Jean-Francois Brakeland (εκπρόσωπος της Επιτροπής) 

13. Αναφορά 1026/2010 του Radostin Roussev, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της εταιρείας «Bull Gate Ltd.», σχετικά με την κατάχρηση πόρων της ΕΕ και την 
διαφθορά στη Βουλγαρία 

Ομιλητές: η πρόεδρος, Valeri Petrov Stanchev (εξ ονόματος του αναφέροντος), Renaldo 
Mandmets (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Victor Boştinaru, Mariya Nedelcheva, Evgeni 
Kirilov

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Επιτροπή. Ζητείται από τον αναφέροντα να παράσχει περαιτέρω 
λεπτομερείς πληροφορίες, ούτως ώστε να τεκμηριωθεί ο φάκελος της αναφοράς.

14. Αναφορά 628/2010, του Ciprian Dobre, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση και διαχείριση, εκ μέρους 
της ρουμανικής κυβέρνησης, πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης

Ομιλητές: η πρόεδρος, Ειρήνη Παπαδημητρίου (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Elena Băsescu, 
Victor Boştinaru

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή, εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Επιτροπή (μετά την παραλαβή της απάντησης των ρουμανικών 
αρχών). Ζητείται γραπτή επιβεβαίωση από την Επιτροπή. Επιστολή θα αποσταλεί επίσης 
στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ρουμανίας, μέσω της οποίας θα ζητείται επίσημη απάντηση 
από τις Ρουμανικές αρχές.

15. Αναφορά 1330/2010, του Juan Antonio Iborra Bernal, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την επέκταση του προγράμματος LIFE ούτως ώστε να περιλαμβάνει 
την πρόληψη καταστροφών 

Ομιλητές: η πρόεδρος, Juan Antonio Iborra Bernal (αναφέρων), Juan Perez Lorenzo 
(εκπρόσωπος της Επιτροπής, ΓΔ ENV), Thomas de Lannoy (εκπρόσωπος της Επιτροπής, ΓΔ 
ECHO), Margrete Auken

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς περατώνεται. Η πρόεδρος τονίζει ότι η Επιτροπή 
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Αναφορών συμμερίζεται τους προβληματισμούς που ο αναφέρων είχε εκφράσει κατά την 
συνεδρίαση και είναι πεπεισμένη ότι πολλοί από τους προβληματισμούς αυτούς θα ληφθούν 
υπ' όψιν από την Επιτροπή.

16. Αναφορά 171/2010, της Kamila Beata Klim-Petersen, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάσχεση από τις δανικές αρχές εταιρικού οχήματος της ίδιας το 
οποίο είναι ταξινομημένο στην Πολωνία, και τα συνεπαγόμενα εμπόδια για την 
ελεύθερη μετακίνηση των υπαλλήλων της

Ομιλητές: η πρόεδρος, Fritz Brondum Petersen (εξ ονόματος της αναφέρουσας), Susanne 
Tams (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Margrete Auken, Peter Jahr

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή των εσωτερικών δανέζικων 
κατευθυντηρίων γραμμών επί της προσωρινής κατάσχεσης αυτοκινήτων ταξινομημένων σε 
άλλα κράτη μέλη. Ζητείται γραπτή επιβεβαίωση από την Επιτροπή. 

17. Αναφορά 1225/2010 του Dariusz Pachala, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατάσχεση αυτοκινήτου ταξινομημένου στην Πολωνία στα δανογερμανικά σύνορα
και
Αναφορά 1349/2010, του Ryszard Antoni Bielawa, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατάσχεση από τις δανικές αρχές του οχήματός του, το οποίο είναι ταξινομημένο στην 
Πολωνία, και τα συνεπαγόμενα εμπόδια για την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων
και
Αναφορά 1444/2010 του Jacek Naguszewski, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
κατάσχεση από τις δανικές φορολογικές και αστυνομικές αρχές μηχανοκίνητου 
οχήματος ταξινομημένου στην Πολωνία, παραβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
υποχρέωση προστασίας άρρωστου βρέφους

Ομιλητές: η πρόεδρος, Ryszard Antoni Bielawa (αναφέρων), Susanne Tams (εκπρόσωπος 
της Επιτροπής), Peter Jahr

Απόφαση: η εξέταση των αναφορών περατώνεται.
Σχετικά με την αναφορά 1349/2010, θα αποσταλεί επιστολή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της 
Δανίας, στην οποία θα συνοψίζεται η περιγραφείσα υπόθεση και θα ζητείται εξήγηση και 
διευκρίνηση των λόγων της επιβολής τόσο δυσανάλογα βαρέως προστίμου, την στιγμή που ο 
αναφέρων είχε πληρώσει τον φόρο που εκκρεμούσε εις βάρος του.  

18. Αναφορά 590/2008 του/της N.M.M., ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μεταφορά φαρμάκων από ταξιδιώτες στην Ευρώπη

Ομιλητές: η πρόεδρος, Maurice Galla (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Marie Debieuvre
(εκπρόσωπος της Επιτροπής)

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή. Τα μέλη λαμβάνουν υπ' όψιν την 
επιστολή που έλαβαν από τις Ιρλανδικές αρχές επί του θέματος, στην οποία υπογραμμίζεται 
ότι η Ιρλανδία δεν είναι συμβαλλόμενο μέλος στο άρθρο 75 της Συνθήκης του Σένγκεν.

19. Αναφορά 1665/2009, του Peter Brown, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αιτιολόγηση της απαγόρευσης χρήσης υδροχλωρικής στρυχνίνης για τον έλεγχο 
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επιβλαβών οργανισμών σύμφωνα με την οδηγία 98/8/ΕΚ

Ομιλητές: η πρόεδρος, Peter Brown (αναφέρων), Johanna Bernsel (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Philippe Boulland, Paul Nuttall, Patrick Murphy (εκπρόσωπος της Επιτροπής)

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς περατώνεται.

20. Αναφορά 500/2010, του Saverio De Bonis, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης «ANLAC - Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli», 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων στην αγορά 
κρέατος κουνελιού στην Ιταλία

Ομιλητές: η πρόεδρος, Saverio De Bonis (αναφέρων), William Floyd (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Peter Jahr

Απόφαση: Η εξέταση των αναφορών παραμένει ανοικτή. Θα ζητηθεί από την επιτροπή 
AGRI να γνωμοδοτήσει. Για να αξιολογηθεί κατά πόσον η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, θα 
αποσταλεί επιστολή στην Ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού. Επιπλέον επιστολές θα αποσταλούν 
στον Ιταλό Υπουργό Γεωργίας και στον Αρμόδιο για τον Ανταγωνισμό Επίτροπο, Joaquín 
Almunia.

***

21. Αναφορές του τμήματος B:
 Η εξέταση των αναφορών 1328/2007, 1688/2008, 1211/2009, 1790/2009, 0163/2010, 

0247/2010, 0502/2010, 0720/2010, 0939/2010, 0948/2010, 1059/2010, 1376/2010, 
1414/2010, 1580/2010, 1582/2010, 1631/2010, 0095/2011 περατώνεται βάσει των 
γραπτών απαντήσεων της Επιτροπής. 

 Παραμένει ανοικτή η εξέταση των ακόλουθων αναφορών: 0798/2004, 0334/2005, 
0886/2005, 0530/2006, 1091/2007, 1374/2010, 0832/2008, 1071/2010 

22. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης 

08 Σεπτεμβρίου 2011, από τις 15.00 έως τις 18.30

Η συνεδρίαση λήγει στις 12.30.

***

Παραρτήματα: 
Κατάλογος των αναφορών που κρίθηκαν παραδεκτές από την τελευταία συνεδρίαση (14-15 
Ιουνίου 2011).
Κατάλογος των αναφορών που αναμένεται να επανεξετασθούν, να περατωθούν ή να 
ανακληθούν βάσει του παραρτήματος στις ανακοινώσεις της προέδρου.
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