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Udvalget for Andragender
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PROTOKOL
fra mødet den 3. oktober 2011 kl. 15.00-18.30

og den 4. oktober 2011 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30
BRUXELLES

Mødet åbnet mandag den 3. oktober 2011 kl. 15.06 af Erminia Mazzoni (formand).

1. Vedtagelse af dagsorden PETI_OJ (2011)201_1

Formanden meddelte, at mødets dagsorden ville omfatte en afstemning om Carlos José 
Iturgaiz Angulos betænkning om anvendelsen af affaldshåndteringsdirektivet på 
grundlag af modtagne andragender og drøftelser om andragenderne om anlæggelse af 
højhastighedstogforbindelsen mellem Torino og Lyon, spørgsmålene om 
forskelsbehandling pga. køn og miljøet. Nogle af andragerne ville overvære mødet.

Den polske ombudsmand Irena Lipowicz, ville også være til stede ved den 
efterfølgende dags drøftelser om visse andragender fra polske statsborgere.

Drøftelsen om andragende 1557/2009, punkt 10 på dagsordenen, var blevet udsat efter 
anmodning fra Ágnes Hankiss. Drøftelsen om andragende 1139/2010, punkt 8, blev 
ligeledes udsat til næste møde.

Andragerne ville være til stede eller være repræsenteret ved drøftelserne om følgende 
punkter: 6 (andragende 942/2011); 7 (andragende 949/2003; 198/2005; 786/2007;
900/2007; 735/2008 og 735/2008); 9 (andragende 386/2007); 15 (andragende 
622/2010 og 628/2011); 21 (andragende 632/2008); 26 (andragende 492/2010), og 27 
(andragende 111/2008 og 262/2011).

Dagsordenen vedtoges.
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2. Meddelelser fra formanden

Formanden mindede medlemmerne om, at der ville blive afholdt et seminar om 
anvendelsen af charteret om grundlæggende rettigheder i samarbejde med 
Kommissionen og næstformanden Viviane Reding den 6. oktober. 2011.

Hun henledte medlemmernes opmærksomhed på det svar, som skulle sende til 
andrageren Tegebauer vedrørende den sag, der havde ført til rettens dom i sag T-
308/2007.

Formanden meddelte, at bilaget til formandskabets noter var blevet omdelt 10 dage i 
forvejen og omfattede henstillinger om, hvilke andragender der skulle genåbnes, 
afsluttes eller tages tilbage. Da der ikke var nogen kommentarer, betragtedes disse 
henstillinger som godkendt.

3. Diverse sager

Ingen.

4. Betænkning om anvendelsen af affaldshåndteringsdirektivet på grundlag af 
modtagne andragender (2011/2038(INI))

Ordfører: Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE)
- behandling af ændringsforslag
- vedtagelse af udkast til betænkning:

Indlæg: formanden, Carlos José Iturgaiz Angulo (ordfører), Margrete Auken, Victor 
Boştinaru. 

Ændringsforslagene sattes til afstemning. Betænkningen vedtoges enstemmigt (for: 21, 
22 til stede).

5. Andragende 924/2011 af Dan Pescod, britisk statsborger, for EBU (den 
europæiske blindesammenslutning) og RNIB (det kongelige nationale 
blindeinstitut) om blindes adgang til bøger og andre trykte produkter

Indlæg: Formanden Dan Pescod og Christopher Edward Berkeley (andrager og 
andragerens ledsager), Maria Martin-Prat og Erik Somelar (Kommissionens 
repræsentant), Bairbre de Brún, Margrete Auken, Angelika Werthmann, Peter Jahr, 
Victor Boştinaru, Sabine Wils, Sonia Alfano.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle forblive åben, indtil der var yderligere 
oplysninger fra Kommissionen, især med hensyn til spørgsmål vedrørende 
anvendelsen af charteret om grundlæggende rettigheder, som ikke var blevet behandlet 
tilstrækkelig grundigt. En mundtlig forespørgsel med beslutning til Rådet og 
Kommissionen ville blive indgivet.

6. Andragende 949/2003 af Alberto Perino, italiensk statsborger, for 
sammenslutningen "Habitat", om gennemførelsen af den projekterede 
højhastighedsbane mellem Torino og Lyon
og
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Andragende 198/2005 af Marco Tomalino, italiensk statsborger, for 
Coordinamento sanitario Valle di Susa, om sundhedsrisici i forbindelse med 
anlæggelsen af højhastighedstogforbindelsen mellem Torino og Lyon
og
Andragende 786/2007 af Paolo Prieri, italiensk statsborger, for "Upper Sangone 
Valley Anti-High-Speed Rail Link Committee", om indsigelse mod den 
transeuropæiske højhastighedstogforbindelse mellem Torino og Lyon
og
Andragende 900/2007 af Giancarlo Pastorutti, italiensk statsborger, for Bagnaria 
Arsa "NO-TAV"-udvalget og andre udvalg, der er imod korridor 5, om protester 
mod EU-finansiering af jernbanen mellem Trieste og Divača
og
Andragende 0735/2008 af Remo Castagnieri Alberto Paolo Veggio, italiensk 
statsborger, og 154 medunderskrivere, om jernbaneforbindelsen mellem Lyon og 
Torino (Susadalen)

Indlæg: Formanden, Paolo Prieri et Giancarlo Pastorutti (andrager); William Floyd, 
Jonathan Parker (Kommissionens repræsentant); Roberto Ferrazza (repræsentant for 
ministeriet for transport, Italien); Sabine Wils, Sonia Alfano, Bairbre de Brún, Victor 
Boştinaru og Margrete Auken.

Afgørelse: Behandlingen af alle andragenderne ville forblive åben, indtil der var 
yderligere oplysninger fra Kommissionen. Andragendet ville blive fremsendt til 
Italiens faste repræsentation med henblik på en udtalelse og til udvalget om transport 
og turisme til orientering med henblik på høringen, som udvalget ville afholde den 22. 
november 2011.  

7. Andragende 0386/2007 af Allan J. Navratil, irsk statsborger, for Irish Biofuels 
Initiative, om omdannelse af den irske sukkerindustri til fremstilling af 
biobrændstof

Indlæg: Formanden, Allan Navratil (andrager); Doris Fisch (Kommissionens 
repræsentant), Sean Kelly, Phil Prendergast, Margrete Auken, Bairbre de Brún og 
Peter Jahr.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes på baggrund af Kommissionens 
svar. En skrivelse skulle sendes til Irlands faste repræsentation og landbrugsudvalget.  

8. Undersøgelsesmission til Bulgarien (29. juni – 2. juli 2011) – behandling af 
undersøgelsesrapporten

Indlæg: formanden, Margrete Auken, Victor Boştinaru og Mariya Nedelcheva.

Rapporten ville blive vedtaget på næste møde i november. Udvalget ville fremsætte 
henstillinger i god tid.

9. Koordinatormøde (for lukkede døre, kl. 17.30-18.30)

*
*   *

Mødet udsat kl. 18.30 og genoptaget tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 9.14 af Erminia 
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Mazzoni (formand).
*   *

*

10. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes beslutninger

A. Situationen vedrørende informationsbesøg i 2011.
Koordinatorerne godkendte de vigtigste punkter i programmet for besøget i Berlin 
(23.-24. november), hvis formål var at konsultere den tyske forbundsdag og 
embedsmænd og andre interesserede personer angående de modtagne Jugendamt-
andragender; delegationen skulle ledes af en repræsentant fra S&D gruppen. Dette 
besøg var blevet bevilget af præsidiet, og en skrivelse med en ajourføring af 
udvalgets planer skulle sendes til formand Buzek.
Vedrørende det forslåede informationsbesøg i Rumænien, der skulle ledes af 
formanden, som der skulle ansøges om tilladelse til, uddeltes et udkast til 
program, men godkendelsen udsattes, indtil der kunne finde yderligere drøftelser 
mellem de politiske grupper sted.
(Godkendelsen blev givet efterfølgende og en formel anmodning indgivet med 
henblik på tilladelse.)

B. Forslag om delegationsbesøg i 2012.
Koordinatorerne godkendte et forslag fra formanden vedrørende besøg i 2012, 
som skulle forelægges udvalgsformandskonferencen, før den gik til 
formandskonferencen og præsidiet. På grundlag af artikel 202, stk.5 tilbageholdtes 
detaljerne på dette stadium, indtil koordinatorerne havde fastlagt en prioritering på 
et senere møde. Men man enedes om, at udvalget skulle besøge Frankrig, Italien, 
Spanien, Polen og Tyskland med ca. tre officielle medlemmer pr. delegation. 
Udvalget bemærkede, at det var nødvendigt at holde sig indenfor rammerne af 
præsidiets afgørelse, som tillader 25 personbesøg pr. år pr. udvalg.

C. Valg af en ordfører for udtalelse om Kommissionens meddelelse om 
erklæring af 2013 som den europæiske borgers år.
Efter en drøftelse og på grundlag af det nyligt indførte pointsystem valgtes 
Nikolaos Salavrakos (EFD). (1 point)

D. Endelige arrangementer for det fælles seminar om charteret om 
grundlæggende rettigheder: torsdag den 6. oktober.
Det endelige udkast til program uddeltes og godkendtes.

E. Skrivelse fra AFCO vedrørende tekniske specifikationer for indsamling af 
underskrifter i henhold til borgerinitiativforordningen.
Efter en drøftelse og efter at være blevet orienteret om udvalgsordførernes 
holdning godkendte koordinatorerne forslagene.

F. Rettens dom i Tegebauer-sagen T-308/07.
Medlemmerne bemærkede dommens indhold, hvortil teksten uddeltes. Det 
vedtoges, at der skulle sende en supplerende skrivelse til Tegebauer, efter at den 
juridiske tjeneste havde set på udkastet til svar, som skulle give en mere detaljeret 
begrundelse for udvalgets afgørelse vedrørende andragendet.  
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G. Diverse
 Forslag til dagsorden for novembermødet: ville blive uddelt skriftligt.
 6-måneders revision vedrørende ikke-andragender: kriterierne skulle 

forelægges sekretariatet.
 I henhold til hasteproceduren erklæres andragende 924/2011 antageligt.

11. Rapport om Unionsborgerskab 2010 -  Afskaffelse af hindringerne for 
unionsborgernes rettigheder (2011/2182/INI))

Ordfører: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
- Indledende drøftelse

Indlæg: Formanden, Adina-Ioana Vălean, Georgia Georgiadou (Kommissionens 
repræsentant), Phil Prendergast, Tatjana Ždanoka, Sarah Ludford og Philippe 
Boulland.

Rapporten skulle forelægges på et kommende møde.

12. Andragende 622/2010 af A.I.C. rumænsk statsborger, for AD Astra, en 
sammenslutning af rumænske videnskabsfolk, om påstået overtrædelse af EU-
lovgivning i forbindelse med Roşia Montană-guldmineprojektet (Rumænien)
og
Andragende 628/2011 af Sorin Jurca (rumænsk statsborger) for kulturstiftelsen 
Rosia Montana om miljøødelæggelserne som følge af Rosia Montana-
mineprojektet i Rumænien

Indlæg: Formanden, Octavian Gabriel Voiculescu (andragerens repræsentant), Sorin 
Jurca (andrager), Bartosz Zambrzycki (Kommissionens repræsentant), Victor 
Boştinaru, Csaba Sándor Tabajdi, Kinga Göncz, Cristian Dan Preda, Adina-Ioana 
Vălean, Margrete Auken, Philippe Boulland og Chrysoula Paliadeli.

Afgørelse: behandlingen af begge andragenderne skulle forblive åben, indtil der var 
yderligere oplysninger fra Kommissionen efter udarbejdelsen af en uafhængig 
undersøgelse for at vurdere risici for miljøet. E-mailen vedrørende andragendet fra den 
Rumænske repræsentation noteredes. Det understreges tillige, at der skulle være en 
undersøgelsesmission til Rumænien den 23.-26. november 2011.  

*
*   *

Chrysoula Paliadeli (næstformand) overtog forsædet fra kl. 10.20 til 11.10
*   *

*

13. Andragende 0944/2004 af Sheila Ellis, britisk statsborger, for "Residents Against 
Toxic Site", og syv medunderskrivere, om Det Forenede Kongeriges påståede 
manglende gennemførelse af EU-direktivet om deponering af affald

Indlæg: Chrysoula Paliadeli, Sheila Patricia Ellis (andrager) og Sibylle Grohs 
(Kommissionens repræsentant).
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Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle forblive åben. Skrivelser skulle sendes 
det britiske miljøministerium og Det Europæiske Miljøagentur.

14. Andragende 0672/2007 af Lothar Petter, østrigsk statsborger, for 
"Aktionskomité mod de nye vintersportsprojekter i Mellau og Damüls i 
Vorarlberg/Østrig" og 26 medunderskrivere, om planlagte skilifter og tovbaner i 
områderne Mellau og Damüls.

Indlæg: Chrysoula Paliadeli, Stephanos Ampatzis (Kommissionens repræsentant), 
Peter Jahr og Rainer Wieland.

Informationsbesøget vedrørende dette spørgsmål var blevet udsat sammen med Rainer 
Wielands deltagelse.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle forblive åben, indtil der var yderligere 
oplysninger fra Kommissionen på baggrund af bestemmelserne i det relevante 
direktiv.

*
*   *

Mødet fortsatte kl. 11.10 under forsæde af Erminia Mazzoni (formand).
*   *

*

15. Redegørelse fra den polske ombudsmand, professor Irena Lipowicz

– Drøftelse med medlemmerne
Indlæg: Formanden, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Michael Cashman og Lena 
Kolarska-Bobińska.

Den Polske ombudsmand besvarede alle spørgsmål til hende fra medlemmerne og 
overværede møderne og kommenterede de tre andragender, som var indsendt af polske 
statsborgere, som efterfølgende drøftedes. Spørgsmålet om udstedelse af 
civilstandserklæringer til registrerede partnerskaber med personer af samme køn, som 
Polen stadig nægtede at udstede, blev rejst. Ombudsmanden udtalte, at spørgsmålet 
var ved at blive behandlet af det polske indenrigsministerium. Forbindelserne med de 
nationale parlamenter og kommende ændringer i polsk lovgivning om statsborgerskab, 
som var fremsat på hendes initiativ, drøftedes også.

16. Andragende 277/2010 af A.K., polsk statsborger, om manglende mulighed i Polen 
for fremsendelse af retslige og udenretslige dokumenter til forkyndelse pr. post 
eller ad elektronisk vej
og
Andragende 1399/2010 af A.K., polsk statsborger, om manglende mulighed i 
Polen for fremsendelse af retslige og udenretslige dokumenter til forkyndelse pr. 
post eller ad elektronisk vej

Indlæg: Formanden, Henryka Glenz (andrager), Lena Kolarska-Bobińska, Michal 
Wiktorowicz, og Sara Chrzanowska (Kommissionens repræsentanter, førstnævnte 



PV\882576DA.doc 7/14 PE475.853v02-00

DA

om civilretlig aspekter og sidstnævnte og strafferetligeaspekter), Konrad Szymański 
og Irena Lipowicz (polsk ombudsmand).

Afgørelse: Behandlingen af begge andragender skulle forblive åben, indtil der var 
yderligere oplysninger fra Kommissionen.

17. Andragende 632/2008 af Robert Biedron, polsk statsborger, for "Kampania 
Przeciw Homofobii" (Campain Against Homophobia), om de polske 
myndigheders uvillighed til at udstede civilstandserklæring til polske 
statsborgere, der ønsker at indgå registreret partnerskab med en person af 
samme køn i en anden medlemsstat

Indlæg: Formanden, Lech Uliasz (andrager), Tomas Kukal (Kommissionens 
repræsentant), Michael Cashman, Bairbre de Brún, Lena Kolarska-Bobińska og Irena 
Lipowicz (polsk ombudsmand).

Den polske ombudsmand oplyste, at hun var beskæftiget med lignende sager, og hun 
mente, at der snart ville blive fundet en løsning for at afhjælpe denne slags situation.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil der var yderligere 
oplysninger fra Kommissionen.

*
*   *

Mødet afbrudt kl. 12.35 og genoptaget af Erminia Mazzoni (formand) kl. 15.05.
*   *

*

18. Andragende 892/2010 af Marios Achilleos, cypriotisk statsborger, om 
forskelsbehandling af homoseksuelle i Cypern

Indlæg: Formanden, Tomas Kukal (Kommissionens repræsentant) og Michael 
Cashman.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil der var kommet 
yderligere oplysninger fra Kommissionen.

19. Andragende 155/2011 af Vince Llewelyn, britisk statsborger, om manglende 
anerkendelse af ægteskaber mellem homoseksuelle af forskellig nationalitet i 
Frankrig

Indlæg: Formanden, Tomas Kukal (Kommissionens repræsentant), Michael Cashman 
og Sarah Ludford.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil der var kommet 
yderligere oplysninger fra Kommissionen. En skrivelse ville blive sendt til de franske 
myndigheder.
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20. Andragende 381/2011 af Aldwyn Llewelyn, britisk statsborger, om manglende 
mulighed for indgåelse af registreret partnerskab mellem personer af samme køn 
i britiske ambassader i visse af EU's medlemsstater

Indlæg: Formanden, Tomas Kukal (Kommissionens repræsentant), Sarah Ludford og 
Michael Cashman.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil der var kommet 
yderligere oplysninger fra Kommissionen.

21. Andragende 1588/2010 af Sara Nolasco, portugisisk statsborger, om forbuddet 
mod at gifte personer med ægtefælle af samme køn kan adoptere

Indlæg: Formanden, Tomas Kukal (Kommissionens repræsentant)  og Michael 
Cashman.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes på grundlag af Kommissionens 
svar.

*
*   *

Mødet fortsatte under forsæde af Margrete Auken fra kl. 16.00 til 16.25.
*   *

*

22. Andragende 492/2010 af José E Sanz Salvador, spansk statsborger, for ”Arca 
Ibérica” (den iberiske ark), om udtørringen af et vådområde i Benicassim, 
Castellón

Indlæg: Formanden, Maria Conde Montesinos (andragerens repræsentant), Susanne 
Wegefelt (Kommissionens repræsentant), Pilar Santamaria og Elena Gurrea 
(repræsentant for de regionale myndigheder i Valencia).

Afgørelse: På grund af den forværrede situation som beskrevet af andrageren skulle 
behandlingen af dette andragende forblive åben, indtil der forelå yderligere 
oplysninger fra Kommissionen.

*
*   *

Formanden Erminia Mazzoni overtog forsædet kl.16.25.
*   *

*

23. Andragende 111/2008 af Florin Palade, rumænsk statsborger, for Eco Pontica 
Foundation, om påståede overtrædelser af EU-lovgivningen om miljøbeskyttelse i 
forbindelse med godkendelse af stenbruds- og vindmølleparkprojekter i regionen 
Dobrogea (Rumænien)
og
Andragende 262/2011 af Romanian Ornithological Society en NGO Coalition 
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Natura 2000 Romania, for 55 rumænske ngo'er, om de mulige følger for Natura 
2000-områder af anlæggelsen af en vindmøllepark i Dobrogearegionen i den 
sydøstlige del af Rumænien

Indlæg: Formanden, Ioana Postu (Kommissionens repræsentant), Victor Boştinaru og 
Elena Băsescu.

Det nævnedes, at disse situationer ville blive drøftet ved det kommende 
informationsbesøg i Rumænien.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil der var kommet 
yderligere oplysninger fra Kommissionen.

24. Andragende 1398/2008 af Koldo Ortiz de Guinea, spansk statsborger, for 
MEDIAK ASKE Association, om mulig skadelig indvirkning på miljøet fra de 
planlagte vindenergianlæg (vindmølleparker), som skal opføres i Natura 2000-
beskyttede områder i Alava (Spanien)

Indlæg: Formanden, Koldo Oriz de Guinea (andrager), Susanne Wegefelt 
(Kommissionens repræsentant) og Margrete Auken.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil der var kommet 
yderligere oplysninger fra Kommissionen. En skrivelse ville blive sendt til de spanske 
myndigheder.

25. Andragende 1008/2010 af Peter Kranz, tysk statsborger, om en populær protest 
mod en planlagt vindmøllepark i Wolfhagen/Hessen

Indlæg: Formanden, Peter Kranz (andrager), Alexander Just (Kommissionens 
repræsentant), Peter Jahr og Margrete Auken.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle forblive åben, indtil der var en skriftlig 
bekræftelse fra Kommissionen.

26. Andragende 1027/2010 af Wolfgang Rüd, tysk statsborger, om et 
vindmølleprojekt i Wiesmoor (Niedersachsen), som angiveligt vil udgøre en 
trussel mod faunaen

Indlæg: Formanden, Jean-François Brakeland (Kommissionens repræsentant), 
Margrete Auken, Victor Boştinaru.

Afgørelse: Andragendet afsluttedes, men der forventedes et skriftligt hastesvar fra 
Kommissionen.
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27. Andragende 929/2010 af René la Cour Sell, dansk statsborger, for ”Danmarks 
Naturfredningsforening", og 1 medunderskriver, om opførelse af et testcenter for 
store vindmøller ved Østerild i Thisted kommune og den dermed forbundne 
misligholdelse af EU's på området gældende retsakter

Indlæg: Formanden, Susanne Wegefelt (Kommissionens repræsentant) og Margrete 
Auken.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle forblive åben, indtil der var en skriftlig 
bekræftelse fra Kommissionen.

28. Andragende 1315/2010 af Kirsten Nielsen, dansk statsborger, om opførelse af en 
vindmøllepark på den danske ø Lolland og den dermed forbundne misligholdelse 
af EU's miljølovgivning

Indlæg: Formanden, Kirsten Nielsen (andrager), Jean-François Brakeland 
(Kommissionens repræsentant) og Margrete Auken.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle forblive åben, indtil der var en skriftlig 
bekræftelse fra Kommissionen.

29. Andragender under B

Andragende nr. 0147/2008, 0469/2009, 1667/2009, 0153/2010, 0321/2010, 
0406/2010, 0549/2010, 0649/2010, 0852/2010, 1390/2010, 1473/2010, 1581/2010, 
1589/2010, 1620/2010, 1622/2010, 0163/2011, 1599/2010, 1604/2010, 1632/2010, 
1655/2010, 0012/2011, 0013/2011, 0027/2011, 0033/2011, 0040/2011, 0043/2011, 
0053/2011, 0057/2011, 0104/2011, 0107/2011, 0229/2011 afsluttedes på grundlag af 
Kommissionens skriftlige svar.

Andragende nr. 1746/2008 og 1919/2009 fjernedes fra sektion B og forblev åbne.

30. Tid og sted for næste møde

Bruxelles, mandag den 21. november 2011 kl. 15.00-18.30 og tirsdag den 22.november 2011 
kl. 9.00-12.30.

*
*  *

Mødet hævet kl. 17.33 af Erminia Mazzoni (formand)
*  *
*

BILAG
Liste over andragender, der er erklæret antagelige siden sidste møde (den 8. september 
2011). 
Listen over andragender, der skal afsluttes eller genåbnes jf. bilaget til formandskabets 
notater.
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