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Commissie verzoekschriften

PETI_PV(2011)1003

NOTULEN
Vergadering van 3 oktober 2011, 15.00 – 18.30 uur

en 4 oktober 2011, 9.00 – 12.30 en 15.00 – 18.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 3 oktober 2011 om 15.06 uur geopend onder voorzitterschap 
van Erminia Mazzoni (voorzitter).

1. Aanneming van de ontwerpagenda PETI_OJ (2011)201_1

De voorzitter deelt mee dat deze vergadering onder meer gewijd zal zijn aan de stemming 
over het verslag over de toepassing van de afvalstoffenrichtlijn op basis van de ontvangen 
verzoekschriften (rapporteur: Carlos José Iturgaiz Angulo), aan de bespreking van de 
verzoekschriften over de aanleg van een spoor voor de Europese hogesnelheidslijn tussen 
Turijn en Lyon, aan kwesties betreffende seksuele discriminatie, en betreffende milieu. 
Bepaalde indieners zullen eveneens aanwezig zijn.

De voorzitter kondigt aan dat de ombudsman van Polen, Prof. Irena Lipowicz, aanwezig 
zal zijn op de vergadering van de volgende dag voor de bespreking van bepaalde 
verzoekschriften die ingediend zijn door Poolse burgers.

De voorzitter deelt mee dat de behandeling van verzoekschrift 1557/2009 (punt 10 van de 
ontwerpagenda) is uitgesteld op verzoek van de indiener en van collega Ágnes Hankiss. 
De behandeling van verzoekschrift 1139/2010 (punt 8) is eveneens uitgesteld tot de 
volgende vergadering. 

De voorzitter deelt de leden mee dat de indieners aanwezig of vertegenwoordigd zullen 
zijn voor de volgende punten: 6 (verzoekschrift 942/2011); 7 (verzoekschriften 949/2003; 
198/2005; 786/2007; 900/2007; 735/2008 en 735/2008); 9 (verzoekschrift 386/2007); 15 
(verzoekschriften 622/2010 en 628/2011); 21 (verzoekschrift 632/2008); 26 
(verzoekschrift 492/2010), en 27 (verzoekschriften 111/2008 en 262/2011).

De agenda wordt aangenomen 
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2. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter herinnert de leden aan het seminarie over de toepassing van het Handvest 
van de grondrechten dat op 6 oktober 2011 zal plaatsvinden in samenwerking met de 
Europese Commissie en haar ondervoorzitter, mevrouw Viviane Reding.

De voorzitter vestigt de aandacht van de leden op het antwoord dat moet worden gestuurd 
aan de heer Tegebauer (indiener) naar aanleiding van het arrest van het Hof in zaak T-
308/2007. 

De voorzitter kondigt aan dat de bijlage bij de voorzittersbrief tien dagen geleden is 
rondgestuurd, met aanbevelingen over welke verzoekschriften moeten worden heropend, 
afgesloten of ingetrokken. Aangezien geen opmerkingen werden ontvangen, worden deze 
aanbevelingen beschouwd als goedgekeurd.

3. Rondvraag

Geen.

4. Verslag over de toepassing van de afvalstoffenrichtlijn op basis van de ontvangen 
verzoekschriften (2011/2038(INI))

Rapporteur: Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE)
– behandeling amendementen
– goedkeuring ontwerpverslag

Sprekers: de voorzitter, Carlos José Iturgaiz Angulo (rapporteur), Margrete Auken, 
Victor Boştinaru. 

De amendementen worden in stemming gebracht. Het verslag wordt met algemene 
stemmen (21 stemmen vóór, 22 aanwezigen) goedgekeurd.

5. Verzoekschrift 924/2011, ingediend door Dan Pescod (Britse nationaliteit), namens 
de Europese Blindenvereniging/Royal National Institute of Blind People (RNIB), 
over toegang voor blinden tot boeken en andere gedrukte producten

Sprekers: de voorzitter, Dan Pescod en Christopher Edward Berkeley (resp. indiener en 
begeleider), Maria Martin-Prat en Erik Somelar (vertegenwoordigers van de 
Commissie), Bairbre de Brún, Margrete Auken, Angelika Werthmann, Peter Jahr, Victor 
Boştinaru, Sabine Wils, Sonia Alfano.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van 
aanvullende informatie van de Commissie, met name wat betreft de toepassing van het 
Handvest van de grondrechten. Er dient te worden gewezen op het feit dat de 
vertegenwoordiger van de Commissie weigerde te antwoorden op de vraag die werd 
gesteld door de leden. Er wordt een mondelinge vraag met resolutie gericht aan de Raad 
en de Commissie.
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6. Verzoekschrift 949/2003, ingediend door Alberto Perino (Italiaanse nationaliteit) 
namens de vereniging "Habitat" tegen de plannen voor de aanleg van de nieuwe 
spoorlijn tussen Turijn en Lyon
en
Verzoekschrift 198/2005, ingediend door Marco Tomalino (Italiaanse nationaliteit), 
namens de Coordinamento sanitario Valle di Susa, over de gezondheidsrisico's die 
uitgaan van de aanleg van een hogesnelheidsspoorlijn tussen Turijn en Lyon 
en
Verzoekschrift 786/2007, ingediend door Paolo Prieri (Italiaanse nationaliteit), 
namens Comitato No TAV Alta Val Sangone, tegen de aanleg van een spoor voor de 
Europese hogesnelheidslijn tussen Turijn en Lyon 
en
Verzoekschrift nr. 900/2007, ingediend door Giancarlo Pastorutti (Italiaanse 
nationaliteit), gesteund door het comité ‘NO-TAV’ uit Bagnaria Arsa en andere 
comités die zich kanten tegen Corridor 5 over het bezwaar tegen Europese 
financiering voor de spooras Trieste-Divača
en
Verzoekschrift 735/2008, ingediend door Remo Castagnieri en Alberto Paolo Veggio 
(Italiaanse nationaliteit), gesteund door 154 medeondertekenaars, over de 
spoorwegverbinding Lyon-Turijn (Valle Susa) 

Sprekers: de voorzitter, Paolo Prieri en Giancarlo Pastorutti (indieners), William Floyd, 
Jonathan Parker (vertegenwoordigers van de Commissie), Roberto Ferrazza 
(vertegenwoordiger van het Italiaanse Ministerie van Vervoer), Sabine Wils, Sonia 
Alfano, Bairbre de Brún, Victor Boştinaru en Margrete Auken.

Besluit: de behandeling van de verzoekschriften nog niet afsluiten in afwachting van 
nadere informatie van de Commissie over de gevolgen voor het milieu. Het 
verzoekschrift wordt voor advies toegestuurd aan de permanente vertegenwoordiging van 
Italië, en ter informatie aan de Commissie vervoer en toerisme, rekening houdend met de 
hoorzitting die ze zal organiseren op 22 november 2011.

7. Verzoekschrift 386/2007, ingediend door Allan J. Navratil (Ierse nationaliteit), 
namens het Irish Biofuels Initiative, over de omschakeling van de Ierse 
suikerindustrie naar de productie van biobrandstoffen 

Sprekers: de voorzitter, Allan Navratil (indiener); Doris Fisch (vertegenwoordiger van 
de Commissie); Sean Kelly, Phil Prendergast, Margrete Auken, Bairbre de Brún en Peter 
Jahr.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift afsluiten op basis van het antwoord van 
de Commissie. Er moet een brief worden gestuurd naar de permanente 
vertegenwoordiging van Ierland en naar de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling.

8. Studiereis naar Bulgarije (29 juni t/m 2 juli 2011) – behandeling verslag studiereis

Sprekers: de voorzitter, Margrete Auken, Victor Boştinaru en Mariya Nedelcheva.

Goedkeuring vindt plaats tijdens de komende vergadering in november. De Commissie 
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moet tijdig haar opmerkingen voorstellen.

9. Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren, 17.30 - 18.30 uur)

*
*   *

De vergadering wordt om 18.30 uur geschorst en op dinsdag 4 oktober om 9.14 uur 
hervat onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni (voorzitter).

*   *
*

10. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren

A. Situatie wat betreft de studiereizen 2011
De coördinatoren keurden de belangrijkste onderdelen van het programma voor het 
bezoek aan Berlijn goed (23 en 24 november), met name de raadpleging van het 
Duitse parlement, ambtenaren en andere belanghebbenden over de ontvangen 
verzoekschriften betreffende Jugendamt; de delegatie zal worden geleid door een 
vertegenwoordiger van de S&D-Fractie. Dit bezoek werd goedgekeurd door het 
Bureau. Er wordt een brief met een bijgewerkte versie van de plannen van de 
commissie naar Voorzitter Buzek gestuurd.
Met betrekking tot de voorgestelde studiereis naar Roemenië; die zal worden geleid 
door de voorzitter, en waarvoor om toestemming is verzocht, werd een 
ontwerpprogramma verdeeld, maar de goedkeuring ervan werd uitgesteld in 
afwachting van verdere besprekingen tussen de fracties. (Er werd nadien 
overeenstemming bereikt en een officieel verzoek om toestemming ingediend.)

B. Voorstellen voor delegatiebezoeken in 2012
De coördinatoren keurden een voorstel van de voorzitter goed betreffende de 
bezoeken voor 2012 dat moet worden ingediend bij de Conferentie van 
commissievoorzitters, en nadien bij de Conferentie van voorzitters en het Bureau. Op 
basis van artikel 202, lid 5 van het Reglement werden verdere details in dit stadium 
nog niet bekend gemaakt, in afwachting van de vaststelling van prioriteiten door de 
coördinatoren tijdens een latere vergadering. Er werd echter reeds besloten dat de 
commissie een bezoek zal brengen aan Frankrijk, Italië, Spanje, Polen en Duitsland, 
met ongeveer drie officiële leden per delegatie. De commissie wijst erop dat het 
nodig is binnen de grenzen te blijven die zijn vastgelegd in het besluit van het 
Bureau. Per commissie mogen er 25 personen per jaar deelnemen aan een bezoek.

C. Benoeming van een rapporteur voor advies voor de mededeling van de 
Commissie betreffende het uitroepen van 2013 tot Jaar van de Europese burger
Na een gedachtewisseling en rekening houdend met het nieuwe puntensysteem, werd 
Nikolaos Salavrakos (EFD) aangewezen. (1 punt)

D. Laatste regelingen voor het gezamenlijke seminarie over het Handvest van de 
grondrechten; donderdag 6 oktober.
Het definitieve ontwerpprogramma wordt rondgedeeld en goedgekeurd.

E. Brief van AFCO over de technische specificaties voor de inzameling van 
handtekeningen in het kader van de verordening betreffende het Europees 
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burgerinitiatief
Na een gedachtewisseling en na te worden geïnformeerd over het standpunt van de 
corapporteurs van de commissie, worden de voorstellen goedgekeurd.

F. Arrest van het Hof van Justitie in de zaak Tegebauer (T-308/07)
De leden nemen kennis van het arrest, waarvan de tekst werd rondgedeeld. Na het 
ontwerp van antwoord van de Juridische Dienst van naderbij te hebben bekeken, 
wordt overeengekomen een bijkomende brief te sturen naar de heer Tegebauer, met 
een meer gedetailleerde motivering van het besluit van de commissie met betrekking 
tot dit verzoekschrift.

G. Diversen
 Ontwerpagenda voor de novembervergadering: wordt rondgedeeld volgens de 

schriftelijke procedure.
 Evaluatie over 6 maanden van niet-verzoekschriften: criteria moeten bij het 

secretariaat worden ingediend.
 Volgens de spoedprocedure wordt verzoekschrift 924/2011 ontvankelijk verklaard.

11. Verslag over het EU-burgerschap 2010: Het wegnemen van de belemmeringen voor 
de rechten van EU-burgers (2011/2182(INI))

Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
– Eerste gedachtewisseling

Sprekers: de voorzitter, Adina-Ioana Vălean, Georgia Georgiadou (vertegenwoordiger 
van de Commissie), Phil Prendergast, Tatjana Ždanoka, Sarah Ludford en Philippe 
Boulland.

Dit ontwerpverslag zal worden voorgesteld tijdens een van de volgende vergaderingen.

12. Verzoekschrift 622/2010, ingediend door A.I.C. (Roemeense nationaliteit), namens 
"AD Astra", de Associatie van Roemeense wetenschappelijke onderzoekers, over de 
veronderstelde overtreding van de Europese wetgeving door het 
goudwinningsproject van Roșia Montană (Roemenië)
en
Verzoekschrift 628/2011, ingediend door Sorin Jurca (Roemeense nationaliteit), 
namens de Culturele Stichting Roşia Montană, over de schade aan het milieu door 
het goudwinningsproject in Roşia Montană (Roemenië)

Sprekers: de voorzitter, Octavian Gabriel Voiculescu (vertegenwoordiger van indiener), 
Sorin Jurca (indiener), Bartosz Zambrzycki (vertegenwoordiger van de Commissie), 
Victor Boştinaru, Csaba Sándor Tabajdi, Kinga Göncz, Cristian Dan Preda, Adina-Ioana 
Vălean, Margrete Auken, Philippe Boulland en Chrysoula Paliadeli.

Besluit: de behandeling van de twee verzoekschriften nog niet afsluiten in afwachting 
van nadere informatie van de Commissie na de uitvoering van een onafhankelijke studie 
over de beoordeling van de milieurisico's. Er is kennis genomen van de mail die werd 
verstuurd door de Roemeense vertegenwoordiging naar aanleiding van dit verzoekschrift. 
Er werd eveneens gewezen op de studiereis naar Roemenië van 23 t/m 26 november 
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2011.

*
*   *

De vergadering wordt van 10.20 tot 11.10 uur voortgezet onder voorzitterschap van 
Chrysoula Paliadeli (ondervoorzitter).

*   *
*

13. Verzoekschrift 944/2004, ingediend door Sheila Ellis (Britse nationaliteit), namens 
de "Residents Against Toxic Site", gesteund door 7 medeondertekenaars, over 
vermeende niet-uitvoering door het Verenigd Koninkrijk van de EU-richtijn over 
het storten van afval 

Sprekers: Chrysoula Paliadeli, Sheila Patricia Ellis (indienster) en Sibylle Grohs 
(vertegenwoordiger van de Commissie).

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten, gelet op de 
onbevredigende situatie en op het feit dat na verschillende jaren ernstige kwesties nog 
steeds niet zijn opgelost. Er moeten brieven worden gestuurd naar de Britse Minister van 
Milieubeheer en naar het Milieuagentschap.

14. Verzoekschrift 672/2007, ingediend door Lothar Petter (Oostenrijkse nationaliteit), 
namens het Actiecomité tegen de geplande nieuwe 
wintersportontwikkelingsprojecten in Mellau en Damüls in Vorarlberg 
(Oostenrijk), gesteund door 26 medeondertekenaars, over de geplande skiliften en 
kabelbanen in de omgeving van Mellau en Damüls 

Sprekers: Chrysoula Paliadeli, Stephanos Ampatzis (vertegenwoordiger van de 
Commissie), Peter Jahr en Rainer Wieland.

Er wordt gewezen op het studiebezoek over dit onderwerp, alsook op de deelname 
daaraan van Rainer Wieland.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van 
nadere informatie van de Commissie in het licht van de bepalingen van de richtlijn in 
kwestie.

*
*   *

De vergadering wordt vanaf 11.10 uur voortgezet onder voorzitterschap van Erminia 
Mazzoni (voorzitter).

*   *
*

15. Verklaring van de Poolse ombudsman, Irena Lipowicz

– Gedachtewisseling met de leden
Sprekers: de voorzitter, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Michael Cashman en Lena 
Kolarska-Bobińska.
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De Poolse ombudsman antwoordt op alle vragen die haar worden gesteld door de EP-
leden en is eveneens aanwezig bij en levert commentaar op de drie volgende 
verzoekschriften die werden ingediend door Poolse burgers. Er wordt gediscussieerd over 
de certificaten voor paren van hetzelfde geslacht die Polen nog steeds weigert uit te 
geven. De ombudsman wijst erop dat deze kwestie momenteel wordt opgelost door het 
Poolse Ministerie van Binnenlandse Zaken. Eveneens worden de betrekkingen met de 
nationale parlementen en de op stapel staande wijzigingen van de Poolse wetgeving met 
betrekking tot burgerschap die op haar initiatief werden geïnitieerd behandeld.

16. Verzoekschrift 277/2010, ingediend door A.K. (Poolse nationaliteit), over het gebrek 
aan mogelijkheden voor de betekening en kennisgeving van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken per post of via elektronische weg in Polen
en
Verzoekschrift 1399/2010, ingediend door Henryka Glenc (Poolse nationaliteit), over 
het gebrek aan mogelijkheden voor de betekening en kennisgeving van gerechtelijke 
en buitengerechtelijke stukken in Polen

Sprekers: de voorzitter, Henryka Glenz (indienster), Lena Kolarska-Bobińska, Michal 
Wiktorowicz en Sara Chrzanowska (vertegenwoordigers van de Commissie, 
eerstgenoemde over burgerrechterlijke en laatstgenoemde over strafrechtelijke aspecten), 
Konrad Szymański en Irena Lipowicz (Poolse ombudsman).

Besluit: de behandeling van de twee verzoekschriften nog niet afsluiten in afwachting 
van nadere informatie van de Commissie.

17. Verzoekschrift 632/2008, ingediend door Robert Biedron (Poolse nationaliteit), 
namens "Kampania Przeciw Homofobii" (Campagne Tegen Homofobie), over de 
weigering van de Poolse autoriteiten om een uittreksel van burgerlijke stand te 
verstrekken aan Poolse staatsburgers die in een andere lidstaat een geregistreerd 
partnerschap willen aangaan met een persoon van hetzelfde geslacht

Sprekers: de voorzitter, Lech Uliasz (indiener), Tomas Kukal (vertegenwoordiger van de 
Commissie), Michael Cashman, Bairbre de Brún, Lena Kolarska-Bobińska, en Irena 
Lipowicz (Poolse ombudsman).

De Poolse ombudsman wijst erop dat ze gelijkaardige zaken behandelt. Ze is van mening 
dat er binnenkort een oplossing zal worden gevonden om een antwoord te bieden op 
dergelijke situaties.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van 
nadere informatie van de Commissie.

*
*   *

De vergadering wordt om 12.35 uur onderbroken en om 15.05 uur voortgezet onder 
voorzitterschap van Erminia Mazzoni (voorzitter).

*   *
*
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18. Verzoekschrift 892/2010, ingediend door Marios Achilleos (Cypriotische 
nationaliteit), over discriminatie van homoseksuelen in Cyprus

Sprekers: de voorzitter, Tomas Kukal (vertegenwoordiger van de Commissie) en Michael 
Cashman.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van 
nadere informatie van de Commissie.

19. Verzoekschrift 155/2011, ingediend door Vince Llewelyn (Britse nationaliteit), over 
niet-erkenning van het homohuwelijk tussen verschillende nationaliteiten in 
Frankrijk

Sprekers: de voorzitter, Tomas Kukal (vertegenwoordiger van de Commissie), Michael 
Cashman en Sarah Ludford. 

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van 
nadere informatie van de Commissie. Er wordt een brief gestuurd naar de Franse 
autoriteiten.

20. Verzoekschrift 381/2011, ingediend door Aldwyn Llewelyn (Britse nationaliteit), 
over het feit dat het voor personen van hetzelfde geslacht niet mogelijk is om een 
geregistreerd partnerschap aan te gaan in Britse ambassades in bepaalde EU-
lidstaten

Sprekers: de voorzitter, Tomas Kukal (vertegenwoordiger van de Commissie), Sarah 
Ludford en Michael Cashman. 

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van 
nadere informatie van de Commissie.

21. Verzoekschrift 1588/2010, ingediend door Sara Nolasco (Portugese nationaliteit) 
over het verbod op adoptie voor personen die met een partner van hetzelfde geslacht 
gehuwd zijn

Sprekers: de voorzitter, Tomas Kukal (vertegenwoordiger van de Commissie) en Michael 
Cashman. 

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift afsluiten op basis van het antwoord van de 
Commissie.

*
*   *

De vergadering wordt van 16.00 tot 16.25 uur voortgezet onder voorzitterschap van Margrete 
Auken.
*   *

*
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22. Verzoekschrift 492/2010, ingediend door José Enrique Sanz Salvador (Spaanse 
nationaliteit), namens Arca Ibérica, over de drooglegging van een waterrijk gebied 
in Benicassim, Castellón

Sprekers: de voorzitter, Maria Conde Montesinos (begeleider van indiener), Susanne 
Wegefelt (vertegenwoordiger van de Commissie), Pilar Santamaria en Elena Gurrea 
(vertegenwoordigers van de regionale autoriteiten van Valencia).

Besluit: Gelet op de door de indiener beschreven verergering van de situatie, wordt de 
behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van aanvullende 
informatie van de indiener en van de Commissie.

*
*   *

De vergadering wordt vanaf 16.25 uur voortgezet onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni 
(voorzitter).

*   *
*

23. Verzoekschrift 111/2008, ingediend door Florin Palade (Roemeense nationaliteit), 
namens the stichting Eco Pontica, over vermeende schendingen van de Europese 
wetgeving over de bescherming van het milieu in verband met de goedkeuring van 
projecten voor een steengroeve en een windmolenpark in de regio Dobrogea (in 
Roemenië)
en
Verzoekschrift 262/2011, ingediend door de Romanian Ornithological Society en 
ngo Coalition Natura 2000 Romania, namens 55 Roemeense ngo's, over de 
mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden van de aanleg van een windpark in 
de regio Dobrogea in zuidoost Roemenië

Sprekers: de voorzitter, Ioana Postu (vertegenwoordiger van de Commissie), Victor 
Boştinaru en Elena Băsescu.

Er wordt vermeld dat deze situaties zullen worden besproken tijdens het studiebezoek aan 
Roemenië dat binnenkort zal plaatsvinden.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van 
nadere informatie van de Commissie.

24. Verzoekschrift 1398/2008, ingediend door Koldo Ortiz de Guinea (Spaanse 
nationaliteit), namens de organisatie MEDIAK ASKE, over de mogelijk schadelijke 
gevolgen van de geplande aanleg van windmolenparken in beschermde Natura 
2000-gebieden in Álava (Spanje)

Sprekers: de voorzitter, Koldo Oriz de Guinea (indiener), Susanne Wegefelt 
(vertegenwoordiger van de Commissie) en Margrete Auken.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van 
nadere informatie van de Commissie. Er wordt een brief gestuurd naar de Spaanse 
autoriteiten.
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25. Verzoekschrift 1008/2010, ingediend door Peter Kranz (Duitse nationaliteit), over 
een volksprotest tegen een gepland windmolenpark in Wolfhagen/Hessen

Sprekers: de voorzitter, Peter Kranz (indiener), Alexander Just (vertegenwoordiger van 
de Commissie), Peter Jahr en Margrete Auken.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van een 
schriftelijke bevestiging van de Commissie.

26. Verzoekschrift 1027/2010, ingediend door Wolfgang Rüd (Duitse nationaliteit) over 
vermeende bedreiging van de fauna door een windmolenpark in Wiesmoor 
(Nedersaksen)

Sprekers: de voorzitter, Jean-François Brakeland (vertegenwoordiger van de 
Commissie), Margrete Auken, Victor Boştinaru.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt afgesloten, maar er wordt een 
dringend schriftelijk antwoord van de Commissie verwacht.

27. Verzoekschrift 929/2010, ingediend door René la Cour Sell (Deense nationaliteit), 
namens "Danmarks Naturfredningsforening" en gesteund door 1 
medeondertekenaar, over de bouw van een testcentrum voor grote windmolens bij 
Østerild in de gemeente Thisted en de daaraan gerelateerde inbreuk op de op dit 
terrein geldende rechtsinstrumenten van de EU

Sprekers: de voorzitter, Susanne Wegefelt (vertegenwoordiger van de Commissie) en 
Margrete Auken.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van een 
schriftelijke bevestiging van de Commissie.

28. Verzoekschrift 1315/2010, ingediend door Kirsten Nielsen (Deense nationaliteit), 
over de bouw van een windmolenpark op het Deense eiland Lolland en de daarmee 
verbonden overtreding van de communautaire milieuwetgeving

Sprekers: de voorzitter, Kirsten Nielsen (indiener), Jean-François Brakeland 
(vertegenwoordiger van de Commissie) en Margrete Auken.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van een 
schriftelijke bevestiging van de Commissie.

29. Verzoekschriften onder B

De verzoekschriften 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 worden afgesloten op basis 
van het schriftelijk antwoord van de Commissie.

De verzoekschriften 1746/2008 en 1919/2009 worden uit Afdeling B verwijderd en 
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worden niet afgesloten.

30. Datum en plaats van de volgende vergadering

Maandag 21 november 2011, 15.00 - 18.30 uur en dinsdag 22 november 2011, 9.00 - 12.30 uur, 
in Brussel.

*
*  *

De vergadering wordt om 17.33 uur geschorst onder voorzitterschap van Erminia 
Mazzoni (voorzitter).

*  *
*

BIJLAGEN
Lijst van verzoekschriften die sinds de afgelopen vergadering (8 september 2011) ontvankelijk 
zijn verklaard. 
Lijst van verzoekschriften die op grond van de bijlage bij de voorzittersbrief heropend, 
afgesloten of ingetrokken moeten worden.
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