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Udvalget for Andragender

PETI_PV(2011)203_1

PROTOKOL
fra mødet den 20. december 2011 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30

BRUXELLES

Mødet åbnet tirsdag den 20. december 2011 kl. 9.12 af Erminia Mazzoni (formand).

1. Koordinatormøde (for lukkede døre kl. 9.00-10.00)

Mødet genoptaget kl. 10.12 under forsæde af Chrysoula Paliadeli (næstformand).

2. Vedtagelse af dagsorden PETI_OJ (2011)203_1

Formanden gav meddelelse om en væsentlig ændring i dagsordenen for formiddagen, 
således at udvalget efter procedurepunkterne ville gå over til at drøfte punkt 8 – 12, 
hvorefter punkt 6 og 7 ville blive behandlet. 

Der ville være andragere til stede vedrørende hvert eneste punkt på formiddagens 
dagsorden. Om eftermiddagen ville der være andragere til stede vedrørende punkt 13 og 
14.

Bilaget til formandens notater uddeltes sidste uge til medlemmerne og gruppens 
personale. Da der ikke var kommet nogen indvendinger, ansås forslaget vedrørende 
åbning, afslutning og tilbagetagning af andragender af de nævnte årsager for vedtaget.

Dagsordenen blev vedtaget i den form, der fremgår af denne protokol.

3. Meddelelser fra formanden 

Formanden mindede medlemmerne om, at udvalget nærmede sig afslutningen af den 
første periode af dets mandat. Dets sidste møde ville være den 12. januar. Hun meddelte 
medlemmerne, at det konstituerende møde, der skulle indlede anden del af denne 
valgperiode, sandsynligvis ville finde sted mandag den 23. januar om eftermiddagen.
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4. Diverse sager

Ingen sager under dette punkt

Med deltagelse af Kommissionen

5. Andragende 0212/2008 af Ioannis Papadopoulos, belgisk statsborger, om 
etableringen af lossepladser

Indlæg: Formanden, Ioannis Couniniotis (Kommissionen), Ioannis Papadopoulos 
(andrager), Ioannis A. Tsoukalas, Georgios Toussas, Peter Jahr, Victor Boştinaru, 
formanden, Ioannis Couniniotis (Kommissionen) og Ioannis Papadopoulos (andrager)

Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent, indtil der forelå yderligere oplysninger fra 
Kommissionen. 

6. Andragende 0078/2007 af Mavroudis Voridis, græsk statsborger, om anlæggelse af 
en losseplads i et område i det østlige Attika
og
Andragende 0573/2011 af Konstantinos Papadigenopoulos, græsk statsborger, og 
2 220 medunderskrivere om alvorlige fejl og udeladelser i 
miljøindvirkningsvurderingen for det foreslåede affaldsdeponeringsanlæg i Mavro 
Vouno Grammatikou og den dertil knyttede overtrædelse af EU’s miljølovgivning

Indlæg: Formanden, Kyriakos Gkikas (for andrageren), Nikolaos Chountis, 
Margrete Auken, Stephanos Ampatzis (Kommissionen), Ioannis Couniniotis 
(Kommissionen) og Morten Messerschmidt

Afgørelse: Andragenderne skulle holdes åbne, indtil der forelå yderligere oplysninger 
fra Kommissionen.

7. Andragende 978/2008 af Panagiotis Bouras, græsk statsborger, for 
kommunalbestyrelsen i Megalopoli, om de græske myndighedernes manglende 
håndhævelse ad 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

8. Andragende 0742/2007 af Andreas Varnakiotis, græsk statsborger, om opførelse af 
en losseplads i Achaïa i Grækenland

9. Andragende 1152/2010 af Georgios Toussas, græsk statsborger, for det græske 
kommunistiske parti "KKE", om miljøskadelige aktiviteter i kommunen Ermioni i 
det nordøstlige Peloponnes
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Indlæg: Formanden, Panagiotis Bouras (andrager), Andreas Varnakiotis (andrager), 
Georgios Toussas (andrager (MEP)), Ioannis Couniniotis (Kommissionen) og Morten 
Messerschmidt

Fra drøftelserne om ovennævnte andragender var det klart, at medlemmerne tog 
andragernes problemer meget alvorligt, og at de forventede omhu fra Kommissionen 
med henblik på at fremskaffe flere oplysninger. 

Afgørelse: Andragenderne skulle holdes åbne, indtil der forelå yderligere oplysninger 
fra Kommissionen. Der ville blive sendt en skrivelse til den græske miljøminister med 
anmodning om oplysninger og en udtalelse om emnet for andragenderne. Udvalget ville 
fortsætte behandlingen af spørgsmålet, så snart oplysningerne forelå. Anmodningen fra 
Papadopoulos (andrager) om en undersøgelsesrejse, som fik støtte fra andre andragere, 
ville blive forelagt koordinatorerne.

Mødet genoptaget kl. 11.48 af Erminia Mazzoni (formand).

10. Andragende 1331/2010 af Fausto Benzone, italiensk statsborger, om forskellen i 
præmier for motorkøretøjsforsikringer
og
Andragende 1621/2010 af F.F., italiensk statsborger, om de høje priser for 
bilforsikringer
og
Andragende 1105/2011 af Marco Fiorentino, italiensk statsborger, om 
harmonisering af de europæiske forsikringspræmier
og
Andragende 1106/2011 af Pietro Avino, italiensk statsborger, for "Onlus Orgoglio 
Meridionale", om forskelle i præmier for motorkøretøjsforsikringer mellem 
forskellige regioner i Italien
og
Andragende 0799/2011 af Giuseppe Sorrentino, italiensk statsborger, om 
forskelsbehandling vedrørende præmier for motorkøretøjsforsikringer for 
beboere i Campanien

Indlæg: Formanden, Pietro Avino (andrager), Angelo Genovese (andrager), Elisa 
Annamaria Daniele (for andrageren for 0799/2011), Joao de Abreu Rocha 
(Kommissionen), Crescenzio Rivellini, Peter Jahr og Philippe Boulland

Medlemmerne tog en tabel til efterretning, der klart viste de meget store forskelle 
mellem bilforsikringspræmierne i de forskellige regioner i Italien. 

Afgørelse: Andragenderne skulle holdes åbne, indtil der forelå yderligere oplysninger 
fra Kommissionen. Der ville blive sendt en skrivelse til Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), det italienske forsikringstilsyn, 
for at anmode om yderligere oplysninger om forskelle i præmier i Italien såvel som et 
svar på påstande om forskelsbehandling af visse byer og regioner i Italien med hensyn 
til fastsættelse af forsikringspræmier. Man ville anmode Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse om en udtalelse om variationerne i forsikringspræmier. 
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11. Andragende 1458/2010 af Stefan Jauering, tysk statsborger, om et ensartet register 
for forsikringsmæglere i Europa

Kommissionen indvilligede i at give andrageren en tilbagemelding om revisionen af 
direktivet om forsikringsmægling (2002/92/EC), i særdeleshed om sammenkobling af 
nationale registre i et netværk.

Indlæg: Formanden, Stefan Jauering (andrager), Joao de Abreu Rocha 
(Kommissionen) og Peter Jahr

Afgørelse: Andragendet skulle afsluttes og sendes til IMCO til orientering sammen 
med Kommissionens svar. 

Mødet udsat kl. 12.43.

Kl. 15.00

Mødet genoptaget kl. 15.18 under forsæde af Erminia Mazzoni (formand).

12. Formandens meddelelser vedrørende koordinatorernes beslutninger

1. Valg af ordførere for betænkninger 
1. Årsberetning fra Udvalget for Andragender 2011
2. Udtalelse om betænkning om anvendelsen af EU-retten (JURI)
3. Udtalelse om "de 20 vigtigste problemer for europæiske borgere og 

virksomheder" (INI - IMCO) 
4. Udtalelse om "EU’s vandpolitik og vandrammedirektivet" (INI - ENVI) 
5. Udtalelse om "Program om rettigheder og unionsborgerskab 2014-2020" 

(2011/0344(COD)) (LIBE) 

Koordinatorerne havde besluttet at udsætte afgørelserne om valg af ordførere til næste 
møde. Kun S&D havde udtrykt interesse for at vælge en ordfører for udtalelsen om 
”Program om rettigheder og unionsborgerskab 2014-2020”

2. Situationen vedrørende Iturgaiz-betænkningen
Der var blevet fremsat en anmodning om at udsætte forelæggelsen af Iturgaizs 
betænkning for plenarforsamlingen på baggrund af, at der ikke var afsat nogen tid til en 
drøftelse, selv om udvalget havde angivet, at en drøftelse var meget vigtig. 

Koordinatorernes enedes om, at det nu var afgørende, at hver enkelt af dem traf de 
nødvendige foranstaltninger over for de overordnede for at sikre, at der blev afholdt en 
nøgledrøftelse i henhold til artikel 48, stk. 2, om Iturgaizs betænkning under 
mødeperioden i Strasbourg i februar. 

3. Vurdering af proceduren for ikke-andragender
Som et resultat af gennemførelsen af proceduren for ikke-andragender var det vigtigt for 
koordinatorerne at evaluere denne procedure efter en prøvetid på seks måneder. Indtil 
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nu var der i 2011 registreret 1 350 nye andragender pr. begyndelsen af december 
sammenlignet med 1 567 for hele 2010.

Koordinatorerne tilsluttede sig Aukens anmodning, der fik støtte fra Koch-Mehrin, om 
at anmode om en udtalelse om proceduren for ikke-andragender fra Parlamentets 
Juridiske Tjeneste og i særdeleshed om fortolkningen af artikel 201 i Parlamentets 
forretningsorden. De besluttede at videreføre deres evaluering af proceduren, så snart 
udtalelsen forelå. 

4. Det Europæiske Borgerinitiativ
Koordinatorerne godkendte ændringsforslagene, der var udarbejdet af formanden og 
Diana Wallis og Gerald Häfner (medordførere), til Parlamentets forretningsorden. 
Ændringsforslagene var blevet fremsat formelt og henvist til AFCO-Udvalget. De skulle 
derfor behandles på baggrund af den foreliggende betænkning om dette spørgsmål, der 
var under udarbejdelse af Zita Gurmai i AFCO, som skulle behandles i februar og 
vedtages i plenarforsamlingen senest marts 2012, da det skulle træde i kraft den 1. april 
2012. 

Koordinatorerne var orienteret om, at en teknisk arbejdsgruppe i Rådet skulle mødes i 
Bruxelles den 17. januar (mødeperiode-uge) for at se på situationen i hver enkelt 
medlemsstat vedrørende de tekniske gennemførelsesbestemmelser. Koordinatorerne var 
enige i, at en repræsentant for udvalget, sekretariatet og eventuelt ordførerne burde være 
til stede ved dette møde.. Formanden meddelte, at der ville være flere oplysninger til 
rådighed om dette spørgsmål på udvalgets møde den 12. januar.

5. Anmodning om antagelighed i henhold til proceduren for hastesager 
vedrørende andragende 1314/2011 af Taga Fosso

Da det spørgsmål, der blev rejst af Taga Fosso, var et vigtigt principielt punkt 
vedrørende retten til et effektiv retsmiddel i henhold til artikel 47 i chartret om 
grundlæggende rettigheder, havde formanden foreslået, at Retsudvalget øjeblikkeligt 
skulle konsulteres med henblik på en udtalelse om dette spørgsmål, og at Europa-
Kommissionen skulle anmodes om at foretage en hurtig foreløbig undersøgelse af denne 
situation, som rent faktisk nægter andrageren mulighed for at kræve erstatning fra de 
britiske domstole som følge af de britiske myndigheders manglende gennemførelse af 
EU-retten. Koordinatorerne tilsluttede sig formandens forslag.

6. FN’s konvention om handicappedes rettigheder og oprettelse af et EU-
netværk

Koordinatorerne blev meddelt, at udvalget var blevet opfordret til at deltage i 
konventionens EU-netværk. Der afholdtes et forberedende møde fredag den 16. 
december, hvori sekretariatet deltog. Udvalget deltog i dette arbejde, fordi det modtager 
andragender vedrørende handicapspørgsmål. 

Koordinatorernes enedes om, at udvalget skulle blive medlem af netværket, og 
bemærkede, at Kommissionen ville indlede en brevveksling med Parlamentet og 
Agenturet for Grundlæggende Rettigheder herom.

7. Udkast til dagsorden for januar-mødet
Udkastet til dagsorden for januar-mødet godkendtes.
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8. Diverse sager
Formanden foreslog, at koordinatorerne på baggrund af det seneste svar fra 
Kommissionen på andragende 0161/2006 vedrørende Dan Brennans gård i Irland med 
hensyn til giftig forurening fra kvæg skulle blive enige om at fremlægge dette 
spørgsmål til yderligere drøftelse på mødet i marts, hvortil de irske myndigheder ville 
blive indbudt. Koordinatorerne tilsluttede sig formandens forslag.

13. Andragende 0338/2010 af T.F.T, spansk statsborger, for "Plataforma por la 
defensa de los valles verdes" (platformen til forsvar for de grønne dale), om 
opsamling af vand og boring af brønde i naturparken Sierra de Cazorla, Segura y 
las Villas, Jaén

Indlæg: Formanden, andrageren, William Floyd (Kommissionen), Francisco Sosa 
Wagner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, María Muñiz De Urquiza, Margrete Auken og 
Peter Jahr

Medlemmerne gav udtryk for deres bekymring over de dramatiske virkninger, 
vandindvindingsaktiviteter har for naturparken, hvor mange brønde allerede er blevet 
tømt. De mente, at der var et presserende behov for flere oplysninger (inden for to 
måneder), i særdeleshed om eventuelle overtrædelser af vandrammedirektivet, habitat-
og fugledirektiverne og MIV-direktivet. 

I forbindelse med direktivet om miljøansvar bemærkedes det, at enhver berørt part, dvs. 
ikke blot ejerne, kunne være part i ansvarssager under dette direktiv, og at direktivet 
også kunne anvendes på overhængende risici. 

Afgørelse: Andragendet skulle forblive åbent, indtil der forelå yderligere oplysninger 
fra Kommissionen. Der ville blive sendt en skrivelse til de spanske myndigheder med 
anmodning om oplysninger om situationen i Sierra de Cazorla så snart som muligt.

14. Andragende 1820/2009 af José María Carrasco Cano, spansk statsborger, for 
Asociación Española de Proveedores de Impagados de la Construcción, om 
SMV'ers situation inden for byggesektoren i tilfælde af manglende betalinger

Indlæg: Formanden, José Maria Carrasco Cano (andrager), Raluca Pruna 
(Kommissionen), Carlos José Iturgaiz Angulo, María Muñiz De Urquiza, Teresa 
Jiménez-Becerril Barrio, Peter Jahr og andrageren

Medlemmerne sympatiserede med andrageren og hans med-SMV’er og tog 
Kommissionens oplysning til efterretning, hvorefter et nyt direktiv (2011/7/EU) om 
bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner var blevet vedtaget og skulle 
gennemføres i national ret senest den 16. marts 2013. 

Afgørelse: Andragendet skulle forblive åbent, indtil der forelå yderligere oplysninger fra 
Kommissionen, og skulle sendes til IMCO til orientering. Der skulle sendes en skrivelse 
til de spanske myndigheder for at anmode om deres mening om situationen i Spanien 
som beskrevet af andrageren og forespørge om, hvorvidt der blev truffet 
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foranstaltninger til at forbedre situationen for SMV’erne, som lider under virkningerne 
af manglende betalinger.

15. Andragende 0210/2007 af Robert Pocock, irsk statsborger, for organisationen 
Voice of Irish Concern for the Environment, om bekymring i forbindelse med 
anvendelsen af hydrogensiliciumfluorid (H2SiF6) i drikkevandet i Irland
og
Andragende 0211/2007 af Walter Graham, britisk statsborger, for Council of 
Northern Ireland against Fluoridation, om bekymring i forbindelse med 
anvendelsen af hydrogensiliciumfluorid (H2SiF6) i drikkevandet i Det Forenede 
Kongerige

Drøftelsen om disse andragender udsattes efter andragerens anmodning.

16. Andragende 0354/2006 af Rodney Maile, britisk statsborger, om påstået 
forurening langs Cleddau-flodmundingen som følge af de to selskaber Exxon og 
Quaters aktiviteter

Drøftelsen om disse andragender udsattes efter andragerens anmodning.

17. Andragende 1655/2010 af Lūkass Rozītis, lettisk statsborger, støttet af 18 lettiske 
ngo'er og organisationer, om tilgængelighed og universelt design for personer med 
handicap

Indlæg: Formanden, Johanna Engström (Kommissionen), Tatjana Ždanoka og Peter 
Jahr

Medlemmerne noterede sig Kommissionens information om EU's handicapstrategi 
2010-2020, gennemførelsen af FN's konvention om handicappedes rettigheder (se punkt 
12, afsnit 6), en EU-lov om tilgængelighed og forslag til direktiv om gennemførelse af 
princippet om ligestilling mellem personer uanset religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering inden for områderne social beskyttelse, sociale fordele, 
sundhedspleje, uddannelse og adgang til og forsyning med varer og tjenester, som er til 
rådighed for offentligheden.

Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent, indtil der forelå yderligere oplysninger fra 
Kommissionen. En anmodning fra Zdanoka om at udarbejde en initiativbetænkning om 
dette emne (eventuelt sammen med EMPL) skulle henvises til koordinatorerne. 

18. Andragende 1746/2008 af Maksim Reva, estisk statsborger, om retten til at stemme 
ved valget til Europa-Parlamentet for personer uden statsborgerskab, der bor i 
Estland

Indlæg: Formanden, Tibor Vaszi (Kommissionen), Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, 
Indrek Tarand og Margrete Auken
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Afgørelse: Andragendet skulle afsluttes.

19. Behandling af B-andragender

Andragende 0212/205, 0752/2008, 1318/2008, 0192/2009, 1394/2009, 1586/2009, 
1631/2009, 1793/2009, 1817/2009, 1836/2009, 0187/2011, 0425/2011, 0117/2010, 
0216/2010, 0237/2010, 0628/2010, 0667/2010, 0685/2010, 1056/2010, 1290/2010, 
1492/2010, 1494/2010, 0044/2011, 0209/2011, 0210/2011, 0310/2011, 0313/2011, 
0320/2011, 0330/2011, 0343/2011, 0363/2011, 0367/2011, 0370/2011, 0371/2011, 
0373/2011, 0376/2011, 0377/2011, 0392/2011, 0397/2011, 0437/2011, 0440/2011, 
0449/2011, 0455/2011, 0466/2011, 0468/2011, 0469/2011, 0484/2011, 0518/2011, 
0519/2011, 0568/2011, 0577/2011 og 0583/2011 afsluttedes på grundlag af den 
skriftlige information fra Europa-Kommissionen.

Andragende 0673/2004, 0670/2005, 0834/2005 og 1400/2009 skulle forblive åbne efter 
anmodning fra Willy Meyer.

Andragende 0445/2011 forblev åbent efter anmodning fra Willy Meyer og Carlos José 
Iturgaiz Angulo.

20. Tid og sted for næste møde

Den 12. januar 2012 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30 i Bruxelles 

Mødet hævet kl. 16.50.

Bilag:
Liste over andragender, der opfyldte betingelserne for behandling siden sidste møde den 21.-
22. november 2011
Liste over andragender, der skulle tilbagetages, afsluttes eller genoptages i henhold til bilaget 
til formandens bemærkninger
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni (P), Carlos José Iturgaiz Angulo (VP), Chrysoula Paliadeli (VP)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Margrete Auken, Philippe Boulland, Victor Boştinaru, Peter Jahr, Roger Helmer, Silvana Koch-Mehrin, Miguel Angel Martínez 
Martínez, Rainer Wieland, Angelika Werthmann, Tatjana Ždanoka

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/sMembros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Daniel Caspary, Gerald Häfner, Ioannis A. Tsoukalas

187 (2)

Morten Messerschmidt

193 (3)

Nikolaos Chountis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, María Muñiz De Urquiza, Crescenzio Rivellini, Francisco Sosa Wagner, Indrek 
Tarand, Georgios Toussas

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan
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