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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

PETI_PV(2011)203_1

NOTULEN
Vergadering van 20 december 2011, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op dinsdag 20 december 2011 om 9.12 uur geopend onder 
voorzitterschap van Erminia Mazzoni (voorzitter).

1. Coördinatorenvergadering van 9.00 - 10.00 uur (achter gesloten deuren)

De vergadering wordt om 10.12 uur voortgezet onder voorzitterschap van Chrysoula 
Paliadeli, ondervoorzitter.

2. Aanneming van de ontwerpagenda PETI_OJ(2011)203_1

De voorzitter wijst op een belangrijke wijziging in de agenda voor de ochtend: de 
commissie zal de punten 8-12 vóór de punten 6 en 7 behandelen. 

Er zijn indieners aanwezig voor elk punt op de agenda voor de ochtend. 's Middags 
zijn indieners aanwezig voor de punten 13 en 14.

De bijlage bij de voorzittersbrief is vorige week onder de leden en fractiemedewerkers 
verspreid. Aangezien er geen bezwaren zijn ingediend, worden de voorstellen met 
betrekking tot de opening, afsluiting en intrekking van verzoekschriften om de 
genoemde redenen geacht te zijn goedgekeurd.

De ontwerpagenda wordt aangenomen in de volgorde van deze notulen.

3. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter herinnert de leden eraan dat de commissie het einde nadert van de eerste 
periode van haar mandaat. De laatste vergadering vindt plaats op 12 januari. Ze stelt 
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de leden ervan op de hoogte dat de constituerende vergadering voor de tweede helft 
van deze zittingsperiode waarschijnlijk op maandagmiddag 23 januari zal 
plaatsvinden. 

4. Rondvraag

Geen.

In aanwezigheid van de Commissie

5. Verzoekschrift 0212/2008, ingediend door Ioannis Papadopoulos (Belgische 
nationaliteit), over de aanleg van stortplaatsen

Sprekers: de voorzitter, Ioannis Couniniotis (Commissie), Ioannis Papadopoulos 
(indiener verzoekschrift), Ioannis A. Tsoukalas, Georgios Toussas, Peter Jahr en Victor 
Boştinaru

Besluit:  verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. 

6. Verzoekschrift 0078/2007, ingediend door Mavroudis Voridis (Griekse 
nationaliteit), over de bouw van een vuilnisbelt in Oost-Attica
en
verzoekschrift 0573/2011, ingediend door Konstantinos Papadigenopoulos (Griekse 
nationaliteit), gesteund door 2.220 medeondertekenaars, over ernstige fouten en 
tekortkomingen in de milieueffectbeoordeling voor de voorgestelde afvalstortplaats 
in Mavro Vouno Grammatikou, en de bijbehorende inbreuk op de 
milieuwetgeving van de EU   

Sprekers:  de voorzitter, Kyriakos Gkikas (als vertegenwoordiger van de indiener van 
het verzoekschrift), Nikolaos Chountis, Margrete Auken, Stephanos Ampatzis 
(Commissie), Ioannis Couniniotis (Commissie) en Morten Messerschmidt

Besluit:   verzoekschriften niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van 
de Commissie.

7. Verzoekschrift 0978/2008, ingediend door Panagiotis Bouras (Griekse 
nationaliteit), namens de gemeente Megalopoli, over het gebrek aan handhaving 
door de Griekse autoriteiten van de communautaire criteria en procedures op het 
gebied van afvalinzameling op vuilstortplaatsen, in het kader van een nieuw aan te 
leggen vuilstortplaats in de omgeving van Megalopoli op de Peloponnesos in 
Griekenland

8. Verzoekschrift 0742/2007, ingediend door Andreas Varnakiotis (Griekse 
nationaliteit), over de situering van een vuilstortplaats in Achaia (Griekenland)
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9. Verzoekschrift 1152/2010, ingediend door Giorgios Toussas (Griekse nationaliteit), 
namens de Griekse communistische partij "KKE", over activiteiten die schadelijk 
zijn voor het milieu in het gebied Leonti Kipselis op het Griekse eiland Egina 

Sprekers:  de voorzitter, Panagiotis Bouras (indiener verzoekschrift), Andreas 
Varnakiotis (indiener verzoekschrift), Georgios Toussas (indiener verzoekschrift (EP-
lid)), Ioannis Couniniotis (Commissie) en Morten Messerschmidt

Uit de discussies over bovengenoemde verzoekschriften blijkt dat de leden de 
bezorgdheden van indieners zeer serieus nemen en dat ze verwachten dat de Europese 
Commissie bereid zal zijn aanvullende informatie te verstrekken. 

Besluit:  verzoekschriften niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van 
de Commissie. Er wordt een brief gestuurd naar de Griekse minister van Milieu met een 
verzoek om informatie en een standpunt met betrekking tot de inhoud van de 
verzoekschriften. Zodra deze informatie beschikbaar is, zal de commissie haar 
besprekingen over de kwestie voortzetten. Het verzoek om een onderzoeksmissie van de 
heer Papadopoulos (indiener), dat door andere indieners is herhaald, zal worden 
voorgelegd aan de coördinatoren.

De vergadering wordt om 11.48 uur hervat onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni, 
voorzitter.

10. Verzoekschrift 1331/2010, ingediend door Fausto Benzone (Italiaanse 
nationaliteit), over premieverschillen bij autoverzekeringen 
en
verzoekschrift 1621/2010 ingediend door F. F (Italiaanse nationaliteit), over de 
hoge kosten van autoverzekeringen 
en
verzoekschrift 1105/2011 door Marco Firentino (Italiaanse nationaliteit), over de 
harmonisatie van de Europese verzekeringspremies
en
verzoekschrift 1106/2011, ingediend door Pietro Avino (Italiaanse nationaliteit), 
namens "Onlus Orgoglio Meridionale", over verschillen in verzekeringspremies 
voor voertuigen tussen verschillende regio's in Italië
en
verzoekschrift 0799/2011, ingediend door Giuseppe Sorrentino (Italiaanse 
nationaliteit), over tariefdiscriminatie bij autoverzekeringen van inwoners van 
Campanië 

Sprekers: de voorzitter, Pietro Avino (indiener verzoekschrift), Angelo Genovese 
(indiener verzoekschrift), Elisa Annamaria Daniele (als vertegenwoordiger van de 
indiener van verzoekschrift 0799/2011), Joao de Abreu Rocha (Commissie), Crescenzio 
Rivellini, Peter Jahr en Philippe Boulland

De leden nemen kennis van een tabel waaruit blijkt dat er grote verschillen bestaan 
tussen de diverse regio's in Italië met betrekking tot de kosten van autoverzekeringen.  
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Besluit:  verzoekschriften niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van 
de Commissie. Er wordt een brief gestuurd naar het Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) met een verzoek om aanvullende 
informatie inzake de prijsverschillen tussen verzekeringen in Italië en een reactie op de 
vermeende discriminatie van een aantal steden en regio's in Italië met betrekking tot de 
kosten van autoverzekeringen. De Commissie interne markt en 
consumentenbescherming zal worden verzocht om een standpunt inzake de 
prijsverschillen tussen verzekeringen. 

11. Verzoekschrift 1458/2010, ingediend door Stefan Jauernich (Duitse nationaliteit), 
over één uniform register voor verzekeringsmakelaars in Europa 

De Commissie verklaart zich bereid om indiener een terugkoppeling te geven over de 
herziening van de Richtlijn betreffende verzekeringsbemiddeling (2002/92/EG), in het 
bijzonder met betrekking tot de onderlinge verbinding van nationale registers in een 
netwerk.

Sprekers:  de voorzitter, Stefan Jauering (indiener verzoekschrift), Joao de Abreu Rocha 
(Commissie) en Peter Jahr

Besluit: het verzoekschrift dient te worden afgesloten en samen met het antwoord van 
de Commissie naar de Commissie interne markt en consumentenbescherming te worden 
gestuurd.  

De vergadering wordt om 12.43 uur gesloten.

15.00 uur

De vergadering wordt om 15.18 uur hervat onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni, 
voorzitter.

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

1. Benoeming van rapporteurs 
1. Jaarverslag 2011 van de Commissie verzoekschriften
2. Advies inzake verslag over toepassing van EU-recht (JURI)
3. Advies inzake 20 belangrijke problemen met de gemeenschappelijke markt volgens 
    de Europese burgers en bedrijven (INI-IMCO) 
4. Advies inzake waterbeleid van de EU en de kaderrichtlijn water (INI-ENVI) 
5. Advies inzake "Rechten en burgerschap" voor de periode 2014-2020  (2011/0344 
(COD)) (LIBE) 

De coördinatoren hebben besloten de benoeming van rapporteurs uit te stellen tot de 
volgende vergadering. Alleen de S&D-Fractie heeft interesse getoond in het benoemen 
van een rapporteur voor het advies inzake "Rechten en burgerschap" voor de periode 
2014-2020.
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2. Stand van zaken van het verslag-Iturgaiz
Er is uitstel gevraagd voor de presentatie in de plenaire vergadering van het verslag-
Iturgaiz, gezien het feit dat er geen tijd is ingepland voor een discussie. De commissie 
heeft namelijk aangegeven dat een debat inzake deze kwestie van groot belang is. 

De coördinatoren komen overeen dat ieder van hen de nodige maatregelen moet nemen, 
al naar gelang hun rangorde, om ervoor te zorgen dat er een debat van prioritair belang 
onder artikel 48, lid 2, over het verslag-Iturgaiz plaatsvindt tijdens de plenaire 
vergadering in februari. 

3. Beoordeling van de niet-verzoekschriftenprocedure
Als gevolg van de tenuitvoerlegging van de niet-verzoekschriftenprocedure dienen de 
coördinatoren deze procedure te beoordelen na een proefperiode van zes maanden. Er 
zijn dit jaar, tot aan het begin van december, 1350 nieuwe verzoekschriften 
geregistreerd. In heel 2010 zijn er 1567 verzoekschriften ingediend.

Met betrekking tot het verzoek van mevrouw Auken, ondersteund door mevrouw Koch-
Mehrin, besluiten de coördinatoren advies te vragen inzake de niet-
verzoekschriftenprocedure van de Juridische Dienst van het Parlement en in het 
bijzonder de interpretatie van artikel 201 van het Reglement van het Parlement. Ze 
besluiten hun evaluatie van de procedure voort te zetten zodra dit advies beschikbaar is.

4. Europees burgerinitiatief
De coördinatoren hechten hun goedkeuring aan de door de voorzitter en Diana Wallis 
en Gerald Häfner (corapporteurs) geformuleerde wijzigingen van het Reglement van het 
Parlement. Deze wijzigingen zijn formeel aan de Commissie constitutionele zaken 
voorgelegd en dienen te worden bestudeerd tegen de achtergrond van het verslag inzake 
deze kwestie van Zita Gurmai in de Commissie constitutionele zaken. Dit verslag dient 
in februari te worden bestudeerd en uiterlijk in maart 2012 te worden aangenomen door 
de plenaire vergadering, aangezien het Europees burgerinitiatief op 1 april 2012 in 
werking treedt. 

De coördinatoren wordt medegedeeld dat er op 17 januari (zittingsweek) een technische 
werkgroep van de Raad bijeenkomt in Brussel om de balans op te maken van de stand 
van zaken in alle lidstaten op het gebied van de technische uitvoeringsbepalingen. De 
coördinatoren besluiten dat er een vertegenwoordiger van de commissie, het secretariaat 
en eventueel de rapporteurs bij deze vergadering aanwezig dient te zijn. De voorzitter 
deelt mede dat er meer informatie over de kwestie beschikbaar zal zijn voor de 
commissievergadering van 12 januari.

5. Verzoek tot urgentieprocedure voor verzoekschrift 1314-11 van de heer Taga 
Fosso

Aangezien de door de heer Taga Fosso aan de orde gestelde kwestie een belangrijk 
principieel probleem vormt met betrekking tot het recht op een doeltreffende 
voorziening, onder artikel 47 van het Handvest van de grondrechten, heeft de voorzitter 
voorgesteld de Commissie juridische zaken direct om advies te vragen over deze 
kwestie en de Europese Commissie te verzoeken zo snel mogelijk te starten met een 
vooronderzoek naar deze situatie waarin indiener geen schadevergoeding van de Britse 
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rechtbanken kan eisen vanwege het feit dat de Britse autoriteiten de EU-wetgeving niet 
toepassen. De coördinatoren stemmen in met het voorstel van de voorzitter.

6. VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en de 
oprichting van een EU-netwerk

De coördinatoren wordt medegedeeld dat de commissie is uitgenodigd deel te nemen in 
het EU-netwerk van het VN-verdrag. Op vrijdag 16 december heeft er een 
voorbereidende vergadering plaatsgevonden die door het secretariaat is bijgewoond. De 
betrokkenheid van de commissie komt voort uit haar verantwoordelijkheden die 
voortvloeien uit verzoekschriften over kwesties inzake invaliditeit. 

De coördinatoren besluiten dat de commissie lid moet worden van het netwerk en 
merken op dat de Commissie hiertoe een briefwisseling zal starten met het Parlement en 
het Bureau voor de grondrechten.

7. Ontwerpagenda voor de vergadering van januari
De ontwerpagenda voor de vergadering van januari wordt aangenomen.

8. Rondvraag
Naar aanleiding van het meest recente antwoord van de Commissie op verzoekschrift 
0161/2006 over de boerderij van Dan Brennan in Ierland met betrekking tot toxische 
vervuiling door vee, stelt de voorzitter voor dat de coördinatoren deze kwestie voor 
verder debat op de agenda plaatsen van de vergadering in maart, waarvoor de Ierse 
autoriteiten zullen worden uitgenodigd. De coördinatoren stemmen in met het voorstel 
van de voorzitter.

13. Verzoekschrift 0338/2010, ingediend door T.F.T (Spaanse nationaliteit), namens 
het "Plataforma por la defensa de los valles verdes" (platform voor de 
bescherming van groene valleien), over het boren van waterputten in het 
natuurreservaat Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, Jaén 

Sprekers:  de voorzitter, indiener van het verzoekschrift, William Floyd (Commissie), 
Francisco Sosa Wagner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, María Muñiz De Urquiza, 
Margrete Auken en Peter Jahr

De leden uiten hun bezorgdheid over de ernstige gevolgen van de booractiviteiten voor 
het natuurreservaat waar vele bronnen inmiddels zijn uitgeput. Ze zijn van mening dat 
er dringend behoefte is aan aanvullende informatie (binnen een termijn van 2 maanden), 
in het bijzonder inzake de mogelijke schending van de kaderrichtlijn water, de habitat-
en vogelrichtlijn en de MER-richtlijn. 

Er wordt opgemerkt dat, overeenkomstig de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn, alle 
belanghebbende partijen -dus niet alleen eigenaars- een geldige partij kunnen zijn in 
aansprakelijkheidsgevallen. Tevens wordt genoemd dat de richtlijn ook van toepassing 
is op dreigende risico's.  

Besluit:  verzoekschriften niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van 
de Commissie. Er wordt een brief gestuurd naar de Spaanse autoriteiten met een 
dringend verzoek om informatie inzake Sierra de Cazorla.
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14. Verzoekschrift 1820/2009, ingediend door José Maria Carrasco Cano (Spaanse 
nationaliteit), namens de "Asociación Española de Proveedores de Impagados de la 
Construcción", over de situatie van de door betalingsachterstanden gedupeerde 
KMO's in de bouwsector 

Sprekers:  de voorzitter, José Maria Carrasco Cano (indiener verzoekschrift), Raluca 
Pruna (Commissie), Carlos José Iturgaiz Angulo, María Muñiz De Urquiza, Teresa 
Jiménez-Becerril Barrio en Peter Jahr

De leden voelen mee met indiener en collega-KMO's en nemen kennis van het bericht 
van de Commissie dat er een nieuwe richtlijn (2011/7/EU) betreffende bestrijding van 
betalingsachterstand bij handelstransacties is aangenomen, die vóór 16 maart 2013 moet 
worden omgezet in nationale wetgeving. 

Besluit:  verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie en ter informatie doorsturen naar de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming. Er wordt een brief gestuurd naar de Spaanse autoriteiten met 
een verzoek om hun standpunt inzake de door indiener beschreven situatie in Spanje en 
de vraag of er maatregelen worden genomen ter verbetering van de situatie van KMO's 
die te lijden hebben onder de gevolgen van betalingsachterstanden.

15. Verzoekschrift 0210/2007, ingediend door Robert Pocock (Ierse nationaliteit), 
namens Voice of Irish Concern for the Environment, over verontrusting met 
betrekking tot de toevoeging van hexafluorkiezelzuur (H2SiF6) aan het drinkwater 
in Ierland
en
verzoekschrift 0211/2007, ingediend door Walter Graham (Britse nationaliteit), 
namens de Noord-Ierse Raad tegen fluoridering, over de bezorgdheid over de 
toevoeging van hexafluorkiezelzuur (H2SiF6) aan het drinkwater in het Verenigd 
Koninkrijk 

De discussie over deze verzoekschriften is op verzoek van indiener uitgesteld.

16. Verzoekschrift 0354/2006, ingediend door Rodney Maile (Britse nationaliteit), over 
vermeende vervuiling langs het estuarium van Cleddau ten gevolge van de 
activiteiten van de twee bedrijven Exxon en Quater 

De discussie over deze verzoekschriften is op verzoek van indiener uitgesteld.

17. Verzoekschrift 1655/2010, ingediend door Lūkass Rozītis (Letse nationaliteit), 
gesteund door 18 Letse NGO's en organisaties, over toegankelijkheid en universeel 
design voor mensen met een handicap 

Sprekers:  de voorzitter, Johanna Engström (Commissie), Tatjana Ždanoka en Peter Jahr

De leden nemen kennis van de mededeling van de Commissie over de EU-strategie 
inzake mensen met een handicap voor de periode 2010-2010, de tenuitvoerlegging van 
het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (zie punt 12, lid 6), 
een Europese toegankelijkheidswet en het voorstel voor een richtlijn houdende 
toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst 
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of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid op het gebied van sociale 
bescherming, sociale voordelen, gezondheidszorg, onderwijs en toegang tot en aanbod 
van publiekelijk beschikbare goederen en diensten.  

Besluit:  verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. Het verzoek van mevrouw Ždanoka om (eventueel in overleg met de 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken) een initiatiefverslag over dit onderwerp 
op te stellen, wordt verwezen naar de coördinatoren. 

18. Verzoekschrift 1746/2008, ingediend door Maksim Reva (Estse nationaliteit), over 
het recht van in Estland woonachtige personen van onbepaalde nationaliteit om te 
stemmen bij de Europese verkiezingen

Sprekers:  de voorzitter, Tibor Vaszi (Commissie), Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Indrek 
Tarand en Margrete Auken

Besluit:  verzoekschrift afsluiten.

19. Verzoekschriften ingeschreven onder B

De verzoekschriften 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 en 0583/2011 worden afgerond op basis 
van de door de Europese Commissie verstrekte schriftelijke inlichtingen.

De verzoekschriften 0673/2004, 0670/2005, 0834/2005 en 1400/2009 worden op 
verzoek van Willy Meyer niet afgesloten.

Verzoekschrift 0445/2011 wordt op verzoek van Willy Meyer en Carlos José Iturgaiz 
Angulo niet afgesloten.

20. Datum en plaats volgende vergadering

12 januari 2012 van 9.00 tot 12.30 uur en van 15.00 tot 18.30 uur in Brussel.

De vergadering wordt om 16.50 uur gesloten.

Bijlagen:
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Lijst van verzoekschriften die sinds de vorige vergadering (21-22 november 2011) 
ontvankelijk zijn verklaard
Lijst van verzoekschriften die op grond van de bijlage bij de voorzittersbrief ingetrokken, 
afgesloten of heropend worden.
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