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EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

PETI_PV(2012)0227

PROTOKOL
fra mødet den 27. februar 2012 kl. 15.00-18.30

og den 28. februar 2012 kl. 9.00-12.30
BRUXELLES

Mødet åbnet mandag den 27. februar 2012 kl. 15.10 af Erminia Mazzoni (formand).

1. Vedtagelse af dagsorden PETI_OJ (2012)206_1v01-00

Dagsordenen vedtoges.

2. Godkendelse af protokollerne fra møderne den 20. december 2011, 12. januar 
2012 og 23. januar 2012

Protokollerne godkendtes.

3. Meddelelser fra formanden

Giles Chichester og Michael Cashman havde meldt afbud. 

Mødet skulle hovedsagelig omfatte en drøftelse af udtalelsen om Borgernes Europaår 
(2013) og en afstemning om 2010-betænkningen om europæisk medborgerskab, en 
drøftelse af andragenderne vedrørende bortskaffelse af affald i Campanien, Italien, 
under nærværelse af Raimondo Santacroce, regions- og provinsrepræsentant for 
Benevento, Avellino Caserta, Salerno og Napoli og Kommissionens generaldirektør 
Falkenberg fra GD Miljø på vegne af kommissær Janez Potocnik, som ikke havde 
været i stand til at deltage; en drøftelse af to andragender om flyveledernes situation i 
Spanien under nærværelse af andragerne og en drøftelse om andragenderne 
vedrørende den fælles fiskeripolitik under nærværelse af medlemmerne af 
Fiskeriudvalget. 

Ved slutningen af næste dags møde ca. kl. 12.30 ville Udvalget for Andragender 
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modtage et andragende med over 2,5 millioner medunderskrivere om 
antipiratkopieringsaftalen, ACTA. 

Der havde ikke været nogen indvendinger mod de forslag, der indeholdt de 
andragender, der skulle afsluttes eller genåbnes, som medlemmerne havde fået til 
gennemsyn før mødet. Andragende 0666/2005 og 0934/2011 blev derpå genåbnet; 
andragende 0896/2009, 1403/2009, 1014/2010, 0841/2011, 0669/2006, 0575/2007, 
1392/2007 og 1049/2009 afsluttedes.

4. Diverse sager

Ingen.

5. Borgernes Europaår (2013) 
(2011/0217(COD))

Ordfører: Nikolaos Salavrakos (EFD):
(frist for ændringsforslag: 1. marts 2012/vedtagelse: 20. marts 2012)
- behandling af et udkast til udtalelse

Indlæg: Formanden, Nikolaos Salavrakos (ordfører), Margrete Auken, Nikolaos 
Chountis, Tatjana Ždanoka, Lena Kolarska-Bobińska, Roger Helmer, Gerald Häfner 
og Peter Jahr.

Fristen for ændringsforslag fastlagdes til den 1. marts 2012, og vedtagelsen af 
udtalelsen fastsattes til mødet den 20. marts 2012.

6. Andragende 0683/2005 af Vincenzo Marmora, italiensk statsborger, for 
borgeraktionsgruppen 'Campagna nostra', der modsætter sig åbningen af en 
losseplads
og
Andragende 0031/2006 af Giampiero Angeli, italiensk statsborger, og 21 
medunderskrivere, om betydelige sundhedsrisici på grund af dioxinudslip i 
forbindelse med bortskaffelse af affald
og
Andragende 0026/2007 af Monica Sepe, italiensk statsborger, for "Serre per la 
vita" - udvalget, om en permanent losseplads til byaffald
og
Andragende 0587/2007 af Marina Salvadore, italiensk statsborger, om de alvorlige 
sundhedsproblemer i Campania samt de regionale og lokale myndigheders ansvar
og
Andragende 0756/2007 af Giovanni Roviello, italiensk statsborger, der klager over 
en losseplads, der truer folkesundheden og grundvandsressourcerne
og
Andragende 0789/2007 af Gigliola Izzo, italiensk statsborger, om indsigelse mod 
oplagring af affaldsbrændselspiller i nærheden af landbrugsjord og 
beboelsesområder
og
Andragende 0910/2007 af Francesco Di Pasquale, italiensk statsborger, om 
miljøkatastrofen i Campania
og
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Andragende 0991/2007 af Vincenzo Gala, italiensk statsborger, om et system for 
separat affaldsindsamling i Campania-regio
og
Andragende 1075/2007 af Paride Amoroso, italiensk statsborger, om et regionalt 
kræftregister i et område, der har en høj forekomst af neoplasmer (Campanie)
og
Andragende 0012/2008 af Francesco Miglino, italiensk statsborger, for Partito 
Internettiano, om situationen med hensyn til oplagring og behandling af affald i 
Napoli og Campaniaregionen i Italien
og
Andragende 0016/2008 af F.C. af F.C., italiensk statsborger, om affaldskrisen i 
Campania (Italien)
og
Andragende 0209/2008 af Sebastiano Perrone, italiensk statsborger, om 
affaldskrisen og borgernes demokratiske rettigheder i Marigliano i nærheden af 
Napoli
og
Andragende 0347/2008 af Tommaso Esposito og Virginia Petrellese, italienske 
statsborgere, for Anti-Incinerator Citizens' Action Group, om et 
affaldsforbrændingsanlæg i Accerra (i nærheden af Napoli) i Italien
og
Andragende 0955/2008 af Ferdinando Kaiser, italiensk statsborger, om placering 
af en losseplads i Chiaiano (Italien)
og
Andragende 1011/2008 af A.S., italiensk statsborger, om en losseplads i Chiaiano 
ved Napoli (Italien)
og
Andragende 1082/2008 af Raffaele Pacilio, italiensk statsborger, om den ulovlige 
afbrænding af bildæk og andet affald i Napoliområdet (Italien)
og
Andragende 1223/2009 af Daniele Giove, italiensk statsborger, om miljøforurening 
i Casalnuova di Napoli (Italien)
og
Andragende 0413/2010 af Anna Margherita Ranieri, italiensk statsborger, for 
"Rete dei comitati e dei movimenti vesuviani" (netværk af komitéer og bevægelser 
omkring Vesuv) og 2.406 medunderskrivere om 15 års alvorlige affaldsproblemer 
i Campanien
og
Andragende 0694/2010 af R.I., italiensk statsborger, for "Valori Democtratici 
Uniti", om oprensning af ulovlige lossepladser for giftigt affald i kommunen 
Quarto (NA)
og
Andragende 0787/2010 af Carmela Alberico, italiensk statsborger, for Co.Re.Ri, 
om regionen Campanias manglende overholdelse af bestemmelserne i det 
regionale operationelle program vedrørende strukturfonde samt beliggenheden 
af lossepladserne Ferandelle og Maruzzella i provinsen Caserta, som overtræder 
direktiv 2006/12/EF og 1999/31/EF
og
Andragende 1166/2010 af Marana Avvisati, italiensk statsborger, om 
deponeringsanlæggene i Terzigno, Campania
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og
Andragende 1277/2010 af Francesco di Pasquale, italiensk statsborger, om en 
gang for alle at finde en løsning på krisen vedrørende affaldshåndtering i 
Campania
og
Andragende 1656/2010 af A.D'A, italiensk statsborger, om den fortsatte krise 
vedrørende affaldshåndtering i Campania 
og
Andragende 0424/2011 af Emilia Accardo, italiensk statsborger, om modstand 
imod en ny losseplads i Alta Irpinia (Campanien, Italien)
og 
Andragende 1270/2011 af Teresa Campolatanno, italiensk statsborger, for 
Comitato Civico Terra Pulita, og 750 medunderskrivere, om overtrædelse af 
direktiv 2006/12/EF om affald og direktiv 1999/31/EF om deponering af affald 
vedrørende anlæg i Ferandelle og Maruzzella 3, Campania

Alle andragere og repræsentanter for regions- og provinsregeringerne var indbudt. 
Følgende deltog:

Regionen Campanien: Raimondo Santacroce, chef for miljørådsformandens personale
Celeste Taranto, pressesekretær

Provinsen Napoli: Giovanna Napolitano, miljødirektør

Provinsen Benevento: Gianluca Aceto, miljørådsformand

Provinsen Avellino: Domenico Gambacorta, miljørådsformand
Felicio de Luca, direktør for Miljøagenturet
Irpiniambiente

Provinsen Salerno: Giovanni Fortunato, provins- og regionalrådsformand, formand 
for Miljøudvalget
Giuseppe D'Acunzi, direktør for affald og naturlige ressourcer

Ingen af andragerne var til stede, selv om de var blevet orienteret om mødet. Nogle 
sendte dokumenter, som blev uddelt ved mødet.

Regionen Campanien: Den regionale forvaltningsplan for kommunalt affald 
(PRGRU) vedtoges og forelagdes Kommissionen i januar 2012. En plan om at 
genetablere gamle affaldspladser var også blevet vedtaget.  Forvaltningsplanen for 
industriaffald ville blive sendt snart. EU-lovgivningen var blevet nøje fulgt, der var 
bred offentlig konsultation og alle kommentarer og forslag blev nøje behandlet. Der 
var lagt vægt på mere genbrug, nedskæring af affald (i samarbejde med 
emballageindustrien, distribution af dríkkevand), kompostering sammen med 
produktion af biogas (to anlæg: et i Eboli (Salerno), et andet i Caserta). Udbuddet 
vedrørende et nyt forbrændingsanlæg i Salerno var på vej. Der blev gjort en stor 
indsats imod ulovlig bortskaffelse af affald, herunder et særligt system for 
bortskaffelse af bildæk.

Provinsen Benevento: Den institutionelle ramme, dvs. de italienske provinsers status 
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og rolle, er under drøftelse, hvilket gør planlægning og gennemførelse vanskelig. En 
genbrugsprocent på 55 % var blevet opnået ved udgangen af 2011 med det mål at nå 
65 % i 2012. Målet er at reducere brug af affaldspladser og forbrænding til nul. Den 
eneste affaldsplads i provinsen er under beslaglæggelse, men der er ikke nogen 
nødsituation vedrørende behandling af affaldet. Systemer til at spore affald (SISTRI) 
ville snart blive sat i drift. Ansvaret for at skille sig af med ophobningen af økoballer 
som industriaffald ligger nu hos den regionale regering. 

Provinsen Avellino: Her var der også en betydelig stigning i genanvendelsen, 
gennemsnitligt 50 %, 64 % i hovedstaden. Projektet vedrørende en planlagt 
affaldsplads var blevet annulleret, et andet var lukket og mængden af affald til den 
tredje affaldsplads var blevet reduceret fra 50 millioner ton om måneden i 2008 til 64 
millioner ton for hele året 2011. Ophobningen af økoballer var blevet reduceret fra 
14 000 til 10 000. Selv om provinsen havde investeret egne midler, var de ikke 
tilstrækkelige, og derfor var bevillingen af fællesskabsmidler meget vigtig. Udvalget 
blev informeret om, at affaldspladsen i Ariano Irpino blev lukket i 2007 (0756/2007), 
og at der ved affaldspladsen i Savignano var sket en betydelig reduktion i omfanget 
(andragende 0424/2011). 

Provinsen Salerno: Her var der også betydelige fremskridt vedrørende 
genanvendelse. Loven vedrørende annullering af de planlagte affaldspladser i Valle 
della Masseria og Basso dell'Olmo (begge emner for andragender) var blevet vedtaget 
og trådt i kraft. Taleren udtalte, at der var sket en mentalitetsændring.

Provinsen Napoli: Situationen er selvfølgelig anderledes på grund af 
befolkningsstørrelsen og -tætheden. Området gør en stor indsats for at opnå 
selvstændighed, hvad angår affaldsbehandling som fastlagt i planen. Adskillige 
komposteringssteder ville blive anlagt. Ciaiano affaldsplads var for øjeblikket lukket, 
den resterende kapacitet for Terzigno affaldspladsen var 2-3 måneder. Tre millioner 
EUR over tre år var blevet investeret for at øge genanvendelsesprocenterne med visse 
gode resultater, men andre områder skulle forbedre deres resultater.

Generaldirektør Karl Falkenberg, Europa-Kommissionen, GD Miljø:
Affaldsstyringsproblemet i Campanien var et af de værste, Kommissionen havde haft 
at gore med, selv om der var visse forbedringer. Kommissionen glædede sig over, at 
Campanien havde forelagt en plan, men beklagede, at den kom halvandet år for sent. 
Kommissær Potočnik havde redegjort for de resterende problemer på et møde for nylig 
i Rom: a) Genanvendelsesprocenterne var ikke gode nok b) fremskridt med anaerobe 
steder til kompostering gik langsomt; der var kun et sted i drift, det næste skulle åbnes 
i foråret 2014, c) der var kun et forbrændingsanlæg, det næste var planlagt til at blive 
taget i drift i 2015 og d) der var stadig syv millioner ton økoballer, der ventede på 
bortskaffelse.

Kommissionen skulle snart træffe afgørelse om, hvorvidt den igen ville henvende sig 
til Europa-Domstolen, den havde ikke noget andet valg. Kommissionen var af den 
opfattelse, at de midlertidige foranstaltninger - mens man ventede på ny kapacitet til 
affaldsbehandling - ikke var tilstrækkelige, og planen for forvaltning af industriaffald 
var endnu ikke færdig. I mellemtiden var der intense konsultationer med den italienske 
regering for at anspore den til snarest at overholde affaldsrammedirektivet.
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Indlæg fra medlemmerne: Roger Helmer, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Carlos 
José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr og Nikolaos Chountis. De udtrykte visse forbehold 
vedrørende pålideligheden af de foranstaltninger, der var truffet af myndighederne. De 
beklagede, at andragerne ikke var til stede. Visse medlemmer anmodede om frigivelse 
af fællesskabsmidler. Kommissionen, generaldirektør for Miljø, Karl Falkenberg, 
sagde, at det var sandsynligt, at man ville vende tilbage til Domstolen, og at der ikke 
ville blive frigivet nogen midler.
Afgørelse:  Anmodning om flere oplysninger fra Europa-Kommissionen  

*

Mødet fortsat kl. 17.30 af José Iturgaiz Angulo ( næstformand).

* 

*
Mødet genoptaget kl. 17.40 af Erminia Mazzoni (formand).

*

7. Andragende 0331/2010 af Ignacio Ruipérez Arregui, spansk statsborger, om 
flyveledernes situation i Spanien 
og
Andragende 651/2010 af Juan María García Gil, spansk statsborger, for Unión 
Sindical de Controladores Aéreos (fagforbundet af flyveledere), om flyveledernes 
situation i Spanien

Indlæg: Formanden, Ignacio Ruipérez Arregui og Juan María García Gil (andragere), 
Béatrice Thomas (Kommissionens repræsentant), Victor Boştinaru, Nikolaos Chountis, 
Miguel Angel Martínez Martínez, Carlos José Iturgaiz Angulo og Margrete Auken. 
Nogle af medlemmerne var skuffede over, at der ikke var nogen fra EUROCONTROL, 
der havde deltaget i mødet, eftersom de var blevet indbudt til at deltage i denne 
undersøgelse, men havde afslået, idet de sagde spørgsmålet kun berørte spansk 
nationalret.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, mens man ventede på 
yderligere oplysninger fra Kommissionen. Transport- og Turismeudvalget ville blive 
anmodet om en udtalelse, og der ville blive sendt en skrivelse til IATA.

8. Koordinatormøde (for lukkede døre, kl. 18.00-18.30)

*
*  *

Mødet hævet kl. 18.30.
*

*  *

Tirsdag den 28. februar, formiddag
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*
Mødet åbnet kl. 9.10 af Elena Băsescu (næstformand).

*

9. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes beslutninger

Formanden fremsatte følgende meddelelser:

1. Valg af ordførere:
 Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2011.

Betænkningen tildeltes udvalgets formand. Der ville ikke blive taget nogen point 
for tildelingen af denne betænkning. 

 Udtalelse om et lovinitiativ vedrørende en ny EU-forvaltningsret (JURI) 
Margrete AUKEN - Verts/ALE

 Udtalelse om Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og 
dyrevelfærd (2012-2015) (COM(2012)0006; AGRI/7/08364)
(Bemærk, at ti andre udvalg også ville udarbejde udtalelser)
Victor BOSTINARU - S&D

2. Drøftelse af planlagte besøg i 2012.

Koordinatorerne ville sende deres forslag om informationsbesøg til formanden, på 
grundlag af hvilket sekretariatet ville udarbejde en liste, således at koordinatorerne 
kunne træffe afgørelse på deres næste møde i marts. Eventuelle muligheder, der 
allerede var foreslået var: Polen, Spanien, Grækenland, Frankrig, Italien.

3. Behandling af udtalelser fra Den Juridiske Tjeneste :

 Vedrørende anmodningen angående ikke-andragender
 Vedrørende anmodningen angående flyulykken i Smolensk 

Afgørelsen udsattes på grund af tidmangel.

10. Andragende 0802/2011 af Anouk Delaforgerie, for "World Wildlife Fund Policy 
Office" om den fælles fiskeripolitik
og
Andragende 0860/2011 af Paul Kind, tysk statsborger, om fangstkvoter og 
overfiskeri

Indlæg: Anouk Delafortrie, Jesús Navarro Serrano og Roberto Ferrigno (andrager), 
Rikke Nielsen (Kommissionens repræsentant), Margrete Auken, Chris Davies, Gabriel 
Mato Adrover, Peter Jahr og Willy Meyer.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle forblive åben, indtil der forelå skriftlig 
bekræftelse fra Kommissionen. I betragtning af de igangværende forhandlinger ville 
drøftelserne muligvis kunne blive genoptaget i maj eller juni. 
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11. Andragende 0295/2009 af Des May, irsk statsborger, for "Western Eel Fishermen 
Association", om den påståede udelukkelse af fiskere fra udarbejdelsesprocessen i 
forbindelse med forvaltningsplanen om ål i Irland
og
Andragende 0909/2009 af Jean-Paul Doron, fransk statsborger, på vegne af det 
franske fiskeriforbund, og 13 000 medunderskrivere, om den franske styringsplan 
for bevarelse af ålebestandene
og
Andragende 0754/2011 af Salvador Pieró Gómez, spansk statsborger, for "Centro 
de Aquicultura Experimental (C.A.E.)", om de spanske myndigheders 
overtrædelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 709/2010 om ændring af 
Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved 
kontrol af handelen hermed og Rådets forordning (EF) nr. 1100/2007 om 
foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål

Indlæg: Formanden, Brenda O'Shea og Christos Theophilou (Kommissionens 
repræsentant) og Pat the Cope Gallagher.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle forblive åben, indtil der forelå yderligere 
oplysninger fra Kommissionen.

12. Andragende 0099/2011 af Miguel Zaragoza Fernández, spansk statsborger, for 
"Alcaldía de Santa Pola", om en traditionel selektiv fiskerimetode, "bonitolera"

Indlæg: Formanden og Barbara Focquet (Kommissionens repræsentant).

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle forblive åben, indtil der forelå yderligere 
oplysninger fra Kommissionen.

13. Andragende nr. 0668/2011 af H.-J.R., tysk statsborger., om harpunering af fisk på 
Korsika

Indlæg: Formanden og Barbara Focquet (Kommissionens repræsentant).

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle forblive åben, indtil der forelå yderligere 
oplysninger fra præfekten på Korsika, som der ville blive sendt en skrivelse til.

14. Andragende 1824/2009 af Antonio Lores Franco, spansk statsborger, for 
Plataforma en defensa de la Ensenada de San Simón (platform til forsvar for San 
Simón-bugten), om en fiskemelsfabrik i nærheden af flodmundingen ved Vigo, 
Pontevedra

Indlæg: Formanden, David Grimeaud (Kommissionens repræsentant) og Margrete 
Auken.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle forblive åben, indtil der forelå yderligere 
oplysninger fra Kommissionen; en eventuel behandling kunne ske ved et besøg på 
stedet i forbindelse med andre andragender fra det pågældende område. 
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*
Der var en pause kl. 10.30 inden afstemningen.

*

*
Mødet genoptaget kl. 10.45 af Erminia Mazzoni (formand)

*

15. Rapport om Unionsborgerskab 2010 – Afskaffelse af hindringerne for 
unionsborgernes rettigheder
(2011/2182(INI))
- Ordfører: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
- Behandling af ændringsforslag og kompromisændringsforslag
- Vedtagelse af udkast til betænkning:

Indlæg: Formanden og Adina-Ioana Vălean (ordfører).

Den således ændrede betænkning vedtoges.
Afstemning 24 for, 1 imod og 2 hverken/eller.

*
Mødet fortsat kl. 11.25 af Elena Băsescu (næstformand)

*
16. Andragende 0354/2006 af Rodney Maile, britisk statsborger, om påstået 

forurening langs Cleddau-flodmundingen som følge af de to selskaber Exxons og 
Qaters aktiviteter

Indlæg: Formanden, Rodney Hood Maile, Richard Buxton og Sydney Backen 
(andragere), Sibylle Grohs (Kommissionens repræsentant), Jill Evans og Roger Helmer. 
Medlemmerne beklagede manglen på oplysninger fra Det Forenede Kongerige.  

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle forblive åben, indtil der forelå yderligere 
oplysninger fra Kommissionen. Der ville blive sendt en skrivelse til 
havnemyndighederne og en anden skrivelse til den britiske repræsentant. Udvalget om 
Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ville også blive anmodet om en udtalelse.

17. Andragende 210/2007 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 211/2007 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

Indlæg: Formanden, Robert Pocock (andrager), Joachim D'Eugenio (Kommissionens 
repræsentant), Roger Helmer, Paul Murphy, Marian Harkin og Peter Jahr.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle forblive åben, indtil der forelå yderligere 
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oplysninger fra Kommissionen, for så vidt angår oprindelsen af stofferne i vandet.

18. Andragender, der foreslås afsluttet på baggrund af Kommissionens skriftlige svar 
eller andre modtagne dokumenter

Andragende 0106/2005, 0156/2005, 0554/2006, 0665/2006, 0739/2006, 0948/2006, 
0401/2009, 0596/2009, 0599/2009, 1282/2009, 1476/2009, 0171/2010, 1008/2010, 
1109/2010, 1363/2010, 1426/2010, 1569/2010, 0260/2011, 0384/2011, 0401/2011, 
0428/2011, 0481/2011, 0506/2011, 0529/2011, 0530/2011, 0538/2011, 0582/2011, 
0591/2011, 0608/2011, 0609/2011, 0620/2011, 0645/2011, 0669/2011, 0699/2011, 
0721/2011, 0794/2011, 0734/2011, 0761/2011 afsluttedes på grundlag af 
Kommissionens svar.

Andragende 1069/2010, 0520/2011, 0522/2011, 0660/2011, blev trukket tilbage fra 
sektion B og ville blive behandlet som et punkt under sektion A på et senere møde.

19. Tid og sted for næste møde

Den 19. marts 2012 kl. 15.00-18.30 og den 20. marts 2012 kl. 9.00-12.30, i Bruxelles.

*
Mødet hævet kl. 12.30.

*

BILAG
Listen over andragender, der skal afsluttes eller genåbnes jf. bilaget til formandskabets 
notater.
Liste over andragender, der opfylder kravene for behandling. 
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