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Commissie verzoekschriften

PETI_PV(2012)0227

NOTULEN
Vergadering van 27 februari 2012, 15.00 – 18.30 uur

en 28 februari 2012, 9.00 – 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 27 februari 2012 om 15.10 uur geopend onder 
voorzitterschap van Erminia Mazzoni (voorzitter).

1. Aanneming van de ontwerpagenda PETI_OJ (2012)206_1v01-00

De ontwerpagenda wordt aangenomen.

2. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van 20 december 2011,
12 januari 2012 en 23 januari 2012

De notulen van de vergaderingen van 20 december 2011, 12 januari 2012 en 
23 januari 2012 worden goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter deelt mee dat Giles Chichester en Michael Cashman zich laten 
verontschuldigen voor hun afwezigheid op deze vergadering. 

De voorzitter deelt mee dat er tijdens deze vergadering in het bijzonder zal worden 
ingegaan op de behandeling van "het advies over het Europees jaar van de burger 
(2013)"; op de stemming van "het rapport 2010 over het Europese burgerschap"; op de 
behandeling van de verzoekschriften over het afvalbeheer in Campanië (Italië), in de 
aanwezigheid van Raimondo Santacroce, namens de regio Campanië en de provincies 
Benevento, Avellino Caserta, Salerno en Napels, en directeur-generaal Falkenberg van 
DG Milieu van de Europese Commissie, in naam van commissaris Janez Potočnik, die 
niet kan deelnemen aan deze vergadering; op de behandeling van de twee 
verzoekschriften betreffende de situatie van de luchtverkeersleiders in Spanje in 
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aanwezigheid van de indieners; op de bespreking van de verzoekschriften aangaande 
het gemeenschappelijk visserijbeleid, in aanwezigheid van de leden van de Commissie 
visserij. 

De voorzitter kondigt aan dat de Commissie verzoekschriften morgen rond 12.30 uur 
aan het einde van de vergadering, een verzoekschrift zal ontvangen, dat ondertekend is 
door meer dan 2,5 miljoen medeondertekenaars en betrekking heeft op de 
handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA - Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement). 

Ten slotte stelt de voorzitter vast dat er geen bezwaren worden geuit tegen de lijst van 
aanbevelingen inzake de afsluiting of heropening van verzoekschriften, die de leden 
voor de vergadering hebben ontvangen. Derhalve worden de verzoekschriften 
0666/2005 en 0934/2011 heropend en de verzoekschriften 0896/2009, 1403/2009, 
1014/2010, 0841/2011, 0669/2006, 0575/2007, 1392/2007 en 1049/2009 afgesloten.

4. Rondvraag

Geen.

5. Advies over het Europees Jaar van de burger (2013) 
(2011/0217(COD))

Rapporteur : Nikolaos Salavrakos (EFD)
(termijn indiening amendementen: 1 maart 2012 / aanneming: 20 maart 2012)
- behandeling ontwerpadvies

Sprekers: Erminia Mazzoni (voorzitter), Nikolaos Salavrakos (rapporteur), Margrete 
Auken, Nikolaos Chountis, Tatjana Ždanoka, Lena Kolarska-Bobińska, Roger Helmer, 
Gerald Häfner en Peter Jahr.

De termijn voor de indiening van de amendementen wordt vastgelegd op 1 maart 2012 
en de goedkeuring van het advies staat gepland voor de vergadering van 
20 maart 2012.

6. Verzoekschrift 0683/2005, ingediend door Vincenzo Marmora (Italiaanse 
nationaliteit), namens het actiecomité "Campagna nostra", dat zich verzet tegen 
de opening van een locatie voor afvalverwijdering
en
Verzoekschrift 0031/2006, ingediend door Giampiero Angeli (Italiaanse 
nationaliteit), gesteund door 21 medeondertekenaars, over de ernstige gevaren 
voor de gezondheid van dioxines in het kader van afvalverwijdering
en
Verzoekschrift 0026/2007, ingediend door Monica Sepe (Italiaanse nationaliteit), 
namens het comité "Serre per la vita", over een stortplaats voor vast stedelijk 
afval
en
Verzoekschrift 0587/2007, ingediend door Marina Salvadore (Italiaanse 
nationaliteit), over de ernstige gezondheidsproblemen in Campanië en de 
verantwoordelijkheden van de regionale en plaatselijke autoriteiten
en
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Verzoekschrift 0756/2007, ingediend door Giovanni Roviello (Italiaanse 
nationaliteit), waarin hij bezwaar maakt tegen een stortplaats die schadelijk is 
voor de volksgezondheid en het grondwater
en
Verzoekschrift 0789/2007, ingediend door Gigliola Izzo (Italiaanse nationaliteit), 
over de opslag van ecologische afvalbrandstofpellets in de buurt van landbouw- en 
woongebieden
en
Verzoekschrift 0910/2007, ingediend door Francesco Di Pasquale (Italiaanse 
nationaliteit), over de noodtoestand van het milieu in Campanië
en
Verzoekschrift 0991/2007, ingediend door Vincenzo Gala (Italiaanse nationaliteit), 
over een systeem voor gescheiden afvalinzameling in de regio Campanië
en
Verzoekschrift 1075/2007 ingediend door Paride Amoroso (Italiaanse 
nationaliteit), over een regionaal tumorregister in een gebied met een hoog aantal 
neoplasmagevallen
en
Verzoekschrift 0012/2008, ingediend door Francesco Miglino (Italiaanse 
nationaliteit), namens de Partito Internettiano, over de situatie in verband met het 
ophalen en verwerken van huisvuil in Napels en de regio Campanië in Italië
en
Verzoekschrift 0016/2008, ingediend door F.C. (Italiaanse nationaliteit), over de 
huisvuilcrisis in Campanië (Italië)
en
Verzoekschrift 0209/2008, ingediend door Sebastiano Perrone (Italiaanse 
nationaliteit), over de noodsituatie in verband met afval en met de democratische 
rechten van de inwoners van Marigliano bij Napels
en
Verzoekschrift 0347/2008, ingediend door Tommaso Esposito en Virginia 
Petrellese (Italiaanse nationaliteit), namens de Burgeractiegroep tegen de 
afvalverbrandingsinstallatie, over een afvalverbrandingsinstallatie in Acerra (bij 
Napels) in Italië
en
Verzoekschrift 0955/2008, ingediend door Ferdinando Kaiser (Italiaanse 
nationaliteit), over de aanleg van een vuilstortplaats in Chiaiano (Italië)
en
Verzoekschrift 1011/2008, ingediend door A.S. (Italiaanse nationaliteit), over een 
vuilstortplaats in Chiaiano bij Napels (Italië)
en
Verzoekschrift 1082/2008, ingediend door Raffaele Pacilio (Italiaanse 
nationaliteit), over het illegaal verbranden van autobanden en ander afval in de 
buurt van Napels (Italië)
en
Verzoekschrift 1223/2009, ingediend door Daniele Giove (Italiaanse nationaliteit), 
over milieuvervuiling in de gemeente Casalnuovo di Napoli (Italië)
en
Verzoekschrift 0413/2010, ingediend door Anna Margherita Ranieri (Italiaanse 
nationaliteit), namens Rete dei comitati e dei movimenti vesuviani, gesteund door 
2 406 medeondertekenaars, over de al 15 jaar durende afvalcrisis in Campanië
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en
Verzoekschrift 0694/2010, ingediend door R.I. (Italiaanse nationaliteit), namens 
Valori Democtratici Uniti, over de sanering van illegale stortplaatsen in de 
gemeente Quarto (provincie Napels) waar giftig afval is gestort
en
Verzoekschrift 0787/2010, ingediend door Carmela Alberico (Italiaanse 
nationaliteit) namens Co.Re.Ri, over de niet-naleving door de regio Campanië 
van de voorwaarden van het regionaal operationeel programma voor 
structuurfondsen en de schending van Richtlijn 2006/12/EG en Richtlijn 
1999/31/EG door de locatie van de stortplaatsen van Ferandelle en Maruzzella in 
de provincie Caserta
en
Verzoekschrift 1166/2010, ingediend door Marana Avvisati (Italiaanse 
nationaliteit), over de vuilstortplaatsen in Terzigno, Campanië
en
Verzoekschrift 1277/2010, ingediend door Francesco di Pasquale (Italiaanse 
nationaliteit), over het definitief oplossen van de afvalcrisis in Campanië
en
Verzoekschrift 1656/2010, ingediend door A.D'A. (Italiaanse nationaliteit), over 
de voortdurende crisis van de afvalverwerking in Campanië
en
Verzoekschrift 0424/2011, ingediend door Emilia Accardo (Italiaanse 
nationaliteit), over weerstand tegen een nieuwe stortplaats in Alta Irpinia 
(Campanië, Italië)
en 
Verzoekschrift 1270/2011, ingediend door Teresa Campolattano (Italiaanse 
nationaliteit), namens Comitato Civico Terra Pulita, gesteund door ongeveer 750 
medeondertekenaars, over een inbreuk op Richtlijn 2006/12/EG betreffende 
afvalstoffen en Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen, 
aangaande de plaatsen in Ferandelle en Maruzzella 3, Campanië

Alle indieners en vertegenwoordigers van de regionale en provinciale besturen zijn 
uitgenodigd. De volgende personen zijn aanwezig:

Regio Campanië: Dhr. Raimondo Santacroce, personeelshoofd van de wethouder 
voor Milieu
Mevr. Celeste Taranto, perssecretaris

Provincie Napels: Mevr. Giovanna Napolitano, directeur Milieu

Provincie Benevento: Dhr. Gianluca Aceto, wethouder voor Milieu

Provincie Avellino: Dhr. Domenico Gambacorta, wethouder voor Milieu
Dhr. Felicio de Luca, directeur milieuagentschap Irbiniambiente

Provincie Salerno: Dhr. Giovanni Fortunato, provinciale en regionale wethouder, 
voorzitter van de commissie voor Milieu 
Dhr. Giuseppe D'Acunzi, directeur voor Afval & Natuurlijke 
Hulpbronnen
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Geen enkele indiener is aanwezig, hoewel ze allemaal over de vergadering 
geïnformeerd zijn. Enkelen hebben documenten opgestuurd die tijdens de vergadering 
worden uitgedeeld.

Regio Campanië: Het regionaal beheerplan voor stedelijk afval (PRGRU) werd 
aangenomen en in januari 2012 aan de Commissie voorgesteld. Ook een plan om oude 
stortplaatsen te herstellen werd aangenomen. Het beheerplan voor industrieel afval 
volgt binnenkort. De EU-wetgeving werd strikt gevolgd, een uitgebreide publieke 
raadpleging heeft plaatsgevonden en alle commentaren en suggesties werden 
zorgvuldig overwogen. De nadruk ligt op toename van recyclage, vermindering van 
afval (in overleg met de verpakkingsindustrie, distributie van drinkwater), 
composteren gecombineerd met biogasproductie (twee sites: een in Eboli (Salerno) en 
een andere in Caserta). De aanbesteding voor een nieuwe verbrandingsoven in Salerno 
is gaande. Er is een verbeterde bestrijding van illegale verwijdering van afval, 
inclusief een aangepaste regeling voor de verwijdering van autobanden. 

Provincie Benevento: Het institutionele kader, zijnde de status en de rol van 
Italiaanse provincies, staat ter discussie, wat het plannen en uitvoeren bemoeilijkt.  
Eind 2011 werd op het vlak van recyclage een percentage van 55% gehaald en het 
doel is een percentage van 65% te halen in 2012. Het doel is het gebruik van 
stortplaatsen en verbrandingsovens terug te brengen tot nul. De enige stortplaats in de 
provincie is verzegeld en toch is er nog geen noodtoestand opgetreden bij de 
afvalverwerking. De afvalopsporingsystemen (SISTRI) zullen binnenkort in werking 
treden. De verantwoordelijkheid voor de reservevoorraad Ecobails als industrieel afval 
ligt nu bij de regionale overheid.  

Provincie Avellino: Ook hier wordt er aanzienlijk meer gerecycleerd, gemiddeld 50% 
en 64% in de hoofdstad. Een project voor een geplande stortplaats is geannuleerd, een 
tweede stortplaats is gesloten en de hoeveelheid afval die naar een derde stortplaats 
wordt gebracht, is afgenomen van 50 ton/maand in 2008 naar 64 ton in heel 2011. De 
reservevoorraad Ecobails daalde van 14 000 naar 10 000. De provincie heeft zelf geld 
geïnvesteerd, maar dit is niet voldoende en daarom is het heel belangrijk dat er ook 
Gemeenschapssubsidies vrijkomen. De commissie werd ervan op de hoogte gesteld 
dat de stortplaats in Ariano Irpino in 2007 werd gesloten (0756/2007) en dat de 
hoeveelheid afval op de stortplaats in Savignano (verzoekschrift 424/2011) aanzienlijk 
is afgenomen. 

Provincie Salerno: Ook hier wordt gemeld dat recyclage aanzienlijk is toegenomen. 
De wet ter annulering van de geplande stortplaatsen in Valle della Masseria en Basso 
dell'Olmo (beiden onderwerpen van verzoekschriften), is aangenomen en ingevoerd. 
De spreker bevestigt dat er een mentaliteitswijziging heeft plaatsgevonden. 

Provincie Napels: De situatie is hier wegens het bevolkingsaantal en de 
bevolkingsdichtheid logischerwijs anders. Het gebied doet grote inspanningen om 
autonomie te verwerven voor wat de verwerking van zijn afval betreft, zoals voorzien 
in het plan.Verschillende composteringslocaties zullen binnenkort in gebruik genomen 
worden.De Chiaiano-stortplaats is tegenwoordig gesloten, de resterende capaciteit van 
de Terzigno-stortplaats is nog goed voor 2 tot 3 maanden.Over 3 jaar verspreid is er 
30 miljoen EUR geïnvesteerd om het recyclagevolume te doen toenemen, met een 
aantal goede resultaten tot gevolg, maar enkele gebieden moeten hun prestaties nog 
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verbeteren.

Directeur-generaal Karl Falkenberg, Europese Commissie, DG Milieu
Ondanks een aantal verbeteringen is het probleem van het afvalbeheer in Campanië 
één van de grootste waarmee de Commissie al te maken heeft gehad. De Commissie is 
verheugd dat Campanië een plan voorstelt, maar betreurt dat het anderhalf jaar te laat 
komt. Commissaris Potočnik heeft de andere redenen tot bezorgdheid tijdens een 
recente ontmoeting in Rome vermeld: a) de recyclagepercentages zijn niet goed 
genoeg; b) de vooruitgang die wordt geboekt met de anaerobe composteringslocaties 
gaat traag; er is slechts één locatie in werking getreden, de volgende is voorzien voor 
de lente van 2014; c) er is slechts één verbrandingsoven, inwerkingtreding van een 
tweede is gepland voor 2015 en d) nog 7 miljoen ton Ecobails moeten worden 
weggeruimd.

Binnenkort moet de Commissie beslissen of de zaak opnieuw voor het HvJ moet 
worden gebracht. De Commissie is van oordeel dat de tijdelijke maatregelen - in 
afwachting van nieuwe mogelijkheden voor afvalverwerking - niet doeltreffend zijn en 
het beheerplan voor industrieel afval is nog steeds niet volledig uitgewerkt. 
Ondertussen is er nauw overleg tussen de Commissie en de Italiaanse regering, met als 
doel een vroegtijdige naleving van de kaderrichtlijnen inzake afval te bewerkstelligen.

Leden Roger Helmer, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Carlos José Iturgaiz 
Angulo, Peter Jahr en Nikolaos Chountis nemen eveneens het woord. Zij geven aan te 
twijfelen aan de geloofwaardigheid van de maatregelen die de autoriteiten nemen. De 
afwezigheid van de indieners wordt betreurd. Enkele leden pleiten voor het vrijgeven 
van Gemeenschapsmiddelen. Directeur-generaal Milieu Karl Falkenberg van de 
Commissie, stelt dat een terugkeer naar het Hof meer dan waarschijnlijk is en dat er 
geen middelen zullen vrijkomen.
Besluit: de Europese Commissie wordt om nadere informatie verzocht. 

*

Om 17.30 uur wordt de vergadering voortgezet onder voorzitterschap van Carlos José 
Iturgaiz Angulo, ondervoorzitter.

*

*

Om 17.40 uur wordt het voorzitterschap van de vergadering overgenomen door Erminia 
Mazzoni, voorzitter.

*

7. Verzoekschrift 0331/2010, ingediend door Ignacio Ruipérez Arregui (Spaanse 
nationaliteit), over de situatie van de luchtverkeersleiders in Spanje 
en
Verzoekschrift 0651/2010, ingediend door Juan María García Gil (Spaanse 
nationaliteit), namens de Unie van luchtverkeersleiders, over de situatie van 
luchtverkeersleiders in Spanje
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Sprekers: Erminia Mazzoni (voorzitter), Ignacio Ruipérez Arregui en Juan María 
García Gil (indieners), Béatrice Thomas (vertegenwoordiger van de Commissie), Victor 
Boştinaru, Nikolaos Chountis, Miguel Angel Martínez Martínez, Carlos José Iturgaiz 
Angulo en Margrete Auken. 
Enkele leden betreuren de afwezigheid van EUROCONTROL die is uitgenodigd om 
deel te nemen aan de behandeling van deze verzoekschriften, maar die de uitnodiging 
geweigerd heeft, omdat deze kwestie volledig onder de Spaanse wetgeving valt. 

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van 
nadere informatie van de Commissie. Er zal een advies gevraagd worden aan de 
Commissie vervoer en toerisme en er zal een brief verstuurd worden naar IATA. 

8. Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren, 18.00 – 18.30 uur)

*
*  *

De vergadering wordt om 18.30 uur gesloten.
*

*  *

Dinsdag 28 februari, 's morgens

*
De vergadering wordt om 9.10 uur geopend onder voorzitterschap van Elena Băsescu, 

voorzitter.
*

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

De voorzitter doet de volgende mededelingen:

1. Benoeming van rapporteurs:
 Jaarverslag 2011 van de werkzaamheden van de Europese ombudsman.

Het verslag wordt toegekend aan de voorzitter van de commissie. Aan dit verslag 
worden geen punten toegewezen. 

 Advies over wetgevingsinitiatief voor een nieuw EU-bestuursrecht (JURI) 
Mevrouw Margrete AUKEN - Verts/ALE-Fractie

 Advies over de strategie van de Europese Unie voor de bescherming en het 
welzijn van dieren 2012 - 2015. (COM(2012)0006; AGRI/7/08364)
(Opmerking: tien andere commissies zullen ook adviezen opstellen.)
Meneer Victor BOSTINARU - S&D

2. Gedachtewisseling over geplande bezoeken in 2012.
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De coördinatoren zullen hun voorstellen voor onderzoeksmissies doorgeven aan 
de voorzitter en op basis daarvan zal het secretariaat een lijst opstellen die de 
coördinatoren zal toelaten tijdens hun volgende vergadering in maart een besluit 
te nemen. Reeds voorgestelde mogelijkheden: Polen, Spanje, Griekenland, 
Frankrijk, Italië.

3. Behandeling van adviezen van de Juridische Dienst:

 over het verzoek met betrekking tot niet-verzoekschriften
 over het verzoek met betrekking tot de vliegtuigramp van Smolensk 

De beslissing wordt vanwege tijdgebrek uitgesteld.

10. Verzoekschrift 0802/2011, ingediend door Anouk Delafortrie, namens het World 
Wildlife Fund Policy Office, over het gemeenschappelijk visserijbeleid
en
Verzoekschrift 0860/2011, ingediend door Paul Kind (Duitse nationaliteit), over 
vangstquota en overbevissing

Sprekers: Anouk Delafortrie, Jesús Navarro Serrano en Roberto Ferrigno (indieners), 
Rikke Nielsen (vertegenwoordiger van de Commissie), Margrete Auken, Chris Davies, 
Gabriel Mato Adrover, Peter Jahr en Willy Meyer.

Besluit: verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van nadere informatie en van 
een geschreven bevestiging van de Commissie. Eventueel kan het verzoekschrift 
opnieuw besproken worden in mei of juni rekening houdende met de lopende 
onderhandelingen. 

11. Verzoekschrift 0295/2009, ingediend door Des May (Ierse nationaliteit), namens de 
Western Eel Fishermen Association (westerse vereniging van palingvissers), over 
de vermeende uitsluiting van de vissers van de uitwerking van het 
palingbeheersplan in Ierland
en
Verzoekschrift 0909/2009, ingediend door Jean-Paul Doron (Franse nationaliteit), 
namens de Franse nationale visserijbond (Fédération Nationale pour la Pêche), 
gesteund door 13 000 medeondertekenaars, over het Franse plan voor het behoud 
van de palingstand
en
Verzoekschrift 0754/2011, ingediend door Salvador Pieró Gómez (Spaanse 
nationaliteit), namens het "Centro de Aquicultura Experimental (C.A.E.)", over 
het overtreden door de Spaanse autoriteiten van Verordening (EU) nr. 709/2010 
van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad 
inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door 
controle op het desbetreffende handelsverkeer en Verordening (EG) nr. 1100/2007 
van de Raad tot vaststelling van maatregelen voor het herstel van het bestand van 
Europese aal

Sprekers: Elena Băsescu (voorzitter), Brenda O'Shea en Christos Theophilou 
(vertegenwoordigers van de Commissie) en Pat the Cope Gallagher.
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Besluit: verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de 
Commissie.

12. Verzoekschrift 0099/2011, ingediend door Miguel Zaragoza Fernández (Spaanse 
nationaliteit), namens de gemeente van Santa Pola, over de "bonitolera" een 
traditionele vorm van selectieve visserij

Sprekers: Elena Băsescu (voorzitter) en Barbara Focquet (vertegenwoordiger van de 
Commissie).

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

13. Verzoekschrift 0668/2011 ingediend door H.-J. R. (Duitse nationaliteit), over de 
harpoenvisserij in Corsica

Sprekers: Elena Băsescu (voorzitter) en Barbara Focquet (vertegenwoordiger van de 
Commissie).

Besluit: verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van informatie van de prefect 
van Corsica, naar wie een brief zal worden verstuurd.

14. Verzoekschrift 1824/2009, ingediend door Antonio Lores Franco (Spaanse 
nationaliteit), namens het platform "Plataforma en defensa de la Ensenada de San 
Simón", over de bouw van een vismeelfabriek bij de riviermonding van Vigo in 
Pontevedra

Sprekers: Elena Băsescu (voorzitter), David Grimeaud (vertegenwoordiger van de 
Commissie) en Margrete Auken.

Besluit: verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de 
Commissie; eventueel een onderzoeksmissie ter plaatse die ook andere verzoekschriften 
met betrekking tot deze regio inspecteert. 

*
In afwachting van de stemming wordt om 10.30 uur een pauze ingelast.

*

*
De vergadering wordt om 10.45 uur voortgezet onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni, 

voorzitter.
*

15. 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)
- behandeling amendementen en compromisamendementen
- goedkeuring ontwerpverslag
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Sprekers: Erminia Mazzoni (voorzitter) en Adina-Ioana Vălean (rapporteur).

Het aldus gewijzigde verslag wordt goedgekeurd.
Stemming: 24 stemmen voor, 1 tegen en 2 onthoudingen.

*
De vergadering wordt om 11.25 uur voortgezet onder voorzitterschap van Elena Băsescu, 

ondervoorzitter.
*

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

Sprekers: Elena Băsescu (voorzitter), Rodney Hood Maile, Richard Buxton en Sydney 
Backen (indieners), Sibylle Grohs (vertegenwoordiger van de Commissie), Jill Evans en 
Roger Helmer. 
De leden betreuren het gebrek aan door het Verenigd Koninkrijk verstrekte informatie. 

Besluit: verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de 
Commissie. Een brief zal worden verstuurd naar de havenautoriteiten en een andere 
brief naar de vertegenwoordiging van het Verenigd Koninkrijk, en er zal een advies 
worden gevraagd aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid.

17. Verzoekschrift 0210/2007, ingediend door Robert Pocock (Ierse nationaliteit), 
namens Voice of Irish Concern for the Environment, over 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 toevoeging van 
hexafluorkiezelzuur (H2SiF6) aan het drinkwater in het Verenigd Koninkrijk

Sprekers: Elena Băsescu (voorzitter), Robert Pocock (indiener), Joachim D'Eugenio 
(vertegenwoordiger van de Commissie), Roger Helmer, Paul Murphy, Marian Harkin en 
Peter Jahr.

Besluit: verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de 
Commissie over de herkomst van de stoffen in het water. 

18. Verzoekschriften waarvoor op basis van het schriftelijke antwoord van de 
Europese Commissie of op basis van andere ontvangen documenten wordt 
voorgesteld de behandeling af te sluiten

De verzoekschriften 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, 
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0582/2011, 0591/2011, 0608/2011, 0609/2011, 0620/2011, 0645/2011, 0669/2011, 
0699/2011, 0721/2011, 0794/2011, 0734/2011 en 0761/2011 worden afgesloten op 
basis van het antwoord van de Commissie.

De verzoekschriften 1069/2010, 0520/2011, 0522/2011 en 0660/2011 worden uit 
categorie B gehaald en zullen tijdens een volgende vergadering als A-punt worden 
behandeld.

19. Datum en plaats van de volgende vergadering

19 maart 2012, 15.00 – 18.30 uur, en 20 maart 2012, 9.00 – 12.30 uur, in Brussel.

*
De vergadering wordt om 12.30 uur gesloten.

*

BIJLAGEN
Lijst van verzoekschriften die op grond van de bijlage bij de brief van de voorzitter 
afgesloten of heropend moeten worden.
Lijst van verzoekschriften die sinds de afgelopen vergadering ontvankelijk zijn 
verklaard.
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