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Utskottet för framställningar

PETI_PV(2012)0227

PROTOKOLL
från sammanträdet den 27 februari 2012 kl. 15.00–18.30

och den 28 februari 2012 kl. 9.00–12.30
BRYSSEL

Sammanträdet öppnades måndagen den 27 februari 2012 kl. 15.10 med utskottets ordförande 
Erminia Mazzoni som ordförande.

1. Godkännande av föredragningslistan PETI_OJ (2012)206_1v01-00

Föredragningslistan godkändes.

2. Justering av protokollen från sammanträdena den 20 december 2011, 
12 januari 2012 och 23 januari 2012

Protokollen från sammanträdena den 20 december 2011, 12 januari 2012 och 
23 januari 2012 justerades.

3. Meddelanden från ordföranden

Ordföranden meddelade att Giles Chichester och Michael Cashman förklarat att de
inte kunde delta i sammanträdet. 

Ordföranden berättade att sammanträdet bland annat skulle behandla ett yttrande över 
Europaåret för medborgarna (2013), rösta om ett betänkande om EU-medborgarskapet 
2010, behandla framställningar om avfallshanteringen i Kampanien (Italien) i närvaro 
av Raimondo Santacroce, representant för Benevento-regionen och dess provinser, 
Avellino Caserta, representant för Salerno och Neapel, samt generaldirektör 
Falkenberg från kommissionens generaldirektorat för miljö, som ersättare för 
kommissionens ledamot Janez Potočnik som förhindrats att delta, behandla 
två framställningar om situationen för flygledare i Spanien i närvaro av dem som 
lämnat in framställningarna och diskutera den gemensamma fiskeripolitiken i närvaro 
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av ledamöter från fiskeriutskottet. 

Ordföranden meddelade att utskottet för framställningar vid sammanträdets slut 
följande dag, omkring klockan 12.30, skulle ta emot en framställning som 
undertecknats av mer än 2,5 miljoner människor avseende handelsavtalet om åtgärder 
mot immaterialrättsintrång (Acta-avtalet). 

Slutligen konstaterades det att inga invändningar gjorts avseende den förteckning som 
delats ut till ledamöterna före sammanträdet över framställningar som föreslås avslutas 
eller tas upp på nytt. Därmed tas framställningarna 0666/2005 och 0934/2011 upp på 
nytt, medan framställningarna 0896/2009, 1403/2009, 1014/2010, 0841/2011, 
0669/2006, 0575/2007, 1392/2007 och 1049/2009 avslutas.

4. Övriga frågor

Inga ärenden förelåg under denna punkt.

5. Yttrande över Europaåret för medborgarna (2013) 
(2011/0217(COD))
Föredragande: Nikolaos Salavrakos (EFD)
(tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 1 mars 2012/antagande: 20 mars 2012)
– behandling av förslaget till yttrande

Följande yttrade sig: Ordföranden, Nikolaos Salavrakos (föredragande), 
Margrete Auken, Nikolaos Chountis, Tatjana Ždanoka, Lena Kolarska-Bobińska, 
Roger Helmer, Gerald Häfner, Peter Jahr.

Tidsfristen för ingivande av ändringsförslag fastställdes till den 1 mars 2012 och 
yttrandet planerades antas vid sammanträdet den 20 mars 2012.

6. Framställning 0683/2005 ingiven av Vincenzo Marmora (italiensk medborgare) 
för medborgargruppen ”Campagna nostra” som motsätter sig uppförandet av en 
avfallsanläggning
och
Framställning 31/2006 ingiven av Giampiero Angeli (italiensk medborgare) och 
undertecknad av ytterligare 21 personer om allvarliga hälsorisker orsakade av 
dioxiner från avfallshantering
och
Framställning 26/2007 ingiven av Monica Sepe (italiensk medborgare) för 
kommittén ”Serre per la vita” om en sopstation för fast hushållsavfall
och
Framställning 587/2007 ingiven av Marina Salvadore (italiensk medborgare) om 
ett allvarligt hälsoproblem i Kampanien och de regionala och lokala 
myndigheternas ansvar
och
Framställning 756/2007 ingiven av Giovanni Roviello (italiensk medborgare) om 
invändningar mot avloppsutsläpp som hotar folkhälsan och grundvattenresurser
och
Framställning 789/2007 ingiven av Gigliola Izzo (italiensk medborgare) om 
invändningar mot lagring av biobränslepellets i närheten av jordbruksmark och 



PV\895087SV.doc 3/13 PE483.861v01-00

SV

bostadsområden
och
Framställning 910/2007 ingiven av Francesco Di Pasquale (italiensk medborgare) 
om miljökrisen i Kampanien

och
Framställning 991/2007 ingiven av Vincenzo Gala (italiensk medborgare) om ett 
system för avfallsseparering i Kampanien
och
Framställning 1075/2007 ingiven av Paride Amoroso (italiensk medborgare) om 
ett regionalt cancerregister i en region med många cancerfall orsakade av 
miljöförstöring (Kampanien)

och
Framställning 12/2008 ingiven av Francesco Miglino (italiensk medborgare) för
partiet Partito Internettiano om situationen i fråga om lagring och hantering av 
hushållsavfall i Neapel och i regionen Kampanien i Italien

och
Framställning 16/2008 ingiven av F.C. (italiensk medborgare) om krisen med 
hushållsavfall i Kampanien (Italien)

och
Framställning 209/2008 ingiven av Sebastiano Perrone (italiensk medborgare) om 
avfallskrisen och de demokratiska rättigheterna för de boende i Marigliano nära 
Neapel
och
Framställning 347/2008 ingiven av Tommaso Esposito och Virginia Petrellese 
(italienska medborgare) för medborgaraktionsgruppen mot avfallsförbränning 
om en avfallsförbränningsanläggning i Acerra (nära Neapel) i Italien

och
Framställning 955/2008 ingiven av Ferdinando Kaiser (italiensk medborgare) om 
placeringen av ett avfallsupplag i Chiaiano (Italien)

och
Framställning 1011/2008 ingiven av A.S. (italiensk medborgare) om en 
avfallsdeponi i Chiaiano utanför Neapel (Italien)

och
Framställning 1082/2008 ingiven av Raffaele Pacilio (italiensk medborgare) om 
olaglig förbränning av bildäck och annat avfall i Neapelområdet (Italien)

och
Framställning 1223/2009 ingiven av Daniele Giove (italiensk medborgare) om ett 
miljöföroreningsproblem i Casalnuova di Napoli (Italien)

och
Framställning 413/2010 ingiven av Anna Margherita Ranieri (italiensk 
medborgare) för ett nätverk med grupper och organisationer kring Vesuvius, 
med 2 406 underskrifter, om 15 år av katastroftillstånd i avfallshanteringen i 
Kampanien

och
Framställning 694/2010 ingiven av R.I. (italiensk medborgare) för gruppen 
Valori Democratici Uniti om bortfraktandet av giftigt avfall i de olagliga 
sopdeponierna i Quarto (Neapel)
och
Framställning 787/2010 ingiven av Carmela Alberico (italiensk medborgare) för 
gruppen Co.Re.Ri om regionen Kampaniens bristande efterlevnad av det 
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regionala verksamhetsprogrammet inom ramen för strukturfonderna och 
brotten mot direktiv 2006/12/EG och 1999/31/EG genom valet av platsen för 
avfallsdeponierna i Ferandelle och Maruzzella i Caserta-provinsen
och
Framställning 1166/2010 ingiven av Marana Avvisati (italiensk medborgare) om 
avfallsdeponierna i Terzigno i Kampanien
och
Framställning 1277/2010 ingiven av Francesco di Pasquale (italiensk 
medborgare) om en slutlig lösning på avfallskrisen i Kampanien
och
Framställning 1656/2010 ingiven av A.D'A (italiensk medborgare) om den 
fortsatta avfallskrisen i Kampanien
och
Framställning 424/2011 ingiven av Emilia Accardo (italiensk medborgare) om 
motståndet mot en ny avfallsdeponi i Alta Irpinia (Campine, Italien)
och
Framställning 1270/2011 ingiven av Teresa Campolatanno (italiensk 
medborgare) för kommittén Terra Pulita, med 750 underskrifter, om brotten mot 
direktiv 2006/12/EG om avfall och direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall 
avseende anläggningarna i Ferandelle och Maruzzella (Kampanien).

Samtliga framställare och representanter för de styrande i regionerna och provinserna 
hade bjudits in. Följande närvarade:

Kampanien-regionen: Raimondo Santacroce, ansvarig inför kommunalrådet med 
ansvar för miljöfrågor
Celeste Taranto, pressekreterare

Neapel-provinsen: Giovanna Napolitano, miljödirektör

Benevento-provinsen:Gianluca Aceto, kommunalråd med ansvar för miljöfrågor

Avellino-provinsen: Domenico Gambacorta, kommunalråd med ansvar för 
miljöfrågor
Felicio de Luca, miljödirektör för miljöbyrån Irpiniambiente

Salerno-provinsen: Giovanni Fortunato, provinsråd och regionalråd, ordförande i 
miljöutskottet
Giuseppe D'Acunzi, direktör med ansvar för avfall och 
naturresurser

Ingen av framställarna var närvarande trots att de informerats om sammanträdet. 
Vissa hade skickat in handlingar som delades ut under sammanträdet.

Kampanien-regionen: Den regionala planen för hantering av kommunalt avfall 
antogs och presenterades för kommissionen i januari 2012. En plan för att återställa 
platser som tidigare fungerat som soptippar hade också antagits. Planen för hantering 
av industriavfall förväntas vara färdig inom kort. EU:s lagstiftning har följts noggrant, 
offentliga samråd har ägt rum i stor omfattning och alla kommentarer och förslag har 
noga beaktats. Betoningen har legat på att öka återvinningen, minska avfallet (i 
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samråd med förpackningsindustrin och distributörer av dricksvatten) och 
kompostering i samband med produktion av biogas (två anläggningar: en i Eboli 
(Salerno), en annan i Caserta). Anbudsförfarande för en ny förbränningsanläggning i 
Salerno är snart aktuellt. Olaglig sophantering bekämpas hårdare och man har infört 
ett särskilt system för hantering av bildäck.

Benevento-provinsen: Den institutionella ramen, det vill säga de italienska 
provinsernas status och roll är under diskussion, vilket gör planering och 
genomförande besvärligt. Vid 2011 års slut uppgick återvinningen till 55 %, och målet 
är att man ska nå 65 % under 2012. Målet är att minska användningen av deponering 
och förbränning till noll. Den enda deponin i provinsen har tagits i beslag och ändå 
finns det ingen beredskapsplan för avfallshanteringen. Ett system för att spåra avfall 
(Sistri) kommer snart att tas i bruk. Ansvaret för att åtgärda eftersläpningen avseende 
hanteringen av högarna med ”ekobalar” som industriavfall vilar nu på den regionala 
regeringen. 

Avellino-provinsen: Även här rapporteras en stor ökning vad gäller återvinning, med 
ett genomsnitt på 50 % och 64 % i provinshuvudstaden. Ett projekt med en planerad 
deponi har ställts in, en annan deponi har stängts och avfallsmängden till en 
tredje deponi har minskat från 50 miljoner ton i månaden 2008 till 64 miljoner ton för 
hela 2011. Antalet högar med ”ekobalar” som återstår att undanröja har minskat från 
14 000 till 10 000. Provinsen har investerat egna medel men pengarna räcker inte och 
EU-stöden är därför av mycket stor betydelse. Utskottet informerades om att deponin i 
Ariano Irpino stängdes 2007 (0756/2007) och att volymerna kraftigt minskat vid 
deponin i Savignano (framställning 424/2011). 

Salerno-provinsen: Även här rapporteras imponerande framsteg vad gäller 
återvinningsnivåerna. En lag som upphäver planerna på att anlägga deponier i 
Valle della Masseria och Basso dell'Olmo (om vilka framställningar ingetts) har 
antagits och är i kraft. Talaren bekräftar att det skett en förändring av mentaliteten.

Neapel-provinsen: Situationen är naturligtvis annorlunda på grund av 
befolkningsmängden och befolkningstätheten. Området gör stora ansträngningar för 
att på egen hand kunna hantera sitt eget avfall enligt den plan som utarbetats. Flera 
komposteringsanläggningar ska tas i bruk. Deponin i Chiaiano är för närvarande 
stängd medan Terzigno-deponin har kapacitet för ytterligare två till tre månader. 
Trettio miljoner euro har investerats under tre år för att öka återvinningen, med vissa 
goda resultat. På andra områden behöver resultaten förbättras.

Generaldirektör Karl Falkenberg, Europeiska kommissionen, GD Miljö:
Problemen med avfallshanteringen i Kampanien är något av det värsta kommissionen 
har behövt hantera, även om vissa framsteg faktiskt har skett. Kommissionen 
välkomnar att Kampanien har lagt fram en plan men beklagar att den kommer ett och 
ett halvt år för sent. Kommissionens ledamot Potočnik tog vid ett möte i Rom nyligen 
upp de kvarstående problemen: a) Återvinningsnivåerna är inte tillräckligt höga. b) 
Framstegen avseende anaeroba anläggningar för kompostering går långsamt. Endast 
en sådan anläggning är i drift och nästa ska tas i bruk våren 2014. c) Det finns endast 
en förbränningsanläggning, nästa planeras kunna börja användas 2015. d) Fortfarande 
väntar sju miljoner ton ”ekobalar” på att tas om hand.
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Ett beslut om att eventuellt återhänvisa frågan till EU-domstolen måste tas av 
kommissionen mycket snart, den har inget annat alternativ. Kommissionen menar att 
de åtgärder som vidtagits i väntan på att ny kapacitet för avfallshantering kan tas i 
bruk inte är tillräckliga, och någon plan för hantering av industriavfall finns 
fortfarande inte. Samtidigt pågår ett nära samråd med den italienska regeringen som 
uppmuntrar ett tidigt genomförande av avfallshanteringsdirektivet.

Följande yttrade sig: Roger Helmer, Judith A. Merkies, Margrete Auken,
Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr och Nikolaos Chountis. De uttryckte viss 
misstro mot trovärdigheten i de åtgärder som myndigheterna hade vidtagit. Man 
beklagade att inga framställare var närvarande. Vissa ledamöter förespråkade att 
EU-medel skulle frigöras. Kommissionen framförde genom Karl Falkenberg, 
generaldirektör för GD Miljö, att ärendet troligen skulle återhänvisas till domstolen 
och att inga pengar skulle betalas ut.
Beslut: Kommissionen uppmanas inkomma med mer information. 

*

Sammanträdet fortsatte kl. 17.30 med vice ordförande Carlos José Iturgaiz Angulo som ordförande.

* 

*
Erminia Mazzoni återupptog rollen som ordförande för sammanträdet klockan 17.40.

*

7. Framställning 331/2010 ingiven av Ignacio Ruipérez Arregui (spansk 
medborgare) om situationen för flygledare i Spanien
och
Framställning 651/2010 ingiven av Juan María García Gil (spansk medborgare) 
för flygledarnas fackförening Unión Sindical de Controladores Aéreos om 
situationen för flygledare i Spanien

Följande yttrade sig: Ordföranden, Ignacio Ruipérez Arregui och 
Juan María García Gil (framställare), Béatrice Thomas (företrädare för 
kommissionen), Victor Boştinaru, Nikolaos Chountis, Miguel Angel Martínez 
Martínez, Carlos José Iturgaiz Angulo och Margrete Auken. 
Vissa ledamöter beklagade att Eurocontrol inte var närvarande. Detta organ hade 
bjudits in att delta i behandlingen men avböjt med motiveringen att ämnet endast 
berörde spansk nationell lagstiftning.

Beslut: Behandlingen av framställningen kvarstår i väntan på kompletterande 
upplysningar från kommissionen. Ett yttrande begärs från utskottet för transport och 
turism och en skrivelse sänds till flygbolagens internationella samarbetsorgan IATA.

8. Samordnarnas sammanträde (inom stängda dörrar från kl. 18.00 till kl. 18.30)
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*
*  *

Sammanträdet avslutades kl. 18.30.
*

*  *

Tisdagen den 28 februari, förmiddag

*
Sammanträdet öppnades kl. 9.10 med vice ordförande Elena Băsescu som ordförande.

*

9. Information från ordföranden om samordnarnas beslut

Ordföranden meddelade följande:

1. Föredragande av betänkanden utses:
 Årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2011.

Betänkandet tilldelades utskottets ordförande. Inga poäng kommer att tas för 
tilldelningen av detta betänkande. 

 Yttrande över ett lagstiftningsinitiativ för en ny EU-förvaltningsrätt (JURI) 
Margrete Auken - Verts/ALE

 Yttrande över EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 
2012-2015 (COM(2012)0006, AGRI/7/08145)
(Observera att tio andra utskott också kommer att utarbeta yttranden.)
Victor Bostinaru - S&D

2. Diskussion om planerade resor 2012

Samordnarna skickar sina förslag avseende studieresor till ordföranden. Med 
utgångspunkt i dessa förslag upprättar sekretariatet sedan en förteckning som 
samordnarna använder som underlag för beslut vid nästa sammanträde i mars. 
Alternativ som redan föreslagits är Polen, Spanien, Grekland, Frankrike och 
Italien.

3. Behandling av rättstjänstens yttranden

 Yttrande över en begäran avseende ”icke-framställningar”
 Yttrande över en begäran avseende flygkatastrofen i Smolensk 

Beslutet bordlades på grund av tidsbrist.

10. Framställning 802/2011 ingiven av Anouk Delafortrie för World Wildlife Fund 
Policy Office om den gemensamma fiskeripolitiken
och
Framställning 860/2011 ingiven av Paul Kind (tysk medborgare) om fiskekvoter 
och överfiske
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Följande yttrade sig: Anouk Delafortrie, Jesús Navarro Serrano och Roberto Ferrigno 
(framställare), Rikke Nielsen (företrädare för kommissionen), Margrete Auken, 
Chris Davies, Gabriel Mato Adrover, Peter Jahr och Willy Meyer.

Beslut: Framställningen kvarstår i väntan på kompletterande upplysningar och 
skriftlig bekräftelse från kommissionen. Eventuellt kommer den att diskuteras på nytt i 
maj eller juni beroende på pågående förhandlingar.

11. Framställning 295/2009 ingiven av Des May (irländsk medborgare) för 
Western Eel Fishermen Association om att fiskare sägs stängas ute från 
processen med att utarbeta en plan för förvaltning av ålfisket på Irland
och
Framställning 909/2009 ingiven av Jean-Paul Doron (fransk medborgare) för 
franska fiskeriförbundet (Fédération nationale de la pêche française) med 
13 000 underskrifter om den franska förvaltningsplanen för bevarande av 
ålbestånden
och
Framställning 754/2011 ingiven av Salvador Pieró Gómez (spansk medborgare) 
för vattenbruksorganet Centro de Aquicultura Experimental (C.A.E.) om brott 
mot kommissionens förordning (EU) nr 709/2010 av den 22 juli 2010 om ändring 
av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och 
växter genom kontroll av handeln med dem och mot rådets förordning (EG) 
nr 1100/2007 av den 18 september 2007 om åtgärder för återhämtning av 
beståndet av europeisk ål

Följande yttrade sig: Ordföranden, Brenda O'Shea och Christos Theophilou 
(företrädare för kommissionen) samt Pat the Cope Gallagher.

Beslut: Framställningen kvarstår i väntan på kompletterande upplysningar från 
kommissionen.

12. Framställning 99/2011 ingiven av Miguel Zaragoza Fernández (spansk 
medborgare) för orten Santa Pola om ett traditionellt selektivt fiskeredskap 
kallat ”bonitolera”

Följande yttrade sig: Ordföranden och Barbara Focquet (kommissionens företrädare).

Beslut: Framställningen kvarstår i väntan på kompletterande upplysningar från 
kommissionen.

13. Framställning 668/2011 ingiven av H-J. R. (tysk medborgare) om harpunfiske på 
Korsika

Följande yttrade sig: Ordföranden och Barbara Focquet (kommissionens företrädare).

Beslut: En skrivelse skickas till prefekten på Korsika och framställningen kvarstår i 
väntan på information från denne.

14. Framställning 1824/2009 ingiven av Antonio Lores Franco (spansk medborgare) 
för gruppen Plataforma en defensa de la Ensenada de San Simón om en 
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fiskmjölsfabrik vid flodmynningen i Vigo i Pontevedraprovinsen

Följande yttrade sig: Ordföranden, David Grimeaud (företrädare för kommissionen) 
och Margrete Auken.

Beslut: Framställningen kvarstår i väntan på kompletterande upplysningar från 
kommissionen. Eventuellt behandlas framställningen tillsammans med andra 
framställningar som rör samma region i samband med ett besök på plats. 

*
I väntan på omröstningen togs en paus kl. 10.30.

*

*
Sammanträdet återupptogs kl. 10.45 med utskottets ordförande Erminia Mazzoni som ordförande.

*

15. Rapport om EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren för 
EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter
(2011/2182(INI))
Föredragande: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
– Behandling av ändringsförslag och kompromissändringsförslag
– Antagande av förslaget till betänkande

Följande yttrade sig: Ordföranden och Adina-Ioana Vălean (föredragande).

Betänkandet antogs i sin ändrade version.
Omröstning: 24 röster för, 1 röst emot och 2 nedlagda röster.

*
Sammanträdet återupptogs kl. 11.25 med vice ordförande Elena Băsescu som ordförande.

*
16. Framställning 354/2006 ingiven av Rodney Maile (brittisk medborgare) om 

misstänkt miljöförorening vid floden Cleddaus mynning till följd av företagen 
Exxons och Qaters verksamhet

Följande yttrade sig: Ordföranden, Rodney Hood Maile, Richard Buxton och 
Sydney Backen (framställare), Sibylle Grohs (företrädare för kommissionen), 
Jill Evans och Roger Helmer. 
Ledamöterna beklagade avsaknaden av information från Förenade kungarikets sida.

Beslut: Framställningen kvarstår i väntan på kompletterande upplysningar från 
kommissionen. En skrivelse skickas till hamnmyndigheterna och en skrivelse skickas 
till Förenade kungarikets representation. Dessutom begärs ett yttrande från utskottet 
för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

17. Framställning 210/2007 ingiven av Robert Pocock (irländsk medborgare) för 
gruppen Voice of Irish Concern for the Environment om frågor i samband med 
tillsättandet av kiselfluorvätesyra (H2SiF6) i dricksvatten i Irland
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och
Framställning 211/2007 ingiven av Walter Graham (brittisk medborgare) om 
frågor i samband med tillsättandet av kiselfluorvätesyra (H2SiF6) i dricksvatten i 
Förenade kungariket

Följande yttrade sig: Ordföranden, Robert Pocock (framställare), Joachim D'Eugenio 
(företrädare för kommissionen), Roger Helmer, Paul Murphy, Marian Harkin och 
Peter Jahr.

Beslut: Framställningen kvarstår i väntan på kompletterande upplysningar från 
kommissionen avseende vattenföroreningarnas ursprung.

18. Framställningar som föreslås avslutas med utgångspunkt i 
kommissionens skriftliga svar eller andra mottagna handlingar

Framställningarna 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 avslutas i och med 
kommissionens svar.

Framställningarna 1069/2010, 0520/2011, 0522/2011 och 0660/2011 flyttas från del B 
och diskuteras som A-punkter vid ett senare sammanträde.

19. Datum och plats för nästa sammanträde

Den 19 mars 2012 kl. 15.00–18.30 och den 20 mars 2012 kl. 9.00–12.30 i Bryssel.

*
Sammanträdet avslutades kl. 12.30.

*

BILAGOR
Förteckning över framställningar som ska avslutas eller tas upp på nytt enligt bilagan 
till ordförandens noteringar.
Förteckning över framställningar som förklarats tillåtliga sedan det senaste 
sammanträdet.
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