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PROTOKOL
fra mødet den 21. januar 2013 kl. 15.00-18.30

og den 22. januar 2013 kl. 9.00-12.30
BRUXELLES

Mødet åbnet mandag den 21. januar 2013 kl. 15.05 af Carlos José Iturgaiz Angulo 
(næstformand).

Formanden bød velkommen til en delegation af medlemmer fra Sachsens Landdag, som kom 
efter indbydelse fra MEP Peter Jahr (CDU, Udvalget for Andragenders arbejdsgruppe). 
Delegationen blev anført af Hannelore Dietzschold og bestod af syv medlemmer. 

1. Vedtagelse af dagsordenen

Formanden meddelte, at de vigtigste emner, der skulle drøftes på dette møde, var følgende:
 Undersøgelsesrejse til Italien – drøftelse om beretning
 Andragender om bidød og gmo'er
 Affaldsproblemer i Bulgarien, Grækenland og Portugal
 Afstemning om Auken-betænkningen om klage til Ombudsmanden over Wien 

lufthavn
 Første drøftelse om revision af EIA-direktivet – Chountis udtalelse
 Andragender vedrørende gasværker og terminaler for fordråbet naturgas (LNG): 

miljømæssige konsekvenser.
 Slovakiet – andragende om energiindustrien.

Andragerne ville være til stede vedrørende følgende punkter:
– punkt 22: 1148/2012
– punkt 5: 812/2011, Silvia Beltran Pallares, om problemer vedrørende bidød 

udskiftedes med andrageren om det følgende punkt;
– punkt 6: 198/2012, Olivier Belval, formand for Union Nationale de l'Apiculture 

Française (UNAF – den nationale biavlersammenslutning) og Furet fra UNAF;
– punkt 8: 1353/2011, hr. og fru D. om en affaldsplads i Bulgarien;
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– punkt 9: 212/2008, Papadopoulos om affaldspladser i Grækenland;
– punkt 15: 1107/2011, Daniela Spera om et italiensk raffinaderiprojekt;
– punkt 16: 0024/2012, Spera og Giurastante om problemer vedrørende konstruktion af 

en gasrørledning i Apulien-Italien;
– punkt 17: Giurastante m.fl. om andragender vedrørende gasificeringsanlægget i 

Trieste. G ville læse en udtalelse fra Vojko op;
– punkt 18: 0070/2010, Sergio Diana om et sardinsk gasledningsprojekt;
– punkt 19: 0013/2008, John McElligot vedrørende en LNG-terminal i Shannon-

flodmundingen i Irland.

Dagsordenen godkendtes med følgende ændringer: 
Punkt 22 skulle behandles efter punkt 14 for at sikre, at der var slovakisk tolkning den 
22. januar mellem kl. 9.30 og 10.00.
Punkt 19 skulle behandles som sidste punkt efter punkt 20 og 21 efter anmodning fra de 
pågældende medlemmer.

2. Godkendelse af protokollen fra mødet den 8.-9. oktober 2012 

Protokollen blev godkendt.

3. Meddelelser fra formanden 

Formanden meddelte, at bilagene til formandsnotaterne var blevet uddelt. Da der ikke var 
nogen indvendinger, blev de betragtet som godkendt og indføjet i protokollen for dette møde.

4. Diverse sager

Intet under dette punkt.

5. Andragende 0198/2012 af Jean-Marie Sirvins, fransk statsborger, om 
genmodificerede organismer (gmo'er) og biavl

6. Andragende 0812/2011 af Silvia Beltran Pallares, spansk statsborger, for 
"Plataforma Europea de los Consumadores y del Medio Ambiente", om bidød i 
Den Europæiske Union

Andragenderne under punkt 5 og 6, for hvilke rækkefølgen blev ændret af den person, der 
repræsenterede andragerne, blev begge præsenteret af Olivier Belval, formand for Union 
Nationale de l’Apiculture Française. Andrageren henviste til den voldsomme stigning i 
dødeligheden blandt bier i EU's medlemsstater, som hun tilskrev den udbredte anvendelse af 
pesticider og herbicider.

I februar 2012 forklarede Kommissionen, at en række forsigtighedsforanstaltninger var blevet 
gennemført. Kommissionen meddelte, at der ifølge Den Europæiske 
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Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) var "utilstrækkelig viden om årsager og risikofaktorer 
for tab af kolonier". Kommissionen konkluderede derfor, at et forbud ikke ville være 
berettiget på grundlag af den eksisterende viden. Men den 16. januar 2013 havde EFSA 
ændret sin holdning:

Efter en risikoevaluering bestilt af Europa-Kommissionen havde EFSA's videnskabsfolk 
fundet frem til en række risici for bier stammende fra tre neonicotinoide insektmidler.

Indlæg: Formanden, Keith Taylor, Margrete Auken, Sandrine Bélier og Eric Poudelet 
(Kommissionens repræsentant)

Afgørelse: Andragenderne skulle holdes åbne, og ENVI- og AGRI-udvalgene skulle 
informeres med henblik på en udtalelse. Formanden meddelte tillige, at en mundtlig 
forespørgsel med beslutning ville blive sendt til Kommissionen. Kommissionen ville blive 
anmodet om yderligere oplysninger.

7. Beretning om undersøgelsesrejse til Italien (29.-31.10.2012) 

Medlemmerne havde en yderligere drøftelse om beretningen om undersøgelsesrejsen til 
Italien, som der var megen støtte til.. Henstillingerne, som der skulle holdes afstemning om på 
næste møde, roste Campanien for de betydelige forbedringer i affaldsforvaltningen og som 
søgte støtte til nye programmer, der skulle gennemføres. På den anden side var den meget 
kritisk over for den forværrede situation i Lazio, som så ud til at have nået en "eksplosiv" 
situation svarende til Napoli i 2008. Medlemmerne modtog også en skrivelse fra Collari, 
direktør for Malagrotta affaldspladsen, hvori han fremsatte nogle bemærkninger vedrørende 
udkastet til beretning.

Indlæg: Judith A. Merkies og Margrete Auken samt Giuseppe Manganaro (Kommissionens 
repræsentant)

Frist for ændringsforslag: 5.2.2013 kl. 12.00/Vedtagelse: 20.2.2013

8. Andragende 1353/2011 af D.D., bulgarsk statsborger, om opførelse af en 
losseplads i Yambol-regionen i Bulgarien

Andrageren redegjorde for sit andragende, som repræsenterede ca. 2.600 beboere fra Yambol-
regionen, der havde undertegnet det. Lossepladsen blev anlagt i 1968 og måtte lukkes i 1997 
(ordre fra sundhedsministeriet).
Det var planlagt at udvide faciliteten med 50 hektar. Der forelå en påstået overtrædelse af 
VVM-direktivet (ingen indledende VVM-undersøgelse, der ikke tog højde for den kumulative 
virkning – ikke taget højde for af Kommissionen, som udtalte, at VVM-direktivet ikke fandt 
anvendelse), af affaldsdirektivet (placeringen er i modstrid med bilag I), IPPC-direktivet. 
Kommissionen havde ikke undersøgt spørgsmålet vedrørende direktiv 2008/1/EF om 
integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-direktivet). 
Loven om affaldsforvaltning indførte et forbud mod offentlig deltagelse (overtrædelse af 
Århuskonventionen). 
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Indlæg: D.D. (andrager), Antoaneta Rizova-Kalapisk (Kommissionens repræsentant), 
Margrete Auken, Iliana Malinova Iotova, Victor Boştinaru

Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent, og den bulgarske regering ville modtage en 
skrivelse, der anmodede om yderligere oplysninger om emnet. Kommissionen ville ligeledes 
blive anmodet om yderligere oplysninger.

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

Andrageren hævdede, at affaldshåndteringen i Grækenland var ulovlig, hvilket betød, at 
landet ville blive pålagt en bøde for hver losseplads, der ikke opfyldte EU's kriterier, og at 
man for at undgå dette havde travlt med at etablere deponeringsanlæg i området Karvounari, 
et område hvor man opdrætter kvæg og får, samt Levkimi, et turistområde. Andrageren 
fremførte, at der burde foretages en uafhængig miljøindvirkningsvurdering før etableringen af 
lossepladser.
Kommissionen repræsenteredes af Ioannis Couniniotis, som meddelte udvalget, at 
Kommissionen var ved at sende en advarselsskrivelse om dette emne. Han anerkendte, at der 
var huller i VVM-direktivet.

Indlæg: Ioannis Papadopoulos (andrager), Ioannis Couniniotis (Kommissionens 
repræsentant), formanden og Angelika Werthmann

Afgørelse: Andragendet ville forblive åbent indtil efter besøget i Grækenland i maj 2013. 
Man afventede yderligere oplysninger fra Kommissionen – GD Regio.

Rainer Wieland anmodede om yderligere oplysninger fra udvalget om andragende 0534/2012.

10. Andragende 0922/2011 af L.A.G., spansk statsborger, for "Asociación de Vecinos 
Nuestra Señora de la Asunción", om forurening af Duerofloden med urenset 
kloakspildevand i strid med direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand

Kommissionen repræsenteredes af Jose Rizo Martin, som udtalte, at Kommissionen var meget 
aktiv på dette område, der var igangsat traktatbrudsprocedurer, og de spanske myndigheder 
var opmærksomme på situationen.

Formanden udtalte, at behandlingen af andragendet var afsluttet, men at skrivelsen ville blive 
sendt til de spanske lokale myndigheder med spørgsmål om, hvorfor de ikke havde svaret.

11. Koordinatormøde kl. 17.30-18.30 (for lukkede døre)

* * *
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23. januar 2013

Mødet åbnet tirsdag den 22. januar 2013 kl. 9.10 af Carlos José Iturgaiz Angulo 
(næstformand).

12. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes beslutninger

I. Konstituerende møde for Overvågningsudvalget i henhold til FN's 
konvention om rettigheder for personer med handicap: 23. januar 2013

Medlemmerne tog mødeprogrammet og de vedhæftede dokumenter til efterretning 
og gav sekretariatet mandat til at repræsentere udvalget ved denne lejlighed, idet 
de også bemærkede kommentarerne vedrørende fremtidigt arbejde i forbindelse 
med andragender og handicap.

II. Valg af ordførere for udtalelse:

 29. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten 
(COM(2012)0714) (JURI)
Udtalelsen ville blive udarbejdet af EFD-Gruppen, MEP Roger Helmer (GB, 
EFD)

 Styrkelse af det indre marked ved at fjerne afgiftsbarrierer ved grænserne for 
personbiler (COM(2012)0756) (IMCO)
Udtalelsen ville blive udarbejdet af PPE-Gruppen.

 Initiativbetænkning om et fast hjemsted for Europa-Parlamentet (AFCO – en 
formel godkendelse af Formandskonferencen afventedes).
Udtalelsen ville blive udarbejdet af ECR-Gruppen, MEP Giles Chichester (UK, 
ECR) under forbehold af Formandskonferencens godkendelse.

III. Undersøgelsesrejser i 2013 

 Besøg i Spanien-Galicien: 12.-14. februar. Medlemmerne godkendte udkastet 
til program for besøget og bemærkede forslaget fra Boulland (FR, PPE), hvorefter 
rejsen skulle rykkes 24 timer frem. Den endelige afgørelse om programmets 
enkeltheder skulle træffes af medlemmerne af delegationen efter yderligere 
samråd gennem sekretariatet med andragerne og de berørte myndigheder. 
Boulland valgtes som chef for undersøgelsesrejsen.

 Besøg i Spanien vedrørende Ley de Costas-andragenderne. Der var endnu ikke 
givet tilladelse til denne rejse. Arbejdsgruppen ville arrangere endnu et møde for 
at få klarhed over situationen og lovgivningstidsplanen i Spanien vedrørende den 
reviderede lov.

 Besøg i Grækenland vedrørende affald og andre spørgsmål.
Besøget godkendtes til datoerne den 29.-31. maj. Salavrakos meddelte imidlertid, 
at de uden tvivl ville være problematiske for ham. De politiske grupper blev 
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anmodet om at vælge deres medlemmer og vælge en chef for delegationen inden 
det næste koordinatormøde.

IV. Anmodning om en supplerende undersøgelsesrejse

PPE-Gruppen forelagde en formel anmodning om, at en delegation skulle besøge 
Frankrig for at efterforske andragender, der var modtaget vedrørende den 
foreslåede lufthavn i Notre-Dames des Landes i nærheden af Nantes. (Andragende 
1342/2012, 1632/2012 og 1645/2012)

Koordinatorerne vedtog, at de ville vende tilbage til denne anmodning efter 
drøftelserne i udvalget om disse andragender, som for øjeblikket var planlagt til 
marts, eller mere sandsynligt ved udvalgets møde i april. De vedtog således, at 
andragenderne opfyldte betingelserne for behandling, og at Kommissionen skulle 
anmodes om at aflægge beretning inden det pågældende udvalgsmøde.

V. Andragender vedrørende børneforsorgsproblemer i Danmark

Koordinatorerne vedtog at sende en skrivelse til de danske myndigheder angående 
andragende 0965/2011 og 1078/2012 samt til de østrigske myndigheder om 
sidstnævnte andragende. Samtidig skulle også andragende 0954/2012 og 
0965/2012 behandles, da de var om meget lignende spørgsmål. Det vedtoges at 
sætte disse punkter på dagsordenen for næste møde.

VI. Organisation og program: Høring om EU-borgerskab

Koordinatorerne vedtog programmet som uddelt.

VII.Afholdelse af høringen baseret på andragendet indsendt af Den Europæiske 
Føderalistbevægelse m.fl. (Duff-Leinen-andragender)

Koordinatorerne vedtog, at sekretariatet skulle fortsætte sine konsultationer med 
henblik på at sikre, at høringen kunne finde sted på den foreslåede dato, den 
24. september. Et udkast til program skulle forelægges, om muligt på 
koordinatorernes møde i marts.

VIII. Diverse sager

 Opfølgning af EP's beslutning om dyrevelfærd ved Kommissionen
 Skrivelse modtaget af Cerroni, ejer af Malagrotta-affaldspladsen i Lazio

Koordinatorerne tog disse punkter og indholdet af skrivelsen fra Cerroni til 
efterretning. 

Endvidere tog de de dokumenter til efterretning, der var indsendt af sekretariatet 
vedrørende listen over andragere, som havde modtaget godtgørelse for deres 
tilstedeværelse i udvalget i 2012, og de relevante beløb. Af tallene fremgik det, at 
22 personer modtog godtgørelser, 10 % af dem, som deltog i udvalget.

De vedtog at behandle udkastet til program for februar-udvalget ved skriftlig 
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procedure.

13. Betænkning om Den Europæiske Ombudsmands særberetning vedrørende hans 
undersøgelse af klage 2591/2010/GG mod Europa-Kommissionen (vedrørende 
udvidelsen af Wiens lufthavn) (INI 2012/2264)

Ordfører: AUKEN (Verts/ALE)
Indlæg: Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Angelika Werthmann

Afstemningsresultat: Betænkningen vedtoget enstemmigt (for: 19). Ændringsforslag 1, 2, 3, 6, 
8, 10, 13 og 14 og kompromisændringsforslag om punkt 6, 6a, 7a, 8a, 11 og 13 (del 1) 
godkendtes.

(plenarmøde: marts 2013)

Mødet fortsatte under forsæde af Chrysoula Paliadeli (næstformand).

14. Udtalelse om revisionen af VVM direktivet (ændring af direktiv 2011/92/EF om 
vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (ENVI) 
(COM(2012)628 final (26-10-2012) 2012/0297(COD))

Ordfører: CHOUNTIS (GUE)

– Indledende drøftelse
Medlemmerne var enstemmigt enige i deres synspunkter vedrørende betydningen af dette 
spørgsmål på baggrund af det meget store antal andragender vedrørende emnet og de tydelige 
svagheder i det eksisterende direktiv. Det betragtedes som et sådant spørgsmål, som krævede 
en masse offentlighed og kommunikationsvirksomhed på grund af visse medlemsstaters 
modvilje mod at øge betydningen af VVM-direktivet, som Kommissionen bestræbte sig på, 
og visse medlemsstaters ønske (Det Forenede Kongerige f.eks.) om yderligere at svække det.

Indlæg: Nikolaos Chountis, Stephanos Ampatzis (Kommissionens repræsentant), 
Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Ana Miranda

Anden drøftelse skulle finde sted: 20.2.2013 / Behandling: 20.3.2013 / Frist for 
ændringsforslag: 27.3.2013 / Behandling af ændringsforslag: 24.4.2013 / Vedtagelse: 
27.5.2013)

15. Andragende 1148/2012 af Denisa Lastovkova, slovakisk statsborger, for et 
italiensk-slovakisk energikonsortium om andragende vedrørende energisektoren 
i Slovakiet

Andrageren redegjorde for sit andragende vedrørende nedlæggelse af atomkraftanlæg i 
Jaslovske Bohunice. Lukningen af dette atomkraftanlæg var en betingelse for Slovakiets 
tiltrædelse af EU, og denne proces er således uigenkaldelig. Der var imidlertid et spørgsmål 
vedrørende sikkerhed og budgettet for lukningen, som så ud til at være blevet beregnet 
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unøjagtigt på det pågældende tidspunkt. Andrageren foreslog, at statsselskabet JAVYS, som 
var ansvarligt for nedlæggelsesprocessen, skulle kontaktes.

Kommissionen repræsenteredes af Thomas Kirchner.

Indlæg: Denisa Lastovkova (andrager), Thomas Kirchner (COM), Jaroslav Paška, Boris Zala, 
Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru

Afgørelse: Andragendet skulle forblive åbent, der skulle sendes en skrivelse til JAVYS om de 
anslåede omkostninger i forbindelse med lukningen samt en skrivelse til ITRE med 
anmodning om en udtalelse. Kommissionen skulle sende supplerende oplysninger.

16. Andragende 1107/2011 af Daniela Spera, italiensk statsborger, for "Associazione 
Legamionici" om ENI Taranto-raffinaderiprojektet

og

17. Andragende 0024/2012 af Daniele Spera og Roberto Giurastante, italienske 
statsborgere, for Comitato Legamjonici og Associazione Greenaction 
Transnational, om opførelsen af en gasrørledning i Puglia

Andrageren redegjorde for sine to andragender. Kommissionen repræsenteredes ved 
Jill Michielssen og Paolo Caricato.

Indlæg: Daniela Spera (andrager), Margrete Auken, Peter Jahr

Afgørelse: Begge andragender skulle forblive åbne, og Kommissionen skulle anmodes om 
supplerende oplysninger.

18. Andragende 0483/2007 af Roberto Giurastante, italiensk statsborger, for 
organisationen "Friends of the Earth", om overtrædelser af EU's miljølovgivning 
om proceduren for vurderingen om virkningerne på miljøet og om farlige 
industrianlæg (Seveso-direktivet)

og

19. Andragende 1147/2008 af Roberto Giurastante, italiensk statsborger, for 
Greenaction Transnational, om eventuel anlæggelse af en 
regasificeringsinstallation i nærheden af Trieste (Italien) 

og

20. Andragende 1472/2009 af Bernard Vojko, slovensk statsborger, for Alpe Adria 
Green, om den planlagte gasterminal ved Trieste (Italien)        

og
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21. Andragende 0960/2011 af Bernard Vojko, slovensk statsborger, for "Alpe Adria 
Green", om opførelsen af gasterminaler i Triestebugten

Andragerne, Roberto Giurastante og Bernard Vojko, redegjorde for deres andragender. 
Kommissionen repræsenteredes af Ion Codescu.

Indlæg: Mojca Kleva Kekuš, Romana Jordan, Victor Boştinaru

Afgørelse: Andragenderne skulle forblive åbne. Der ville blive sendt skrivelser til den 
italienske, den slovenske og den kroatiske regering, kopier af skrivelserne skulle sendes til 
ITRE- og ENVI-udvalgene samt til miljøkommissæren, Janez Potocnik. ITRE opfordredes 
også til at skrive en udtalelse om disse spørgsmål. Kommissionen skulle sende supplerende 
oplysninger.

22. Andragende 0070/2010 af Sergio Diana, italiensk statsborger, for Comitato Sardo 
ProSardegnaNoGasdotto, om misforholdet mellem EU's energipolitiske 
målsætninger og finansieringen af GALSI-rørledningen (Gasdotto Algeria 
Sardegna Italia)

Andrageren redegjorde for sit andragende og fremførte, at der ikke var blevet lavet nogen 
miljøindvirkningsvurdering, ej heller havde offentligheden været inddraget før 
gennemførelsen af dette projekt. Kommissionen repræsenteredes af Catherine Eginard, som 
nævnte problemerne vedrørende gasforsyningen til Europa.

Afgørelse: Andragendet skulle forblive åbent, og Kommissionen skulle anmodes om 
supplerende oplysninger.

23. Andragende 0013/2008 af John McElligott, irsk statsborger, for "Kilcolgan 
Residents Association", om påståede overtrædelser af EF-direktivet om 
strategisk miljøvurdering i forbindelse med godkendelse og planlægning af en 
terminal til flydende gas (LNG) i nærheden af Shannon Estuary (Irland)

Andrageren redegjorde for sit andragende. Kommissionen repræsenteredes af Agata Payne.

Indlæg: Paul Murphy, Philippe Boulland

Afgørelse: Andragendet skulle forblive åbent og sendes til Miljøudvalget til orientering i 
forbindelse med dets VVM-betænkning. Den skulle også indføjes i den kommende delegation 
til Irland, der skulle finde sted i slutningen af september 2013. Supplerende oplysninger om 
de nye punkter rejst af andrageren skulle indhentes fra Kommissionen.

24. Andragende 0576/2011 af Anna Marie Thøgersen, dansk statsborger, om 
udvidelse af et gaslager i et Natura 2000-område i Lille Torup i det nordlige 
Danmark

Kommissionen repræsenteredes af Niels Helweg-Larsen, som meddelte udvalget, at 
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miljøindvirkningsvurderingen nu var blevet modtaget af Kommissionen fra Danmark, og at 
den nu var ved at evaluere den. 

Afgørelse: Andragendet skulle forblive åbent, og Kommissionen skulle sende supplerende 
oplysninger.

25. Andragende 0650/2011 af Michalis Giamalakis, græsk statsborger, om 
uregelmæssigheder i forbindelse med LNG-terminalen på Revithoussa i Magara-
bugten i Grækenland

OLAF repræsenteredes af James Sweeney, som udtalte, at andrageren fremsatte nogle meget 
alvorlige påstande mod enkeltpersoner, politikere og højtplacerede embedsmænd. Der var 
nogle påstande om momsunddragelse, men OLAF havde ikke nogen beføjelser der. GD Regio 
repræsenteredes af Peroulakis.

Konklusion: OLAF ville sende yderligere dokumenter via GD Regio, og andragendet forblev 
åbent.

26. Behandling af B-andragender

Andragende 1456/2007, 0129/2008, 0219/2008, 0359/2008, 1096/2009, 0688/2011, 
0834/2011, 1098/2011, 1256/2011, 1401/2011, 0110/2012, 0259/2012, 0272/2012, 
0349/2012, 0394/2012, 0499/2012, 0505/2012, 0523/2012, 0528/2012, 0542/2012, 
0572/2012, 0656/2012, 0692/2012, 0703/2012, 0715/2012, 0726/2012, 0741/2012, 0793/2012 
og 0814/2012 afsluttedes.

Andragende 0804/2006, 0200/2012, 0221/2012, 0411/2012, 0511/2012, 0619/2012, 
0413/2012, 0534/2012, 0669/2012 og 0902/2012 skulle forblive åbne efter anmodning fra 
medlemmerne.

27. Tid og sted for næste møde

Bruxelles, den 19. februar 2013 kl. 9.45-12.30 og kl. 14.30-17.30: 
Høring om EU-borgerskab

Bruxelles, den 20. februar 2013 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30

*
* *

Mødet hævet kl. 12.30.

* *
*

Bilag:
Liste over andragender, der opfylder betingelserne for behandling siden sidste møde den 
3. december 2012
Liste over andragender, der skulle tilbagetages, afsluttes eller genoptages i henhold til bilaget 
til formandens bemærkninger
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