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Επιτροπή Αναφορών
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου 2013, από 15.00 έως 18.30

και 22 Ιανουαρίου 2013 από 09.00 έως 12.30
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013 στις 15.05, υπό την προεδρία του Carlos 
José Iturgaiz Angulo (αντιπροέδρου).

Ο πρόεδρος καλωσορίζει την αντιπροσωπεία των μελών του κοινοβουλίου του κρατιδίου της 
Σαξονίας, που ήρθε μετά από πρόσκληση του ευρωβουλευτή Peter Jahr (ομάδα εργασίας
CDU Επιτροπή Αναφορών ). Η αντιπροσωπεία έχει επικεφαλής την Hannelore Dietzschold 
και αποτελείται από επτά μέλη.

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

Ο πρόεδρος ανακοινώνει τα κύρια θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση αυτή :
 διερευνητική επίσκεψη στην Ιταλία - Έκθεση Συζήτηση.
 αναφορές σχετικά με τη θνησιμότητα των μελισσών και τους ΓΤΟ
 θέματα αποβλήτων στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία
 ψηφοφορία σχετικά με την έκθεση Auken για την καταγγελία στον  Συνήγορο του 

πολίτη για το αεροδρόμιο της Βιέννης
 πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την αναθεώρηση της οδηγίας ΕΠΕ - Γνωμοδότηση 

Χουντή.
 αναφορές που σχετίζονται με εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και τερματικών σταθμών 

ΥΦΑ: περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 Σλοβακία - αναφορά για την ενεργειακή βιομηχανία.

Οι αναφέροντες για τα ακόλουθα θέματα θα είναι παρόντες:
- σημείο 22: 1148/2012
- σημείο 5: 812/2011, η κα Silvia Beltran Pallares, σχετικά με τα προβλήματα της 

θνησιμότητας των μελισσών, που  αντικαθίσταται από τον αναφέροντα στο παρακάτω
θέμα·
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- Σημείο 6: 198/2012, κ. Olivier Belval, πρόεδρος της Γαλλικής Ένωσης 
Μελισσοκομίας και κ. Furet, UNAF.

- Σημείο 8: 1353/2011, ο κ. και η κα Δ. για χώρο υγειονομικής ταφής στη Βουλγαρία·
- Σημείο 9: 212/2008, ο κ. Παπαδόπουλος για χώρους υγειονομικής ταφής στην

Ελλάδα·
- Σημείο 15: 1107/2011, η κ Daniela Spera, για ένα ιταλικό διυλιστήριο 
- Σημείο 16: 0024/2012, κα Spera και ο κ. Giurastante σχετικά με τα προβλήματα της 

κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου στην Απουλία - Ιταλία
- Σημείο 17: ο κ. Giurastante και άλλοι σχετικά με τις αναφορές που σχετίζονται με 

εργοστάσιο αεριοποίησης στην Τεργέστη. Ο κ. G θα διαβάσει μια δήλωση του κ. 
Vojko, καθώς και.

- Σημείο 18: 0070/2010, ο κ. Sergio Diana για το έργο του αγωγού φυσικού αερίου στη 
Σαρδηνία

- Σημείο 19? 0013/2008, ο κ. Ιωάννης McElligot σχετικά με τερματικό υγροποιημένου 
φυσικού αερίου στις εκβολές του Σάνον στην Ιρλανδία

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:
Το σημείο 22 θα εξετασθεί μετά το σημείο 14 ώστε να υπάρξει διερμηνεία στα σλοβακικά 
μεταξύ 9.30 και 10 π.μ. στις 22 Ιανουαρίου.
Το σημείο 19 θα εξετασθεί ως τελευταίο σημείο μετά από 20 και 21, προκειμένου να γίνει 
σεβαστό το αίτημα των ενδιαφερομένων μελών.

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης στις 8-9 Οκτωβρίου 2012 

Τα πρακτικά εγκρίνονται.

3. Ανακοινώσεις της προέδρου 

Ο πρόεδρος ενημερώνει ότι τα παραρτήματα στις σημειώσεις του προέδρου έχουν 
διανεμηθεί. Δεδομένου ότι δεν υπήρξαν αντιρρήσεις θεωρούνται εγκριθέντα και θα 
συμπεριληφθούν στα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης.

4. Άλλα θέματα

Δεν υπάρχουν.

5. Αναφορά 198/2012 του Jean-Marie Sirvins (γαλλικής ιθαγένειας) για τους 
Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ) και τη μελισσοκομία

6. Αναφορά 812/2011 της Silvia Beltran Pallares (ισπανίδας υπηκόου), εξ ονόματος 
της Plataforma Europea de los Consumadores y del Medio Ambiente, σχετικά με 
τη θνησιμότητα των μελισσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι αναφορές 5 και 6 των οποίων η σειρά άλλαξε από το πρόσωπο που εκπροσωπεί τους 
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αναφέροντες και στις δύο περιπτώσεις, παρουσιάστηκαν από τον Olivier Belval, πρόεδρο της 
Γαλλικής Ένωσης Μελισσοκομίας. Ο αναφέρων κάνει λόγο για την απότομη αύξηση της 
θνησιμότητας των μελισσών στα κράτη μέλη της ΕΕ, η οποία  αποδίδεται στην εκτεταμένη 
χρήση των φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων.

Τον Φεβρουάριο του 2012, η Επιτροπή εξήγησε ότι ορισμένα προληπτικά μέτρα είχαν τεθεί 
σε εφαρμογή. Η Επιτροπή δήλωσε ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων (ΕΑΑΤ), υπάρχει «ανεπαρκής γνώση των αιτιολογικών παραγόντων κινδύνου 
και για τις απώλειες αποικιών». Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι με τις υπάρχουσες γνώσεις, η απαγόρευση δεν θα ήταν δικαιολογημένη. 
Ωστόσο, στις 16 Ιανουαρίου 2013, η ΕΑΑΤ άλλαξε τη θέση της:

Μετά από αξιολόγηση του κινδύνου που ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  επιστήμονες 
ΕΑΑΤ  έχουν εντοπίσει μια σειρά από κινδύνους που διατρέχουν οι μέλισσες από τρία
νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα .

Ομιλητές: ο πρόεδρος, οι κ.κ. Keith Taylor, Margrete Auken, Sandrine Bélier και η 
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Eric Poudelet.

Απόφαση: Θα παραμείνουν ανοικτές οι αναφορές και θα διαβιβασθούν οι  πληροφορίες στις 
ENVI και AGRI  για γνωμοδότηση. Ο πρόεδρος ανακοινώνει επίσης ότι μια προφορική 
ερώτηση με ψήφισμα θα υποβληθεί στην Επιτροπή. Περισσότερες πληροφορίες θα ζητηθούν
από την Επιτροπή.

7. Έκθεση σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στην Ιταλία (29-31.10.2012)

Οι ΒΕΚ πραγματοποιούν μια περαιτέρω συζήτηση σχετικά με την έκθεση της διερευνητικής 
επίσκεψης στην Ιταλία για τα οποία υπήρξε μεγάλη υποστήριξη. Οι συστάσεις, οι οποίες θα 
ψηφιστούν στην επόμενη συνεδρίαση, επαινούν την Campania για σημαντικές βελτιώσεις 
στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων της, και ζητούν χρηματοδότηση για τα νέα 
προγράμματα που τίθενται σε εφαρμογή. Από την άλλη πλευρά, επικρίνουν την επιδείνωση 
της κατάστασης στο Lazio,η οποία θεωρείται ότι έχει καταλήξει σε «εκρηκτική» κατάσταση 
παρόμοια με της Νάπολης το 2008. Τα μέλη έλαβαν επίσης μια επιστολή από τον κ. Collari, 
διαχειριστή του χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων Malagrotta, με ορισμένες 
παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο έκθεσης.

Ομιλητές: Judith A. Merkies, Margrete Auken, Giuseppe Manganaro (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής).

(προθεσμία για υποβολή τροπολογιών: 05.02.2013 ώρα 12  / έγκριση:  02/20/2013)

8. Αναφορά 1353/2011 του D.D. (βουλγαρικής ιθαγένειας), σχετικά με την 
κατασκευή ενός χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων στην περιοχή Yambol, 
Βουλγαρία

Ο αναφέρων παρουσιάζει την αναφορά του, που αντιπροσωπεύει περίπου 2,600 κατοίκους 
που συνυπέγραψαν στην περιοχή Jambol Ο χώρος υγειονομικής ταφής δημιουργήθηκε το 
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1968 και έπρεπε να κλείσει το 1997 (Διάταγμα του Υπουργείου Υγείας)
Προβλέπεται να επεκταθεί κατά 50 εκτάρια. Εικάζεται παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ (αρχική 
μελέτη  ΕΠΕ δεν έγινε, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σωρευτικές επιπτώσεις - δεν ελήφθη 
υπόψη από την ΕΕ, η οποία ανέφερε ότι η οδηγία ΕΠΕ δεν είναι εφαρμοστέα), της οδηγίας 
περί υγειονομικής ταφής (τοποθεσία αντίκειται στο παράρτημα I ),  και της οδηγίας σχετικά 
με την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης.
Η Επιτροπή δεν εξέτασε το ζήτημα σχετικά με την οδηγία 2008/1/ΕΚ για την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (οδηγία IPPC)
Ο νόμος για τη διαχείριση των αποβλήτων εισήγαγε μια απαγόρευση για τη συμμετοχή του 
κοινού (παράβαση της Σύμβασης του Aarhus).

Ομιλητές: D.D. (αναφέρων), Antoaneta Rizova-Kalapisk (εκπρόσωπος της Επιτροπής), 
Margrete Auken, Iliana Malinova Iotova, Victor Boştinaru

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοικτή και θα σταλεί επιστολή στην 
κυβέρνηση της Βουλγαρίας  ζητώντας περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα. Επίσης, 
περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να ζητηθούν από την Επιτροπή.

9. Αναφορά 212/2008 του Ιωάννη Παπαδόπουλου (βέλγου υπηκόου), για τη 
δημιουργία χώρων υγειονομικής ταφής στην Ελλάδα

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων στην Ελλάδα είναι 
απαράδεκτες, πράγμα που σημαίνει ότι θα επιβληθεί πρόστιμο για κάθε χώρο διάθεσης που 
δεν τηρεί τα κριτήρια της ΕΕ και ότι, προκειμένου να αποφευχθεί αυτό, δημιουργούνται εν 
τάχει χώροι υγειονομικής ταφής  στην περιοχή Καρβουνάρι, περιοχή βοσκής και 
αναπαραγωγής βοοειδών και προβάτων, και στο Λευκίμι, μια τουριστική περιοχή. Ο 
αναφέρων υποστηρίζει ότι μια ανεξάρτητη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να 
πραγματοποιείται πριν από τη δημιουργία των χώρων υγειονομικής ταφής.
Η Επιτροπή εκπροσωπήθηκε από τον κ. Ιωάννη Κουνινιώτη ο οποίος ενημέρωσε την 
επιτροπή ότι η Επιτροπή πρόκειται να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή για το θέμα 
αυτό. Αναγνωρίζει ότι υπάρχουν κενά στην οδηγία ΕΠΕ.

Ομιλητές: Ιωάννης Παπαδόπουλος (αναφέρων), Ιωάννης Κουνινιώτης (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), ο πρόεδρος, η Angelika Werthmann.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την επίσκεψη στην Ελλάδα 
που προβλέπεται τον Μάιο 2013. Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες από την Γενική 
Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής.

Ο Rainer Wieland παρεμβαίνει για να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες από την Επιτροπή 
σχετικά με την αναφορά  534/2012.
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10. Αναφορά 922/2011, του L.A.G., ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Associación de Vecinos Nuestra Señora de la Asunción», σχετικά με τη μόλυνση 
του ποταμού Duero με μη επεξεργασμένα λύματα, κατά παράβαση της οδηγίας 
91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Η Επιτροπή εκπροσωπήθηκε από τον Jose Rizo Martin ο οποίος είπε ότι η Επιτροπή είναι 
πολύ δραστήρια στον τομέα αυτό, οι διαδικασίες επί παραβάσει έχουν ξεκινήσει και οι 
ισπανικές αρχές έχουν επίγνωση αυτής της κατάστασης.

Ο πρόεδρος είπε ότι η εξέταση της αναφορά  έχει περατωθεί, αλλά επιστολή θα σταλεί στις 
ισπανικές τοπικές αρχές, για να ερωτηθούν γιατί δεν έχουν ανταποκριθεί.

11. Συνεδρίαση των συντονιστών από 17.30 έως 18.30 (κεκλεισμένων των θυρών)

* * *
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22 Ιανουαρίου 2013

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.10 π.μ. την Τρίτη 22 Ιανουαρίου του 2013, με προεδρεύοντα τον 
Carlos José Iturgaiz Angulo (αντιπρόεδρο)

12. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

I. Ιδρυτική συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης σύμφωνα με τους 
όρους της UNCRPD :23 Ιανουαρίου 2013.

Τα μέλη σημειώνουν το πρόγραμμα της συνεδρίασης και τα συνοδευτικά 
έγγραφα, αναθέτοντας στη γραμματεία  να εκπροσωπήσει την επιτροπή, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις παρατηρήσεις σχετικά με τη μελλοντική 
δραστηριότητα που σχετίζεται με τις αναφορές σχετικά με την αναπηρία.

II. Ορισμός εισηγητών για γνωμοδότηση:

 29η ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ (COM 2012 714) 
(JURI)
Η γνωμοδότηση θα συνταχθεί από ομάδα EFD, ΒΕΚ Roger Helmer (GB, EFD)

 Ενίσχυση της ενιαίας αγοράς με την άρση των διασυνοριακών φορολογικών 
εμποδίων σταυρό για τα επιβατηγά αυτοκίνητα (COM 2012 756) (IMCO)
Η γνωμοδότηση θα συνταχθεί από την ομάδα  ΕΡΡ.

 Έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με την ενιαία έδρα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (AFCO - αναμένεται η επίσημη έγκριση της Διάσκεψης των 
Προέδρων).
Η γνωμοδότηση θα συνταχθεί από την ομάδα ECR, ΒΕΚ Giles Chichester
(Ηνωμένο Βασίλειο, ECR), με την επιφύλαξη της έγκρισης της Διάσκεψης 
Προέδρων.

III.Διερευνητικές επισκέψεις το 2013. 

 Επίσκεψη στο Ισπανία-Γαλικία: 12 Φεβρουαρίου - 14. Τα μέλη εγκρίνουν το 
σχέδιο προγράμματος για την επίσκεψη, και σημειώνουν την πρόταση του κ. 
Boulland (FR, EPP), ότι ο χρόνος της αποστολής θα αλλάξει κατά 24 ώρες. Η 
τελική απόφαση σχετικά με τις λεπτομέρειες του προγράμματος θα πρέπει να 
συμφωνηθεί από τα μέλη της αντιπροσωπείας μετά από περαιτέρω διαβουλεύσεις 
της γραμματείας με τους εμπλεκόμενους αναφέροντες και τις αρχές. Ο κ. 
Boulland ορίστηκε ως επικεφαλής της επίσκεψης .

 Επίσκεψη στην Ισπανία σχετικά με τις αναφορές  Ley de Costas. Η 
εξουσιοδότηση εκκρεμεί για την αποστολή αυτή. Η ομάδα εργασίας θα 
διοργανώσει μια νέα συνάντηση, προκειμένου να επανεξετάσει την κατάσταση 
και το νομοθετικό χρονοδιάγραμμα στην Ισπανία για την αναθεώρηση του νόμου.

 Επίσκεψη στην Ελλάδα για τα απόβλητα και άλλα θέματα.
Καταρχήν η επίσκεψη εγκρίθηκε για τις ημερομηνίες 29-31 Μαΐου. Ο κ. 
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Σαλαβράκος ανέφερε, ωστόσο, ότι, για τον ίδιο, η περίοδος αυτή είναι 
ακατάλληλη. Οι πολιτικές ομάδες καλούνται να ορίσουν τα μέλη τους και να 
ορίσουν επικεφαλής της αντιπροσωπείας εγκαίρως για την προσεχή συνεδρίαση 
των συντονιστών.

IV. Αίτημα για πρόσθετη επίσκεψη διερευνητική.

Η Ομάδα του ΕΛΚ υπέβαλε επίσημο αίτημα προκειμένου αντιπροσωπεία να 
επισκεφθεί τη Γαλλία, για να διερευνήσει αναφορές που ελήφθησαν σχετικά με το 
προτεινόμενο αεροδρόμιο στο Notre-Dames des Landes, κοντά στη Νάντη. 
(Αναφορές 1342/2012, 1632/2012 και 1645/2012).

Οι συντονιστές συμφώνησαν ότι θα επανέλθουν σε αυτό το αίτημα μετά τις 
συζητήσεις στο πλαίσιο της επιτροπής για αυτές τις αναφορές, που επί του 
παρόντος προγραμματίζονται για το Μάρτιο, ή, πιο πιθανόν τον Απρίλιο στη 
συνεδρίαση της επιτροπής. Συμφώνησαν ότι οι αναφορές μπορούν να κριθούν ως 
παραδεκτές και ζητήθηκε από την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως στοιχεία για 
την εν λόγω συνεδρίαση της επιτροπής.

V. Αναφορές που σχετίζονται με προβλήματα παιδικής πρόνοιας στη Δανία

Οι συντονιστές συμφώνησαν να στείλουν επιστολή προς τις αρχές της Δανίας 
σχετικά με τις αναφορές 965/2011, 1078/2012 και στις αυστριακές αρχές για την 
τελευταία αναφορά. Με την ίδια λογική, οι αναφορές 954/2012 και 965/2012 
εξετάστηκαν επίσης, εφόσον αφορούν πολύ παρόμοια ζητήματα. Συμφωνήθηκε 
να τεθούν αυτά τα θέματα στην ημερήσια διάταξη στην επόμενη συνεδρίαση.

VI. Οργάνωση και πρόγραμμα: Ακρόαση για την ιθαγένεια της ΕΕ.

Οι συντονιστές εγκρίνουν το πρόγραμμα που διανέμεται.

VII.Οργάνωση της ακροαματικής διαδικασίας με βάση την αίτηση που υπέβαλε 
το Ευρωπαϊκό Φεντεραλιστικό Κίνημα και άλλοι (αναφορές Duff-Leinen )

Οι συντονιστές συμφωνούν ότι η γραμματεία θα πρέπει να συνεχίσει  τις 
διαβουλεύσεις , προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ακρόαση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί την προτεινόμενη ημερομηνία της 24ης Σεπτεμβρίου. Το σχέδιο 
προγράμματος θα πρέπει να παρουσιασθεί, ει δυνατόν, κατά τη συνεδρίαση των 
Συντονιστών του Μαρτίου.

VIII. Άλλα θέματα

 Παρακολούθηση από την Επιτροπή του ψηφίσματος του ΕΚ για την 
προστασία των ζώων .

 Επιστολή από τον κ. Cerroni, ιδιοκτήτη του χώρου υγειονομικής ταφής στη 
Malagrotta, Lazio.

Οι συντονιστές σημείωσαν αυτά τα στοιχεία και το περιεχόμενο της επιστολής 
του κ. Cerroni.
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Λαμβάνουν επίσης γνώση των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τη γραμματεία 
σχετικά με τον κατάλογο αναφερόντων, οι οποίοι αποζημιώθηκαν για την 
παρουσία τους στην επιτροπή το 2012, καθώς και τα χρηματικά ποσά που 
εμπλέκονται. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι  σε 22 άτομα είχαν επιστραφεί τα 
έξοδα, ποσοστό 10% όσων συμμετείχαν στην επιτροπή.

Συμφωνούν να εξετάσουν το σχέδιο προγράμματος για την συνεδρίαση της 
επιτροπής του Φεβρουαρίου με γραπτή διαδικασία.

13. Έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σχετικά με 
την έρευνά του στην καταγγελία 2591/2010/GG κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(σχετικά με την επέκταση του αερολιμένα της Βιέννης) (INI 2012/2264)

Εισηγητής: AUKEN (GREENS)
Ομιλητές: Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Angelika Werthmann.

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας: η έκθεση εγκρίθηκε ομόφωνα, με 19 ψήφους. Οι τροπολογίες 1, 2, 
3, 6, 8, 10, 13 και 14, και συμβιβαστικές στις παραγράφους 6, 6α, 7α, 8α, 11 και 13 (μέρος 1) 
εγκρίθηκαν.

(ολομέλεια: Μάρτιος 2013)

Η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία της Χρυσούλας Παλιαδέλη (αντιπροέδρου).

14. Γνωμοδότηση σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
(Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον) (ENVI) 
(COM(2012)628 τελικό (26-10-2012)- 2012/0297(COD)

Εισηγητής: Χουντής (GUE)

- 1η ανταλλαγή απόψεων
Τα μέλη είναι ομόφωνα στις απόψεις τους σχετικά με τη σημασία του θέματος αυτού, 
δεδομένου του πολύ μεγάλου αριθμού των αναφορών που υποβλήθηκαν σχετικά με το θέμα 
και τις προφανείς αδυναμίες της ισχύουσας οδηγίας. Θεωρείται ότι λόγω της φύσης του 
θέματος απαιτείται  να δοθεί μεγάλη δημοσιότητα και επικοινωνία στο θέμα λόγω της 
απροθυμίας ορισμένων κρατών μελών να δώσουν τη σημασία στην οδηγία ΕΠΕ που επιζητεί 
η Επιτροπή, και την επιθυμία ορισμένων κρατών μελών, (Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα)  
να το αποδυναμώσουν περαιτέρω.

Ομιλητές: Νικόλαος Χουντής, Στέφανος Αμπατζής (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Margrete 
Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Ana Miranda.

2η ανταλλαγή απόψεων που θα πραγματοποιηθεί στις: 20.02.2013 / εξέταση: 20.03.2013 / 
προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών: 27.03.2013 / εξέταση των τροπολογιών: 24.04.2013 / 
έγκριση: 27.05.2013)

15. Αναφορά 1148/2012, της Denisa Lastovkova, σλοβακικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του ιταλοσλοβακικού συνδέσμου για την ενέργεια, σχετικά με την ενεργειακή 
βιομηχανία στη Σλοβακία 
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Η αναφέρουσα παρουσιάζει την αναφορά της σχετικά με τον παροπλισμό πυρηνικών 
σταθμών στο Jaslovske Bohunice. Το κλείσιμο του πυρηνικού εργοστασίου ήταν μια 
προϋπόθεση για την ένταξη της Σλοβακίας στην ΕΕ και η διαδικασία είναι, ως εκ τούτου, μη 
αναστρέψιμη. Το ερώτημα αφορά, ωστόσο, την ασφάλεια και τον προϋπολογισμό για το 
κλείσιμο, που φαίνεται να μην έχουν σαφώς υπολογιστεί. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι  
πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με την κρατική εταιρεία  JAVYS που είναι υπεύθυνη για τη 
διαδικασία παροπλισμού .

Η Επιτροπή εκπροσωπήθηκε από τον Thomas Kirchner.

Ομιλητές: Denisa Lastovkova (αναφέρουσα), Θωμάς Kirchner (COM), Jaroslav Paška, Boris 
Zala, Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru.

Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς, να σταλεί επιστολή προς την JAVYS 
σχετικά με το εκτιμώμενο κόστος για το κλείσιμο, και να σταλεί επιστολή στην ITRE για 
γνωμοδότηση. Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες από την Επιτροπή.

16. Αναφορά 1107/2011, της Daniela Spera, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης «Associazione Legami Ionici», σχετικά με έργο που αφορά διυλιστήριο 
της εταιρείας ENI στον Τάραντα (Taranto) 

και

17. Αναφορά 24/2012 της Daniele Spera και Roberto Giurastante ιταλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Επιτροπής Legamjonici και της Διεθνούς Ένωσης 
Greenaction, σχετικά με την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου στην 
Απουλία (Ιταλία)

Η αναφέρουσα παρουσίασε δύο αναφορές της. Η Επιτροπή εκπροσωπήθηκε από την Jill 
Michielssen και τον Paolo Caricato.

Ομιλητές: Daniela Spera (αναφέρων), Margrete Auken, Peter Jahr

Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση και τα δύο αναφορών  και να ζητηθούν περισσότερες 
πληροφορίες από την Επιτροπή.

18. Αναφορά 0483/2007, του Roberto Giurastante, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της οργάνωσης «Φίλοι της Γης» σχετικά με παραβιάσεις της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και για τις επικίνδυνες βιομηχανικές εγκαταστάσεις (οδηγία Seveso) 

και

19. Αναφορά 1147/2008, του Roberto Giurastante, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Greenaction Transnational», σχετικά με την πιθανή εγκατάσταση μονάδας 
επαναεριοποίησης κοντά στην Τεργέστη (Ιταλία) 

και
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20. Αναφορά 1472/2009, του Bernard Vojko, σλοβενικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Alpe Adria Green», σχετικά με τον προβλεπόμενο τερματικό σταθμό φυσικού 
αερίου στην Τεργέστη (Ιταλία) 

και

21. Αναφορά 960/2011 του Bernard Vojko σλοβενικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Alpe Adria Green, σχετικά με την κατασκευή τερματικών σταθμών φυσικού 
αερίου στον κόλπο της Τεργέστης

Οι αναφέροντες Roberto Giurastante και Bernard Vojko παρουσίασαν τις αναφορές τους. Η 
Επιτροπή εκπροσωπήθηκε από τον Ion CODESCU.

Ομιλητές: Mojca Kleva Kekuš, Romana Jordan, Victor Boştinaru.

Απόφαση: Οι αναφορές να παραμείνουν ανοικτές. Επιστολές θα σταλούν στην ιταλική, 
σλοβενική και την κροατική κυβέρνηση, αντίγραφα των επιστολών που εστάλησαν στην 
ITRE και επιτροπές ENVI, καθώς και στον Επίτροπο για το περιβάλλον, Janez Potocnik. Η 
ITRE καλείται επίσης να εκπονήσει γνωμοδότηση σχετικά με αυτά τα θέματα. Περισσότερες 
πληροφορίες από την Επιτροπή αναμένονται.

22. Αναφορά 0070/2010, του Sergio Diana, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
«Comitato Sardo ProSardegnaNoGasdotto», σχετικά με την ανακολουθία μεταξύ 
των στόχων ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και της χρηματοδότησης του αγωγού 
GALSI (Gasdotto Algeria Sardegna Italia) 

Ο αναφέρων παρουσιάζει την αναφορά του υποστηρίζοντας ότι δεν πραγματοποιήθηκε 
μελέτη ούτε δημόσια διαβούλευση πριν από την εκτέλεση αυτού του έργου. Η Επιτροπή 
εκπροσωπήθηκε από την Catherine Eginard η οποία επισήμανε τα προβλήματα της 
προμήθειας φυσικού αερίου για την Ευρώπη.

Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς και να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες 
από την Επιτροπή.

23. Αναφορά 0013/2008, του κ. John McElligott, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Ένωσης Κατοίκων του Kilcolgan, σχετικά με εικαζόμενες παραβάσεις της 
οδηγίας της ΕΚ για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση σε σχέση με την 
έγκριση και τον σχεδιασμό ενός τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (ΥΦΑ) πλησίον των εκβολών του Shannon (Ιρλανδία) 

Ο αναφέρων παρουσιάζει την αναφορά του. Η Επιτροπή εκπροσωπήθηκε από την Agata 
Payne.
Ομιλητές: Paul Murphy, Philippe Boulland.

Απόφαση: η αναφορά θα πρέπει να παραμείνει ανοικτή και αποστέλλεται στην επιτροπή 
ENVI για ενημέρωση σε σχέση με την έκθεση αξιολόγησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στην επικείμενη αντιπροσωπεία στην 
Ιρλανδία που έχει προγραμματιστεί για το τέλος Σεπτεμβρίου 2013. Περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα νέα στοιχεία που διαβίβασε ο αναφέρων, αναμένονται από την 
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Επιτροπή.

24. Αναφορά 0576/2011 της Anna Marie Thøgersen, δανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την επέκταση μιας μονάδας αποθήκευσης φυσικού αερίου σε περιοχή Natura 
2000 στη Lille Torup της βόρειας Δανίας 

Η Επιτροπή εκπροσωπήθηκε από τον Niels Helweg-Larsen ο οποίος ενημέρωσε την επιτροπή 
ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων έχει ληφθεί από την Επιτροπή εκ μέρους της Δανίας και 
αξιολογείται.

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς, αναμένοντας περαιτέρω 
πληροφορίες από την Επιτροπή.

25. Αναφορά 650/2011 του Μιχάλη Γιαμαλάκη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
παρατυπίες που συνδέονται με τον τερματικό σταθμό ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα, στον 
κόλπο των Μεγάρων στην Ελλάδα 

Η OLAF εκπροσωπήθηκε από τον James Sweeney ο οποίος είπε ότι ο αναφέρων εκφράζει 
πολύ σοβαρές κατηγορίες εναντίον πολιτικών προσώπων, και υπαλλήλων υψηλού επιπέδου. 
Υπάρχουν κάποιες καταγγελίες για φοροδιαφυγή του ΦΠΑ, αλλά η OLAF δεν έχει καμία 
αρμοδιότητα εδώ. Η ΓΔ REGIO εκπροσωπήθηκε από τον κ. Περουλάκη.

Συμπέρασμα: Η OLAF θα αποστείλει συμπληρωματικά έγγραφα μέσω ΓΔ REGIO και η 
εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοιχτή.

26. Αναφορές υπό τον τίτλο B

Οι αναφορές 1456/2007, 129/2008, 219/2008, 359/2008, 1096/2009, 688/2011, 834/2011, 
1098/2011, 1256/2011, 1401/2011, 110/2012, 259/2012, 272 / 2012, 349/2012, 394/2012, 
499/2012, 505/2012, 523/2012, 528/2012, 542/2012, 572/2012, 656/2012, 692/2012, 
703/2012, 715/2012 , 726/2012, 741/2012, 793/2012 και 814/2012 περατώνονται.

Οι αναφορές 804/2006, 200/2012, 221/2012, 411/2012, 511/2012, 619/2012, 413/2012, 
534/2012, 669/2012, 902/2012 παραμένουν ανοικτές, κατόπιν αιτήματος των βουλευτών.

27. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2013 , από 9,45 - 12,30 και 14,30 - 17,30:
Ακρόαση για την ιθαγένεια της ΕΕ

Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2013, από 9,00 - 12,30 και 15,00 έως 18,30

*
**
Η συνεδρίαση λήγει στις 12.30.
**
*

Παραρτήματα:
Κατάλογος των αναφορών που κρίθηκαν παραδεκτές μετά την τελευταία συνεδρίαση στις 3 
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Δεκεμβρίου 2012.
Κατάλογος των αναφορών που πρέπει να αποσυρθούν, περατώνονται ή επανεξετάζονται στο 
παράρτημα  επί των σημειώσεων του προέδρου.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Elena Băsescu (1/2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1/2), Chrysoula Paliadeli (2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Margrete Auken (1/2), Heinz K. Becker (2), Victor Boştinaru (1/2), Giles Chichester (1/2), Nikolaos Chountis (2), Iliana Malinova 
Iotova (1), Peter Jahr (2), Lena Kolarska-Bobińska (1/2), Miguel Angel Martínez Martínez (2), Judith A. Merkies (1), Ana Miranda (2), 
Nikolaos Salavrakos (1), Angelika Werthmann (1/2), Rainer Wieland (1/2), Tatjana Ždanoka (2)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Zoltán Bagó (1/2), Sandrine Bélier (1), Birgit Collin-Langen (2), Gerald Häfner (2), Paul Murphy (2), Jaroslav Paška (1/2), Keith Taylor 
(1), Axel Voss (2)

187 (2)

Jan Kozłowski (2)

193 (3)

Romana Jordan (2), Mojca Kleva Kekuš (2), Anna Záborská (2), Boris Zala (2)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 21.1.2013
(2) 22.1.2013
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Father Paul Abou Naoum, Antonio Anziani, Olivier Belval, Adriano Ciacchi, Sergio Diana, Dimitar Dimitrov, Liudmila Dimitrova, 
Stefano Ferluga, Rossana Floris, Anne Furet, Alessandro Giombbi, Roberto Giurastante, Denisa Lastovkova, John Martin McElligott, 
Francesca Naccarati, Vito Potenza, Virginia Anna Maria Rondinelli, Daniela Spera, Arlon Stock, Bernard Vojko

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Stephanos Ampatzis, Paolo Caricato, Ion Codescu, Ioannis Couniniotis, Catherine Eginard, Niels Helweg-Larsen, Thomas Kirchner, 
Gabriele Kremer, Giuseppe Manganaro, Jill Michielssen, Agata Payne, Eric Poudelet, José Rizo Martin, Antoaneta Rizova Kalapis, 
James Sweeney, Anna Wlazlo

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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