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EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

PETI_PV(2012)0227

JEGYZŐKÖNYV
a 2012. február 27-én 15.00–18.30, és a

2012. február 28-án 9.00–12.30 között tartott ülésről
BRÜSSZEL

Az ülést 2012. február 27-én, 15.10-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével nyitják meg.

1. Napirend elfogadása PETI_OJ (2012)206_1v01-00

A napirendet elfogadják.

2. A 2011. december 20-i, a 2012. január 12-i és a 2012. január 23-i ülés 
jegyzőkönyveinek elfogadása

A 2011. december 20-i, a 2012. január 12-i és a 2012. január 23-i ülés jegyzőkönyveit 
elfogadják.

3. Az elnök közleményei

Az elnök bejelenti, hogy Giles Chichester és Michael Cashman kimentették magukat 
az ülésről való távolmaradásuk miatt. 

Az elnök tájékoztat arról, hogy az ülésen többek között megvizsgálják a polgárok 
európai évéről (2013) szóló véleményt; szavaznak az uniós polgárságról szóló 
2010. évi jelentésről; a Benevento, Avellino Caserta, Salerno és Nápoly tartományokat 
és a régiót képviselő Raimondo Santacroce, valamint az Európai Bizottság 
Környezetvédelmi Főigazgatóságának főigazgatója – a részvételben akadályozott 
Janez Potocnik biztos képviseletében eljáró – Karl Falkenberg jelenlétében 
megvizsgálják a campaniai (Olaszország) hulladéklerakással kapcsolatos petíciókat; a 
petíciók benyújtóinak jelenlétében megvizsgálják a spanyolországi légiforgalmi 
irányítók helyzetével kapcsolatos két petíciót; a Halászati Bizottság tagjainak 
jelenlétében megvitatják a közös halászati politikára vonatkozó petíciókat. 
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Az elnök bejelenti, hogy a másnapi ülés végén, kb. 12.30-kor a Petíciós Bizottság 
átveszi a Hamisítás Elleni Kereskedelmi Egyezménnyel (angolul: Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement, ACTA) kapcsolatos, több mint 2,5 millió aláírást tartalmazó 
petíciót.

Végül megállapítják, hogy nem emeltek kifogást a lezárásra, illetve ismételt 
megnyitásra javasolt petíciók jegyzékével kapcsolatban, amelyet az ülés előtt osztottak 
ki a képviselőknek megvizsgálásra. Ezért a 0666/2005. és 0934/2011. számú 
petíciókat ismét megnyitják; a 0896/2009., 1403/2009., 1014/2010., 0841/2011., 
0669/2006., 0575/2007., 1392/2007. és 1049/2009. számú petíciókat pedig lezárják.

4. Egyéb kérdések

Nincsenek.

5. Vélemény a polgárok európai évéről (2013) 
(2011/0217(COD))

Előadó: Nikolaos Salavrakos(EFD)
(Módosítások benyújtásának határideje: 2012. március 1. / elfogadás: 
2012. március 20.
– véleménytervezet megvitatása

Felszólalnak: az elnök, Nikolaos Salavrakos (előadó), Margrete Auken, Nikolaos 
Chountis, Tatjana Ždanoka, Lena Kolarska-Bobińska, Roger Helmer, Gerald Häfner 
és Peter Jahr.

A módosítások benyújtásának határideje 2012. március 1., a vélemény elfogadásának 
várható időpontja pedig 2012. március 20.

6. Vincenzo Marmora olasz állampolgár által a „Campagna nostra” polgári 
akciócsoport nevében benyújtott 683/2005. számú petíció egy hulladéklerakó telep 
üzembe helyezésének ellenzéséről
valamint
Giampiero Angeli olasz állampolgár által benyújtott 31/2006. számú, 21 aláírást 
tartalmazó petíció a hulladék ártalmatlanításából származó dioxinok által okozott 
jelentős egészségi kockázatokról
valamint
Monica Sepe olasz állampolgár által a „Serre per la vita” bizottság nevében 
benyújtott 26/2007. számú petíció egy szilárd településihulladék-lerakó elleni 
tiltakozásról
valamint
Marina Salvadore olasz állampolgár által benyújtott 587/2007. számú petíció a 
Campaniában tapasztalható súlyos egészségügyi problémáról, valamint a 
regionális és a helyi hatóságok felelősségéről
valamint
Giovanni Roviello olasz állampolgár által benyújtott 756/2007. számú petíció a 
közegészséget és a felszín alatti vízkészleteket veszélyeztető szennyvízelvezetőről
valamint
Gigliola Izzo olasz állampolgár által benyújtott 789/2007. számú petíció egy 
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gazdálkodási terület és lakóövezet közelében található, ökológiai hulladékból 
készült pellet tüzelőanyagot tároló létesítmény elleni tiltakozásról
valamint
Francesco Di Pasquale olasz állampolgár által benyújtott 910/2007. számú petíció 
a Campaniában bekövetkezett környezetvédelmi válsághelyzetről
valamint
Vincenzo Gala olasz állampolgár által benyújtott 991/2007. számú petíció a 
campaniai régióban egy különálló hulladékgyűjtő rendszerre irányuló kérelemről
valamint
Paride Amoroso olasz állampolgár által benyújtott 1075/2007. számú petíció egy, a 
környezeti szennyezés miatti daganatos megbetegedések által nagymértékben 
érintett területen egy regionális daganat-nyilvántartás bevezetéséről (Campania)
valamint
Francesco Miglino olasz állampolgár által a „Partito Internettiano” nevében 
benyújtott 12/2008. számú petíció Nápolyban és az olaszországi Campania 
régióban a háztartási hulladék tárolásával és feldolgozásával kapcsolatban 
kialakult helyzetről
valamint
F. C. olasz állampolgár által benyújtott 16/2008. számú petíció a háztartási 
hulladékok kapcsán Campaniában (Olaszország) kialakult válságos helyzetről
valamint
Sebastiano Perrone olasz állampolgár által benyújtott 209/2008. számú petíció a 
hulladék ártalmatlanításával kapcsolatban kialakult válságról és a Nápoly közeli 
Marigliano lakosainak demokratikus jogairól
valamint
Tommaso Esposito és Virginia Petrellese olasz állampolgárok által a 
hulladékégető-művek elleni polgári akciócsoport nevében benyújtott, 347/2008. 
számú petíció az olaszországi (Nápoly közeli) accerrai hulladékégetőről
valamint
Ferdinando Kaiser olasz állampolgár által benyújtott 955/2008. számú petíció a 
Chiaianóban (Olaszországban) létesítendő szemétlerakóról
valamint
A. S. olasz állampolgár által benyújtott 1011/2008. számú petíció a Nápoly mellett, 
Chiaianóban (Olaszország) létesítendő szemétlerakóról
valamint
Raffaele Pacilio olasz állampolgár által benyújtott 1082/2008. számú petíció a 
gumiabroncsok illegális égetéséről és a Nápoly (Olaszország) környékén található 
egyéb hulladékokról
valamint
Daniele Giove olasz állampolgár által benyújtott 1223/2009. számú petíció a 
Casalnuovo di Napoli nevű településen (Olaszország) történő 
környezetszennyezésről
valamint
Anna Margherita Ranieri olasz állampolgár által a „Rete dei comitati e dei 
movimenti vesuviani” nevében benyújtott 413/2010. számú, 2406 aláírást 
tartalmazó petíció a 15 éve fennálló campaniai hulladékvészhelyzetről
valamint
R.I. olasz állampolgár által a Valori Democtratici Uniti nevében benyújtott 
694/2010. számú petíció Quarto (Nápoly tartomány) közigazgatási területén a 
mérgező hulladékok lerakására használt illegális telepek felszámolásáról
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valamint
Carmela Alberico olasz állampolgár által a Co.Re.Ri nevében benyújtott 
787/2010. számú petíció a strukturális alapokból finanszírozott regionális 
operatív programban foglaltak teljesítésének Campania régió általi 
elmulasztásáról, valamint a Ferandelle és Maruzzella hulladéklerakók Caserta 
tartománybeli elhelyezésével a 2006/12/EK és az 1999/31/EK irányelv 
megsértéséről
valamint
Marana Avvisati olasz állampolgár által benyújtott 1166/2010. számú petíció a 
terzignói (Campania) hulladéklerakókról
valamint
Francesco di Pasquale olasz állampolgár által benyújtott 1277/2010. számú 
petíció a campaniai hulladékkezelési válság végleges megoldásáról
valamint
A.D’A olasz állampolgár által benyújtott 1656/2010. számú petíció a háztartási 
hulladékok kapcsán Campaniában (Olaszország) kialakult folyamatos 
válsághelyzetről 
valamint
Emilia Accardo olasz állampolgár által benyújtott 424/2011. számú petíció egy 
Alta Irpinia (Campania, Olaszország) területén létesítendő új hulladéklerakó 
elleni tiltakozásról
valamint 
Teresa Campolatanno olasz állampolgár által a „Comitato Civico Terra Pulita” 
nevében benyújtott 1270/2011. számú, mintegy 750 aláírást tartalmazó petíció a 
campaniai Ferandelle és Maruzella területén található hulladéklerakók 
összefüggésében a hulladékokról szóló 2006/12/EK, illetve a hulladéklerakókról 
szóló 1999/31/EK irányelv megsértéséről

A petíciókat benyújtó valamennyi személyt, valamint a regionális és tartományi 
önkormányzatok képviselőit is meghívták. Az ülésen a következő személyek vesznek
részt:

Campania régióból: Dott Raimondo Santacroce, a környezetvédelmi 
munkacsoport vezetője
Dottssa Celeste Taranto, sajtótitkár

Nápoly tartományból: Dottssa Giovanna Napolitano, környezetvédelmi igazgató

Benevento tartományból: Dott Gianluca Aceto, környezetvédelmi elöljáró

Avellino tartományból: Dott Domenico Gambacorta, környezetvédelmi elöljáró
Dott Felicio de Luca, az Irpiniambiente környezetvédelmi 
ügynökség igazgatója

Salerno tartományból: Dott Giovanni Fortunato, tartományi és regionális elöljáró, 
a környezetvédelmi bizottság elnöke
Dott Giuseppe D’Acunzi, hulladékok és természeti 
erőforrások kezelésével megbízott igazgató

A petíciókat benyújtó személyek közül senki nincs jelen, bár valamennyiüket 



PV\895087HU.doc 5/14 PE483.861v01-00

HU

tájékoztatták az ülésről. Közülük néhányan iratokat küldtek, amelyeket kiosztanak az 
ülésen.

Campania régió: 2012 januárjában a regionális településihulladék-gazdálkodási 
tervet elfogadták és benyújtották a Bizottságnak. Emellett elfogadták a régi telepek 
rehabilitálására vonatkozó tervet is. Várhatóan az iparihulladék-gazdálkodási tervet is 
hamarosan elfogadják. Az uniós jogszabályokat szigorúan betartották, széles körű 
nyilvános konzultációt folytattak, és alaposan megvitattak valamennyi észrevételt és 
javaslatot. Elsősorban az újrahasznosítás növelésére, a hulladékmennyiség 
csökkentésére (a csomagolóiparral és az ivóvízellátásért felelős társasággal folytatott 
konzultációt követően), valamint a biogáz előállítással összefüggésben a 
komposztálásra (két telep, az egyik Eboliban [Salerno], a másik Casertában található) 
helyezték a hangsúlyt. Az új salernói hulladékégető tekintetében ajánlati felhívást 
tettek közzé. Fokozottan visszaszorítják az illegális hulladéklerakást, és kialakítottak
egy különleges rendszert az autógumik ártalmatlanítására.

Benevento tartomány: Az intézményi keret – azaz az olasz tartományok jogállása és 
szerepe – még vita tárgyát képezi, ami megnehezíti a tervezést és a végrehajtást. 
2011 végére 55%-os újrahasznosítási arányt értek el, 2012-ben pedig a 65% 
megvalósítása a cél. A cél a hulladéklerakók és a hulladékégetők teljes felszámolása. 
A tartományban található egyetlen hulladéklerakó jelenleg nem üzemel, ennek ellenére 
nem mutatkozik hulladékkezelési vészhelyzet. Hamarosan működésbe lépnek a 
hulladék-nyomonkövetési rendszerek (SISTRI). Jelenleg a regionális önkormányzat
feladata a megmaradt Ecobail-csomagok ipari hulladékként való ártalmatlanítása. 

Avellino tartomány: Itt is jelentősen emelkedett az újrahasznosítási arány: átlagosan 
50%-kal, míg a fővárosban 64%-kal. Töröltek egy tervezett hulladéklerakóra 
vonatkozó projektet, egy másik hulladéklerakót bezártak, míg a harmadikba juttatott 
hulladék mennyiségét a 2008. évi havi 50 millió tonnáról 2011-ben a teljes évre nézve 
64 millió tonnára csökkentették. A megmaradt Ecobail-csomagok száma 14 000-ről 
10 000-re csökkent. Bár a tartomány saját forrásokat ruházott be, ezek nem 
elégségesek, így igen fontos a közösségi pénzeszközök rendelkezésre bocsátása. A 
bizottságot tájékoztatták arról, hogy 2007-ben bezárták az Ariano Irpinó-i 
hulladéklerakót (0756/2007), a savignanói hulladéklerakóban tárolt hulladék 
mennyiségét pedig jelentősen csökkentették (424/2011. számú petíció). 

Salerno tartomány: E tartomány szintén jelentős előrelépéseket ért el az 
újrahasznosítási arányok tekintetében. Elfogadták a Valle della Masseriában és Basso 
dell’Olmóban tervezett hulladéklerakók (a petíciókban mindkettőt kifogásolták) 
létrehozását visszavonó törvényt, amely hatályba is lépett. A felszólaló megerősíti, 
hogy szemléletváltás történt.

Nápoly tartomány: A tartomány méretéből és a népességsűrűségből fakadóan a 
helyzet itt természetesen más. A terület jelentős erőfeszítéseket tesz – a tervben 
foglaltaknak megfelelően – a hulladékkezelési önállóság elérése érdekében. Számos 
komposztáló telep működésbe lépése esedékes. Chiaiano hulladéklerakója jelenleg 
nem üzemel, Terzigno hulladéklerakójának kapacitása pedig még 2–3 hónapra 
elegendő. Több mint három év alatt 30 millió euró fektettek be az újrahasznosítási 
arányok növelése érdekében, e befektetések olykor jó eredményeket hoztak, más 
területeken azonban a teljesítmény javítására van szükség.
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Karl Falkenberg, az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának 
főigazgatója:
Bár elismeri, hogy történtek pozitív irányú változások, a campaniai képezi a Bizottság 
által kezelt egyik legsúlyosabb hulladékgazdálkodási problémát. A Bizottság üdvözli a 
Campania által benyújtott tervet, de sajnálattal állapítja meg, hogy az másfél éves 
késéssel érkezett. Potočnik biztos egy közelmúltbeli római ülésen osztotta meg a 
fennmaradó aggodalmakat: a) nem elég magas az újrahasznosítási arány b) a 
komposztálásra szolgáló anaerob telepek esetében lassúak az előrelépések; mindössze 
egy telep működik, a következő várhatóan 2014 tavaszán lép működésbe c) mindössze 
egy hulladékégető üzemel, a következő a tervek szerint 2015-től működik majd, 
valamint d) továbbra is 7 millió tonna Ecobail-csomag vár ártalmatlanításra.

A Bizottságnak rövid időn belül meg kell hoznia a döntést, hogy ismét a Bírósághoz 
fordul-e, nincs más választása. A Bizottság véleménye szerint a közbenső 
intézkedések – függőben lévő új hulladékkezelési kapacitások kihasználása – nem 
megfelelőek, és továbbra sem áll rendelkezésre iparihulladék-gazdálkodási terv. 
Eközben szoros konzultációt folytatnak az olasz kormánnyal, amelynek során 
ösztönzik a hulladékokra vonatkozó keretirányelvnek való mielőbbi megfelelést.

Roger Helmer, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter 
Jahr és Nikolaos Chountis európai parlamenti képviselők is felszólalnak. Bizonyos 
fenntartásokat fogalmaznak meg a hatóságok intézkedéseinek hitelességével 
kapcsolatban. Sajnálatukat fejezik ki a petíciók benyújtóinak távolmaradása miatt. 
Egyes képviselők közösségi pénzeszközök rendelkezésre bocsátását kérik. A Bizottság 
Környezetvédelmi Főigazgatóságának részéről Karl Falkenberg elmondja, hogy 
valószínűleg ismét a Bírósághoz fordulnak, és nem kerül sor pénzösszegek 
felszabadítására.
Határozat: további tájékoztatás kérése az Európai Bizottságtól. 

*

Az ülést 17.30-kor Carlos José Iturgaiz Angulo (alelnök) elnökletével folytatják.

* 

*
17.40-kor az ülés elnökletét Erminia Mazzoni (elnök) veszi át.

*

7. Ignacio Ruipérez Arregui spanyol állampolgár által benyújtott 331/2010. számú 
petíció a spanyolországi légiirányítók helyzetéről 
valamint
Juan María García Gil spanyol állampolgár által az Unión Sindical de 
Controladores Aéreos nevében benyújtott 651/2010. számú petíció a 
spanyolországi légiirányítók helyzetéről

Felszólalnak: az elnök, Ignacio Ruipérez Arregui és Juan María García Gil (petíciók
benyújtói), Béatrice Thomas (a Bizottság képviselője), Victor Boştinaru, Nikolaos 
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Chountis, Miguel Angel Martínez Martínez, Carlos José Iturgaiz Angulo és Margrete 
Auken. 
Egyes képviselők sajnálatukat fejezik ki amiatt, hogy az EUROCONTROL – bár 
meghívták az ülésre – távolmaradt, azzal mentve ki magát, hogy a szóban forgó kérdés 
kizárólag a spanyol nemzeti jog hatálya alá tartozik.

Határozat: a petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
le. Felkérik a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot, hogy nyújtson véleményt, és 
levelet intéznek az IATA-hoz.

8. Koordinátorok ülése (zárt ülés, 18.00–18.30)

*
* *

Az ülést 18.30-kor berekesztik.
*

* *

Február 28., kedd reggel

*
Az ülést 9.10-kor Elena Băsescu (alelnök) elnökletével nyitják meg.

*

9. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

Az elnök ismerteti a következő közleményeket:

1. Az előadók kinevezése:
 Az európai ombudsman 2011. évi tevékenységéről szóló éves jelentés

A jelentést a bizottság elnökének osztják ki. A jelentés kiosztásáról nem vesznek 
fel külön napirendi pontot. 

 Az új uniós igazgatási jogszabályra vonatkozó jogalkotási kezdeményezéssel 
kapcsolatos vélemény (JURI) 
Margrete AUKEN – Zöldek

 Az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós stratégiára 
(2012–2015) vonatkozó vélemény (COM(2012)0006; AGRI/7/08364)
(Megjegyzés: tíz másik bizottság is véleményt készít.)
Victor BOSTINARU – S&D

2. Eszmecsere a 2012-ben tervezett látogatásokról

A koordinátorok meg fogják küldeni a tényfeltáró látogatásokra vonatkozó 
javaslataikat az elnöknek, amelyek alapján a titkárság jegyzéket készít annak 
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érdekében, hogy következő márciusi ülésükön a koordinátorok határozatot 
hozhassanak. Már javasolt lehetséges opciók: Lengyelország, Spanyolország, 
Görögország, Franciaország, Olaszország.

3. A Jogi Szolgálat véleményeinek megvitatása:

 A petíciónak nem minősülő beadványokkal kapcsolatos kérelem tekintetében
 A szmolenszki légi katasztrófával kapcsolatos kérelem tekintetében 

a határozathozatalt a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt elhalasztják.

10. Anouk Delafortrie által a „World Wildlife Fund Policy Office” nevében benyújtott 
802/2011. számú petíció a közös halászati politikáról
valamint
Paul Kind német állampolgár által előterjesztett 860/2011. számú petíció a 
halászati kvótákról és a túlhalászásról

Felszólalnak: Anouk Delafortrie, Jesús Navarro Serrano és Roberto Ferrigno (petíciók
benyújtói), Rikke Nielsen (a Bizottság képviselője), Margrete Auken, Chris Davies, 
Gabriel Mato Adrover, Peter Jahr és Willy Meyer.

Határozat: a petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig, valamint 
írásbeli megerősítésének megérkezéséig nem zárják le. A folyamatban lévő 
tárgyalásokra tekintettel a petíció esetleges ismételt megvitatása májusban vagy 
júniusban.

11. Des May ír állampolgár által a „Western Eel Fishermen Association” nevében 
benyújtott 0295/2009. számú petíció a halászoknak az írországi 
angolnagazdálkodási terv kidolgozási folyamatából való állítólagos kizárásáról
valamint
Jean-Paul Doron, francia állampolgár által a francia nemzeti halászati szövetség 
nevében benyújtott, 909/2009. számú, 13 000 aláírást tartalmazó petíció az 
angolnaállomány megőrzésére vonatkozó francia halgazdálkodási tervről
valamint
Salvador Pieró Gómez spanyol állampolgár által a „Centro de Aquicultura 
Experimental (C.A.E.)” nevében benyújtott 754/2011. számú petíció a vadon élő 
állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított 
védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló 709/2010/EU 
bizottsági rendelet és az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó 
intézkedések megállapításáról szóló 1100/2007/EK tanácsi rendelet a spanyol 
hatóságok általi megsértéséről

Felszólalnak: az elnök, Brenda O’Shea és Christos Theophilou (a Bizottság képviselői) 
és Pat the Cope Gallagher

Határozat: a petíció vizsgálatát az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig
nem zárják le.

12. Miguel Zaragoza Fernández spanyol állampolgár által a Santa Pola-i 
polgármesteri hivatal nevében benyújtott 99/2011. számú petíció egy hagyományos 
szelektáló halászeszközről (bonitolera)
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Felszólalnak: az elnök és Barbara Focquet (a Bizottság képviselője).

Határozat: a petíció vizsgálatát az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig
nem zárják le.

13. H-J. R. német állampolgár által benyújtott 668/2011. számú petíció a Korzika 
környéki vizekben a halak szigonyozásáról

Felszólalnak: az elnök és Barbara Focquet (a Bizottság képviselője).

Határozat: a petíció vizsgálatát a Korzika prefektusától – akihez levelet intéznek –
kapott további tájékoztatásig nem zárják le.

14. Antonio Lores Franco, spanyol állampolgár által a „Plataforma en defensa de la 
Ensenada de San Simón” nevű szervezet nevében benyújtott, 1824/2009. számú 
petíció a Ría de Vigo területén létesített hallisztüzemről

Felszólalnak: az elnök, David Grimeaud (a Bizottság képviselője) és Margrete Auken.

Határozat: a petíció vizsgálatát az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig 
nem zárják le; az érintett régióval kapcsolatos más petíciókkal összefüggésben egy 
helyszíni küldöttség általi esetleges vizsgálat. 

*
A szavazások órája előtt 10.30-kor szünetet tartanak.

*

*
Az ülést 10.45-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével folytatják.

*

15. 2010. évi jelentés az uniós polgárságról: Az uniós polgárok jogainak érvényesítése 
előtt álló akadályok lebontása
(2011/2182(INI))
– Előadó: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
– módosítások és megegyezéses módosítások megvitatása
– jelentéstervezet elfogadása

Felszólalnak: az elnök és Adina-Ioana Vălean (előadó).

A módosított jelentést elfogadják.
Szavazatok: 24 mellette, 1 ellene és 2 tartózkodás.

*
Az ülést 11.25-kor Elena Băsescu (alelnök) elnökletével folytatják.

*
16. Rodney Maile brit állampolgár által benyújtott 354/2006. számú petíció a Cleddau 

folyó torkolata mentén két cég, az Exxon és a Qater tevékenységének 
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eredményeképpen bekövetkezett állítólagos szennyezésről

Felszólalnak: az elnök, Rodney Hood Maile, Richard Buxton és Sydney Backen (a 
petíció benyújtói), Sibylle Grohs (a Bizottság képviselője), Jill Evans és Roger Helmer. 
A képviselők sajnálattal állapítják meg, hogy az Egyesült Királyság nem nyújtott 
tájékoztatást.

Határozat: a petíció vizsgálatát az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig 
nem zárják le. Levelet intéznek a kikötői hatóságoknak és az Egyesült Királyság 
képviseletének, valamint felkérik a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságot, hogy nyújtson véleményt.

17. Robert Pocock, ír állampolgár által a Voice of Irish Concern for the Environment 
nevében benyújtott, 210/2007. számú petíció a kovafolysav (H2SiF6) ivóvízhez való 
írországi hozzáadásával kapcsolatos aggodalmakról
valamint
Walter Graham, brit állampolgár által a Council of Northern Ireland against 
Fluoridation nevében benyújtott, 211/2007. számú petíció a kovafolysav (H2SiF6) 
ivóvízhez való egyesült királyságbeli hozzáadásával kapcsolatos aggodalmakról

Felszólalnak: az elnök, Robert Pocock (a petíció benyújtója), Joachim D’Eugenio (a 
Bizottság képviselője), Roger Helmer, Paul Murphy, Marian Harkin és Peter Jahr.

Határozat: a petíció vizsgálatát az Európai Bizottságtól a vízben lévő anyagok 
eredetével kapcsolatban kapott további tájékoztatásig nem zárják le.

18. Az Európai Bizottság írásbeli válasza vagy egyéb beérkezett dokumentumok 
figyelembevételével lezárásra javasolt petíciós ügyek

A 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. és 0761/2011. számú petíciókat a Bizottság válasza 
alapján lezárják.

Az 1069/2010., 0520/2011., 0522/2011. és 0660/2011. számú petíciókat átsorolják a 
B. részből, és azokat az A. rész keretében vitatják meg egy későbbi ülésen.

19. A következő ülés időpontja és helye

2012. március 19., 15.00–18.30 és 2012. március 20., 9.00–12.30, Brüsszel.

*
Az ülést 12.30-kor berekesztik.

*
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MELLÉKLETEK
Az elnök feljegyzéseihez csatolt mellékletnek megfelelően lezárásra vagy ismételt 
megnyitásra javasolt petíciók jegyzéke
A legutóbbi ülés óta elfogadhatónak nyilvánított petíciók jegyzéke
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