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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2012)1008

ПРОТОКОЛ
Заседание от 8 октомври 2012 г., 15.00–18.30 ч.

и 9 октомври 2012 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 8 октомври 2012 г., понеделник, в 15.15 ч., под 
председателството на Erminia Mazzoni (председател).

1. Приемане на дневния ред

Председателят съобщи основните въпроси за обсъждане по време на 
заседанието: 
 диоксин в Таранто – Италия – в присъствието на Tajani, заместник-председател 

на Комисията;
 търговия с тюленови продукти с Канада;
 депо за отпадъци във Франция (Loiret)
 ипотеки на имоти в Испания;
 замърсяване от корабостроителница в Малта;
 петиции относно безопасността на атомна електрическа централа;
 семинар на тема проучване и добив на шистов газ;

ще присъстват вносителите на петициите по следните точки:
 точка 4 относно търговията с тюлени
 точка 6 относно депото за опасни отпадъци в Loiret, Франция;
 точка 14 относно въздействието върху околната среда на автомагистралата в 

Cadiz;
 точка 15 от „Приятели на Земята“, Австрия, относно поетапното извеждане от 

употреба на ядрената енергия;
 точка 19 относно въздействието на градоустройствения проект върху околната 

среда в Orihuela, Валенсия;
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Дневният ред беше приет със следните изменения: точка 7 ще бъде отложена за 
следващото заседание, а точка 9 ще бъде разгледана преди точка 8;

2. Съобщения на председателя

Приложението към докладната записка на председателя беше раздадено за 
коментари, свързани с повторното отваряне за разглеждане или приключването 
на някои петиции по споменатите причини. Margrete Auken заяви, че е „против“ 
повторното отваряне за разглеждане на петиция 1266/2011 и членовете на ЕП не 
се съгласиха да я преразгледат; 

3. Разни въпроси

Членовете на ЕП бяха приканени да присъстват на кратко представяне на 
последните разработки по новия уеб портал на комисията по петиции.

4. Петиция 1044/2011, внесена от Joanna Swabe, с британско гражданство, от 
името на „Humane Society International“, подкрепена от 22 подписа, относно 
препоръката на канадското правителство във връзка с арбитражен съвет 
на Световната търговска организация относно прилагането на 
Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 
септември 2009 г. относно търговията с тюленови продукти

Оратори: председателят, Joanna Swabe (вносителка на петицията), Colin Brown 
(представител на Комисията), David Martin, Keith Taylor, Miguel Angel Martínez 
Martínez и Peter Jahr.

Всички оратори бяха единодушни, че трябва да се сложи край на тази варварска 
практика. David Martin подчерта, че трябва да бъде установена връзка между 
споразуменията за свободна търговия и убиването на тюлени. Представителят на 
Комисията, от своя страна, отрече, че подобна връзка ще бъде правилен подход 
за постигане на успешни преговори, като се има предвид, че Норвегия пристъпва 
към същия вид убиване. Въпреки това Комисията ще направи всичко възможно, 
за да предотврати това клане.

Решение: Петицията остава отворена за разглеждане. Комисията по 
международна търговия следва да се информира, че комисията по петиции 
подкрепя позицията на Европейската комисия. 

5. Петиция 0359/2011, внесена от Krystyna Szewczyk, с полско гражданство, 
подкрепена от 870 подписа, относно строителство на инсталация за биогаз в 
Konopnica, централна Полша, и свързаното с това нарушение на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда 

Оратори: председателят, Alicja Kozlowska (представител на Комисията).

Членовете на ЕП отбелязаха значимостта на тази петиция в контекста на 
оценката на предстоящото предложение на Комисията за изменение на 
Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда.
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Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на резултатите 
от съдебното производство в Полша. 

6. Петиция 0751/2011, внесена от Jean Louis Posté, с френско гражданство, от 
името на „Mauves Vivantes“, подкрепена от 2 подписа, относно твърдения за 
нарушения на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци от 
страна на промишлено депо за (безопасни) отпадъци в Bucy-Saint-Liphard 
(Loiret)

Оратори: председателят, Jean-Louis Posté (вносител на петицията), Bartosz 
Zamrzycki (представител на Комисията), Philippe Boulland и Margrete Auken.

Решение: Петицията остава отворена за разглеждане. Писмо с искане на 
разяснения относно въпроси, повдигнати от членовете на ЕП (спазване на 
Директива 1993/31/ЕО относно депонирането на отпадъци и Директива 
2006/12/ЕО относно йерархията на отпадъците), ще бъде изпратено до префекта 
на Loiret. 

*
От 16.10 ч. до 16.40 ч. заседанието продължи под председателството на Carlos 

José Iturgaiz Angulo, заместник-председател.
*

7. Петиция 0626/2011, внесена от Daniel Marian Iorga, с румънско гражданство, 
от името на „Plataforma de Afectados por la Hipoteca“, относно твърдения за 
нарушения на испанската Конституция по отношение на ипотеките за 
закупуване на имоти,
както и
Петиция 0179/2012, внесена от José Manuel Álvarez Martín, с испанско 
гражданство, относно въвеждането и приемането на datio in solutum в 
Испания в случаите на евикции на хора от домовете им,
както и
Петиция 0644/2012, внесена от José Manuel Martin Alvarez, с испанско 
гражданство, относно ипотечните практики и въвеждането на datio in 
solutum в Испания

Оратори: председателят, Maciej Berestecki (представител на Комисията) и 
Margrete Auken. 

Carlos José Iturgaiz Angulo изрази съжаление от отсъствието на вносителите на 
петициите и заяви, че желае те да присъстват на това обсъждане по време на 
някое от следващите заседания.

Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на доклада на 
Парламента относно Директивата за ипотечните кредити.

8. Петиция 1002/2011, внесена от John Parsons, с британско гражданство, от 
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името на Costa del Sol Action Group, относно липсата на процедури за 
разглеждане на жалби и липсата на служби по медиация в сектора на 
финансовите услуги в Испания

Оратори: председателят, Salvatore Gnoni (представител на Комисията)

Решение: Разглеждането на петицията ще бъде приключено. Да се изпрати за 
сведение на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите.

*
Заседанието беше преустановено в 16.40 ч. и възобновено в 17.00 ч. под 

председателството на d'Erminia Mazzoni (председател).
*

9. Заседание на координаторите от 17.00 до 18.30 ч. (при закрити врата)

9 октомври 2012 г.

Заседанието беше открито на 9 октомври 2012 г., вторник, в 9.10 ч., под 
председателството на Erminia Mazzoni (председател).

10. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

I. Уеб портал на комисията по петиции: Представяне на модела за бизнес 
обработка от ГД „Иновации и техническо обслужване“.

Членовете на ЕП се запознаха с информацията и потвърдиха своята подкрепа по 
отношение на инициативата и необходимостта да се гарантира, че изпълнението 
на този проект ще бъде приоритет за Бюрото, за да може той да бъде приключен 
най-късно през есента на 2013 г., през Европейската година на гражданите, и в 
подходящ момент преди началото на предизборната кампания за европейски 
избори.

II. Разглеждане на програмата за посещенията на делегациите през 2013 г. и 
организиране на публични изслушвания.

 Посещения:
Членовете на ЕП решиха да изискат предварително разрешение за провеждането 
на проучвателни мисии в:
- Испания – (Галисия) – във връзка със замърсяването на водите в устието на 
река Виго
- Гърция, във връзка с петиции относно депа за отпадъци, въпроси, свързани с 
околната среда, включително петиции, свързани с ефекта от икономическата и 
финансовата криза.
Предложението за посещение в Ирландия също беше одобрено, но то следва да 
се проведе след приключване на ирландското председателство.
В своето искане до Бюрото комисията си запазва правото да изиска разрешение 
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за други посещения, с цел да се отговори на произтичащите от петициите нужди.

 Публични изслушвания:
Членовете на ЕП потвърдиха поетия ангажимент на19 февруари 2013 г. да се 
организира публично изслушване на тема „европейско гражданство“ съвместно 
с комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и 
Европейската комисия. 
Беше потвърден също така и проект за организиране на публично изслушване на 
тема „европейски фискален съюз“ за последващи действия във връзка с 
петицията Duff-Leinen, който ще бъде доуточнен допълнително.

III. Въпроси на членовете на ЕП относно препоръки за петициите:1

 Петиция 540-12 относно добивна дейност на Балеарските острови и 
предполагаеми нередности при прилагането на Директивата за ОВОС: оттегляне 
на резервите на Iturgaiz;

 Петиция 555-12, от името на EQUO, относно липсата на прозрачност във връзка 
с проекта „Euro-Vegas“ и неговото въздействие върху околната среда –
оттегляне на резервите на Iturgaiz;

 Петиции 359-12, 559-12, 683-12 засягат офшорното търсене на нефт около 
Канарските острови и неговото въздействие върху околната среда – оттегляне на 
резервите на Iturgaiz;

 Петиция 635-12 относно официалния доклад за самолетната злополука на 
Spanair през 2008 г. в Мадрид – Iturgaiz е подкрепен от Auken; тази петиция не е 
допустима, защото въпросът попада в сферата на компетентност на 
националните органи.

 Г-н Iturgaiz поиска разяснения относно факта, че през август 2012 г. и в края на 
септември 2012 г., Европейската комисия получи две запитвания от комисията 
по петиции с искане за информация относно петиции 359-12 и 559-12, преди 
петициите да бъдат обявени за допустими.

 Г-н Boulland оспори препоръките във връзка със следните петиции относно 
решенията на Jugendamt (вж. приложените му забележки): 477-12, 478-12, 481-
12, 486-12, 490-12, 520-12, 526-12, 531-12, 560-12, 565-12, 573-12 и 575-12.

Решението беше отложено за следващото заседание.

IV. Предложения, внесени от групата PPE, относно:

 правилата за делегации на комисиите;

                                               
1 Членовете на ЕП са приканени да направят справка с член 201, параграф 7, който гласи, наред с 
другото: „Ако компетентната комисия не успее да постигне единодушие по допустимостта на петицията, 
тя се обявява за допустима по искане на най-малко една четвърт от членовете на комисията.“  
Допълнителна информация относно гореспоменатите петиции може да бъде намерена в ePetition.
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 прилагане на член 202 в кратки резолюции.

Координаторите са приканени да разгледат предложенията и да ги обсъдят по 
време на следващото заседание на 6 ноември. 

V. Искане от г-н David Skinner (петиция 901-08) относно свободата на 
сдруженията (Швеция)

Членовете на ЕП не се съгласиха да внесат предложения проект на резолюция. 

VI. Предварителен проект на дневен ред за заседанието от 6 ноември

Проектът на дневен ред за заседанието на комисията беше одобрен.

VII.Списък на искания с неясен статут, получени от септември до сега.

Забележките относно разпространения списък следва да бъдат изпратени до 
секретариата в срок до 10 октомври 17.00 ч., в противен случай списъкът ще се 
счита за одобрен.

VIII. Разглеждане и приемане на проектопрограмите за проучвателни мисии и 
определяне на водачи на посещението на делегацията в Италия.

 Посещение в Полша: Членовете на ЕП потвърдиха, че посещението е било 
отменено поради оттеглянето на няколко от участниците. Възможно отлагане 
на посещението за 2013 г. ще бъде обсъдено на по-късен етап.

 Посещение в  Италия, Рим и Неапол: Становището на правната служба 
относно възможността председателите да бъдат водачи на делегации при 
посещение в техните родни държави беше получено и разпространено. 
Въпреки това координаторите (SD, Verts/ALE, GUE и ALDE) изразиха своето 
несъгласие относно назначаването на председателя за водач на посещението на 
делегацията в Италия. Протоколът ще бъде изпратен до Председателския съвет 
с искане за становище, съгласно член 19 от Правилника за дейността, относно 
възможността председателят да продължи да изпълнява тази роля, като се има 
предвид липсата на политическа подкрепа от страна на мнозинството от 
групите в комисията по петиции. 

IX. Разни въпроси, въпроси за сведение

Членовете на ЕП се запознаха с проблемите, свързани с организирането на 
събитието в много кратък срок, с отговорностите на Бюрото и с предложението да 
се отложи събитието на Европейския форум на хората с увреждания, планирано за 
5 декември, поради непреодолими технически трудности.

11. Петиция 1550/2010, внесена от P.G., с малтийско гражданство, относно 
твърдения за вреда на околната среда и заплаха за здравето на хората, 
предизвикана от корабостроителницата „Palumbo“ в Малта
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Оратори: председателят, Marco Paviotti (представител на Комисията), Peter Jahr.

Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията след срещата й с малтийските органи.

12. Петиция 0432/2011, внесена от José A Guerrero Dominguez, с испанско 
гражданство, от името на „Plataforma Vecinal Pro-Soterramiento Autovía CA-
33“, относно шумово замърсяване от градска магистрала в Cadiz, Испания, 
за което се твърди, че е в нарушение на Директива 2002/49/ЕО относно 
оценката и управлението на шума в околната среда

Оратори: председателят, José Guerrero Dominguez (вносител на петицията), Marco 
Paviotti (представител на Комисията), Carlos José Iturgaiz Angulo.

Комисията не е получила всички необходими сведения за разглеждането на тази 
петиция от испанските органи.

Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията.

13. Петиция 0306/2011, внесена от Carmel Spiteri, с малтийско гражданство, от 
името на жителите на Santa Venera, подкрепена от 160 подписа, относно 
предполагаемо замърсяване на въздуха и шумово замърсяване, 
надвишаващо пределно допустимите стойности, определени в 
законодателството на ЕС, от околовръстен път в района на Santa Venera

Оратори: председателят, Marco Gasparinetti (представител на Комисията), Peter 
Jahr.

Комисията отбеляза, че е в процес на водене на преговори с малтийските органи, 
като подчерта изразената от тях готовност за подобряване на качеството на 
въздуха. 

Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията след срещата й с малтийските органи.

14. Петиция 1042/2011, внесена от Reinhard Uhrig, с германско гражданство, от 
името на „Приятели на Земята“, Австрия, подкрепена от около 98 500 
подписа, относно незабавното започване на поетапното извеждане от 
употреба на ядрената енергия в световен мащаб

Оратори: председателят, Wolfgang Kilb (представител на Комисията), Margrete 
Auken и Richard Seeber.

Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация в писмен вид от Комисията. Да се изпрати за сведение на комисията 
по промишленост, изследвания и енергетика.

15. Петиция 1078/2009, внесена от Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia, с 
испанско гражданство, относно атомната електроцентрала Garoña в Burgos, 
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Испания

Оратори: председателят, Wolfgang Kilb (представител на Комисията) и Willy 
Meyer. 

Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията след окончателното затваряне на електроцентралата. 
Да се изпрати за сведение на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика.

16. Петиция 1026/2011, внесена от Gredo Förster, с германско гражданство, 
относно изграждането на ядрена електроцентрала в морето

Оратори: председателят, Wolfgang Kilb (представител на Комисията).

Решение: Разглеждането на петицията ще бъде приключено. Да се изпрати за 
сведение на комисията по промишленост, изследвания и енергетика.

17. Петиция 1403/2011, внесена от H. W. F., с германско гражданство, относно 
разширяването на АЕЦ „Темелин“, Чешка република

Оратори: председталеят, Marta Moren Abat и Wolfgang Kilb (представител на 
Комисията), Ulrike Lunacek и Richard Seeber.

Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията относно член 4 от Рамковата директива за водите. Да 
се изпрати за сведение на комисията по промишленост, изследвания и енергетика.

18. Петиция 0429/2010, внесена от Robert Houliston, с британско гражданство, от 
името на „Partido para Orihuela Costa“, подкрепена от 7 000 подписа, относно 
градоустройствения проект Cala Mosca в Orihuela, Валенсия

Оратори: председателят, Robert Houliston (вносител на петицията), José M Ramos 
Florido (представител на Комисията), Margrete Auken и Peter Jahr. 

Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията.

19. Петиция 0010/2006, внесена от Patrick Culhane (вероятно с ирландско 
гражданство), от името на Cappagh Farmers Support Grouр, относно 
алуминиев завод в Ирландия

Оратори: председателят, Gabriella Gerzsenyi (представител на Комисията) и Victor 
Bostinaru.

Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията с конкретно наблюдение на токсичните утайки. 
Възможен обект на внимание на проучвателната мисия в Ирландия;
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20. Петиция 0760/2007, внесена от Cosimo Fracasso, с италианско гражданство, 
относно тревога, свързана с диоксин, в Таранто

Оратори: Председателят, Antonio Tajani (заместник-председател на Комсиията), 
Crescenzio Rivellini, Andrea Zanoni, Peter Jahr, Amalia Sartori, Victor Bostinaru, 
Margrete Auken, Mario Borghezio и Barbara Matera.

Antonio Tajani заяви, че ILVA не е проблем единствено на Италия, тъй като 
поради мащаба на стоманодобивната дейност на завода, въздействието над 
околната среда засяга цяла Европа.  Обсъждането на индустриалната политика и 
политиката в областта на околната среда ще се състои на следващия ден по 
време на заседание на Съвета в Люксембург. Заместник-председателят на 
Комисията заяви, че Европейският съюз полага усилия за засилване на 
индустриализацията, като същевременно следи за нейното адекватно и разумно 
регулиране. Той представи, наред с другото, следните примери: достъп до 
кредитиране, иновации и изследвания, екологична икономика, космически 
сектор, съобщения, електрически автомобили, железопътен сектор, кораби с по-
ниско ниво на въглеродни емисии, възобновяема енергия. Целта е да се 
съгласуват индустриалната политика и политиката в областта на околната среда 
и здравеопазването и да се постигне равновесие между тях. 

Crescenzio Rivellini потвърди, че очаква резултатите от гореспоменатото 
заседание на Съвета, за да може да започне преговори с Китай. Той добави, че 
трябва да бъдат наложени санкции на стоманодобивните предприятия в 
Южна Италия.

Andrea Zanoni поясни, че било доказано в съда, че дори майчиното мляко е 
замърсено от токсините в резултат на стоманодобивната промишленост.

Amalia Sartori, Barbara Matera, Victor Bostinaru и Margrete Auken обсъдиха 
създаването на друга индустриална политика, съпротивата срещу лобитата и 
непрекъснатия надзор от страна на Европейския съюз. 

Peter Jahr предложи да бъде представена резолюция по темата.  

Решение: петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията. Въпрос с искане за устен отговор от комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика ще бъде разискан по време на 
пленарното заседание. Ще бъде изготвена също така и резолюция от комисията 
по петиции, съгласно член 202.2.

  

 *
*  *

Заседанието беше закрито в 12.10 ч. и възобновено в 15.15 ч. под 
председателството на Erminia Mazzoni (председател).

*  *
*
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21. Работна група
Проучване и добив на шистов газ в Европейския съюз и въздействието му върху 
политиката в областта на околната среда и енергийната политика с оглед на 
внесените петиции

I. Актуализирана версия на проучването на Matthias Altmann, Ludwig-
Bölkow-Systemtechnik GmbH на тема „Въздействието на добива на 
шистов газ върху околната среда и здравето на човека“

II. „Неконвенционалните източници на газ – предизвикателство за 
бъдещето“ от проф. Nicolae Anastasiu, член на Румънската академия, 
Букурещки университет

Оратори: председателят, Carina Vopel (представител на Комсиията), 
Lena Kolarska-Bobinska и Konrad Szymanski. 

Lena Kolarska-Bobinska и Konrad Szymanski заявиха, че в проучването на 
Европейската комисия, копие от което беше разпространено преди това, е 
изложено становище, напълно противоположно на току-що направените 
от двамата оратори изказвания. Те изразиха своето разочарование, като 
добавиха, че съществуват редица полски проучвания, съгласно които 
нагласата по отношение на проучването и добива на шистов газ е много 
положителна. 

Mattias Altmann посочи, че неговото проучване не изразява негативна 
нагласа, а по-скоро излага възможните рискове. Въпреки това той заяви, 
че в действителност руската система има по-благоприятно въздействие 
върху околната среда що се отнася до емисиите на въглероден диоксид.

III. Представяне на петиция 0504/2012, внесена от Danièle Favari, с 
френско гражданство. Кратко въведение от председателя относно 
петиции 0444/2012 и 0596/2012, внесени от жители с румънско 
гражданство.

Юридически анализ на петициите, внесени от френски и румънски 
граждани от Florent Pelsy и Marta Ballesteros, Milieu (консултантско 
дружество)

Оратори: председателят, Carina Vopel (представител на Комсиията), Marta 
Ballesteros, Victor Bostinaru, Konrad Szymanski, Sabine Wils, Lena
Kolarska-Bobinska, Sandrine Bélier, Philippe Boulland и Boguslaw Sonik.    

Marta Ballesteros заяви, че законодателството в тази сфера е 
недостатъчно, поради което съществуват случаи на прекалено рисковани 
проучвания и добив на шистов газ.

Victor Boştinaru отбеляза, че е необходимо да се вземат мерки срещу 
влиятелните лобита и многонационалните дружества, като се изисква 
прозрачност от страна на държавите членки.
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Sabine Wils заяви, че този въпрос е напълно несъвместим с Рамковата 
директива за водите. 

Sandrine Bélier отбеляза, че Европейският парламент осъзнава липсата на 
законодателство във въпросната сфера, но полага усилия за прекратяване 
на употребата на химикали и замърсяването на водите в резултат на този 
метод за проучвания на шистов газ. 

Philippe Boulland заяви, че се противопоставя на този метод за добив на 
шистов газ поради причини от екологично естество.

Решение: Въпросните петиции остават отворени за разглеждане и ще 
бъдат разискани по време на заседанието през март или април 2013 г., 
след изготвяне на резолюция по този въпрос, която ще подлежи на 
одобрение от координаторите.  

IV. Представяне на петиция 0886/2011, внесена от Веско Димов и Душана 
Здравкова, с българско гражданство. Представяне на петиция 
0578/2012, внесена от Teresa
Wojda, с полско гражданство. Кратко въведение от председателя 
относно петиции 1378/2011и 0761/2012, внесени от полски граждани.

Анализ на петициите, внесени от български и полски граждани, от д-
р Michael LaBelle, асистент–преподавател в Централноевропейския 
университет и г-н Stanisław Nagy, доктор, доцент в Университета за 
наука и технологии в Краков, Полша

Оратори: председателят, Душана Здравковя и Teresa Wojda (вносители на 
петиции), Carina Vopel (представител на Комисията), Michael LaBelle, 
Stanisław Nagy; 

Решение: Въпросните петиции остават отворени за разглеждане и ще 
бъдат разискани по време на заседанието през март или април 2013 г., 
след изготвяне на резолюция по този въпрос, която ще подлежи на 
одобрение от координаторите.  

*
От 18.07 ч. до 18.40 ч. заседанието продължи под председателството на Peter 

Jahr.

V. Представяне на петиция 0895/2012, внесена от
Rosemary Rechter, с британско гражданство.

Анализ на петицията, внесена от 
John Broderick,с британско гражданство, Център за изследване на 
изменението на климата „Тиндал“, Манчестър

„Рискове и ползи от проучването на шистов газ – случаят с 
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Обединеното кралство“ от
проф.Michael Stephenson, British Geological Survey, Обединеното 
кралство

Отговор от заинтересованите страни: вносители на петиции, 
представители на местните органи, Европейската комисия (ГД „Околна 
среда“ и ГД „Енергетика“), представители на промишлеността.

Оратори: председателят, John Broderick, Michael Stephenson, Keith Taylor, 
Carina Vopel (представител на Комисията), Sandrine Bélier, Gerald Häfner, 
Americ de Valon (представител на Collectif Ile de France), Szymon Polak 
(постоянно представителство на Полша)и Georghe Dutu (постоянно 
представителство на Румъния).

John Broderick и Michael Stephenson заявиха, че се противопоставят на 
този метод за добив на шистов газ. Те добавиха, че всъщност е 
доказано,че въпросният метод е причина за земетресения. 

Keith Taylor посочи, че наскоро Обединеното кралство е предоставило 
данъчни облекчения на предприятията, които добиват шистов газ. Според 
Keith Taylor Европейският съюз е длъжен да разясни опасностите, които 
са свързани с това. 

Gerald Häfner предложи да се наложи мораториум за провеждане на 
проучвания и изследвания относно този въпрос.

Szymon Polak заяви, че одобрява този метод за проучване и добив на 
шистов газ. Според него опитът на Полша в тази насока е много 
положителен.

Georghe Dutu заяви, че ще представи съобщение в писмен вид в 
секретариата на комисията по петиции във връзка с този въпрос.

Председателят отбеляза, че общата позиция, която ще бъде представена 
на Комисията, ще бъде обсъдена през едно от заседанията на 
координаторите. 

Решение: Петицията остава отворена за разглеждане и ще бъдат 
разискана по време на заседанието през март или април 2013 г., след 
изготвяне на резолюция по този въпрос, която ще подлежи на одобрение 
от координаторите.

22. Петиции по точка Б

Петиции 0878/2008, 1148/2008, 1213/2008, 1239/2010, 1584/2010, 0266/2011, 
0273/2011, 0719/2011, 0788/2011, 0853/2011 (при условие че бъде изпратена за 
сведения до комисията по транспорт и туризъм), 0951/2011, 1030/2011, 
1169/2011 бяха приключени въз основа на информацията, предоставена в писмен 
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вид, от Европейската комисия.

Петиция 0508/2011 беше оставена отворена за разглеждане по искане на 
Margrete Auken.

23. Дата и място на следващото заседание

6 ноември 2012 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч., Брюксел

*
*  *

Заседанието беше закрито в 18.40 ч. под председателството на Peter Jahr.
*  *
*

Приложения:
Списък с петициите, обявени за допустими след последното заседание от 19 и 20 
септември 2012 г.
Списък с петициите, които предстои да бъдат оттеглени, приключени или разгледани 
отново в съответствие с приложението към докладните записки на председателя.
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