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PROTOKOL
fra mødet den 8. oktober 2012 kl. 15.00-18.30

og den 9. oktober 2012 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30
BRUXELLES

Mødet åbnet mandag den 8. oktober 2012 kl. 15.15 af Erminia Mazzoni (formand).

1. Vedtagelse af dagsorden

Formanden meddelte, at de vigtigste emner, der skulle drøftes på dette møde, var 
følgende: 
 Dioxin i Taranto, Italien, i nærværelse af Kommissær Vicepræsident Tajani
 Handlen med sælprodukter med Canada
 Affaldsplads i Frankrig (Loiret)
 Lån i fast ejendom i Spanien
 Forurening i Maltesiske skibsværfter
 Andragender om sikkerhed på atomkraftværker
 Workshop om efterforskning og udnyttelse af skifergas

Andragerne ville være til stede vedrørende følgende punkter:
 punkt 4 om sælhandel
 punkt 6 om deponeringsanlæg for farligt affald i Loiret, Frankrig
 punkt 14 om miljøindvirkningerne af Cadiz-motorvejen
 punkt 15 fra Friends of the Earth, Østrig, om udfasning af kernekraft
 punkt 19 om indvirkningerne af et byudviklingsprojekt for miljøet i Orihuela, 

Valencia.

Dagsordenen vedtoges med følgende ændringer: punkt 7 udsattes og punkt 9 skulle 
drøftes før punkt 8.
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2. Meddelelser fra formanden 

Bilaget til formandens bemærkning var blevet omdelt med henblik på kommentarer 
vedrørende genoptagelse eller afslutning af visse andragender af de nævnte grunde. 
Vedrørende andragende 1266/2011 besluttede medlemmerne, med et afvigende 
synspunkt fra Margrete Auken, ikke at genoptage det.

3. Diverse sager

Medlemmerne opfordredes til at høre på en kort redegørelse for den seneste udvikling 
i den nye netportal for udvalget for andragender. 

4. Andragende 1044/2011 af Joanna Swabe, britisk statsborger, for "Humane 
Society International", og 22 medunderskrivere, om den canadiske regerings 
anmodning om et WTO-mæglingsråd vedrørende håndhævelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1007/2009 af 16. september 2009 om 
handel med sælprodukter

Indlæg: Formanden, Joanna Swabe (andrager), Colin Brown (Kommissionens 
repræsentant), David Martin, Keith Taylor, Miguel Angel Martínez Martínez og Peter 
Jahr.

Alle talerne enedes om det nødvendige i at bringe denne barbariske metode til ophør. 
David Martin understregede den forbindelse, der skulle drages mellem indgåelse af 
frihandelsaftaler og indrømmelser vedrørende sæljagt. Men Kommissionens 
repræsentant sagde, at det ikke ville bidrage til succesrige forhandlinger at forbinde 
frihandelsaftaler og sæljagt, da sæljagt også fandt sted Norge. Ikke desto mindre ville 
Kommissionen gøre alt, hvad der stod i dens magt, for at standse drabet på sæler.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben. Udvalget om international 
handel skulle informeres om udvalget for andragenders støtte til Kommissionens 
holdning.

5. Andragende 0359/2011 af Krystyna Szewczyk, polsk statsborger, og 870 
medunderskrivere, om opførelse af et biogasanlæg i Konopnica i det centrale 
Polen og den dermed forbundne misligholdelse af EU's miljølovgivning 

Indlæg: Formanden, Alicja Kozlowska (Kommissionens repræsentant).

Medlemmerne bemærkede betydningen af dette andragende i forbindelse med 
evalueringen af Kommissionens kommende forslag til et revideret direktiv om 
miljøindvirkningsvurdering. 

Afgørelse: Behandlingen af dette andragende skulle forblive åben, indtil der forelå et 
resultat fra retsprocedurerne i Polen. 
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6. Andragende 0751/2011 af Jean Louis Posté, fransk statsborger, for "Mauves 
Vivantes", og to medunderskrivere, om en losseplads til ikkefarligt 
industriaffald, der hævdes at overtræde direktivet om deponering af affald 
1999/31/EF i Bucy-Saint-Liphard (Loiret) 

Indlæg: Formanden, Jean-Louis Posté (andrager), Bartosz Zamrzycki (Kommissionens 
repræsentant), Philippe Boulland og Margrete Auken.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle forblive åben. En skrivelse med 
anmodning om redegørelse for spørgsmål rejst af medlemmerne (overholdelse af 
direktiv 1999/31/EF om affaldsanlæg og 2006/12/EF om affaldshierarki) ville blive 
sendt til præfekten i Loiret. 

*
*     *

Carlos José Iturgaiz Angulo (næstformand) overtog forsædet fra kl. 16.10-16.40.

*     *
*

7. Andragende 0626/2011 af Daniel Marian Iorga, rumænsk statsborger, for 
"Plataforma de Afectados por la Hipoteca", om påstået krænkelse af den spanske 
forfatning i forbindelse med optagelse af banklån til køb af privat ejendom
og
Andragende 179/2012 af José Manuel Álvarez Martin, spansk statsborger, om 
indførelse og accept af datio in solutum (anden modydelse end betaling) i Spanien 
i forbindelse med udsættelser
og
Andragende 644/2012 af José Manuel Álvarez Martin, spansk statsborger, om 
praksis i forbindelse med pant og indførelse af datio in solutum (anden 
modydelse end betaling) i Spanien 

Indlæg: Formanden, Maciej Berestecki (Kommissionens repræsentant) og Margrete 
Auken.

Carlos José Iturgaiz Angulo udtrykte skuffelse over, at andragenderne ikke var til 
stede, og håbede, at de ville kunne deltage i drøftelsen på næste møde.

Afgørelse: behandlingen af andragendet skulle forblive åben, indtil Parlamentets 
betænkning om realkreditdirektivet forelå.

8. Andragende 1002/2011 af John Parsons, britisk statsborger, for Costa del Sol 
Action Group, om manglen på klageprocedurer og ombudsmandsinstitution på 
det finansielle område i Spanien 

Indlæg: Formanden, Salvatore Gnoni (Kommissionens repræsentant)
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Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes. Fremsendes til orientering til 
Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse.

*
*     *

Mødet udsat kl. 16.40 og genoptaget kl. 17.00 af Erminia Mazzoni (formand).

*     *
*

9. Koordinatormøde kl. 17.00-18.30 (for lukkede døre)

Den 9. oktober 2012

Mødet åbnet tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 9.10 af Erminia Mazzoni (formand).

10. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes beslutninger

I. Udvalget for andragender netportal: Præsentation af Business Processing 
Model ved DG ITEC

Medlemmerne tog oplysningerne til efterretning og bekræftede deres støtte til 
initiativet og nødvendigheden af at sikre, at dette projekt ville give prioritet af 
præsidiet med henblik på fuldførelse senest i efteråret 2013 i Borgernes Europaår 
og i god tid før påbegyndelsen af den europæiske valgkampagne. 

II. Behandling af programmet for delegationsbesøg i 2013 og afholdelse af 
offentlige høringer

 Besøg:
Medlemmerne besluttede at anmode om foreløbige tilladelser til 
undersøgelsesrejser til:
- Spanien (Galicien) vedrørende vandforurening i Vigo-deltaget.
- Grækenland i forbindelse med andragender vedrørende affaldsanlæg, 

miljøspørgsmål samt eventuelle andragender vedrørende virkningen af den 
økonomiske og finansielle krise.
Forslaget om at besøge Irland godkendtes også, men det skulle finde sted 
efter det irske formandskab.
I dets anmodning til præsidiet ville udvalget forbeholde sig muligheden af 
at anmode om tilladelse til andre besøg for at reagere på behov, der opstod 
i forbindelse med andragender. 

 Offentlige høringer: 
Medlemmerne bekræftede igen, at de ville medorganisere en offentlig høring 
om unionsborgerskab sammen med LIBE og Europa-Kommissionen den 19. 
februar 2013.
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Et projekt for en offentlig høring om en europæisk finanspolitisk union for at 
følge Duff-Leinen-andragendet op bekræftedes også og vil blive yderligere 
bearbejdet.

III. Henstillinger vedrørende andragender, der sættes spørgsmålstegn ved af 
medlemmerne1:

 Andragende 0540/2012 vedrørende stenbrydning på De Baleariske Øer og 
påståede uregelmæssigheder ved gennemførelsen af direktivet om 
miljøindvirkningsvurdering: Iturgaiz forbehold trukket tilbage;

 Andragende 0555/2012 fra EQUO vedrørende mangel på transparens for 
"Euro-Vegas"-projektet og indvirkningen på miljøet - Iturgaiz's forbehold 
trukket tilbage;

 Andragende 0359/2012, 0559/2012 og 0683/2012 er andragender 
vedrørende off-shore olieeftersøgning rundt om De Kanariske Øer og 
miljøindvirkningen heraf - Iturgaiz's forbehold trukket tilbage;

 Andragende 0635/2012 angående den officielle rapport om Spanair-
flyulykken i Madrid i 2008 - Iturgaiz mente, støttet af Auken, at dette 
andragende ikke kunne behandles, fordi emnet faldt ind under den nationale 
myndigheds beføjelser;

 Iturgaiz anmodede om yderligere oplysninger vedrørende den 
omstændighed, at Kommissionen i august 2012 og i slutningen af september 
2012 havde modtaget to anmodninger fra PETI-Udvalget om oplysninger 
vedrørende andragende 0359/2012 og 0559/2012, før andragenderne 
opfyldte betingelserne for behandling;

 Henstillingerne vedrørende følgende andragender om Jugendamt's 
afgørelser anfægtedes af Boulland (se hans vedhæftede bemærkninger): 
0477/2012, 0478/2012, 0481/2012, 0486/2012, 0490/2012, 0520/2012, 
0526/2012, 0531/2012, 0560/2012, 0565/2012, 0573/2012 og 0575/2012.

Udsat til næste møde.

IV. Forslag fremsat af PPE-Gruppen vedrørende:

 Regler om udvalgsdelegationer

 Gennemførelse af artikel 202 om korte beslutninger

Koordinatorerne anmodes om at behandle forslagene og drøfte dem på næste 
møde den 6. november.

                                               
1 Medlemmerne henvises til artikel 201, stk. 7, hvor der blandt andet står følgende: ”Når det kompetente udvalg 
ikke til enighed om, hvorvidt andragendet opfylder betingelserne for behandling, erklæres andragendet for at 
opfylde disse betingelser, hvis mindst en fjerdedel af udvalgets medlemmer anmoder herom.” Yderligere 
oplysninger om de nævnte andragender kan findes i ePetion.
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V. Anmodning fra David Skinner (andragende 0901/2008) om foreningsfrihed 
(Sverige)

Medlemmerne ville ikke fremsætte det foreslåede udkast til beslutning. 

VI. Foreløbigt udkast til dagsorden for mødet den 6. november

Udkastet til dagsorden for udvalgsmødet godkendtes.

VII. Liste over tvivlsspørgsmål modtaget siden september-mødet.

Kommentarer til den udsendte liste skulle sendes til sekretariatet senest den 10. 
oktober kl. 17.00. Hvis der ikke var nogen kommentarer, ville listen blive 
betragtet som godkendt.

VIII. Behandling og godkendelse af udkast til programmer for 
undersøgelsesrejser og valg af delegationsledere til Italien

 Besøg i Polen: Medlemmerne bekræftede, at rejsen var annulleret, fordi 
flere deltagere havde trukket sig tilbage. En eventuel ændring af tidsplanen 
i 2013 ville blive drøftet på et senere tidspunkt.

 Rejse til Italien, Rom og Napoli: Juridisk Tjenestes udtalelse vedrørende 
muligheden for, at formanden kunne lede en delegation i sit eget land, var 
blevet modtaget og uddelt. Koordinatorerne (S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 
og ALDE) havde imidlertid givet udtryk for modstand mod valg af 
formanden som leder af delegationen til Italien. Protokollen ville blive 
videresendt til Formandskonferencen for at få en udtalelse på grundlag af 
forretningsordenens artikel 19 om det hensigtsmæssige i, at formanden 
fortsat spillede denne rolle i betragtning af den manglende politiske støtte 
fra et flertal af grupperne inden for PETI-Udvalget. 

IX. Diverse sager, punkter til orientering

Medlemmerne tog problemerne vedrørende organisationen af arrangementet 
med så kort varsel, Præsidiets ansvar og forslaget om at udsætte EDF-
arrangementet, der var fastlagt til den 5. december, til efterretning på grund af 
overvældende tekniske hindringer.

11. Andragende 1550/2010 af P.G., maltesisk statsborger, om Palumbo skibsværftets 
miljøforurening og trussel imod den menneskelige sundhed i Malta

Indlæg: Formanden, Marco Paviotti (Kommissionens repræsentant), Peter Jahr.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen efter dens møde med de maltesiske 
myndigheder.
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12. Andragende 0432/2011 af José A Guerrero Dominguez, spansk statsborger, for 
"Plataforma Vecinal Pro-Soterramiento Autovía CA-33" (naboernes platform for 
nedgravning af motorvej CA-33), om støjforurening fra en motorvej i bymæssig 
bebyggelse i Cadiz, Spanien, som hævdes at være i strid med direktiv 2002/49/EF 
om vurdering og styring af ekstern støj

Indlæg: Formanden, José Guerrero Dominguez (andrager), Marco Paviotti 
(Kommissionens repræsentant), Carlos José Iturgaiz Angulo.

Kommissionen havde ikke modtaget alle de oplysninger, der var nødvendige for at 
behandle andragendet, fra de spanske myndigheder.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen.

13. Andragende 0306/2011 af Carmel Spiteri, maltesisk statsborger, for beboere i 
Santa Venera, og 160 medunderskrivere, om påstået luft- og støjforurening, der 
overskrider de grænser, som er defineret i EU-lovgivningen, fra en ringvej i deres 
område (Santa Venera)

Indlæg: Formanden, Marco Gasparinetti (Kommissionens repræsentant), Peter Jahr.

Kommissionen aflagde en beretning om de samtaler, der for øjeblikket fandt sted med 
de maltesiske myndigheder, og understregede, at de var villige til at forbedre 
luftkvaliteten. 

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen efter dens møde med de maltesiske 
myndigheder.

14. Andragende 1042/2011 af Reinhard Uhrig, tysk statsborger, for "Friends of the 
Earth Austria", og 98.500 medunderskrivere, om øjeblikkelig påbegyndelse af en 
verdensopspændende udfasning af kernekraft 

Indlæg: Formanden, Wolfgang Kilb (Kommissionens repræsentant), Margrete Auken 
og Richard Seeber.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen. Fremsendes til orientering til Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi.

15. Andragende 1078/2009 af Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia, spansk 
statsborger, om Garoñaatomkraftværket, Burgos

Indlæg: Formanden, Wolfgang Kilb (Kommissionens repræsentant) og Willy Meyer.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen om, hvornår kraftværket endelig ville blive 
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lukket. Fremsendes til orientering til Udvalget om Industri, Forskning og Energi.

16. Andragende 1026/2011 af Gredo Förster, tysk statsborger, om bygning af et 
kernekraftværk i havet

Indlæg: Formanden, Wolfgang Kilb (Kommissionens repræsentant).

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville blive afsluttet. Fremsendes til orientering 
til Udvalget om Industri, Forskning og Energi.

17. Andragende 1403/2011 af H. W. F., tysk statsborger, om udvidelse af 
atomkraftværket i Temelin i Tjekkiet

Indlæg: Formanden, Marta Moren Abat og Wolfgang Kilb (Kommissionens 
repræsentant), Ulrike Lunacek og Richard Seeber.

Afgørelse: Behandling af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen vedrørende artikel 4 vandrammedirektivet. 
Fremsendes til orientering til Udvalget om Industri, Forskning og Energi.

18. Andragende 0429/2010 af Robert Houliston, britisk statsborger, for "Partido para 
Orihuela Costa" (partiet for Orihuela Costa), og 7000 medunderskrivere, om 
byudviklingen i Cala Mosca i Orihuela, Valencia

Indlæg: Formanden, Robert Houliston (andrager), José M Ramos Florido 
(Kommissionens repræsentant), Margrete Auken og Peter Jahr.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen.

19. Andragende 0010/2006 af Patrick Culhane, formodentlig irsk statsborger, for 
Cappagh Farmers Support Group, om fabrikken Aughinish Alumina Plant i 
Irland

Indlæg: Formanden, Gabriella Gerzsenyi (Kommissionens repræsentant) og Victor 
Bostinaru.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen, med et særligt vågent øje på den giftige 
slam. Eventuelt emne for en undersøgelsesrejse til Irland.

20. Andragende 0760/2007 af Cosimo Fracasso, italiensk statsborger, om en 
dioxinalarm i Taranto

Indlæg: Formanden, Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen), Crescenzio 
Rivellini, Andrea Zanoni, Peter Jahr, Amalia Sartori, Victor Bostinaru, Margrete 
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Auken, Mario Borghezio og Barbara Matera.

Antonio Tajani fremførte, at ILVA ikke blot var et italiensk problem, for på grund af 
stålværkets størrelse kunne dets miljøindvirkning konstateres overalt i Europa. Industri-
og miljøpolitikken skulle drøftes den følgende dag på et møde i Rådet i Luxembourg. 
EU forsøgte at kombinere en øget industrialisering med en intelligent og effektiv 
regulering. Han gav en række eksempler, bl.a.: adgang til kredit, innovation og 
forskning, den grønne økonomi, rumsektoren, kommunikation, elektriske biler, 
jernbaneindustrien, mindre forurenende skibe og vedvarende energi. Målet var at finde 
en balance mellem industri-, miljø- og sundhedspolitikkerne. 

Crescenzio Rivellini sagde, at han afventede resultatet af ovennævnte rådsmøde, før 
forhandlingerne med Kina indledtes. Han tilføjede, at stålvirksomhederne i Syditalien 
skulle pålægges bøder.

Andrea Zanoni forklarede, at det var blevet bevist ved retten, at selv modermælk var 
forurenet med toksiner fra stålværkerne.

Amalia Sartori, Barbara Matera, Victor Bostinaru og Margrete Auken talte om det 
nødvendige i en alternativ industripolitik, modstand mod lobbygrupperne og en konstant 
overvågning foretaget af EU. 

Peter Jahr foreslog at fremsætte en beslutning om spørgsmålet. 

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, mens man ventede på 
yderligere oplysninger fra Kommissionen. En mundtlig forespørgsel fra Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi ville blive drøftet på plenarforsamlingen. En beslutning 
ville ligeledes blive udarbejdet af Udvalget for Andragender i overensstemmelse med 
artikel 202, stk. 2.

*
*     *

Mødet udsat kl. 12.10 og genoptaget kl. 15.15 af Erminia Mazzoni (formand).

*     *
*

21. Workshop

Udvinding og udnyttelse af skifergas i Den Europæiske Union og indvirkningerne heraf 
for miljø- og energipolitikken på baggrund af de modtagne andragender

I. Ajourført version af undersøgelsen "Indvirkninger af skifergasudvinding 
for miljøet og menneskers sundhed", af Matthias Altmann, Ludwig-Bölkow-
Systemtechnik GmbH
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II. "Ukonventionelle gasressourcer – en udfordring for fremtiden" af 
professor Nicolae Anastasiu, medlem af det rumænske akademi, Bukarest 
Universitet

Indlæg: Formanden, Carina Vopel (Kommissionens repræsentant), Lena 
Kolarska-Bobinska og Konrad Szymanski.

Lena Kolarska-Bobinska og Konrad Szymanski fremførte, at Kommissionens 
undersøgelse, som lige var blevet uddelt, sagde nøjagtig det modsatte af, hvad 
de to talere lige havde sagt. De følte sig skuffede, for der var nogle polske 
undersøgelser, som var meget positive med hensyn til udvinding og udnyttelse 
af skifergas.

Mattias Altmann udtalte, at hans undersøgelse ikke var negativ, men at han 
simpelthen redegjorde for de potentielle risici. Han mente imidlertid, at det 
russiske system var mere miljøvenligt, for så vidt angik kuldioxidemissioner.

III. Præsentation af andragende modtaget fra Frankrig (0504/2012) af 
andrageren Danièle Favari. Kort indledning ved formanden for Udvalget 
for Andragender modtaget fra Rumænien (0444/2012 og 0596/2012).

Juridisk analyse af andragenderne modtaget fra Frankrig og Rumænien 
ved Florent Pelsy og Marta Ballesteros, Miljø (konsulentfirma)

Indlæg: Formanden, Carina Vopel (Kommissionens repræsentant), Marta 
Ballesteros, Victor Bostinaru, Konrad Szymanski, Sabine Wils, Lena 
Kolarska-Bobinska, Sandrine Bélier, Philippe Boulland og Boguslaw Sonik.

Marta Ballesteros mente, at den manglende lovgivning førte til, at 
skifergasefterforskningen og -udvindingen blev foretaget på en uacceptabel, 
farlig måde.

Victor Boştinaru mente, at man var nødt til at konfrontere de magtfulde 
lobbyer og multinationale selskaber ved at kræve transparens fra 
medlemsstaterne.

Sabine Wils sagde, at skifergasspørgsmålet var fuldstændig i modstrid med 
vandrammedirektivet. 

Sandrine Bélier sagde, at Parlamentet var opmærksom på manglen på 
lovgivning, men tilføjede, at det arbejdede på at forhindre anvendelse af 
kemiske stoffer og vandforurening forårsaget af denne metode til 
skifergasefterforskning. 

Philippe Boulland udtalte, at han var imod denne metode til udvinding af 
skifergas af miljømæssige årsager.

Afgørelse: Behandlingen af andragenderne skulle forblive åben, og de ville 
blive drøftet på mødet i marts eller april 2013 efter udarbejdelse af en 
beslutning om dette emne, som ville blive forelagt koordinatorerne til 
godkendelse. 
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IV. Præsentation af andragende modtaget fra Bulgarien (0886/2011) af 
andragerne Vesko Dimov og Dushana Zdravkova. Præsentation af et 
andragende modtaget fra Polen (0578/2012) af andrageren Teresa Wojda. 
Kort redegørelse ved formanden for to andre andragender modtaget fra 
Polen (1378/2011 og 0761/2012)

Analyse af andragenderne modtaget fra Bulgarien og Polen ved Dr. 
Michael LaBelle, universitetsadjunkt, Det Centraleuropæiske Universitet, og 
Stanisław Nagy, PhD, lektor ved AGH Universitet for Videnskab og Teknologi 
i Krakow, Polen

Indlæg: Formanden, Dushana Zdravkova og Teresa Wojda (andragere), 
Carina Vopel (Kommissionens repræsentant), Michael LaBelle, Stanisław 
Nagy,

Afgørelse: Behandlingen af andragenderne skulle forblive åben, og de ville 
blive drøftet på mødet i marts eller april 2013 efter udarbejdelse af en 
beslutning om dette emne, som ville blive forelagt koordinatorerne til 
godkendelse. 

*
*     *

Peter Jahr overtog forsædet fra kl. 18.07 til kl.18. 40.

*     *
*

V. Præsentation af andragende modtaget fra Det Forenede Kongerige 
(0895/2012) af andrageren Rosemary Rechter

Analyse af andragendet modtaget fra Det Forenede Kongerige ved John 
Broderick, Tyndall Centre for Climate Change Research Manchester

"Risks and assets of the exploration of shale gas, the case of UK" ved 
professor Michael Stephenson, British Geological Survey, Det Forenede 
Kongerige

Svar fra de berørte parter: andragerne, repræsentanter for de lokale 
myndigheder, Europa-Kommissionen (GD Miljø og GD Energi), 
repræsentanter for erhvervslivet.

Indlæg: Formanden, John Broderick, Michael Stephenson, Keith Taylor, 
Carina Vopel (Kommissionens repræsentant), Sandrine Bélier, Gerald Häfner, 
Americ de Valon (repræsentant for Collectif Ile de France), Szymon Polak 
(Den polske Faste Repræsentation) og Georghe Dutu (Den rumænske Faste 
Repræsentation) .

John Broderick og Michael Stephenson sagde, de var imod denne metode til 
skifergasudvinding, da den havde vist sig at forårsage jordskælv. 
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Keith Taylor understregede, at Det Forenede Kongerige for nylig havde 
bebudet skattebegunstigelser til virksomheder, som udvandt skifergas. Han 
mente, at EU havde pligt til at forklare farerne forbundet med 
skifergasudvinding. 

Gerald Häfner foreslog at fastlægge et moratorium for at få tid til yderligere 
forskning vedrørende emnet.

Szymon Polak udtrykte sin støtte til denne metode for skifergasefterforskning 
og -udvinding. Efter hans mening havde Polens erfaringer været meget 
positive.

Georghe Dutu sagde, at han ville sende en meddelelse til udvalgssekretariatet 
om dette emne.

Formanden meddelte, at den holdning, der skulle sendes til Kommissionen, 
ville blive drøftet på et koordinatormøde. 

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle forblive åben, og det ville blive 
drøftet på mødet i marts eller april 2013 efter udarbejdelse af en beslutning om 
dette emne, som ville blive forelagt koordinatorerne til godkendelse.

22. Behandling af B-andragender

Andragende 0878/2008, 1148/2008, 1213/2008, 1239/2010, 1584/2010, 0266/2011, 
0273/2011, 0719/2011, 0788/2011, 0853/2011 (på den betingelse, at det sendes til 
orientering til TRAN), 0951/2011, 1030/2011 og 1169/2011 afsluttedes på grundlag af 
den skriftlige information fra Europa-Kommissionen.

Andragende 0580/2011 forblev åbent efter anmodning fra Margrete Auken.

23. Tid og sted for næste møde

Den 6. november 2012 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30, Bruxelles

*
*     *

Mødet hævet kl. 18.40 af Peter Jahr.

*     *
*

Bilag:
Liste over andragender, der opfyldte betingelserne for behandling siden sidste møde den 19.-
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20. september 2012.
Liste over andragender, der skulle tilbagetages, afsluttes eller genoptages i henhold til bilaget 
til formandens bemærkninger
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