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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2012)1008

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου 2012, από 15.00 έως 18.30

και της 9ης Οκτωβρίου 2012, από τις 09.00 έως τις 12.30 και από τις 15.00 έως τις 18.30
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012, στις 15.15, υπό την προεδρία της κ. 
Erminia Mazzoni (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

2. Η πρόεδρος ανακοινώνει τα κύρια θέματα που θα συζητηθούν στη συνάντηση: 

 Διοξίνες στο Taranto – Ιταλία – παρουσία του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Tajani 
 Εμπόριο φώκιας με τον Καναδά
 Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στη Γαλλία (Loiret)
 Υποθήκες ακινήτων στην Ισπανία
 Μόλυνση σε ναυπηγεία στη Μάλτα
 Αναφορές σχετικά με την ασφάλεια σε σταθμούς παραγωγής πυρηνικής ενέργειας

Ημερίδα για εξεύρεση και εκμετάλλευση αερίου από σχιστολιθικά πετρώματα 

Οι αναφέροντες στα ακόλουθα σημεία της ημερήσιας διάταξης είναι παρόντες:
 σημείο 4 σχετικά με το εμπόριο φώκιας
 σημείο 6 σχετικά με επικίνδυνους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο Loiret 

- Γαλλία
 σημείο 14 σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο στον αστικό αυτοκινητόδρομο 

Cádiz
 σημείο 15 από τους Friends of the Earth Αυστρίας, σχετικά με τη σταδιακή 

κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας
 σημείο 19 σχετικά με τον αντίκτυπο του σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης στο 

περιβάλλον, στην Orihuela στη Βαλένθια.
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Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με την εξής τροποποίηση: το σημείο 7 αναβάλλεται 
για την επόμενη συνεδρίαση και το σημείο 9 θα συζητηθεί πριν το σημείο 8.

3. Ανακοινώσεις του προέδρου

Το παράρτημα επί των σημειώσεων της προέδρου έχει διανεμηθεί για σχολιασμό 
όσον αφορά την επανεξέταση ή την περάτωση ορισμένων αναφορών για τους 
αναφερθέντες λόγους. Όσον αφορά την 1266/2011, με την αρνητική ψήφο της 
Margrete Auken, δεν συμφωνήθηκε η επανεξέτασή της.

3. Διάφορα

Τα μέλη κλήθηκαν να παρακολουθήσουν μια σύντομη παρουσίαση των τελευταίων 
εξελίξεων σχετικά με τη νέα δικτυακή πύλη για την Επιτροπή Αναφορών.

4. Αναφορά 1044/2011 της Joanna Swabe, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Humane Society International», η οποία συνοδεύεται από 22 υπογραφές, 
σχετικά με τη σύσταση της καναδικής κυβέρνησης σε συνδυασμό με το 
συμβούλιο διαμεσολάβησης του ΠΟΕ σε σχέση με την εκτέλεση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Σεπτεμβρίου 2009 περί εμπορίου προϊόντων φώκιας

Ομιλητές: η προέδρος, Joanna Swabe (αναφέρουσα), Colin Brown (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), David Martin, Keith Taylor, Miguel Angel Martínez Martínez και Peter 
Jahr.

Όλοι οι ομιλητές κρίνουν ομόφωνα ότι πρέπει να τεθεί τέλος σε αυτή τη βάρβαρη 
πρακτική. Ο David Martin υπογραμμίζει τη σχέση που πρέπει να καθιερωθεί μεταξύ 
των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και της πρακτικής της θανάτωσης της 
φώκιας. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής αντίθετα αρνείται ότι αυτή η σχέση αποτελεί 
τη σωστή πρακτική για την επίτευξη σωστών διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι και η 
Νορβηγία εφαρμόζει την ίδια πρακτική. Εντούτοις η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει όλα 
τα δυνατά μέσα για να εμποδίσει αυτή τη σφαγή.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή. Η Επιτροπή Διεθνούς 
Εμπορίου θα πρέπει να ενημερωθεί για την υποστήριξη της Επιτροπής Αναφορών στη 
θέση της Επιτροπής.

5. Αναφορά 359/2011, της Krystyna Szewczyk, πολωνικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 870 υπογραφές, σχετικά με την κατασκευή μονάδας παραγωγής 
βιοαερίου στην Konopnica της κεντρικής Πολωνίας και τη σχετιζόμενη με αυτήν 
παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ 

Ομιλητές: η πρόεδρος, Alicja Kozlowska (εκπρόσωπος της Επιτροπής).

Τα μέλη σημειώνουν τη σημασίας της αναφοράς στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 
προσεχούς επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοικτή, εν αναμονή της έκβασης 
της δικαστικής διαδικασίας στην Πολωνία. 

6. Αναφορά 0751/2011 του Jean Louis Posté, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Mauves Vivantes», η οποία συνοδεύεται από δύο υπογραφές, σχετικά με 
εικαζόμενη παράβαση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή 
αποβλήτων από έναν χώρο ταφής (μη επικίνδυνων) βιομηχανικών αποβλήτων 
στο Bucy-Saint-Liphard (Loiret)

Ομιλητές: η πρόεδρος, Jean-Louis Posté (αναφέρων), Bartosz Zamrzycki 
(εκπρόσωπος της Επιτροπής), Philippe Boulland και Margrete Auken.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοικτή. Μία επιστολή με την 
οποία θα ζητούνται διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που έθεσαν οι βουλευτές 
(τήρηση των οδηγιών 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων και 2006/ 
12/ΕΚ για την ιεράρχηση των αποβλήτων) θα απευθυνθεί στο νομάρχη του Loiret. 

*
Η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία του Carlos José Iturgaiz Angulo, αντιπροέδρου, 

από τις 16.10 έως τις 16.40.
*

7. Αναφορά 626/2011 του Daniel Marian Iorga, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Plataforma de Afectados por la Hipoteca», σχετικά με εικαζόμενη 
παραβίαση του ισπανικού Συντάγματος σε σχέση με τις υποθήκες που 
συστήνονται για την αγορά ακινήτων
και την
Αναφορά 179/2012 του José Manuel Álvarez Martín, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την καθιέρωση και την αποδοχή της έννοιας της μεταβίβασης αντί 
πληρωμής (datio in solutum) στην Ισπανία σε περιπτώσεις εξώσεων
και την
Αναφορά 644/2012 του José Manuel Martin Alvarez, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις πρακτικές ενυπόθηκων δανείων και την καθιέρωση της έννοιας 
της μεταβίβασης αντί πληρωμής (datio in solutum) στην Ισπανία

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Helmut Bloech (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Margrete 
Auken 

Ο Carlos José Iturgaiz Angulo εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απουσία των 
αναφερόντων και την επιθυμία να συμμετάσχουν σε προσεχή συνεδρίαση.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοικτή, εν αναμονή της έκθεσης 
του Κοινοβουλίου σχετικά με την οδηγία για τα ενυπόθηκα δάνεια.

8. Αναφορά 1002/2011 του John Parsons, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Costa del Sol Action Group, σχετικά με την έλλειψη διαδικασιών υποβολής 
καταγγελιών και υπηρεσιών διαμεσολάβησης στον χρηματοοικονομικό τομέα 
στην Ισπανία
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Ομιλητές: ο πρόεδρος, Salvatore Gnoni (εκπρόσωπος της Επιτροπής)

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς ολοκληρώνεται. να διαβιβασθεί προς ενημέρωση 
στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών.

*
Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 16.40 και επαναλαμβάνεται στις 17.00 υπό την προεδρία της 

Erminia Mazzoni, προέδρου.
*

9. Συνεδρίαση των συντονιστών από τις 17.00 έως τις 18.30 (κεκλεισμένων των 
θυρών)

9 Οκτωβρίου 2012

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012, στις 9.10, υπό την προεδρία της 
Erminia Mazzoni, προέδρου.

10. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

I. Δικτυακή πύλη της Επιτροπής Αναφορών: Παρουσίαση της λειτουργίας του 
επιχειρηματικού μοντέλου από τη ΓΔ ITEC.

Τα μέλη σημειώνουν την πληροφορία και επιβεβαιώνουν την υποστήριξή τους στην 
πρωτοβουλία και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι θα δοθεί προτεραιότητα στο έργο 
από το Προεδρείο ώστε να ολοκληρωθεί μέχρι το φθινόπωρο του 2013 το αργότερο 
κατά τη διάρκεια του Έτους του Ευρωπαίου Πολίτη, και σε εύθετο χρόνο πριν την 
έναρξη της εκστρατείας για τις ευρωεκλογές.

II. Εξέταση του προγράμματος των επισκέψεων των αντιπροσωπειών για το 2013 
και οργάνωση των δημοσίων ακροάσεων.

 Επισκέψεις:
Τα μέλη αποφάσισαν να ζητήσουν εκ των προτέρων έγκριση για διερευνητικές 
επισκέψεις στην
- Ισπανία (Γαλικία), σχετικά με τη ρύπανση των υδάτων στις εκβολές του Vigo
- Ελλάδα, σχετικά με τις αναφορές για τους χώρους υγειονομικής ταφής, τα 
περιβαλλοντικά θέματα, κυρίως αυτά που ασχολούνται με τις συνέπειες της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Εγκρίθηκε επίσης η πρόταση επίσκεψης στην Ιρλανδία, αλλά θα πραγματοποιηθεί 
μετά την Ιρλανδική Προεδρία.
Στην αίτησή της προς το Προεδρείο, η επιτροπή θα διατηρήσει τη δυνατότητα να 
ζητήσει άδεια για συμπληρωματικές επισκέψεις, προκειμένου να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες που προκύπτουν από τις αναφορές.

 Δημόσιες ακροάσεις:
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Τα μέλη επιβεβαιώνουν τη δέσμευση για συνδιοργάνωση μιας δημόσιας ακρόασης 
σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια σε συνεργασία με την LIBE και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 19 Φεβρουαρίου 2013. 
Επιβεβαιώνεται επίσης και θα αναπτυχθεί περαιτέρω το σχέδιο για δημόσια ακρόαση 
σχετικά με μία ευρωπαϊκή δημοσιονομική ένωση για την παρακολούθηση της 
αναφοράς Duff-Leinen.

III. Παρατηρήσεις των μελών σχετικά με αμφισβητούμενες αναφορές:1

 Η αναφορά 540-12 σχετικά με τις εργασίες εξόρυξης στις Βαλεαρίδες Νήσους και 
εικαζόμενες παρατυπίες κατά την εφαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ - αποσύρεται η 
επιφύλαξη του κ. Iturgaiz·

 Αναφορά 555-12 εξ ονόματος της EQUO σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας στο 
σχέδιο "Euro-Vegas" και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον - αποσύρεται η επιφύλαξη 
του κ. Iturgaiz·

 Αναφορές 359-12, 559-12, 683-12 που αφορούν την υπεράκτια αναζήτηση 
πετρελαίου στην περιοχή των Καναρίων Νήσων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της -
αποσύρεται η επιφύλαξη του κ. Iturgaiz·

 Αναφορά 635-12 σχετικά με την επίσημη έκθεση του αεροπορικού ατυχήματος 2008 
Spanair στη Μαδρίτη - ο κ. Iturgaiz με την υποστήριξη της κ. Auken κρίνουν ότι η 
αναφορά δεν είναι παραδεκτή διότι το θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών 
αρχών.

 Ο κ. Iturgaiz ζητεί επίσης διευκρινίσεις σχετικά με το γεγονός ότι το ΕΚ έλαβε τον 
Αύγουστο 2012 και στα τέλη Σεπτεμβρίου 2012 δύο αιτήσεις από την PETI με τις 
οποίες ζητούνται πληροφορίες για τις αναφορές 359-12 και 559-12, πριν οι αναφορές 
κριθούν παραδεκτές.

 Οι συστάσεις σχετικά με τις ακόλουθες αναφορές για αποφάσεις της Jugendamt 
αμφισβητούνται από τον κ. Boulland (βλ. συνημμένες παρατηρήσεις): 477-12, 478-
12, 481-12, 486-12, 490-12, 520-12, 526-12, 531-12, 560-12, 565-12, 573-12 και 575-
12.

Η απόφαση αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση.

IV. Προτάσεις που υπέβαλε η Ομάδα PPE σχετικά με:

 Κανόνες για τις αντιπροσωπείες επιτροπών

 Εφαρμογή του άρθρου 202 για σύντομα ψηφίσματα.

Οι συντονιστές καλούνται να εξετάσουν τις προτάσεις και να τις συζητήσουν στην 

                                               
1 Τα μέλη αναφέρονται στο άρθρο 201, παράγραφος 7 το οποίο δηλώνει μεταξύ άλλων "Εάν η αρμόδια επιτροπή 
δεν καταλήγει σε συμφωνία όσον αφορά το παραδεκτό της αναφοράς, η αναφορά κηρύσσεται παραδεκτή κατόπιν 
αιτήσεως τουλάχιστον του ενός τετάρτου των μελών της επιτροπής."  Περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τις εν
λόγω αναφορές περιλαμβάνεται στην ePetition.
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επόμενη συνεδρίαση της 6ης Νοεμβρίου.

V. Αίτημα του κ. David Skinner (αναφορά 901-08) σχετικά με την ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι (Σουηδία)

Τα μέλη δεν συμφωνούν να υποβάλουν το προτεινόμενο σχέδιο ψηφίσματος. 

VI. Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση της 6ης Νοεμβρίου.

Εγκρίνεται το σχέδιο ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση της επιτροπής.

VII.Κατάλογος αμφισβητούμενων αναφορών που ελήφθησαν από τη συνεδρίαση 
του Σεπτεμβρίου.

Τα σχόλια για τον κατάλογο που κυκλοφόρησε θα πρέπει να απευθυνθούν στη 
γραμματεία έως τις 10 Οκτωβρίου, ώρα 17.00· μετά την ημερομηνία αυτή ο κατάλογος 
θα θεωρηθεί εγκεκριμένος.

VIII. Εξέταση και έγκριση των σχεδίων προγραμμάτων για τις διερευνητικές 
επισκέψεις και τον ορισμό των επικεφαλής της αντιπροσωπείας στην Ιταλία.

 Επίσκεψη στην Πολωνία: Τα μέλη επιβεβαιώνουν ότι η επίσκεψη ακυρώθηκε διότι 
πολλοί συμμετέχοντες αποσύρθηκαν. Ενδεχόμενος επαναπρογραμματισμός για το 
2013 θα εξετασθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

 Επίσκεψη στην Ιταλία, Ρώμη και Νάπολη: Η γνωμοδότηση της Νομικής 
Υπηρεσίας σχετικά με τη δυνατότητα της προέδρου να τεθεί επικεφαλής 
αντιπροσωπείας στη χώρα της έχει ληφθεί και κυκλοφορήσει. Οι συντονιστές (SD, 
Greens, GUE και ALDE) έχουν ωστόσο εκφράσει την αντίθεσή τους στο διορισμό 
της προέδρου ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας στην Ιταλία. Τα πρακτικά θα 
διαβιβαστούν στη Διάσκεψη των προέδρων, ώστε να δοθεί γνωμοδότηση, βάσει του 
άρθρου 19 του Κανονισμού, σχετικά με τη δυνατότητα της προέδρου να συνεχίσει 
να παίζει αυτό το ρόλο λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη πολιτικής στήριξης από την 
πλειοψηφία των ομάδων εντός της PETI. 

IX. Διάφορα, σημεία προς ενημέρωση.

Τα μέλη σημειώνουν τα προβλήματα που συνδέονται με τη διοργάνωση της εκδήλωσης 
σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, τις αρμοδιότητες του Προεδρείου και την πρόταση 
αναβολής της εκδήλωσης ΕΤΑ που έχει προγραμματισθεί για τις 5 Δεκεμβρίου λόγω των 
σημαντικών τεχνικών εμποδίων.

11. Αναφορά 1550/2010, του P.G., μαλτέζικης ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς περί 
περιβαλλοντικής ζημίας και απειλής για την ανθρώπινη υγεία από τα ναυπηγεία 
Palumbo στη Μάλτα

Ομιλητές: η πρόεδρος, Marco Paviotti (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Peter Jahr.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή, αναμένοντες περαιτέρω 
πληροφορίες από την Επιτροπή, μετά τη συνάντησή τους με τις αρχές της Μάλτας.
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12. Αναφορά 432/2011 του José A Guerrero Dominguez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Plataforma Vecinal Pro-Soterramiento Autovía CA-33», σχετικά με 
την ηχορρύπανση από αστικό αυτοκινητόδρομο στο Cádiz της Ισπανίας, η οποία 
εικάζεται ότι παραβιάζει την οδηγία 2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και 
τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου

Ομιλητές: η πρόεδρος, José Guerrero Dominguez (αναφέρων), Marco Paviotti 
(εκπρόσωπος της Επιτροπής), Carlos José Iturgaiz Angulo.

Η Επιτροπή δεν έλαβε από τις ισπανικές αρχές όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την 
εξέταση της αναφοράς.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Επιτροπή.

13. Αναφορά 306/2011 της Carmel Spiteri, μαλτεζικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των 
κατοίκων της Santa Venera, η οποία συνοδεύεται από 160 υπογραφές, σχετικά με 
ισχυρισμούς για ρύπανση του αέρα και ηχορύπανση που υπερβαίνουν τα όρια που 
θεσπίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ εξαιτίας περιφερειακής οδού στην περιοχή 
τους στη Santa Venera

Ομιλητές: η πρόεδρος, Marco Gasparinetti (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Peter Jahr.

Η Επιτροπή ανακοινώνει τις εν εξελίξει συνομιλίες με τις αρχές της Μάλτας, 
υπογραμμίζοντας την καλή θέληση που έχει διαπιστωθεί για τη βελτίωση της ποιότητας 
του αέρα. 

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή, εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Επιτροπή, μετά τη συνάντησή τους με τις αρχές της Μάλτας.

14. Αναφορά 1042/2011 του Reinhard Uhrig, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Friends of the Earth Αυστρίας, που συνοδεύεται από περίπου 98.500 υπογραφές, 
σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας που πρέπει να 
ξεκινήσει άμεσα σε παγκόσμιο επίπεδο

Ομιλητές: η πρόεδρος, Wolfgang Kilb (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Margrete Auken 
και Richard Seeber.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή, εν αναμονή γραπτών 
πληροφοριών από την Επιτροπή. Να διαβιβασθεί προς ενημέρωση στην Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.

15. Αναφορά 1078/2009 του Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τον σταθμό πυρηνικής ενέργειας της Garoña στο Burgos

Ομιλητές: η πρόεδρος, Wolfgang Kilb (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Willy Meyer. 

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή, εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Επιτροπή, μετά την τελική παύση λειτουργίας του πυρηνικού 
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σταθμού. Να διαβιβασθεί προς ενημέρωση στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας.

16. Αναφορά 1026/2011, του Gredo Förster, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατασκευή πυρηνικού σταθμού στη θάλασσα

Ομιλητές: η πρόεδρος, Wolfgang Kilb (εκπρόσωπος της Επιτροπής).

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς ολοκληρώνεται. Να σταλεί προς ενημέρωση στην 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας.

17. Αναφορά 1403/2011, του H.W.F., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την επέκταση 
του σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Temelin της Τσεχικής 
Δημοκρατίας

Ομιλητές: η πρόεδρος, Marta Moren Abat και Wolfgang Kilb (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Ulrike Lunacek και Richard Seeber.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή, εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Επιτροπή, σχετικά με το άρθρο 4 της οδηγίας πλαίσιο για τα 
ύδατα. Να διαβιβασθεί προς ενημέρωση στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας.

18. Αναφορά 429/2010 του Robert Houlistonse, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του κόμματος «Partido para Orihuela Costa», η οποία συνοδεύεται από 7.000 
υπογραφές, σχετικά με την οικιστική ανάπτυξη στην Cala Mosca της Orihuela στη 
Βαλένθια

Ομιλητές: η πρόεδρος, Robert Houliston (αναφέρων), José M Ramos Florido 
(εκπρόσωπος της Επιτροπής), Margrete Auken και Peter Jahr. 

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Επιτροπή.

19. Αναφορά 10/2006 του Patrick Culhane, εικαζόμενης ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ομάδας «Cappagh Farmers Support Group», σχετικά με το 
εργοστάσιο Aughinish Alumina στην Ιρλανδία

Ομιλητές: η πρόεδρος, Gabriella Gerzsenyi (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Victor 
Bostinaru.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Επιτροπή, με ειδική σύντομη παρατήρηση σχετικά με την τοξική 
λάσπη. Ενδεχομένως με την επιφύλαξη διερευνητικής επίσκεψης στην Ιρλανδία.

20. Αναφορά 760/2007 του Cosimo Fracasso, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προειδοποίηση για διοξίνες στο Taranto

Ομιλητές: Η πρόεδρος, Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), Crescenzio 
Rivellini, Andrea Zanoni, Peter Jahr, Amalia Sartori, Victor Bostinaru, Margrete 
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Auken, Mario Borghezio και Barbara Matera.

Ο Antonio Tajani δηλώνει ότι ILVA δεν είναι μόνο ιταλική περίπτωση, αλλά 
δεδομένου του μεγέθους της ιταλικής βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα, οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γίνονται αισθητές σε όλη την Ευρώπη. Η 
βιομηχανική πολιτική και περιβαλλοντική πολιτική θα συζητηθούν την επόμενη στη 
συνεδρίαση του Συμβουλίου στο Λουξεμβούργο. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
δηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει προσπάθειες για την αύξηση της 
εκβιομηχάνισης, αλλά ρυθμίζοντάς την με σωστό και έξυπνο τρόπο. Παρουσιάζει, 
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα παραδείγματα: την πρόσβαση στην πίστωση, την 
καινοτομία και την έρευνα, την πράσινη οικονομία, τη διαστημική βιομηχανία, τις 
επικοινωνίες, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τον τομέα των σιδηροδρόμων, τα καθαρότερα 
πλοία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο στόχος είναι να υπάρξει συμβιβασμός και
ισορροπία μεταξύ της βιομηχανικής πολιτικής, της περιβαλλοντικής πολιτικής και της 
πολιτικής για την υγεία.

Ο Crescenzio Rivellini δηλώνει ότι αναμένει την έκβαση της συνεδρίασης του 
Συμβουλίου για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Κίνα. Προσθέτει ότι 
πρέπει να επιβληθούν πρόστιμα στις εταιρείες χάλυβα στη Νότιο Ιταλία.

Ο Andrea Zanoni εξηγεί ότι έχει αποδειχθεί από τα δικαστήρια ότι ακόμη και το
μητρικό γάλα είναι μολυσμένο με τοξίνες από αυτές τις χαλυβουργίες.

Οι κ.κ. Amalia Sartori, Barbara Matera, Victor Bostinaru και Margrete Auken 
σχολιάζουν τη δημιουργία μίας εναλλακτικής βιομηχανικής πολιτικής, την αντίσταση 
στις ομάδες άσκησης πίεσης και μια συνεχή παρακολούθηση εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο Peter Jahr προτείνει την εκπόνηση ψηφίσματος επί του θέματος. 

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Επιτροπή. Μια προφορική ερώτηση της Επιτροπής 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, θα συζητηθεί στην ολομέλεια. Θα εκπονηθεί 
επίσης ψήφισμα, σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 2 από την Επιτροπή 
Αναφορών.

*

* *
Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.10 και επαναλαμβάνεται στις 15.15 υπό την προεδρία 

της Erminia Mazzoni (προέδρου).
* *
*

21. Εργαστήριο
Αναζήτηση και εκμετάλλευση σχιστολιθικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η 
επίπτωσή του στο περιβάλλον και στην ενεργειακή πολιτική, βάσει των αναφορών που 
ελήφθησαν
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I. Ενημερωμένη έκδοση τής μελέτης "Επιπτώσεις από την εξόρυξη 
σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη 
υγεία", του Matthias Altmann, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH

II. "Μη συμβατικές πηγές φυσικού αερίου - μία πρόκληση για το μέλλον" του 
Καθηγητή Nicolae Anastasiu, μέλους της Ρουμανικής Ακαδημίας, Πανεπιστήμιο 
Βουκουρεστίου

Ομιλητές: η πρόεδρος, Carina Vopel (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Lena 
Kolarska-Bobinska και Konrad Szymanski. 

Οι κ.κ. Lena Kolarska-Bobinska και Konrad Szymanski εκτιμούν ότι η μελέτη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διανεμήθηκε δηλώνει ακριβώς το αντίθετο 
από αυτό που μόλις επιβεβαίωσαν οι δύο ομιλητές. Αισθάνονται 
απογοητευμένοι διότι υπάρχουν πολωνικές μελέτες πολύ θετικές όσον αφορά 
τις δράσεις αναζήτησης και εκμετάλλευσης του αερίου από σχιστολιθικά 
πετρώματα.

Ο Mattias Altmann αναφέρει ότι η παρουσίασή του δεν είναι αρνητική, αλλά 
καταδεικνύει τους πιθανούς κινδύνους. Ωστόσο, θεωρεί ότι το ρωσικό 
σύστημα έχει, στην πράξη, πιο συμφέροντα από περιβαλλοντική άποψη 
χαρακτήρα όσον αφορά τις εκπομπές CO2.

III. Παρουσίαση της αναφοράς που ελήφθη από τη Γαλλία (0504/2012) από 
την αναφέρουσα κ. Danièle Favari. Σύντομη εισαγωγή από την πρόεδρο 
σχετικά με τις αναφορές που ελήφθησαν από τη Ρουμανία (0444/2012 και 
0596/2012).

Νομική ανάλυση των αναφορών που ελήφθησαν από τη Γαλλία και του 
Ρουμαία από τους Florent Pelsy και Marta Ballesteros, Milieu (Εταιρεία 
Συμβούλων)

Ομιλητές: η πρόεδρος, Carina Vopel (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Marta 
Ballesteros, Victor Bostinaru, Konrad Szymanski, Sabine Wils, Lena 
Kolarska-Bobinska, Sandrine Bélier, Philippe Boulland και Boguslaw Sonik.

Η Marta Ballesteros εκτιμά ότι υπάρχει νομοθετικό κενό που επιτρέπει την 
αναζήτηση και εκμετάλλευση του σχιστολιθικού αερίου με απαράδεκτη 
επικινδυνότητα.

Ο Victor Boştinaru εκτιμά ότι πρέπει να αντιμετωπισθεί η δύναμη των ομάδων 
άσκησης πίεσης και των πολυεθνικών εταιρειών, απαιτώντας διαφάνεια εκ 
μέρους των κρατών μελών.

Η Sabine Wils θεωρεί ότι σχετικά με το θέμα αυτό υπάρχει πλήρης 
ασυμβατότητα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα.

Η Sandrine Bélier αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίγνωση της 
έλλειψης νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα, αλλά ότι δραστηριοποιείται για να 
αποτρέψει τη χρήση χημικών ουσιών και τη ρύπανση των υδάτων που 
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προκαλείται από αυτό το είδος εκμετάλλευσης του σχιστολιθικού αερίου.

Ο Philippe Boulland επιβεβαιώνει την αντίθεσή του με αυτή τη μέθοδο 
απόκτησης σχιστολιθικού αερίου, για περιβαλλοντικούς λόγους.

Απόφαση: Οι εν λόγω αναφορές παραμένουν ανοικτές και θα συζητηθούν στη 
συνεδρίαση του Μαρτίου ή Απριλίου 2013, μετά την εκπόνηση ψηφίσματος 
επί του θέματος που θα υποβληθεί για έγκριση από τους συντονιστές. 

IV. Παρουσίαση αναφοράς που ελήφθη από τη Βουλγαρία (0886/2011) από 
τους αναφέροντες, τον κ. Vesko Dimov και την κ. Dushana Zdravkova. 
Παρουσίαση αναφοράς που ελήφθη από την Πολωνία (0578/2012) από την 
αναφέρουσα Teresa Wojda. Σύντομη εισαγωγή της προέδρου σχετικά με 
δύο άλλες αναφορές που ελήφθησαν από την Πολωνία(1378/2011 και 
0761/2012)

Ανάλυση των αναφορών που ελήφθησαν από τη Βουλγαρία και την 
Πολωνία από τον Δρ. Michael LaBelle, Επίκουρος Καθηγητής, Central 
European University και τον κ. Stanisław Nagy PhD, Αναπληρωτής Καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Επιστημών και Τεχνολογίας στην Κρακοβία, Πολωνία

Ομιλητές: η πρόεδρος, Dushana Zdravkova και Teresa Wojda (αναφέρουσες), 
Carina Vopel (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Michael LaBelle, Stanisław Nagy, 

Απόφαση: Οι εν λόγω αναφορές παραμένουν ανοικτές και θα συζητηθούν στη 
συνεδρίαση του Μαρτίου ή Απριλίου 2013, μετά την εκπόνηση ψηφίσματος 
επί του θέματος που θα υποβληθεί για έγκριση από τους συντονιστές. 

*
Η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία του Peter Jahr, από 18.97 έως 18.40.

*

V. Παρουσίαση της αναφοράς που ελήφθη από το Ηνωμένο Βασίλειο 
(0895/2012) από την αναφέρουσα κ. Rosemary Rechter

Ανάλυση της αναφοράς που ελήφθη από το Ηνωμένο Βασίλειο από τον κ. 
John Broderick, Κέντρο Tyndall για την αλλαγή του κλίματος, Μάντσεστερ

"Κίνδυνοι και πλεονεκτήματα από την αναζήτηση σχιστολιθικού αερίου, 
η περίπτωση του ΗΒ" από τον Καθηγητή Michael Stephenson, the British 
Geological Survey, ΗΒ

Ανταπόκριση από τα ενδιαφερόμενα μέρη: αναφέροντες, εκπρόσωποι των 
τοπικών αρχών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Περιβάλλοντος και ΓΔ Ενέργειας), 
εκπρόσωποι της βιομηχανίας.

Ομιλητές: η πρόεδρος, John Broderick, Michael Stephenson, Keith Taylor, 
Carina Vopel (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Sandrine Bélier, Gerald Häfner, 
Americ de Valon (εκπρόσωπος της Collectif Ile de France), Szymon Polak 
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(Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Πολωνίας) και Georghe Dutu (Μόνιμη 
αντιπροσωπεία της Ρουμανίας).

Οι κ.κ. John Broderick και Michael Stephenson δηλώνουν εναντίον αυτού του 
τύπου απόκτησης σχιστολιθικού αερίου. Πράγματι, έχει αποδειχθεί ότι 
προκαλεί σεισμούς. 

O Keith Taylor αναφέρει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δώσει φορολογικά 
κίνητρα για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται σχιστολιθικό φυσικό αέριο. 
Θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθήκον να εξηγήσει τους κινδύνους 
που συνδέονται με αυτό. 

Ο Gerald Häfner προτείνει την εφαρμογής ενός μορατόριουμ για να 
πραγματοποιηθούν μελέτες και έρευνα σχετικά με το θέμα.

Ο Szymon Polak δηλώνει υπέρ αυτού του είδους αναζήτησης και 
εκμετάλλευσης σχιστολιθικού αερίου. Κατά τη γνώμη του η πολωνική 
εμπειρία είναι πολύ θετική.

Ο Georghe Dutu δηλώνει ότι θα υποβάλλει στη Γραμματεία της Επιτροπής 
Αναφορών μία ανακοίνωση-σημείωμα επί του θέματος.

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι η θέση που θα ανακοινωθεί στην Επιτροπή θα 
συζητηθεί σε συνεδρίαση των συντονιστών. 

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή και θα συζητηθεί στη 
συνεδρίαση του Μαρτίου ή Απριλίου 2013, μετά την εκπόνηση ψηφίσματος 
επί του θέματος που θα υποβληθεί για έγκριση από τους συντονιστές.

22. Αναφορές του τμήματος B

Οι αναφορές 0878/2008, 1148/2008, 1213/2008, 1239/2010, 1584/2010, 0266/2011, 
0273/2011, 0719/2011, 0788/2011, 0853/2011 (υπό την προϋπόθεση ότι θα σταλεί 
προς ενημέρωση στην TRAN), 0951/2011, 1030/2011, 1169/2011 περατώνονται 
βάσει των γραπτών πληροφοριών που παρείχε η Επιτροπή. .

Η αναφορά 0580/2011 παραμένει ανοικτή κατόπιν αιτήματος της κ. Margrete Auken.

23. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της επόμενης συνεδρίασης

6 Νοεμβρίου 2012, από 09.00 έως 12.30 και από 15.00 έως 18.30 στις Βρυξέλλες.

*
* *

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 18.40 υπό την προεδρία του Peter Jahr.
* *
*
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Παραρτήματα:
Κατάλογος των αναφορών που κρίθηκαν παραδεκτές από την τελευταία συνεδρίαση 19 και 20 
Σεπτεμβρίου 2012.
Κατάλογος των αναφορών που αναμένεται να αποσυρθούν, να περατωθούν ή να 
επανεξετασθούν βάσει του παραρτήματος των σημειωμάτων της προέδρου.
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