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JEGYZŐKÖNYV
a 2012. október 8-án, 15.00–18.30,

és 2012. október 9-én, 9.00–12.30 és 15.00–18.30 között tartott ülésről
BRÜSSZEL

Az ülést 2012. október 8-án, hétfőn, 15.15-kor, Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével nyitják 
meg.

1. A napirend elfogadása

Az elnök bejelenti, hogy az ülésen megbeszélendő fő napirendi pontok a következők: 
 Dioxin Tarantóban, Olaszországban – Tajani bizottsági alelnök részvételével
 Fókatermékek kereskedelme Kanadával
 Hulladéklerakó Franciaországban (Loiret)
 Jelzáloghitelek Spanyolországban
 Szennyezés a máltai hajógyárakban
 Petíciók az atomerőművek biztonságáról
 A palagázfeltárással és -kitermeléssel foglalkozó munkaértekezlet

A következő napirendi pontokkal kapcsolatos petíciók benyújtói lesznek jelen:
 4. pont a fókatermékek kereskedelméről
 6. pont a Loiret megyei (Franciaország) veszélyeshulladék-lerakóról
 14. pont a cádizi autópálya környezeti hatásáról
 15. pont a Föld Barátai Ausztria által az atomenergia kiváltásáról szóló petícióról
 19. pont egy városfejlesztési projekt környezeti hatásáról Orihuelában, Valenciában.

A napirendet az alábbi módosításokkal fogadják el: A 7. pontot a következő ülésre 
halasztják, a 9. pontot pedig a 8. pont előtt vitatják meg.

2. Az elnök közleményei

Az elnök feljegyzéseihez tartozó mellékletet előzőleg közreadták, hogy mindenki 
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megtehesse észrevételeit az egyes petíciók fenti okokból történő újbóli megnyitásával 
vagy lezárásával kapcsolatban. A képviselők, Margrete Auken ellenvéleményével úgy 
döntenek, hogy nem nyitják meg újra az 1266/2011. számú petíciót.

3. Egyéb kérdések

A képviselőket megkérték egy rövid előadás meghallgatására a Petíciós Bizottság új 
weboldalának legutóbbi fejlesztéseiről.

4. A Joanna Swabe brit állampolgár által a „Humane Society International” 
nevében benyújtott 1044/2011. számú, 22 aláírást tartalmazó petíció a kanadai 
kormány által előterjesztett, a fókatermékek kereskedelméről szóló, 2009. 
szeptember 16-i 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtására vonatkozóan a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) egyeztető 
tanácsának létrehozására irányuló kérelemről

Felszólalók: az elnök, Joanna Swabe (a petíció benyújtója), Colin Brown (a Bizottság 
képviselője), David Martin, Keith Taylor, Miguel Angel Martínez Martínez és Peter 
Jahr

Minden felszólaló egyetért abban, hogy véget kell verni ennek a barbár gyakorlatnak. 
David Martin rámutat a szabadkereskedelmi megállapodások és a fókák leölése közti 
kapcsolatra. A Bizottság képviselője azonban kétségbe vonja, hogy ennek a 
kapcsolatnak a hangsúlyozása volna a helyes hozzáállás a sikeres tárgyalások 
érdekében, tekintve, hogy Norvégiában hasonló módon ölik le a fókákat.  A Bizottság 
mindenesetre minden lehetséges eszközzel megkísérli a mészárlás megállítását. 

Határozat: a petíció vizsgálatát nem zárják le. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 
tájékoztatása arról, hogy a Petíciós Bizottság támogatja a Bizottság álláspontját.

5. Krystyna Szewczyk lengyel állampolgár által benyújtott 359/2011. számú, 870 
aláírást tartalmazó petíció a közép-lengyelországi Konopnica községben egy 
biogázüzem létesítéséről, és ehhez kapcsolódóan az Európai Unió 
környezetvédelmi jogszabályainak megsértéséről 

Felszólalók: az elnök, Alicja Kozlowska (a Bizottság képviselője).

A képviselők méltatják a petíció fontosságát a hamarosan napvilágot látó, a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló irányelv módosítására irányuló bizottsági javaslat értékelésével 
összefüggésben.

Határozat: A petíció vizsgálatát a lengyelországi bírósági ügyben született döntésig 
nem zárják le.  

6. Jean Louis Posté francia állampolgár által a Mauves Vivantes nevében benyújtott 
751/2011. számú, 2 aláírást tartalmazó petíció egy Bucy-Saint-Liphard (Loiret) 
területén található, nem veszélyes ipari hulladékok tárolására szolgáló 
hulladéklerakó által a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv állítólagos 
megsértéséről
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Felszólalók: az elnök, Jean-Louis Posté (a petíció benyújtója), Bartosz Zamrzycki (a 
Bizottság képviselője), Philippe Boulland és Margrete Auken

Határozat: a petíció vizsgálatát nem zárják le. Döntés levél küldéséről Loiret 
prefektusának a képviselők által felvetett kérdésekről (a hulladéklerakókról szóló 
1999/31/EK irányelv és a hulladékhierarchiáról szóló 2006/12/EK irányelv betartása). 

*
Az ülés 16.10-től 16.40-ig Carlos José Iturgaiz Angulo alelnök elnöklete mellett 

folytatódik.
*

7. Daniel Marian Iorga román állampolgár által a „Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca” szervezet nevében benyújtott 626/2011. számú petíció az otthona 
megvásárlása érdekében felvett jelzáloghitel kapcsán a spanyol alkotmány 
állítólagos megsértéséről
valamint
a José Manuel Álvarez Martín spanyol állampolgár által benyújtott 179/2012. 
számú petíció kilakoltatás esetén a datio in solutum jogintézményének 
spanyolországi bevezetéséről és elfogadásáról
továbbá
José Manuel Martin Alvarez spanyol állampolgár által benyújtott 644/2012. 
számú petíció a jelzálog-hitelezési gyakorlatokról és a datio in solutum 
jogintézményének bevezetéséről

Felszólalók: az elnök, Maciej Berestecki (a Bizottság képviselője) és Margrete Auken. 

Carlos José Iturgaiz Angulo sajnálatának ad hangot a petíció benyújtóinak 
távolmaradása miatt, és reméli, hogy részt fognak venni a párbeszédben egy következő 
ülés alkalmával.

Határozat: A petíció vizsgálatát a jelzáloghitel-irányelvről szóló parlamenti jelentés 
elkészültéig nem zárják le.

8. John Parsons brit állampolgár által a „Costa del Sol Action Group” nevében 
benyújtott 1002/2011. számú petíció Spanyolországban a pénzügyi területen 
alkalmazandó panasztételi eljárások, illetve az ombudsmani segítségnyújtás 
hiányáról

Felszólalók: az elnök, Salvatore Gnoni (a Bizottság képviselője).

Határozat: a petíció megvitatásának lezárása. Tájékoztatás céljából továbbítás a Belső 
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságnak.

*
Az ülés 16 óra 40 perckor félbeszakad, majd 17 óra 00 perctől folytatódik Erminia 

Mazzoni (elnök) elnöklete mellett.
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*

9. 17.00-18.30 között koordinátorok ülése (zárt ülés)

2012. október 9.

Az ülést 2012. október 9-én, kedden 9.10-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

10. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

I. A Petíciós Bizottság weboldala: a DG ITEC ismertetője az ügymenetet támogató 
modellről

A képviselők meghallgatják az ismertetőt, és támogatásukról biztosítják a 
kezdeményezést, valamint szükségesnek tartják annak biztosítását, hogy az Elnökség 
kezelje kiemelten a projektet, hogy legkésőbb 2013 őszéig – még a polgárok európai 
éve során, és az európai választási kampány kezdete előtt idejében – befejeződhessen.

ii. A 2013. évi küldöttségi látogatások programjának mérlegelése és nyilvános 
meghallgatások szervezése

 Látogatások:
A képviselők úgy döntenek, hogy előzetes engedélyt kérnek tényfeltáró látogatásokra 
a következő helyszínekre:
- Spanyolország, Galícia, a Vigo-öbölbeli vízszennyezés ügyében
- Görögország, a hulladéklerakókkal, a környezetvédelemmel és esetleg a gazdasági és 
pénzügyi válság következményeivel kapcsolatos petíciókkal kapcsolatban.
Az írországi látogatás javaslatát is elfogadják, erre azonban az ír elnökséget követően 
kell sort keríteni.
Az Elnökséghez intézett kérelemben a bizottság fenntartaná magának a lehetőséget, 
hogy más látogatásokra is engedélyt kérjen, hogy eleget tehessen a petíciók által 
megkövetelt tájékozódás szükségességének.

 Nyilvános meghallgatások:
A képviselők megerősítik elkötelezettségüket aziránt, hogy a LIBE Bizottsággal és az 
Európai Bizottsággal közösen 2013. február 19-én nyilvános meghallgatást szerveznek 
az európai polgárságról. 
Jóváhagyják továbbá a Duff-Leien petíció nyomon követésére szolgáló és a 
későbbiekben tovább pontosítandó nyilvános meghallgatás tervét az európai 
költségvetési unióról.

III. A képviselők által vitatott petíciós ajánlások:1

                                               
1 A képviselőket az eljárási szabályzat 201. cikkének (7) bekezdésére utalják, amelyben többek közt szerepel, 
hogy „ha az illetékes bizottság nem jut egyetértésre a petíció elfogadhatóságát illetően, a bizottsági tagok 
legalább egynegyedének kérelme alapján a petíciót elfogadhatónak kell nyilvánítani.”  A petíciókkal kapcsolatos 
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 540/12. számú petíció illegális kőfejtő üzemeltetéséről a Baleár-szigeteken és a KHV-
irányelv alkalmazása során elkövetett állítólagos szabálytalanságokról: Iturgaiz 
képviselő fenntartása visszavonva;

 Az EQUO nevében benyújtott 552/12. számú petíció a spanyolországi Eurovegas 
projektről folytatott tárgyalások átláthatóságának hiányáról és környezeti hatásáról –
Iturgaiz képviselő fenntartása visszavonva;

 359/12., 559/12., 683/12. számú petíciók a part menti olajkutatásról a Kanári-szigetek 
környékén és annak környezeti hatásáról – Iturgaiz képviselő fenntartása visszavonva;

 0635/2012. számú petíció a 2008-as madridi Spainair légi baleset hivatalos 
jelentéséről – Iturgaiz képviselő szerint, akit Auken képviselő is támogat, a petíció 
nem fogadható el, mivel tárgya a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik.

 Iturgaiz úr felvilágosítást kért azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság 2012 
augusztusában és 2012 szeptemberében két kérést kapott a Petíciós Bizottságtól, 
információt kérve a 359/12. és 559/12. számú petíciókat illetően, mindezt a petíciók 
elfogadhatóvá nyilvánítását megelőzően.

 A a Jugendamt határozataival kapcsolatos petíciókról szóló alábbi ajánlásokat 
Boulland képviselő vitatja (lásd a csatolt megjegyzéseit): 477/12., 478/12., 481/12., 
486/12., 490/12., 520/12., 526/12., 531/12., 560/12., 565/12., 573/12. és 575/12. 
számú petíciók.

A határozatot a következő ülésre halasztják.

IV. A PPE képviselőcsoport által az alábbiakra vonatkozóan benyújtott javaslatok:

 a bizottsági küldöttségekre vonatkozó szabályok

 a rövid állásfoglalásokra vonatkozó 202. cikk végrehajtása.

A koordinátorokat felkérik a javaslat mérlegelésére és megvitatására a következő, 
november 6-i ülésen.

V. David Skinner (901/08. sz. petíció) petíciója az egyesülési szabadságáról 
(Svédország)

A képviselők nem egyeznek bele a javasolt állásfoglalás-tervezet napirendre tűzésébe. 

VI. A november 6-i ülés előzetes napirendtervezete

A bizottsági ülés napirendtervezetét elfogadják.

VII.A szeptember óta beérkezett, vitatott beadványok listája

                                                                                                                                                  
további információ az ePetition internetes oldalon található. 
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A közreadott listához fűzött észrevételeket október 10-én 17 óráig kell leadni a 
titkárságon, aminek hiányában a listát elfogadottnak fogják tekinteni.

VIII. A tényfeltáró látogatások programtervezete elfogadásának és az olasz 
küldöttség vezetői kinevezésének megvitatása.

 Lengyelországi látogatás A képviselők megerősítik, hogy a látogatást lemondták, 
mivel több résztvevő visszalépett. A látogatás esetleges áttételéről egy másik, 2013-
as időpontra később döntenek.

 Az olaszországi, római és nápolyi látogatás: Kézhez kapják és továbbítják a 
résztvevőknek a Jogi Szolgálat véleményét annak lehetőségéről, hogy az elnök 
küldöttséget vezessen a saját országában. A koordinátorok (S&D, VERT, GUE és 
ALDE) azonban ellenzik az elnökasszony kinevezését az olasz küldöttség 
vezetőjévé. A jegyzőkönyvet el fogják juttatni az Elnökök Értekezlete részére, hogy 
véleményezhesse – az eljárási szabályzat 19. cikke alapján – az elnök lehetőségét 
küldöttségvezetői szerepének további betöltésére, mivel a Petíciós Bizottság 
képviselőcsoportjainak többsége nem támogatja politikailag. 

IX. Egyéb kérdések, tájékoztatási célú napirendi pontok

A képviselők tudomásul veszik az esemény ilyen rövid határidővel történő 
megszervezésének nehézségeit, az Elnökség feladatait, és a javaslatot az EFA december 
5-ére tervezett rendezvényének elhalasztására, a felmerülő, kényszerítő technikai 
akadályok miatt.

11. P. G. máltai állampolgár által benyújtott 1550/2010. számú petíció a máltai 
Palumbo hajógyárból eredő állítólagos környezeti károkozásról és az emberi 
egészség veszélyeztetéséről

Felszólalók: az elnök, Marco Paviotti (a Bizottság képviselője), Peter Jahr.

Határozat: a petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott, annak a máltai hatóságokkal 
esedékes találkozóját követő további tájékoztatásig nem zárják le.

12. José A. Guerrero Dominguez spanyol állampolgár által a „Plataforma Vecinal 
Pro-Soterramiento Autovía CA-33” nevében benyújtott 432/2011. számú petíció a 
spanyolországi Cádizban a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 
2002/49/EK irányelvet állítólagosan sértő városi autópálya által okozott 
zajszennyezésről

Felszólalók: az elnök, José Guerrero Dominguez (a petíció benyújtója), Marco Paviotti 
(a Bizottság képviselője), Carlos José Iturgaiz Angulo.

A Bizottság nem kapta meg a spanyol hatóságoktól a petíció vizsgálatához szükséges 
összes információt.

Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
le.
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13. Carmel Spiteri máltai állampolgár által Santa Venera lakosai nevében benyújtott 
306/2011. számú, 160 aláírást tartalmazó petíció Santa Venera környékén egy 
körgyűrű megépítése miatt az uniós jogszabályokban megállapított határértékeket 
állítólagosan meghaladó levegő- és zajszennyezésről

Felszólalók: az elnök, Marco Gasparinetti (a Bizottság képviselője), Peter Jahr.

A Bizottság részt vesz a máltai hatóságokkal folytatott párbeszédben, és hangsúlyozza a 
levegőminőség javítására irányuló hajlandóságukat. 

Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott, annak a máltai hatóságokkal 
esedékes találkozóját követő további tájékoztatásig nem zárják le.

14. Reinhard Uhrig német állampolgár által a „Friends of the Earth Austria” nevében 
benyújtott 1042/2011. számú, körülbelül 98 500 aláírást tartalmazó petíció az 
atomenergia alkalmazásának világszintű, azonnal megkezdendő fokozatos 
megszüntetéséről

Felszólalók: az elnök, Wolfgang Kilb (a Bizottság képviselője), Margrete Auken és 
Richard Seeber.

Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
le. Tájékoztatás céljából továbbítás az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságnak.

15. Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia spanyol állampolgár által benyújtott 
1078/2009. számú petíció a garoñai (Burgos) atomerőműről

Felszólalók: az elnök, Wolfgang Kilb (a Bizottság képviselője) és Willy Meyer.

Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól az atomerőmű végleges bezárásáról 
kapott további tájékoztatásig nem zárják le. Tájékoztatás céljából továbbítás az Ipari, 
Külkereskedelmi, Kutatási és Energiaügyi Bizottságnak.

16. Gredo Förster német állampolgár által benyújtott 1026/2011. számú petíció egy 
tengeri atomerőmű építéséről

Felszólalók: az elnök, Wolfgang Kilb (a Bizottság képviselője).

Határozat: A petíció megvitatásának lezárása. Tájékoztatás céljából továbbítás az Ipari, 
Külkereskedelmi, Kutatási és Energiaügyi Bizottságnak.

17. H. W. F. német állampolgár által benyújtott 1403/2011. számú petíció a Cseh 
Köztársaságban található temelini atomerőmű bővítéséről

Felszólalók: az elnök, Marta Moren Abat és Wolfgang Kilb (a Bizottság képviselője), 
Ulrike Lunacek és Richard Seeber.

Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól a víz-keretirányelv 4. cikkéről kapott 
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további tájékoztatásig nem zárják le. Tájékoztatás céljából továbbítás az Ipari, 
Külkereskedelmi, Kutatási és Energiaügyi Bizottságnak.

18. Robert Houliston brit állampolgár által a Partido para Orihuela Costa nevében 
benyújtott 0429/2010. számú, 7000 aláírást tartalmazó petíció a Cala Mosca 
(Orihuela, Valencia) öbölben tervezett városfejlesztésről

Felszólalók: az elnök, Robert Houliston (a petíció benyújtója), José M Ramos Florido 
(a Bizottság képviselője), Margrete Auken és Peter Jahr. 

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

19. Patrick Culhane, vélelmezhetően ír állampolgár által a Cappagh-i Mezőgazdasági 
Termelők Támogató Csoportja nevében benyújtott, 10/2006 sz. petíció az írországi 
aughinishi alumíniumgyárról

Felszólalók: az elnök, Gerzsenyi Gabriella (a Bizottság képviselője) és Victor 
Bostinaru.

Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
le, külön figyelmet szentelve a mérgező iszapnak. Lehetséges tárgy az írországi 
tényfeltáró küldöttség számára.

20. Cosimo Fracasso olasz állampolgár által benyújtott 760/2007. számú petíció a 
tarantói, dioxinnal kapcsolatos figyelmeztetésről

Felszólalók: az elnök, Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke), Crescenzio Rivellini, 
Andrea Zanoni, Peter Jahr, Amalia Sartori, Victor Bostinaru, Margrete Auken, Mario 
Borghezio és Barbara Matera.

Antonio Tajani hangsúlyozza, hogy az ILVA ügye nem csak Olaszországra tartozik, 
az acélüzem méretére tekintettel a környezeti következmények egész Európában 
érezhetőek voltak. Az iparpolitika és a környezetpolitika másnap kerül megvitatásra a 
Tanács luxembourgi ülésén. A Bizottság alelnöke jelzi, hogy az Európai Unió 
erőfeszítéseket tesz az iparosítás növelése érdekében, ám ezt megfelelő és megfontolt 
módon kell szabályozni. Többek közt a következő példákat említi: hitelhez jutás, 
innováció és kutatás, zöld gazdaság, űrkutatás, kommunikáció, elektromos autók, 
vasúti ágazat, kevésbé szennyező hajók, megújuló energia. A cél az egyensúly és a 
kompromisszum elérése az iparpolitika, a környezeti politika és az egészségügyi 
politika között. 

Crescenzio Rivellini kijelenti, hogy megvárja az említett tanácsi ülés eredményét a 
Kínával való tárgyalások megkezdése előtt. Hozzáteszi, hogy büntetéseket kellene 
kiszabni a dél-olaszországi acélipari vállalatokra.

Andrea Zanoni kifejti, hogy bizonyításra került, miszerint még az anyatej is tartalmaz 
az acélművekből származó szennyezést. 
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Amalia Sartori, Barbara Matera, Victor Bostinaru és Margrete Auken egy új 
iparpolitika kialakításának szükségességéről, a lobbikkal szembeni ellenállásról és az 
Európai Unió állandó felügyelő tevékenységéről ejtenek szót. 

Peter Jahr állásfoglalás benyújtását javasolja az ügyben.  

Határozat a petíció vizsgálata nem zárul le a Bizottság részéről benyújtandó kiegészítő 
információk megérkezéséig. Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság szóbeli 
választ igénylő kérdése a plenáris ülésen kerül megvitatásra. A Petíciós Bizottság 
állásfoglalást is kidolgoz a 202. cikk (2) bekezdésének megfelelően.

  

 *
*  *

Az ülést 12.10-kor felfüggesztik, majd 15.15-kor folytatják Erminia Mazzoni (elnök) 
elnökletével.
*  *
*

21. Műhelymunka
A palagáz feltárása és kitermelése az Európai Unióban, valamint ennek hatása a 
környezetre és az energiapolitikára a beérkezett petíciók szemszögéből

I. Matthias Altmann, a Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH munkatársa „A 
palagázkitermelés hatása a környezetre és az emberi egészségre” című 
tanulmányának újabb verziója 

II. „Nem szokványos gázlelőhelyek – kihívás a jövő számára”
Nicolae Anastasiu professzor, a Román Akadémia tagja, a Bukaresti 
Egyetemről

Felszólalók: az elnök, Carina Vopel (a Bizottság képviselője), Lena Kolarska-
Bobinska és Konrad Szymanski. 

Lena Kolarska-Bobinska és Konrad Szymanski úgy vélik, hogy az Európai 
Bizottság tanulmánya, amely kiosztásra került, épp az ellenkezőjét állítja, mint 
a felszólalók. Félrevezetve érzik magukat, mivel egyes lengyel tanulmányok 
igen pozitívan ítélik meg a palagáz feltárását és kitermelését.  

Mattias Altmann kijelenti, hogy tanulmánya nem negatív, hanem sokkal 
inkább rámutat a lehetséges kockázatokra. Mindenesetre úgy véli, hogy az 
orosz rendszer valójában előnyösebb környezeti szempontból, ami a szén-
dioxid-kibocsátás mértékét illeti.

III. Egy Franciaországból érkezett petíció (0504/2012) ismertetése a benyújtó, 
Danièle Favari által. Az elnök rövid ismertetője a Romániából érkezett 
petíciókról (0444/2012 és 0596/2012).

A Franciaországból és Romániából érkezett petíciók jogi elemzése Florent 
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Pelsy és Marta Ballesteros, a Milieu tanácsadócég képviselői által

Felszólalók: az elnök, Carina Vopel (a Bizottság képviselője), Marta 
Ballesteros, Victor Bostinaru, Konrad Szymanski, Sabine Wils, Lena 
Kolarska-Bobinska, Sandrine Bélier, Philippe Boulland és Boguslaw Sonik.    

Marta Ballesteros úgy véli, hogy a jogalkotás hiányosságai lehetővé teszik a 
palagázfeltárást és -kitermelést akkor is, ha elfogadhatatlan kockázatokkal jár. 

Victor Boştinaru úgy véli, hogy szembe kell szállni a lobbisták és a 
multinacionális vállalatok erejével, átláthatóságot követelve a tagállamoktól.

Sabine Wils úgy véli, hogy a palagáz-kitermelés ügyében teljes 
összeegyeztethetetlenség áll fenn a víz-keretirányelvvel. 

Sandrine Bélier szerint az Európai Parlament tudatában van a jogszabályi 
hiányosságoknak ezen a területen, egyúttal erőfeszítéseket tesz a palagáz-
kitermelés által okozott vegyszerhasználat és vízszennyezés megakadályozása 
érdekében. 

Philippe Boulland környezeti okokból ellenzi a gázkinyerés e módszerét.

Határozat: a szóban forgó petíciók nyitva maradnak, és a 2013. márciusi vagy 
áprilisi ülésen kerülnek megvitatásra, a témával kapcsolatos állásfoglalás 
kidolgozása után, amelyet a koordinátorok elé terjesztenek elfogadásra.  

IV. Egy Bulgáriából érkezett petíció (0886/2011) ismertetése a benyújtók, 
Vesko Dimov és Ms. Dushana Zdravkova által. Egy Lengyelországból 
érkezett petíció (0578/2012) ismertetése a benyújtó, Teresa Wojda által. 
Az elnök rövid ismertetője két másik, Lengyelországból érkezett 
petíciórólt (1378/2011és 0761/2012)

A Bulgáriából és Lengyelországból érkezett petíciók elemzése Dr. Michael 
LaBelle, adjunktus, Közép-Európai Egyetem, és Stanisław Nagy PhD, a 
lengyelországi, krakkói AGH Műszaki és Technológiai Egyetem docense által

Felszólalók: az elnök, Dushana Zdravkova és Teresa Wojda (a petíció 
benyújtói), Carina Vopel (a Bizottság képviselője), Michael LaBelle, Stanisław 
Nagy 

Határozat: a szóban forgó petíciók nyitva maradnak, és a 2013. márciusi vagy 
áprilisi ülésen kerülnek megvitatásra, a témával kapcsolatos állásfoglalás 
kidolgozása után, amelyet a koordinátorok elé terjesztenek elfogadásra.  

*
Az ülés 18.07-től 18.40-ig Peter Jahr elnöklete mellett folytatódik.

V. az Egyesült Királyságból érkezett petíció (0895/2012) ismertetése a 
benyújtó, Rosemary Rechter által
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Az Egyesült Királyságból érkezett petíció elemzése John Broderick, a 
manchesteri Tyndall Centre for Climate Change Research munkatársa által.

„A palagáz-kitermelés kockázatai és eszközei – az Egyesült Királyság 
példája”, prof. Michael Stephenson, the British Geological Survey, Egyesült 
Királyság

Az érintettek válaszai: petíciók benyújtói, a helyi hatóságok képviselői, 
Európai Bizottság (Környezetvédelmi Főigazgatóság , Energiaügyi 
Főigazgatóság), az ipar képviselői.

Felszólalók: az elnök, John Broderick, Michael Stephenson, Keith Taylor, 
Carina Vopel (a Bizottság képviselője), Sandrine Bélier, Gerald Häfner, 
Americ de Valon (a Collectif Ile de France képviselője), Szymon Polak 
(Lengyelország Állandó Képviselete) és Georghe Dutu (Románia Állandó 
Képviselete).

John Broderick és Michael Stephenson ellenzik a palagáz-kitermelésnek ezt a 
formáját. Bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy földrengéseket okoz.

Keith Taylor jelzi, hogy az Egyesült Királyság újabban adókedvezményeket 
nyújt a palagázt kitermelő vállalatoknak. Úgy véli, hogy az Európai Uniónak 
kötelessége az ezzel kapcsolatos kockázatok nyilvánosságra hozása. 

Gerald Häfner moratóriumot javasol a témával kapcsolatos tanulmányokra és 
kutatásokra.

Szymon Polak a palagáz-kitermelés ezen módszere mellett foglal állást. 
Véleménye szerint a lengyel tapasztalat nagyon pozitív ezen a téren.

Georghe Duku jelzi, hogy feljegyzést küld a Petíciós Bizottság titkárságának 
ebben a témában.

Az elnök bejelenti, hogy a Bizottság elé terjesztendő közös álláspontot a 
koordinátorok ülésén fogják megvitatni. 

Határozat: a szóban forgó petíciók nyitva maradnak, és a 2013. márciusi vagy 
áprilisi ülésen kerülnek megvitatásra, a témával kapcsolatos állásfoglalás 
kidolgozása után, amelyet a koordinátorok elé terjesztenek elfogadásra.

22. A B pont alatti petíciók

A 0878/2008., 1148/2008., 1213/2008., 1239/2010., 1584/2010., 0266/2011., 
0273/2011., 0719/2011., 0788/2011., 0853/2011. (azzal a feltétellel, hogy tájékoztatás 
céljából megküldik a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságnak), 0951/2011., 
1030/2011., 1169/2011. számú petíciókat az Európai Bizottságtól kapott tájékoztatás 
alapján lezárják..



PE500.389v01-00 12/15 PV\917771HU.doc

HU

A 0580/2011. sz. petíció Margarete Auken kérésére nyitva marad.

23. A következő ülés időpontja és helye

2012. november 6., 9.00–12.30 és 15.00–18.30 (Brüsszel)

*
*  *

Az ülést Peter Jahr elnökletével 18.40-kor berekesztik.
*  *
*

Mellékletek:
A legutóbbi ülés (2012. szeptember 19. és 20.) óta elfogadhatónak nyilvánított petíciók 
jegyzéke.
A visszavont, valamint a lezárandó vagy újra megnyitandó petíciók jegyzéke az elnöki 
feljegyzések mellékletében található.
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