
PV\917771LT.doc PE500.389v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

PETI_PV(2012)1008

PROTOKOLAS
2012 m. spalio 8 d. 15.00–18.30 val.

ir 2012 m. spalio 9 d. 9.00–12.30 ir 15.00–18.30 val. posėdis
BRIUSELIS

Posėdis pradėtas 2012 m. spalio 8 d., pirmadienį, 15.15 val. pirmininkaujant komiteto 
pirmininkei Erminiai Mazzoni.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

Pirmininkė paskelbė pagrindinius klausimus, kurie bus nagrinėjami šiame posėdyje: 
 Tarante (Italija) išmetamas dioksinas (dalyvaujant Komisijos pirmininko pavaduotojui 

A. Tajani);
 prekyba produktais iš ruonių su Kanada;
 sąvartynas Luarėje (Prancūzija);
 hipotekos nekilnojamajam turtui pirkti Ispanijoje;
 tarša Maltos laivų statyklose;
 peticijos dėl atominių elektrinių saugos;
 praktinis seminaras dėl skalūnų dujų išteklių tyrimo ir eksploatavimo.

Turėtų dalyvauti peticijų, pateiktų toliau nurodytais klausimais, pateikėjai:
 4 punktas – dėl prekybos produktais iš ruonių;
 6 punktas – dėl pavojingų atliekų sąvartyno Luarėje (Prancūzija);
 14 punktas – dėl Kadiso greitkelio daromo poveikio aplinkai;
 15 punktas – dėl laipsniško branduolinės energijos atsisakymo (pateikė Austrijos 

organizacija „Friends of the Earth“);
 19 punktas – dėl miesto plėtros projekto poveikio aplinkai Orihueloje (Valensija).

Darbotvarkė patvirtinta su šiais pakeitimais: 7 punkto svarstymas atidėtas iki kito 
posėdžio, o 9 punktas svarstytinas prieš 8 punktą.
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2. Pirmininkės pranešimai

Išdalytas pirmininkės rašto priedas pastaboms dėl konkrečių peticijų pakartotinio 
nagrinėjimo ar baigimo nagrinėti atsižvelgiant į nurodytas priežastis. Nariai nesutiko 
iš naujo nagrinėti peticijos Nr. 1266/2011, išskyrus Margrete Auken.

3. Kiti klausimai

Nariai buvo pakviesti išklausyti trumpą neseniai patobulinto naujojo Peticijų komiteto 
portalo internete pristatymą.

4. Peticija Nr. 1044/2011 dėl Kanados vyriausybės rekomendacijos paskirti PPO 
tarpininkavimo komitetą sprendžiant klausimą dėl 2009 m. rugsėjo 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos 
produktais iš ruonių įgyvendinimo, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietė 
Joanna Swabe organizacijos „Humane Society International“ vardu, su 
22 parašais

Kalbėjo: pirmininkė, Joanna Swabe (peticijos pateikėja), Colin Brown (Komisijos 
atstovas), David Martin, Keith Taylor, Miguel Angel Martínez Martínez ir Peter Jahr.

Visi kalbėjusieji vienbalsiai nusprendė, kad reikėtų sustabdyti šiuos žiaurius veiksmus. 
David Martin pabrėžė, kad tarp laisvosios prekybos susitarimų ir ruonių žudymo turi 
būti sukurtas ryšys. Tačiau Komisijos atstovas paneigė, kad šis ryšys būtų tinkama 
priemonė, naudojama sėkmingoms deryboms, atsižvelgiant į tai, kad Norvegija vykdo 
tokius pačius žudymus. Tačiau Komisija imsis visų galimų priemonių, kad sustabdytų 
šias žudynes.

Sprendimas: peticijos nagrinėjimas nebaigtas. Tarptautinės prekybos komitetui turėtų 
būti pranešta, kad Peticijų komitetas palaiko Komisijos poziciją.

5. Peticija Nr. 359/2011 dėl biodujų įmonės statybos centrinėje Lenkijoje esančioje 
Konopnicoje ir su tuo susijusio ES aplinkos teisės aktų pažeidimo, kurią pateikė 
Lenkijos pilietė Krystyna Szewczyk, su 870 parašų 

Kalbėjo: pirmininkė, Alicja Kozlowska (Komisijos atstovė).

Nariai atkreipė dėmesį į šios peticijos svarbą turint omenyje būsimą persvarstytos 
Direktyvos dėl poveikio aplinkai vertinimo Komisijos vertinimą.

Sprendimas: peticijos nagrinėjimas nebaigtas; laukiama teismo proceso Lenkijoje 
išvadų. 

6. Peticija Nr. 0751/2011 dėl tariamo Sąvartynų direktyvos 1999/31/EB pažeidimo, 
kuris tariamai padarytas pramoninių (nepavojingų) atliekų sąvartyne Bucy-
Saint-Liphard, Luarė, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Jean Louis Posté 
„Mauves Vivantes“ vardu, su 2 parašais

Kalbėjo: pirmininkė, Jean-Louis Posté (peticijos pateikėjas), Bartosz Zamrzycki 
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(Komisijos atstovas), Philippe Boulland ir Margrete Auken.

Sprendimas: peticijos nagrinėjimas nebaigtas. Luarės prefektui bus išsiųstas laiškas, 
kuriame bus prašoma patikslinti informaciją, susijusią su narių pateiktais klausimais 
(Direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų ir Direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų 
hierarchijos laikymasis). 

*
Posėdžiui nuo 16.10 iki 16.40 val. pirmininkavo pirmininkės pavaduotojas Carlos José 

Iturgaiz Angulo.
*

7. Peticija Nr. 626/2011 dėl tariamo Ispanijos Konstitucijos pažeidimo nustatant 
hipotekas nekilnojamajam turtui pirkti, kurią pateikė Rumunijos pilietis Daniel 
Marian Iorga asociacijos „Plataforma de Afectados por la Hipoteca“ vardu
taip pat
Peticija Nr. 179/2012 dėl taisyklės datio in solutum taikymo būsto atėmimo 
atvejais ir jos pripažinimo Ispanijoje, kurią pateikė Ispanijos pilietis José Manuel 
Álvarez Martín
taip pat
Peticija Nr. 644/212 dėl užstato ėmimo praktikos ir datio in solutum įvedimo 
Ispanijoje, kurią pateikė Ispanijos pilietis José Manuel Martin Alvarez

Kalbėjo: pirmininkė, Maciej Berestecki (Komisijos atstovas) ir Margrete Auken. 

Carlos José Iturgaiz Angulo apgailestavo, kad posėdyje nedalyvavo peticijos 
pateikėjai ir pareiškė, kad tikisi, kad jie galės diskutuoti per kitą posėdį.

Sprendimas: peticijos nagrinėjimas nebaigtas; laukiama Parlamento pranešimo dėl 
hipotekinių kreditų direktyvos.

8. Peticija Nr. 1002/2011 dėl netinkamos Ispanijos finansų srities skundų 
nagrinėjimo tvarkos ir ombudsmeno paslaugų, kurią pateikė Jungtinės 
Karalystės pilietis John Parsons „Costa del Sol Action Group“ vardu

Kalbėjo: pirmininkė, Salvatore Gnoni (Komisijos atstovas).

Sprendimas: peticija baigta nagrinėti; nusiųsti susipažinti Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komitetui. 

*
Posėdis sustabdytas 16.40 val. ir atnaujintas 17.00 val. pirmininkaujant komiteto 

pirmininkei Erminiai Mazzoni.
*

9. Uždaras koordinatorių posėdis, vykęs 17.45–18.30 val.
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2012 m. spalio 9 d.

2012 m. spalio 9 d., trečiadienio, posėdį 09.10 val. pradėjo komiteto pirmininkė 
Erminia Mazzoni.

10. Pirmininkės pranešimai dėl koordinatorių sprendimų

I. Peticijų komiteto portalas internete. Naujovių ir technologinės pagalbos GD 
pristatomas verslo tvarkymo modelis.

Nariai atkreipė dėmesį į informaciją, patvirtino pritariantys šiai iniciatyvai ir pabrėžė 
poreikį užtikrinti, kad Biuras suteiktų šiam projektui pirmenybę siekiant jį užbaigti ne 
vėliau kaip 2013-ųjų, Europos piliečių metų, rudenį, likus pakankamai laiko iki 
Europos Parlamento rinkimų kampanijos pradžios.

II. Delegacijų vizitų 2013 m. programos svarstymas ir viešųjų klausymų rengimas.

 Vizitai
Nariai nusprendė prašyti išankstinių leidimų rengti faktų nustatymo vizitus į:
Ispaniją (Galisiją) dėl vandens taršos Vigo miesto upės žiotyse;
Graikiją dėl peticijų, susijusių su sąvartynais ir aplinkos apsaugos klausimais, taip pat 
su ekonomikos ir finansų krizės poveikiu.
Pasiūlymas vykti vizito į Airiją taip pat patvirtintas, tačiau šis vizitas turėtų būti 
rengiamas, kai Airija nebepirmininkaus Tarybai.
Pateikdamas prašymą Biurui komitetas taip pat ketina pasinaudoti teise prašyti leidimo 
rengti kitus vizitus, kad galėtų patenkinti išnagrinėjus peticijas kylančius poreikius.

 Viešieji klausymai
Nariai dar kartą patvirtino įsipareigojimą kartu su Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetu (LIBE) ir Europos Komisija 2013 m. vasario 19 d. rengti viešąjį 
klausymą dėl Europos Sąjungos pilietybės. 
Taip pat patvirtintas viešojo klausymo dėl Europos fiskalinės sąjungos projektas 
siekiant imtis tolesnių veiksmų nagrinėjant A. Duffo ir J. Leineno peticiją; projektas 
bus toliau nagrinėjamas.

III. Su peticijomis susijusios rekomendacijos, dėl kurių nariai abejoja1.

 Peticija Nr. 540/2012 dėl karjerų eksploatavimo Balearų salose ir tariamų 
PAV direktyvos taikymo pažeidimų. Carlos José Iturgaizo Angulo pareikštos išlygos 
atšauktos;

                                               
1 Nariams nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio 7 dalis, kurioje, inter alia, teigiama, kad „jei 
atsakingas komitetas nepasiekia bendro sutarimo dėl peticijos priimtinumo, ji paskelbiama priimtina ne mažiau 
kaip vieno ketvirtadalio komiteto narių prašymu.“ Daugiau informacijos apie nurodytas peticijas galima rasti 
sistemoje e-Petition.
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 Peticija Nr. 555/2012 dėl nepakankamo projekto „Euro-Vegas“ skaidrumo ir poveikio 
aplinkai, pateikta EQUO vardu. Carlos José Iturgaizo Angulo pareikštos išlygos 
atšauktos;

 Peticijos Nr. 359/2012, 559/2012 ir 683/2012 yra susijusios su naftos atviroje jūroje 
aplink Kanarų salas žvalgyba ir daromu poveikiu aplinkai. Carlos José Iturgaizo 
Angulo pareikštos išlygos atšauktos;

 Peticija Nr. 635/2012 dėl oficialios 2008 m. oro bendrovės „Spanair“ lėktuvo avarijos 
Madride ataskaitos. Margrete Auken palaikė Carlos José Iturgaizo Angulo poziciją; ši 
peticija paskelbta nepriimtina, nes joje nagrinėjamas klausimas priklauso nacionalinės 
valdžios institucijų kompetencijai.

 Carlos José Iturgaizo Angulo taip pat prašė paaiškinti, kodėl 2012 m. rugpjūčio mėn. ir 
rugsėjo mėn. pabaigoje EK gavo du Peticijų komiteto prašymus pateikti informacijos 
apie peticijas Nr. 359/2012 ir 559/2012; prašymai pateikti prieš paskelbiant šias 
peticijas priimtinas.

 Philippe Boulland ginčijo dėl toliau nurodytų peticijų, susijusių su Vokietijos jaunimo 
socialinės rūpybos tarnybos (vok. Jugendamt) sprendimais, pateiktas rekomendacijas 
(žr. pridėtas jo pastabas): peticijos Nr. 477/2012, 478/2012, 481/2012, 486/2012, 
490/2012, 520/2012, 526/2012, 531/2012, 560/2012, 565/2012, 573/2012 ir 575/2012.

Sprendimas atidėtas iki kito posėdžio.

IV. PPE frakcijos pateikti pasiūlymai, susiję su:

 komitetų delegacijų taisyklėmis;

 Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio dėl trumpų pasiūlymų dėl rezoliucijų 
įgyvendinimu.

Koordinatorių paprašyta apsvarstyti pasiūlymus ir aptarti juos per kitą lapkričio 6 d. 
vyksiantį posėdį.

V. Davido Skinnerio prašymas (peticija Nr. 901/2008) dėl asociacijų laisvės 
(Švedija).

Nariai nesutiko pateikti siūlomą rezoliucijos projektą. 

VI. Preliminarus lapkričio 6 d. posėdžio darbotvarkės projektas.

Komiteto posėdžio darbotvarkės projektas patvirtintas.

VII. Nuo rugsėjo mėn. įvykusio posėdžio gautų peticijų, dėl kurių kyla klausimų, 
sąrašas.

Pastabos dėl paskelbto sąrašo turėjo būti pateiktos sekretoriatui iki spalio 1 d. 17.00 val.; 
jei iki nurodyto termino pastabos nepateikiamos, sąrašas laikomas patvirtintu.
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VIII. Faktų nustatymo vizitų programų projektų svarstymas ir tvirtinimas, 
delegacijos vizito į Italiją vadovų skyrimas.

 Vizitas į Lenkiją. Nariai patvirtino, kad vizitas atšauktas, nes keli dalyviai atsisakė 
vykti šio vizito. Galimybė atidėti vizitą vėlesniam laikui 2013 m. turėtų būti 
svarstoma vėliau.

 Vizitas į Italiją – Romą ir Neapolį. Gauta ir paskelbta Teisės tarnybos nuomonė dėl 
komiteto pirmininkei suteiktos galimybės vadovauti delegacijai savo šalyje. Tačiau 
S&D, Verts/ALE, GUE/NGL ir ALDE frakcijų koordinatoriai nepritarė, kad 
pirmininkė būtų paskirta delegacijos vizito į Italiją vadove. Siekiant pagal Darbo 
tvarkos taisyklių 19 straipsnį priimti nuomonę dėl komiteto pirmininkei suteiktos 
galimybės vadovauti šiai delegacijai ir atsižvelgiant į nepakankamą politinę 
daugumos Peticijų komiteto frakcijų paramą, protokolas bus perduotas Pirmininkų 
sueigai. 

IX. Kiti klausimai ir informacija.

Nariai atkreipė dėmesį į problemas, susijusias su pastangomis per tokį trumpą laiką 
organizuoti renginį, Biuro įsipareigojimus ir pasiūlymą dėl svarbių techninių kliūčių 
nukelti gruodžio 5 d. numatytą EPF renginį.

11. Peticija Nr. 1550/2010 dėl Palumbo laivų statyklos Maltoje tariamai daromos žalos 
aplinkai ir keliamos grėsmės žmonių sveikatai, kurią pateikė Maltos pilietis P. G.

Kalbėjo: pirmininkė, Marco Paviotti (Komisijos atstovas), Peter Jahr.

Sprendimas: peticijos nagrinėjimas nebaigtas; laukiama daugiau informacijos iš 
Komisijos, kuri bus pateikta po susitikimo su Maltos valdžios institucijomis.

12. Peticija Nr. 432/2011 dėl Kadiso miesto (Ispanija) greitkelio keliamos triukšmo 
taršos ir su tuo susijusio tariamo Direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo 
įvertinimo ir valdymo pažeidimo, kurią pateikė Ispanijos pilietis 
José A Guerrero Dominguez organizacijos „Plataforma Vecinal 
Pro-Soterramiento Autovía CA-33“ vardu

Kalbėjo: pirmininkė, José Guerrero Dominguez (peticijos pateikėjas), Marco Paviotti 
(Komisijos atstovas), Carlos José Iturgaiz Angulo.

Komisija iš Ispanijos valdžios institucijų negavo visų reikalingų dokumentų, susijusių 
su šios peticijos nagrinėjimu.

Sprendimas: peticijos nagrinėjimas nebaigtas; laukiama daugiau informacijos iš 
Komisijos.

13. Peticija Nr. 306/2011 dėl tariamos oro taršos ir triukšmo lygio prie Santa Veneros 
vietovėje esančio žiedinio kelio, viršijančių ribas, apibrėžtas ES teisės aktuose, 
kurią pateikė Maltos pilietis Carmel Spiteri Santa Veneros gyventojų vardu, su 
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160 parašų

Kalbėjo: pirmininkė, Marco Gasparinetti (Komisijos atstovas), Peter Jahr.

Komisija informavo apie diskusijas su Maltos valdžios institucijomis ir pabrėžė, kad 
nustatyta, kad geranoriškai siekiama gerinti oro kokybę.

Sprendimas: peticijos nagrinėjimas nebaigtas; laukiama daugiau informacijos iš 
Komisijos, kuri bus pateikta po susitikimo su Maltos valdžios institucijomis.

14. Peticija Nr. 1042/2011 dėl skubaus laipsniško branduolinės energijos atsisakymo 
pasaulio mastu, kurią pateikė Vokietijos pilietis Reinhard Uhrig Austrijos 
organizacijos „Friends of the Earth“ vardu, su maždaug 98 500 parašų

Kalbėjo: pirmininkė, Wolfgang Kilb (Komisijos atstovas), Margrete Auken ir Richard 
Seeber.

Sprendimas: peticijos nagrinėjimas nebaigtas; laukiama daugiau rašytinės informacijos 
iš Komisijos; nusiųsti susipažinti Pramonės, išorės prekybos, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetui.

15. Peticija Nr. 1078/2009 dėl Garonos (Burgosas) branduolinės elektrinės, kurią 
pateikė Ispanijos pilietis Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia

Kalbėjo: pirmininkė, Wolfgang Kilb (Komisijos atstovas) ir Willy Meyer. 

Sprendimas: peticijos nagrinėjimas nebaigtas; laukiama daugiau informacijos iš 
Komisijos, kai elektrinė bus galutinai uždaryta; nusiųsti susipažinti Pramonės, išorės 
prekybos, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui.

16. Peticija Nr. 1026/2011 dėl branduolinės elektrinės statybos jūroje, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis Gredo Förster

Kalbėjo: pirmininkė, Wolfgang Kilb (Komisijos atstovas).

Sprendimas: peticija baigta nagrinėti; nusiųsti susipažinti Pramonės, išorės prekybos, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui.

17. Peticija Nr. 1403/2011 dėl atominės elektrinės plėtros netoli Temelino, Čekijoje, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis H. W. F.

Kalbėjo: pirmininkė, Marta Moren Abat ir Wolfgang Kilb (Komisijos atstovas), Ulrike 
Lunacek ir Richard Seeber.

Sprendimas: peticijos nagrinėjimas nebaigtas; laukiama daugiau informacijos iš 
Komisijos apie Vandens pagrindų direktyvos 4 straipsnį; nusiųsti susipažinti Pramonės, 
išorės prekybos, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui.

18. Peticija Nr. 429/2010 dėl miesto plėtros Cala Mosca paplūdimyje Orihueloje, 
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Valensija, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Robert Houliston 
organizacijos „Partido para Orihuela Costa“ vardu, su 7 000 parašų

Kalbėjo: pirmininkė, Robert Houliston (peticijos pateikėjas), José M Ramos Florido 
(Komisijos atstovas), Margrete Auken ir Peter Jahr. 

Sprendimas: peticijos nagrinėjimas nebaigtas; laukiama daugiau informacijos iš 
Komisijos.

19. Peticija Nr. 10/2006 dėl „Aughinish“ aliuminio gamyklos Airijoje, kurią pateikė 
Airijos (tikriausiai) pilietis Patrick Culhane Kapos (Cappagh) ūkininkų rėmimo 
draugijos vardu

Kalbėjo: pirmininkė, Gabriella Gerzsenyi (Komisijos atstovė) ir Victor Bostinaru.

Sprendimas: peticijos nagrinėjimas nebaigtas; laukiama daugiau informacijos iš 
Komisijos, pirmiausia konkrečiai susijusios su toksišku dumblu. Ji gali būti pateikta 
atsižvelgiant į faktų nustatymo vizitą į Airiją.

20. Peticija Nr. 760/2007 dėl dioksino keliamo pavojaus Tarante, kurią pateikė Italijos 
pilietis Cosimo Fracasso

Kalbėjo: pirmininkė, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani, 
Crescenzio Rivellini, Andrea Zanoni, Peter Jahr, Amalia Sartori, Victor Bostinaru, 
Margrete Auken, Mario Borghezio ir Barbara Matera.

Antonio Tajani patvirtino, kad ILVA daro poveikį ne tik Italijos pramonei, nes ši 
juodosios metalurgijos įmonė yra tokia didelė, kad jos poveikis aplinkai jaučiamas
visoje Europoje. Nuspręsta, kad kitą dieną per Tarybos posėdį Liuksemburge bus 
diskutuojama apie pramonės ir aplinkosaugos politiką. Komisijos pirmininko 
pavaduotojas nurodė, kad Europos Sąjunga siekia padidinti industrializavimą, kuris 
būtų tinkamai ir racionaliai reglamentuotas. Taryba taip pat pateikė šiuos pavyzdžius: 
galimybės gauti kreditus, inovacijos ir moksliniai tyrimai, ekologiška ekonomika, 
kosmoso sritis, elektra varomi automobiliai, geležinkelių sektorius, mažiau aplinką 
teršiantys laivai, atsinaujinančioji energija. Tikslas – suderinti ir subalansuoti 
pramonės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos politikos rūšis.

Crescenzio Rivellini patvirtino, kad laukia minėto Tarybos posėdžio rezultatų, kad 
būtų galima derėtis su Kinija. Jis pridūrė, kad baudos turėtų būti skiriamos juodosios 
metalurgijos įmonėms Pietų Italijoje.

Andrea Zanoni paaiškino, kad teismai įrodė, kad net motinos pienas yra užterštas šios 
juodosios metalurgijos toksinais.

Amalia Sartori, Barbara Matera, Victor Bostinaru ir Margrete Auken pateikė savo 
komentarus dėl kitos pramonės politikos kūrimą, atsparumą lobistams ir nuolatinę 
Europos Sąjungos priežiūrą. 

Peter Jahr pasiūlė pateikti rezoliuciją šia tema.
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Sprendimas: nebaigti nagrinėti peticijos, kol Komisija nepateiks papildomos 
informacijos. Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto klausimą žodžiu 
svarstyti per plenarinį posėdį. Pagal 202 straipsnio 2 dalį Peticijų komitetas taip pat 
parengs rezoliuciją.

 *
*  *

Posėdis sustabdytas 12.10 val. ir atnaujintas 15.15 val. pirmininkaujant komiteto 
pirmininkei Erminiai Mazzoni.

*  *
*

21. Seminaras
Skalūnų dujų išteklių žvalgymas ir eksploatavimas Europos Sąjungoje ir jų poveikis 
aplinkos ir energetikos politikai vertinant per gautų peticijų prizmę.

I. Atnaujinta tyrimo „Skalūnų dujų gavybos poveikis aplinkai ir žmonių 
sveikatai“ versija (parengė Matthias Altmann, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik 
GmbH).

II. „Netradiciniai dujų ištekliai – ateities uždavinys“ (parengė Bukarešto 
universiteto prof. Nicolae Anastasiu, Rumunijos akademijos narys).

Kalbėjo: pirmininkė, Komisijos atstovė Carina Vopel, Lena Kolarska-
Bobinska ir Konrad Szymanski.

Lena Kolarska-Bobinska ir Konrad Szymanski teigė, kad išdalytame Europos 
Komisijos tyrime nustatyti visiškai priešingi dalykai, nei tai, ką šie du 
kalbėjusieji ką tik pavirtino. Jie pasijuto nusivylę, nes yra lenkų atlikti tyrimai, 
kurių rezultatai yra labai teigiami skalūnų dujų žvalgymo ir eksploatavimo 
srityje. 

Mattias Altmann patvirtino, kad jo pristatymas nėra neigiamas, jame veikiau 
nurodomas galimas pavojus. Tačiau jis teigė, kad rusiška sistema iš tiesų yra 
palankesnė aplinkosaugos požiūriu, visų pirma kalbant apie išmetamą anglies 
dioksido kiekį.

III. Iš Prancūzijos gautos peticijos (Nr. 504/2012), kurią pateikė Danièle 
Favari, pristatymas. Pirmininkė trumpai pristatė iš Rumunijos gautas 
peticijas (Nr. 444/2012 ir 596/2012).

Iš Prancūzijos ir Rumunijos gautų peticijų teisinė analizė (Florent Pelsy ir 
Marta Ballesteros, „Milieu“ (konsultacijų bendrovė).

Kalbėjo: pirmininkė, Komisijos atstovė Carina Vopel, Marta Ballesteros, 
Victor Bostinaru, Konrad Szymanski, Sabine Wils, Lena Kolarska-Bobinska, 
Sandrine Bélier, Philippe Boulland ir Boguslaw Sonik.
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Marta Ballesteros teigė, kad nėra parengta pakankamai teisės aktų, todėl tampa 
įmanoma žvalgyti ir eksploatuoti skalūnų dujas itin pavojingomis sąlygomis.

Victor Boştinaru teigė, kad reikia atremti lobistų ir daugiašalių įmonių 
spaudimą reikalaujant iš valstybių narių skaidrumo.

Sabine Wils teigė, kad šis klausimas yra visiškai nesuderintas su Vandens 
pagrindų direktyva. 

Sandrine Bélier teigė, kad Europos Parlamentas suvokia, kad šiuo klausimu 
trūksta teisės aktų, tačiau Europos Parlamentas ėmėsi priemonių, kad užkirstų 
kelią cheminių produktų naudojimui ir vandens taršai, kurią sukelia tokio 
pobūdžio skalūnų dujų žvalgymo veiksmai. 

Philippe Boulland patvirtino, kad prieštarauja šiam skalūnų dujų išgavimo 
metodui dėl aplinkosaugos priežasčių.

Sprendimas: nebaigti nagrinėti šių peticijų, jas toliau nagrinėti per kitą posėdį 
2013 m. kovo ar balandžio mėn., kai šia tema bus parengta rezoliucija, kurią 
turės tvirtinti koordinatoriai.

IV. Iš Bulgarijos gautos peticijos (Nr. 886/2011), kurią pateikė Vesko Dimov ir 
Dushana Zdravkova, pristatymas. Iš Lenkijos gautos peticijos 
(Nr. 578/2012), kurią pateikė Teresa Wojda, pristatymas.
Pirmininkė trumpai pristatė kitas dvi iš Lenkijos gautas peticijas 
(Nr. 1378/2011 ir 761/2012).

Iš Bulgarijos ir Lenkijos gautų peticijų analizė, kurią parengė Vidurio 
Europos universiteto doc. dr. Michael LaBelle ir Krokuvos AGH mokslo ir 
technologijų universiteto (Lenkija) asocijuotasis profesorius, filosofijos mokslų 
daktaras Stanisław Nagy.

Kalbėjo: pirmininkė, peticijos pateikėjos Dushana Zdravkova ir Teresa Wojda, 
Komisijos atstovė Carina Vopel, Michael LaBelle, Stanisław Nagy.

Sprendimas: nebaigti nagrinėti šių peticijų, jas toliau nagrinėti per kitą posėdį 
2013 m. kovo ar balandžio mėn., kai šia tema bus parengta rezoliucija, kurią 
turės tvirtinti koordinatoriai.

*
Posėdžiui nuo 18.07 iki 18.40 val. pirmininkavo Peter Jahr.

V. Iš Jungtinės Karalystės gautos peticijos (Nr. 895/2012), kurią pateikė
Rosemary Rechter, pristatymas.

Iš Jungtinės Karalystės gautos peticijos analizė, kurią parengė John 
Broderick, „Tyndall“ klimato kaitos tyrimų centras, Mančesteris.

„Rizika ir turtas išgaunant skalūnų dujas. Atvejis Jungtinėje Karalystėje“
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(parengė prof. Michael Stephenson, „British Geological Survey“, JK).

Suinteresuotųjų subjektų – peticijų pateikėjų, vietos valdžios institucijų 
atstovų, Europos Komisijos (Aplinkos GD ir Energetikos GD), pramonės 
atstovų – atsakymas.

Kalbėjo: pirmininkas, John Broderick, Michael Stephenson, Keith Taylor, 
Komisijos atstovė Carina Vopel, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Il de Franso
kolektyvo atstovas Americ de Valon, Lenkijos nuolatinės atstovybės atstovas 
Szymon Polak ir Rumunijos nuolatinės atstovybės atstovas Georghe Dutu.

John Broderick ir Michael Stephenson pasisakė prieš tokį skalūnų dujų 
išgavimo metodą. Iš tiesų, yra įrodyta, kad dėl šio metodo kyla žemės 
drebėjimai.

Keith Taylor nurodė, kad Jungtinė Karalystė ką tik suteikė mokesčių lengvatų 
įmonėms, kurios eksploatuoja skalūnų dujas. Jis teigė, kad Europos Sąjunga 
privalo paaiškinti apie su tuo susijusį pavojų. 

Gerald Häfner pasiūlė taikyti moratoriumą, kad būtų išnagrinėtas šis klausimas 
ir atlikti moksliniai tyrimai.

Szymon Polak pasisakė už šį skalūnų dujų žvalgymo ir eksploatavimo būdą. Jo 
nuomone, Lenkijos patirtis šioje srityje yra labai teigiama.

Georghe Dutu nurodė, kad Peticijų komiteto sekretoriatui pristatys pranešimą 
šiuo klausimu.

Pirmininkas pranešė, kad dėl pasiūlymo kreiptis į komitetą bus diskutuojama 
per koordinatorių posėdį. 

Sprendimas: nebaigti nagrinėti šios peticijos, ją toliau nagrinėti per kitą posėdį 
2013 m. kovo ar balandžio mėn., kai šia tema bus parengta rezoliucija, kurią 
turės tvirtinti koordinatoriai.

22. B dalies peticijos.

Peticijos Nr. 878/2008, 1148/2008, 1213/2008, 1239/2010, 1584/2010, 266/2011, 
273/2011, 719/2011, 788/2011, 853/2011 (tik tuo atveju, jei peticija bus nusiųsta 
susipažinti Transporto ir turizmo komitetui), 951/2011, 1030/2011, 1169/2011 baigtos 
nagrinėti remiantis Europos Komisijos pateikta rašytine informacija.

Margrete Auken prašymu peticija Nr. 580/2011 nebaigta nagrinėti.

23. Kito posėdžio data ir vieta:

2012 m. lapkričio 6 d. 9.00–12.30 ir 15.00–18.30 val., Briuselis.
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*
*  *

Posėdis baigtas 18.40 val. pirmininkaujant Peteriui Jahrui.
*  *
*

Pridedama:
peticijų, kurios paskelbtos priimtinomis po praėjusio 2012 m. rugsėjo 19–20 d. posėdžio, 
sąrašas;
peticijų, kurias, remiantis pirmininkės pastabų priedu, ketinama atšaukti, baigti nagrinėti 
arba nagrinėti iš naujo, sąrašas.
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