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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

PETI_PV(2012)1008

PROTOKOLS
sanāksmei, kas notika 2012. gada 8. oktobrī plkst. 15.00 – 18.30,
2012. gada 9. oktobrī plkst. 9.00 – 12.30 un plkst. 15.00 – 18.30

BRISELĒ

Sanāksme tika atklāta 2012. gada 8. oktobrī plkst. 15.15 Erminia Mazzoni (priekšsēdētājas)
vadībā.

1. Darba kārtības pieņemšana

Priekšsēdētāja informēja, ka šajā sanāksmē tiks apspriesti šādi galvenie jautājumi: 
 dioksīns Taranto, Itālijā, klātesot Komisijas priekšsēdētāja vietniekam Antonio Tajani;
 tirdzniecība ar Kanādu ar izstrādājumiem no roņiem;
 atkritumu poligons Francijā (Luarē);
 īpašumu ķīlas Spānijā;
 piesārņojums Maltas kuģu būvētavās;
 lūgumraksti par kodolspēkstaciju drošību;
 seminārs par slānekļa gāzes izpēti un izmantošanu.

Lūgumrakstu iesniedzēji piedalīsies šādu punktu izskatīšanā:
 4. punkts par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem;
 6. punkts par bīstamo atkritumu poligonu Luarē, Francijā;
 14. punkts par Kadisas automaģistrāles ietekmi uz vidi;
 15. punkts, ko ierosinājusi organizācija Friends of the Earth („Zemes draugi”) 

(Austrija), par pakāpenisku kodolenerģijas izmantošanas samazināšanu;
 19. punkts par pilsētas attīstības projekta ietekmi uz vidi Orivelā, Valensijā.

Darba kārtība ir pieņemta ar šādām izmaiņām: 7. punkta izskatīšana tiks atlikta līdz 
nākamajai sanāksmei, un 9. punkts tiks apspriests pirms 8. punkta.
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2. Priekšsēdētājas paziņojumi

Tika izdalīts priekšsēdētājas piezīmju pielikums, lai varētu sniegt komentārus saistībā 
ar zināmu lūgumrakstu izskatīšanas atsākšanu vai slēgšanu minēto iemeslu dēļ. 
Attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 1266/2011 komitejas locekļi, kuriem pretēju viedokli 
izteica Margrete Auken, nepiekrita to izskatīt vēlreiz.

3. Citi jautājumi

Komitejas locekļi tika aicināti apmeklēt īsu prezentāciju par pēdējām izmaiņām 
Lūgumrakstu komitejas tīmekļa vietnē.

4. Lūgumraksts Nr. 1044/2011, ko Humane Society International vārdā iesniedza 
Apvienotās Karalistes valstspiederīgā Joanna Swabe un kam pievienoti 
22 paraksti, par Kanādas valdības ieteikumu attiecībā uz PTO starpniecības 
padomi saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra 
Regulas (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem 
īstenošanu

Runātāji: priekšsēdētāja, Joanna Swabe (lūgumraksta iesniedzēja), Colin Brown
(Komisijas pārstāvis), David Martin, Keith Taylor, Miguel Angel Martínez Martínez 
un Peter Jahr.

Visi runātāji bija vienisprātis par to, ka šāda barbariska prakse ir jāizbeidz. David 
Martin uzsvēra, ka brīvās tirdzniecības nolīgumi ir jāsaista ar roņu nogalināšanu. 
Turpretī Komisijas pārstāvis uzskatīja, ka šādas saiknes izveide nav pareiza pieeja 
veiksmīgām sarunām, ņemot vērā, ka Norvēģija sāk tāda paša veida roņu 
nogalināšanu. Tomēr Komisija izmantos visus iespējamos līdzekļus, lai aizliegtu šo 
masveida nogalināšanu.

Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu. Starptautiskās tirdzniecības komiteja būtu 
jāinformē par Lūgumrakstu komitejas atbalstu Komisijas nostājai.

5. Lūgumraksts Nr. 359/2011, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Krystyna 
Szewczyk un kam pievienoti 870 paraksti, par biogāzes iekārtas būvi Konopnica, 
Polijas centrālajā daļā, un ar to saistītajiem ES vides tiesību aktu pārkāpumiem 

Runātāji: priekšsēdētāja, Alicja Kozlowska (Komisijas pārstāve).

Komitejas locekļi atzīmēja šā lūgumraksta nozīmi saistībā ar gaidāmās pārskatītās 
IVN direktīvas Komisijas novērtējumu.

Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu, līdz zināms tiesas procedūru Polijā iznākums. 

6. Lūgumraksts Nr. 751/2011, ko asociācijas Mauves Vivantes vārdā iesniedza 
Francijas valstspiederīgais Jean Louis Posté un kam pievienoti 2 paraksti, par 
Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem iespējamiem pārkāpumiem 
(nekaitīgu) rūpniecības atkritumu poligonā Bucy-Saint-Liphard (Luarē)
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Runātāji: priekšsēdētāja, Jean-Louis Posté (lūgumraksta iesniedzējs), Bartosz 
Zamrzycki (Komisijas pārstāvis), Philippe Boulland un Margrete Auken.

Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu. Luarē prefektam tiks nosūtīta vēstule, kurā 
prasīts paskaidrojums par komitejas locekļu ierosinātajiem jautājumiem 
(Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem un Direktīvas 2006/12/EK par 
atkritumiem ievērošana). 

*
Sanāksme turpinājās no plkst. 16.10 līdz plkst. 16.40 priekšsēdētājas vietnieka Carlos 

José Iturgaiz Angulo vadībā.
*

7. Lūgumraksts Nr. 626/2011, ko apvienības Plataforma de Afectados por la Hipoteca
vārdā iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Daniel Marian Iorga, par iespējamu 
Spānijas Konstitūcijas pārkāpumu saistībā ar nekustamā īpašuma iegādes 
hipotēkām
un
Lūgumraksts Nr. 179/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais José Manuel 
Álvarez Martín, par datio in solutum ieviešanu un pieņemšanu Spānijā attiecībā uz 
izlikšanas no mājām gadījumiem,
un
Lūgumraksts Nr. 644/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais José Manuel 
Martin Alvarez, par hipotekāro kredītu praksi un datio in solutum ieviešanu 
Spānijā

Runātāji: priekšsēdētājs, Maciej Berestecki (Komisijas pārstāvis) un Margrete Auken. 

Carlos José Iturgaiz Angulo pauž nožēlu, ka sanāksmē nepiedalās lūgumrakstu 
iesniedzēji, un vēlas, lai tie piedalītos šajā diskusijā nākamajā sanāksmē.

Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu līdz Parlamenta ziņojumam par direktīvu par 
hipotekārajiem kredītiem.

8. Lūgumraksts Nr. 1002/2011, ko Costa del Sol Action Group vārdā iesniedza 
Lielbritānijas valstspiederīgais John Parsons, par sūdzību procedūru un ombuda 
pakalpojumu trūkumu Spānijas finanšu dienestos

Runātāji: priekšsēdētājs, Salvatore Gnoni (Komisijas pārstāvis).

Lēmums: lūgumrakstu slēgt. Iesniegt Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komitejai informācijai.

*
Sanāksme tika pārtraukta plkst. 16.40 un atsākta plkst. 17.00 priekšsēdētājas Erminia 

Mazzoni vadībā
*
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9. Koordinatoru sanāksme plkst. 17.00–18.30 (aiz slēgtām durvīm)

2012. gada 9. oktobrī

Sanāksme tika atklāta otrdien, 2012. gada 9. oktobrī, plkst. 9.10 Erminia Mazzoni 
(priekšsēdētājas) vadībā.

10. Priekšsēdētājas paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

I. Lūgumrakstu komitejas tīmekļa vietne: ITEC ģenerāldirektorāta prezentācija 
par biznesa procesu modeli

Komitejas locekļi ņēma vērā informāciju un apstiprināja savu atbalstu šai iniciatīvai 
un tam, ka Prezidijam jāizvirza par prioritāti šā projekta pabeigšanu, vēlākais, līdz 
2013. gada rudenim, Eiropas Pilsoņu gada laikā un pienācīgā laikposmā pirms Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu kampaņas sākuma.

II. Delegācijas apmeklējumu programmas 2013. gadam un publisko uzklausīšanu 
organizēšanas izskatīšana

 Apmeklējumi
Komitejas locekļi nolēma pieprasīt sākotnējās atļaujas faktu vākšanas apmeklējumiem 
uz šādām valstīm:
- Spāniju (Galīciju) saistībā ar ūdens piesārņojumu Bigo estuārā;
- Grieķiju saistībā ar lūgumrakstiem par atkritumu poligoniem, vides jautājumiem, kā 
arī jautājumiem par ekonomikas un finanšu krīzes ietekmi.
Tika apstiprināts arī priekšlikums apmeklēt Īriju, taču to vajadzētu veikt pēc Īrijas 
prezidentūras beigām.
Pieprasījumā Prezidijam komiteja paredzēs iespēju pieprasīt atļauju citiem 
apmeklējumiem, lai reaģētu uz vajadzībām, kas izriet no lūgumrakstiem.

 Publiskās uzklausīšanas
Komitejas locekļi atkārtoti apstiprināja apņemšanos kopīgi ar LIBE un Eiropas 
Komisiju 2013. gada 19. februārī organizēt publisku uzklausīšanu par Eiropas 
pilsonību. 
Kā papildu pasākums saistībā ar Duff-Leinen lūgumrakstu tika apstiprināts arī projekts 
par publisku uzklausīšanu par fiskālo savienību, un tas tiks turpmāk izstrādāts.

III. Komitejas locekļu apšaubītie lūgumrakstos minētie ieteikumi1

 Lūgumraksts Nr. 540-12 par karjeru izstrādes darbībām Baleāru salās un iespējamām 
kļūdām IVN direktīvas piemērošanā; Carlos José Iturgaiz Angulo atruna atsaukta.

                                               
1 Uz komitejas locekļiem attiecas Reglamenta 201. panta 7. punkts, kurā noteikts inter alia, ka, „ja atbildīgā 
komiteja nevar panākt vienprātīgu lēmumu par lūgumraksta pieņemamību, šo lūgumrakstu atzīst par pieņemamu 
ar nosacījumu, ka to pieprasa vismaz ceturtā daļa komitejas locekļu”. Papildu informāciju par minētajiem 
lūgumrakstiem var atrast e-lūgumrakstā.
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 Lūgumraksts Nr. 555-12, kas iesniegts EQUO vārdā, par pārredzamības trūkumu 
projektā „Euro–Vegas” un ietekmi uz vidi; Carlos José Iturgaiz Angulo atruna 
atsaukta.

 Lūgumraksti Nr. 359-12, 559-12, 683-12 attiecas uz naftas meklēšanu piekrastes zonā 
ap Kanāriju salām un tās ietekmi uz vidi; Carlos José Iturgaiz Angulo atruna atsaukta.

 Lūgumraksts Nr. 635-12 attiecībā uz oficiālo ziņojumu par Spanair aviācijas 
negadījumu 2008. gadā Madridē; Margrete Auken atbalsta Carlos José Iturgaiz 
Angulo, ka šis lūgumraksts nav atzīstams par pieņemamu, jo tā temats ir valsts varas 
iestādes kompetencē.

 Carlos José Iturgaiz Angulo arī lūdza paskaidrojumus attiecībā uz to, ka EK 
2012. gada augustā un septembra beigās saņēma divus pieprasījumus no Lūgumrakstu 
komitejas, kuros bija prasīta informācija par lūgumrakstiem Nr. 359-12 un 559-12, 
pirms lūgumrakstus atzīst par pieņemamiem.

 Ieteikumus par šādiem lūgumrakstiem attiecībā uz Jugendamt lēmumiem apstrīd 
Philippe Boulland (skatīt viņa piezīmes pielikumā): Nr. 477-12, 478-12, 481-12, 486-
12, 490-12, 520-12, 526-12, 531-12, 560-12, 565-12, 573-12 un 575-12.

Lēmums ir atlikts uz nākamo sanāksmi.

IV. PPE grupas iesniegtie priekšlikumi par:

 noteikumiem par komitejas delegācijām;

 Reglamenta 202. panta par īsām rezolūcijām īstenošanu.

Koordinatoriem pieprasīts izskatīt priekšlikumus un apspriesties nākamajā sanāksmē 
6. novembrī.

V. David Skinner prasība (lūgumraksts Nr. 901-08) par biedrošanās brīvību 
(Zviedrija)

Komitejas locekļi nepiekrita iesniegt piedāvāto rezolūcijas projektu. 

VI. Sākotnējais darba kārtības projekts 6. novembra sanāksmei

Komitejas sanāksmes darba kārtības projekts ir apstiprināts.

VII.Kopš septembra sanāksmes saņemto izskatāmo iesniegumu saraksts

Komentārus par izplatīto sarakstu jāiesniedz sekretariātā līdz 10. oktobra plkst. 17.00; ja 
komentāri netiek iesniegti, saraksts tiek atzīts par apstiprinātu.

VIII. Faktu vākšanas apmeklējumu programmas projekta izskatīšana un 
apstiprināšana un delegācijas uz Itāliju vadītāju iecelšana
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 Polijas apmeklējums: komitejas locekļi apstiprināja, ka apmeklējums tika atcelts, jo 
vairāki dalībnieki bija atteikušies. Vēlāk tiks izskatīta iespēja veikt apmeklējumu 
2013. gadā.

 Itālijas, Romas un Neapoles apmeklējums: Juridiskā dienesta atzinums, ka 
priekšsēdētāja varētu vadīt delegāciju savā valstī, ir saņemts un izplatīts. Tomēr 
koordinatori (SD, Verts/ALE, GUE/NGL un ALDE) izteica savu opozīciju 
priekšsēdētājas iecelšanai par delegācijas uz Itāliju vadītāju. Protokolu nosūtīs 
Priekšsēdētāju konferencei, lai varētu pieņemt nostāju, pamatojoties uz Reglamenta 
19. pantu, par iespēju priekšsēdētājai turpināt pildīt šos pienākumus, ņemot vērā 
Lūgumrakstu komitejas grupu vairākuma politiskā atbalsta trūkumu. 

IX. Citi jautājumi, informācija

Komitejas locekļi ņēma vērā problēmas, kas saistītas ar pasākuma organizēšanu tik īsā 
laikposmā, Prezidija pienākumus un ieteikumu atlikt EAF pasākumu, kas bija ieplānots 
5. decembrī, svarīgu tehnisko šķēršļu dēļ.

11. Lūgumraksts Nr. 1550/2010, ko iesniedza Maltas valstspiederīgais P. G., par 
iespējamu kaitējumu videi un apdraudējumu cilvēku veselībai, ko rada Palumbo 
kuģu būvētava Maltā

Runātāji: priekšsēdētāja, Marco Paviotti (Komisijas pārstāvis), Peter Jahr.

Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu, līdz saņemta papildu informācija no Komisijas 
pēc tās sanāksmes ar Maltas varas iestādēm.

12. Lūgumraksts Nr. 432/2011, ko Plataforma Vecinal Pro-Soterramiento Autovía CA-
33 vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais José A Guerrero Dominguez, par 
Kadisas (Spānija) pilsētas automaģistrāles radīto trokšņa piesārņojumu, kas, 
iespējams, neatbilst Direktīvas 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un 
pārvaldību noteikumiem

Runātāji: priekšsēdētāja, José Guerrero Dominguez (lūgumraksta iesniedzējs), Marco 
Paviotti (Komisijas pārstāvis), Carlos José Iturgaiz Angulo.

Komisija nav saņēmusi no Spānijas varas iestādēm visu nepieciešamo informāciju, kas 
nepieciešama šā lūgumraksta izskatīšanai.

Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu, līdz saņemta papildu informācija no 
Komisijas.

13. Lūgumraksts Nr. 306/2011, ko Santa Venera iedzīvotāju vārdā iesniedza Maltas 
valstspiederīgais Carmel Spiteri un kam pievienoti 160 paraksti, par iespējamu 
loka ceļa radītu gaisa un trokšņa piesārņojumu Santa Venera teritorijā, kas varētu 
pārsniegt ES tiesību aktos noteiktos ierobežojumus

Runātāji: priekšsēdētāja, Marco Gasparinetti (Komisijas pārstāvis), Peter Jahr.
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Komisija piedalās pašreizējās sarunās ar Maltas varas iestādēm un uzsver konstatēto 
labo gribu uzlabot gaisa kvalitāti. 

Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu, līdz saņemta papildu informācija no Komisijas 
pēc tās sanāksmes ar Maltas varas iestādēm.

14. Lūgumraksts Nr. 1042/2011, ko Austrijas Zemes draugu (Friends of the Earth 
Austria) vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais Reinhard Uhrig un kam 
pievienoti aptuveni 98 500 paraksti, par tūlītēju nepieciešamību pakāpeniski sākt 
kodolenerģijas izmantošanas samazināšanu pasaulē

Runātāji: priekšsēdētāja, Wolfgang Kilb (Komisijas pārstāvis), Margrete Auken un 
Richard Seeber.

Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu, līdz saņemta papildu rakstiska informācija no 
Komisijas. Nosūtīt Rūpniecības, ārējās tirdzniecības, pētniecības un enerģētikas 
komitejai informācijai.

15. Lūgumraksts Nr. 1078/2009, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Yosheba 
Miren Sainz de la Higuera y Gartzia, par Garoña atomelektrostaciju Burgosā, 
Spānijā

Runātāji: priekšsēdētāja, Wolfgang Kilb (Komisijas pārstāvis) un Willy Meyer. 

Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu, līdz saņemta papildu informācija no Komisijas 
pēc atomelektrostacijas galīgās slēgšanas. Nosūtīt Rūpniecības, ārējās tirdzniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejai informācijai.

16. Lūgumraksts Nr. 1026/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Gredo Förster, 
par atomelektrostacijas būvniecību jūrā

Runātāji: priekšsēdētāja, Wolfgang Kilb (Komisijas pārstāvis).

Lēmums: lūgumrakstu slēgt. Nosūtīt Rūpniecības, ārējās tirdzniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejai informācijai.

17. Lūgumraksts Nr. 1403/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais H. W. F., par 
Temelinas tuvumā, Čehijā, esošās kodolelektrostacijas paplašināšanu

Runātāji: priekšsēdētāja, Marta Moren Abat un Wolfgang Kilb (Komisijas pārstāvis), 
Ulrike Lunacek un Richard Seeber.

Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu, līdz saņemta papildu informācija no Komisijas 
attiecībā uz Ūdens pamatdirektīvas 4. pantu. Nosūtīt Rūpniecības, ārējās tirdzniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejai informācijai.

18. Lūgumraksts Nr. 429/2010, ko Partido para Orihuela Costa vārdā iesniedza 
Lielbritānijas valstspiederīgais Robert Houliston un kam pievienoti 7000 parakstu, 
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par Cala Mosca pilsētattīstības projektu Orihuelā, Valensijā

Runātāji: priekšsēdētāja, Robert Houliston (lūgumraksta iesniedzējs), José M Ramos 
Florido (Komisijas pārstāvis), Margrete Auken un Peter Jahr. 

Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu, līdz saņemta papildu informācija no 
Komisijas.

19. Lūgumraksts Nr. 10/2006, ko Īrijas valstspiederīgais Patrick Culhane Cappagh
iesniedza Farmers Support Group vārdā par Aughinish alumīnija ražošanas 
rūpnīcu Īrijā

Runātāji: priekšsēdētāja, Gabriella Gerzsenyi (Komisijas pārstāve) un Victor Bostinaru.

Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu, līdz saņemta papildu informācija no 
Komisijas, īpaši par novērojumiem attiecībā uz toksiskajiem dubļiem. Iespējams faktu 
vākšanas apmeklējums Īrijā.

20. Lūgumraksts Nr. 760/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Cosimo 
Fracasso, par dioksīna trauksmi Taranto pilsētā

Runātāji: priekšsēdētāja, Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks), 
Crescenzio Rivellini, Andrea Zanoni, Peter Jahr, Amalia Sartori, Victor Bostinaru, 
Margrete Auken, Mario Borghezio un Barbara Matera.

Antonio Tajani apgalvo, ka uzņēmuma ILVA gadījums attiecas ne vien uz Itāliju, bet, 
ņemot vērā Itālijas melnās metalurģijas apjomu, tās ietekme uz vidi ir jūtama arī visā 
Eiropā. Rūpniecības un vides politika tiks izskatīta nākamajā dienā Padomes vadītā 
sanāksmē Luksemburgā. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks norāda, ka Eiropas 
Savienība pieliek lielas pūles, lai veicinātu tādu industrializāciju, kas tiek pareizi un 
saprātīgi reglamentēta. Viņš cita starpā min šādus piemērus: kredītu pieejamība, 
inovācija un pētniecība, videi draudzīga ekonomika, kosmosa nozare, sakari, 
elektromobiļi, dzelzceļa nozare, mazāk piesārņojoši kuģi, atjaunojamā enerģija. 
Mērķis ir saskaņot rūpniecības, vides un veselības aizsardzības politikas jomas un 
panākt to līdzsvaru. 

Crescenzio Rivellini apstiprina, ka gaidīs minētās Padomes sanāksmes rezultātus, lai 
varētu apspriesties ar Ķīnu. Viņš piebilst, ka Itālijas dienvidu melnās metalurģijas 
uzņēmumiem jāpiemēro soda nauda.

Andrea Zanoni paskaidro, ka tiesās tika pierādīts, ka pat mātes piens ir piesārņots ar 
melnās metalurģijas radītajiem toksīniem.

Amalia Sartori, Barbara Matera, Victor Bostinaru un Margrete Auken komentē 
citādas rūpniecības politikas izveidi, pretošanos lobijiem un pastāvīgu uzraudzību, ko 
veic Eiropas Savienība. 

Peter Jahr iesaka iesniegt rezolūciju par šo tematu. 



PV\917771LV.doc 9/16 PE500.389v01-00

LV

Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu, līdz saņemta papildu informācija no 
Komisijas. Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas mutisks jautājums tiks 
izskatīts plenārsēdē. Lūgumrakstu komiteja izstrādās rezolūciju saskaņā ar Reglamenta 
202. panta 2. punktu.

  

 *
*  *

Sanāksme tika pārtraukta plkst. 12.10 un atsākta plkst. 15.15 Erminia Mazzoni 
(priekšsēdētājas) vadībā.

*  *
*

21. Seminārs
Slānekļa gāzes izpēte un izmantošana Eiropas Savienībā un tās ietekme uz vides un 
enerģētikas politiku, ņemot vērā saņemtos lūgumrakstus

I. Atjaunināta versija pētījumam par „Slānekļa gāzes ieguves ietekmi uz 
vidi un cilvēku veselību”, ar ko iepazīstina Matthias Altmann, Ludwig-
Bölkow-Systemtechnik GmbH pārstāvis

II. „Nekonvencionālie gāzes resursi — nākotnes izaicinājums”, ar ko 
iepazīstina profesors Nicolae Anastasiu, Rumānijas Akadēmijas loceklis, 
Bukarestes Universitātes pārstāvis

Runātāji: priekšsēdētāja, Carina Vopel (Komisijas pārstāve), Lena Kolarska-
Bobinska un Konrad Szymanski. 

Lena Kolarska-Bobinska un Konrad Szymanski uzskata, ka izplatītais 
Komisijas pētījums ir pretrunā abu runātāju tikko izteiktajiem apgalvojumiem. 
Viņi jūtas vīlušies, jo pastāv Polijas pētījumi, kuros ir ļoti pozitīvs viedoklis 
par slānekļa gāzes izpēti un izmantošanu. 

Mattias Altmann apgalvo, ka viņa ziņojums nebija negatīvs, tajā drīzāk ir 
norādīti iespējamie riski. Tomēr viņš uzskata, ka Krievijas sistēmai faktiski ir 
labvēlīgāka ietekme uz vidi attiecībā uz CO2 emisijas līmeni.

III. Lūgumraksta iesniedzēja Danièle Favari iepazīstina ar lūgumrakstu 
Nr. 0504/2012, kas saņemts no Francijas. Priekšsēdētāja īsi iepazīstina ar 
lūgumrakstiem Nr. 0444/2012 un 0596/2012, kas saņemti no Rumānijas

No Francijas un Rumānijas saņemto lūgumrakstu juridisko analīzi veic 
konsultāciju uzņēmuma Milieu pārstāvji Florent Pelsy un Marta Ballesteros.

Runātāji: priekšsēdētāja, Carina Vopel (Komisijas pārstāve), Marta 
Ballesteros, Victor Bostinaru, Konrad Szymanski, Sabine Wils, Lena Kolarska-
Bobinska, Sandrine Bélier, Philippe Boulland un Boguslaw Sonik.

Marta Ballesteros uzskata, ka tiesību aktu trūkuma dēļ ir iespējama tāda 
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slānekļa gāzes izpēte un izmantošana, kas rada nepieņemamu apdraudējumu.

Victor Boştinaru uzskata, ka ir nepieciešams pretoties lobiju un starptautisko 
uzņēmumu varai, nodrošinot pārredzamību dalībvalstīs.

Sabine Wils uzskata, ka šajā jautājumā pilnībā netiek ievērota Ūdens 
pamatdirektīva. 

Sandrine Bélier pauž, ka Eiropas Parlaments apzinās tiesību aktu trūkumu 
attiecībā uz minēto jomu un ka Eiropas Parlaments rīkojas, lai aizliegtu tādu 
ķīmisku produktu izmantošanu un ūdens piesārņošanu, ko izraisījusi šāda veida 
slānekļa gāzes izpēte. 

Philippe Boulland apgalvo, ka viņš nepiekrīt šādai slānekļa gāzes ieguves 
metodei vides apsvērumu dēļ.

Lēmums: atlikt minēto lūgumrakstu izskatīšanu, tie tiks izskatīti 2013. gada 
marta vai aprīļa sēdē pēc tam, kad par šo jautājumu tiks izstrādāta rezolūcija, 
ko iesniegs apstiprināšanai koordinatoriem.

IV. Lūgumrakstu iesniedzēji Vesko Dimov un Dushana Zdravkova iepazīstina 
ar lūgumrakstu Nr. 0886/2011, kas saņemts no Bulgārijas. Lūgumraksta 
iesniedzēja Teresa Wojda iepazīstina ar lūgumrakstu Nr. 0578/2012, kas 
saņemts no Polijas. Priekšsēdētāja īsi iepazīstina ar diviem citiem 
lūgumrakstiem (Nr. 1378/2011 un 0761/2012), kas saņemti no Polijas.

No Bulgārijas un Polijas saņemto lūgumrakstu analīzi veic Dr. Michael 
LaBelle, asociētais profesors Centrāleiropas Universitātē, un Dr. filoz. 
Stanisław Nagy, asociētais profesors AGH Krakovas Zinātnes un tehnoloģiju 
universitātē Polijā.

Runātāji: priekšsēdētāja, Dushana Zdravkova un Teresa Wojda (lūgumraksta 
iesniedzējas), Carina Vopel (Komisijas pārstāve), Michael LaBelle, Stanisław 
Nagy.

Lēmums: atlikt minēto lūgumrakstu izskatīšanu, tie tiks izskatīti 2013. gada 
marta vai aprīļa sēdē pēc tam, kad par šo jautājumu tiks izstrādāta rezolūcija, 
ko iesniegs apstiprināšanai koordinatoriem.

*
Sanāksme tika turpināta Peter Jahr vadībā plkst. 18.07–18.40. 

V. Lūgumraksta iesniedzēja Rosemary Rechter iepazīstina ar lūgumrakstu 
Nr. 0895/2012, kas saņemts no Apvienotās Karalistes

No Apvienotās Karalistes saņemtā lūgumraksta analīzi veic John 
Broderick, Tyndall Centre for Climate Change Research Manchester (Tindalas 
Klimata izmaiņu izpētes centra (Mančestera)) pārstāvis.
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„Slānekļa gāzes izpētes riski un ieguvumi, Apvienotās Karalistes
gadījums”, ar ko iepazīstina profesors Michael Stephenson, British Geological 
Survey (Lielbritānijas Ģeoloģisko novērojumu centra) Apvienotajā Karalistē 
pārstāvis.

Ieinteresēto personu atbilde: lūgumrakstu iesniedzēji, vietējo pašvaldību, 
Eiropas Komisijas (Vides un Enerģētikas ģenerāldirektorātu) pārstāvji, nozares 
pārstāvji.

Runātāji: priekšsēdētājs, John Broderick, Michael Stephenson, Keith Taylor,
Carina Vopel (Komisijas pārstāve), Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Americ de 
Valon (Ildefransas kolektīva pārstāvis), Szymon Polak (Polijas Pastāvīgā 
pārstāvniecība) un Georghe Dutu (Rumānijas Pastāvīgā pārstāvniecība).

John Broderick un Michael Stephenson ir pret slānekļa gāzes šāda veida 
ieguvi. Ir pierādīts, ka tā izraisa zemestrīces.

Keith Taylor norāda, ka Apvienotā Karaliste nesen piešķīrusi nodokļu 
priekšrocības uzņēmumiem, kas izmanto slānekļa gāzi. Viņš uzskata, ka 
Eiropas Savienībai ir pienākums izskaidrot ar to saistītos draudus.

Gerald Häfner iesaka piemērot moratoriju, lai varētu veikt pētījumus šajā 
jomā.

Szymon Polak atbalsta slānekļa gāzes šāda veida izpēti un izmantošanu. Viņš 
uzskata, ka Polijai ir pozitīva pieredze šajā saistībā.

Georghe Dutu norāda, ka viņš iesniegs Lūgumrakstu komitejas sekretariātā 
paziņojumu-piezīmi par šo jautājumu.

Priekšsēdētājs paziņo, ka nostāja, kas būs jāpaziņo Komisijai, tiks apspriesta 
nākamajā koordinatoru sanāksmē. 

Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu; tas tiks izskatīts 2013. gada marta vai 
aprīļa sēdē pēc tam, kad par šo jautājumu tiks izstrādāta rezolūcija, ko iesniegs 
apstiprināšanai koordinatoriem.

22. B daļas lūgumraksti

Lūgumrakstu Nr. 0878/2008, 1148/2008, 1213/2008, 1239/2010, 1584/2010, 
0266/2011, 0273/2011, 0719/2011, 0788/2011, 0853/2011 (ar nosacījumu, ka tas tiek 
nosūtīts TRAN informācijai) 0951/2011, 1030/2011, 1169/2011 izskatīšana tika 
slēgta, pamatojoties uz rakstisko informāciju, kas saņemta no Eiropas Komisijas.

Lūgumraksta Nr. 0580/2011 izskatīšanu neizbeidza pēc Margrete Auken pieprasījuma.

23. Nākamās sanāksmes datums un vieta
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2012. gada 6. novembris plkst. 9.00 – 12.30 un plkst. 15.00 – 18.30 Briselē.

*
*  *

Sanāksme tika pārtraukta plkst. 18.40 Peter Jahr vadībā.
*  *
*

Pielikumi:
Saraksts ar lūgumrakstiem, kas kopš pēdējās 2012. gada 19. un 20. septembra sanāksmes 
atzīti par pieņemamiem.
Saraksts ar lūgumrakstiem, kuri jāatsauc, kuru izskatīšana jābeidz vai jāatsāk saskaņā ar 
priekšsēdētājas piezīmju pielikumu.
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