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NOTULEN
Vergadering van 8 oktober 2012, 15.00 - 18.30 uur

en 9 oktober 2012, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op 8 oktober 2012 om 15.15 uur geopend onder voorzitterschap van 
Erminia Mazzoni, voorzitter.

1. Aanneming van de agenda

De voorzitter deelt mede dat in deze vergadering de volgende onderwerpen zullen 
worden behandeld: 
 Dioxine in Taranto - Italië - in aanwezigheid van de heer Tajani, vicecoorzitter van de 

Commissie.
 Handel in zeehondenproducten met Canada
 Stortplaats in Frankrijk (Loiret)
 Hypotheken in Spanje
 Verontreiniging op Maltese scheepswerven
 Verzoekschriften over de veiligheid van kerncentrales
 Workshop over de opsporing en winning van schaliegas

Voor de volgende punten zijn de indieners van de verzoekschriften aanwezig:
 punt 4 over de handel in zeehondenproducten
 punt 6 over een gevaarlijke stortplaats in de Loiret, Frankrijk
 punt 14 over het milieueffect van de snelweg bij Cadiz
 punt 15 van Friends of the Earth, Austria, over de uitfasering van kernenergie
 punt 19 over de impact van een stedelijk ontwikkelingsproject op het milieu in 

Orihuela, Valencia.

De agenda wordt aangenomen met de volgende wijzigingen: punt 7 wordt uitgesteld 
tot de volgende vergadering en punt 9 wordt vóór punt 8 behandeld.
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2. Mededelingen van de voorzitter

De bijlage bij de nota van de voorzitter is rondgedeeld, zodat de leden opmerkingen 
kunnen maken over heropening of afsluiting van bepaalde verzoekschriften om de 
genoemde redenen. De leden besluiten de behandeling van verzoekschrift 1266/2011 
niet te heropenen. Margrete Auken spreekt zich voor heropening uit.

3. Rondvraag

De leden worden uitgenodigd aan een korte presentatie deel te nemen over de laatste 
ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe website van de Commissie 
verzoekschriften.

4. Verzoekschrift 1044/2011, ingediend door Joanna Swabe (Britse nationaliteit), 
namens "Humane Society International", en 22 medeondertekenaars over het 
verzoek van de Canadese regering om een WTO-bemiddelingsraad met 
betrekking tot de handhaving van Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de handel in 
zeehondenproducten

Sprekers: de voorzitter, Joanna Swabe (indiener verzoekschrift), Colin Brown 
(vertegenwoordiger van de Commissie), David Martin, Keith Taylor, Miguel Angel 
Martínez Martínez en Peter Jahr.

Alle sprekers zijn het erover eens dat een einde moet worden gemaakt aan deze 
barbaarse praktijken. David Martin wijst op het verband dat moet worden gelegd 
tussen de vrijhandel en het doodknuppelen van zeehonden. De vertegenwoordiger van 
de Commissie is evenwel van oordeel dat dit niet de juiste aanpak is om tot het 
welslagen van de onderhandelingen te komen, aangezien ook Noorwegen soortgelijke 
praktijken toepast. De Commissie zal echter alles in het werk stellen om deze 
bloedbaden tegen te gaan. 

Besluit: Behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten. De Commissie 
internationale handel zal op de hoogte worden gesteld van de steun van de Commissie 
verzoekschriften voor het standpunt van de Commissie.

5. Verzoekschrift 359/2011, ingediend door Krystyna Szewczyk (Poolse 
nationaliteit) en 870 medeondertekenaars, over de bouw van een biogasinstallatie 
in Konopnica in het midden van Polen en de daaraan gerelateerde inbreuk op 
EU- milieuwetgeving  

Sprekers: de voorzitter, Alicja Kozlowska (vertegenwoordiger van de Commissie).

De leden wijzen op het belang van dit verzoekschrift in het kader van de evaluatie van 
de komende herziening van de richtlijn betreffende milieueffectrapportage door de 
Commissie.

Besluit: In afwachting van de uitspraak van het Gerechtshof in Polen behandeling van 
het verzoekschrift nog niet afsluiten. 
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6. Verzoekschrift 751/2011, ingediend door Jean Louis Posté (Franse nationaliteit), 
namens Mauves Vivantes, en twee medeondertekenaars, over de vermeende 
inbreuk door een industriële stortplaats voor (ongevaarlijke) afvalstoffen in 
Bucy-Saint-Liphard (Loiret) op Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van 
afvalstoffen

Sprekers: de voorzitter, Jean-Louis Posté (indiener verzoekschrift), Bartosz Zamrzycki 
(vertegenwoordiger van de Commissie), Philippe Boulland en Margrete Auken.

Besluit: Behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten. Een schrijven met 
verzoeken om nadere toelichting op door leden naar voren gebrachte kwesties 
(naleving van Richtlijnen 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen en 
2006/ 12/EG betreffende afvalstoffen) zal aan de prefect van de Loiret worden 
toegezonden. 

*
De vergadering wordt van 16.10-16.40 uur voortgezet onder voorzitterschap van 

Carlos José Iturgaiz Angulo (ondervoorzitter).
*

7. Verzoekschrift 626/2011, ingediend door Daniel Marian Iorga (Roemeense 
nationaliteit), namens het "Plataforma de Afectados por la Hipoteca", over 
vermeende schending van de Spaanse grondwet bij hypotheken voor de aankoop 
van een eigen huis
en
Verzoekschrift 179/2012, ingediend door José Manuel Álvarez Martín (Spaanse 
nationaliteit), over de invoering en acceptatie van datio in solutum in Spanje, in 
gevallen van huisuitzettingen
en
Verzoekschrift 644/2012, ingediend door José Martin Alvarez (Spaanse 
nationaliteit), over hypotheekpraktijken en de invoering van een  datio in 
solutum in Spanje

Sprekers: de voorzitter, Maciej Berestecki (vertegenwoordiger van de Commissie) en 
Margrete Auken 

Carlos José Iturgaiz Angulo betreurt dat de indieners van de verzoekschriften niet 
aanwezig zijn en spreekt de hoop uit dat zij in een volgende vergadering aan het debat 
zullen deelnemen.

Besluit: In afwachting van de richtlijn hypothecair krediet behandeling van de 
verzoekschriften nog niet afsluiten.

8. Verzoekschrift 1002/2011, ingediend door John Parsons (Britse nationaliteit), 
namens de "Costa del Sol Action Group", over het gebrek aan 
klachtenprocedures en ombudsmandiensten op financieel gebied in Spanje
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Sprekers: de voorzitter, Salvatore Gnoni (vertegenwoordiger van de Commissie).

Besluit: De behandeling van het verzoekschrift wordt afgesloten. Ter informatie 
toezenden aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

*
De vergadering wordt om 16.40 uur onderbroken en om 17.00 uur hervat onder 

voorzitterschap van Erminia Mazzoni (voorzitter).
*

9. Coördinatorenvergadering van 17.00 - 18.30 uur (met gesloten deuren)

9 oktober 2012

De vergadering wordt op 9 oktober 2012 om 9.10 uur geopend onder voorzitterschap 
van Erminia Mazzoni (voorzitter).

10. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de coördinatoren

I. Website Commissie verzoekschriften: Presentatie van het Business Processing 
Model  door DG ITEC

De leden nemen kennis van de informatie en bevestigen hun steun voor het initiatief; 
zij wensen dat dit project prioriteit krijgt van het Bureau, zodat het uiterlijk in het 
najaar van 2013, het Europees Jaar van de burger, en tijdig voor het begin van de 
campagne voor de Europese verkiezingen zal worden voltooid.

II Behandeling van het programma van delegatiereizen voor 2013 en organisatie 
van openbare hoorzittingen

 Bezoeken:
De leden besluiten om om voorafgaande toestemming te verzoeken voor 
onderzoeksmissies naar:
- Spanje(Galicië) naar aanleiding van de waterverontreiniging in de riviermond van de 
Vigo
- Griekenland naar aanleiding van de verzoekschriften over afvalstortplaatsen, 
milieukwesties alsook kwesties die verband houden met de gevolgen van de 
economische en financiële crisis.
Het voorstel om een bezoek aan Ierland te brengen wordt goedgekeurd, doch dit 
bezoek zal pas na het Iers voorzitterschap plaatsvinden.
In haar verzoek aan het Bureau behoudt de commissie zich het recht voor toestemming 
voor andere reizen te vragen om in te kunnen spelen op in verzoekschriften 
aangekaarte problemen.

 Openbare hoorzittingen: 
De leden bevestigen opnieuw de toezegging om samen met de Commissie LIBE en de 
Europese Commissie op 19 februari 2013 een openbare hoorzitting over het Europees 
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burgerschap te houden. 
Een plan voor  een openbare hoorzitting over een Europese fiscale Unie om gevolg te 
geven aan het verzoekschrift Duff-Leinen wordt eveneens bevestigd en zal verder 
worden uitgewerkt. 

III. Aanbevelingen inzake verzoekschriften:1

 Verzoekschrift 540-12 over steenhouwactiviteiten op de Balearen en vermeende 
onregelmatigheden bij de toepassing van de richtlijn milieueffectbeoordeling: 
voorbehoud Iturgaiz ingetrokken;

 Verzoekschrift 555-12 namens EQUO over gebrek aan transparantie over het "Euro-
Vegas"-project en het milieueffect ervan - Voorbehoud Iturgaiz ingetrokken;

 Verzoekschriften 359-12, 559-12, 683-12 zijn verzoekschriften over off-shore 
olieboringen rond de Canarische eilanden en het milieueffect ervan - voorbehoud  
Iturgaiz ingetrokken;

 Verzoekschrift 635-12 over het officiële rapport over het Spanair vliegtuigongeluk in 
Madrid in 2008 - Iturgaiz en Auken zijn van oordeel dat dit verzoekschrift niet 
ontvankelijk is, omdat het onderwerp onder de bevoegdheid van de nationale 
autoriteiten valt.

 De heer Iturgaiz vraagt voorts om een nadere toelichting op het feit dat de Europese 
Commissie in augustus 2012 en eind september 2012 twee verzoekschriften van de 
Commissie PETI heeft ontvangen waarin nadere informatie wordt gevraagd over 
verzoekschriften 359-12 en 559-12, vóórdat de verzoekschriften ontvankelijk zijn 
verklaard.

 De aanbevelingen inzake de volgende verzoekschriften over de besluiten van het 
Jugendamt worden aangevochten door de heer Boulland (zie bijgaande opmerkingen): 
477-12, 478-12, 481-12, 486-12, 490-12, 520-12, 526-12, 531-12, 560-12, 565-12, 
573-12 en 575-12.

Besluit uitgesteld tot de volgende vergadering.

IV. Door de PPE-Fractie ingediende voorstellen betreffende:

 Regelgeving inzake commissiedelegaties

 Toepassing van artikel 202 voor beknopte resoluties.

De coördinatoren worden verzocht de voorstellen te bestuderen en deze in de volgende 
vergadering op 6 november te bespreken.

                                               
1 Verwezen wordt naar artikel 201, lid 7 waarin onder meer het volgende wordt bepaald:  "Wanneer de bevoegde 
commissie niet tot overeenstemming komt over de ontvankelijkheid van het verzoekschrift, wordt het ontvankelijk 
verklaard als ten minste een vierde van de leden van de commissie daarom verzoekt.".  Zie ePetition voor 
verdere informatie over verzoekschriften.
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V. Verzoek van de heer David Skinner (verzoekschrift 901-08) betreffende de 
vrijheid van vereniging (Zweden)

Besloten wordt de voorgestelde ontwerpresolutie niet in te dienen. 

VI. Voorontwerp van agenda voor de vergadering van 6 november

De ontwerpagenda voor de commissievergadering wordt goedgekeurd.

VII.Lijst van aanvechtbare verzoeken die sinds de vergadering van september zijn 
ingediend

Commentaar op de lijst dient uiterlijk 10 oktober, 17.00 uur bij het secretariaat te worden 
ingediend. Bij ontstentenis van commentaar wordt de lijst geacht te zijn goedgekeurd.

VIII. Behandeling en goedkeuring van het ontwerpprogramma voor de 
onderzoeksmissies naar Italië en benoeming van de delegatieleiders.

 Bezoek aan Polen: Bevestigd wordt dat het bezoek wordt geannuleerd, aangezien 
diverse deelnemers zich hebben teruggetrokken. Een eventuele nieuwe planning van 
de reis in 2013 zal op een later tijdstip worden behandeld.

 Bezoek aan Italië, Rome & Napels: Het advies van de Juridische Dienst inzake de 
mogelijkheid om als delegatievoorzitter een reis in eigen land te leiden is ontvangen 
en rondgedeeld. De coördinatoren (S&D, Verts/ALE, GUE en ALDE) hebben 
evenwel protest aangetekend tegen de benoeming van de voorzitter als 
delegatieleider voor het bezoek aan Italië. De notulen zullen aan de Conferentie van 
voorzitters worden voorgelegd ter fine van advies, op grond van artikel 19 van het 
Reglement, inzake de wenselijkheid dat de voorzitter deze taak op zich neemt, terwijl 
hiervoor bij de meerderheid van de fracties in de Commissie PETI geen politieke 
steun is. 

IX. Varia, punten ter informatie

De leden nemen kennis van de problemen in verband met de organisatie van 
evenementen op zulk een korte termijn, van de verantwoordelijkheden van het Bureau en 
van het voorstel het voor 5 december geplande EFD-evenement gezien de grote 
technische obstakels uit te stellen.

11. Verzoekschrift 1550/2010, ingediend door P.G. (Maltese nationaliteit), over 
vermeende milieuschade en gevaar voor de volksgezondheid veroorzaakt door de 
scheepswerf Palumbo in Malta

Sprekers: de voorzitter, Marco Paviotti (vertegenwoordiger van de Commissie), Peter 
Jahr.

Besluit: Behandeling van het verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van 
aanvullende informatie van de Commissie na ontmoeting met de Maltese autoriteiten.
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12. Verzoekschrift 432/2011, ingediend door José A Guerrero Dominguez (Spaanse 
nationaliteit), namens het “Plataforma Vecinal Pro-Soterramiento Autovía CA-
33”, over geluidshinder van een autoweg in Cadiz, Spanje, een vermeende inbreuk 
op Richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van 
omgevingslawaai

Sprekers: de voorzitter, José Guerrero Dominguez (indiener verzoekschrift), Marco
Paviotti (vertegenwoordiger van de Commissie), Carlos José Iturgaiz Angulo.

De Commissie heeft van de Spaanse autoriteiten niet alle voor de behandeling van het 
verzoekschrift noodzakelijke informatie ontvangen.

Besluit: Behandeling van het verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van 
aanvullende informatie van de Commissie.

13. Verzoekschrift 306/2011, ingediend door Carmel Spiteri (Maltese nationaliteit), 
namens inwoners van Santa Venera, en 160 medeondertekenaars, over vermeende 
geluids- en luchtverontreiniging die wordt veroorzaakt door een ringweg in de 
buurt van Santa Venera en die grenzen zoals gedefinieerd in EU-wetgeving 
overschrijdt

Sprekers: de voorzitter, Marco Paviotti (vertegenwoordiger van de Commissie), Peter 
Jahr.

De Commissie brengt verslag uit over de lopende gesprekken met de Maltese 
autoriteiten en wijst op hun bereidheid om de luchtkwaliteite te verbeteren. 

Besluit: Behandeling van het verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van 
aanvullende informatie van de Commissie na ontmoeting met de Maltese autoriteiten.

14. Verzoekschrift 1042/2011, ingediend door Reinhard Uhrig (Duitse nationaliteit), 
namens Friends of the Earth Austria, en ca. 98 500 medeondertekenaars, over de 
onmiddellijk te beginnen wereldwijde uitfasering van kernenergie

Sprekers: de voorzitter, Wolfgang Kilb (vertegenwoordiger van de Commissie), 
Margrete Auken en Richard Seeber.

Besluit: Behandeling verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende 
informatie van de Commissie. Ter informatie toezenden aan de Commissie industrie, 
onderzoek en energie

15. Verzoekschrift 1078/2009, ingediend door Yosheba Miren Sainz de la Higuera y 
Gartzia (Spaanse nationaliteit), over de kerncentrale in Garoña, Burgos, Spanje

Sprekers: de voorzitter, Wolfgang Kilb (vertegenwoordiger van de Commissie) en 
Willy Meyer. 

Besluit: Behandeling verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende 
informatie van de Commissie, zodra de centrale definitief wordt gesloten. Ter 
informatie toezenden aan de Commissie industrie, onderzoek en energie
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16. Verzoekschrift 1026/2011, ingediend door Gredo Förster (Duitse nationaliteit), 
over de aanleg van een kerncentrale in zee

Sprekers: de voorzitter, Wolfgang Kilb (vertegenwoordiger van de Commissie).

Besluit: Behandeling van het verzoekschrift afsluiten. Ter informatie toezenden aan de 
Commissie industrie, onderzoek en energie

17. Verzoekschrift 1403/2011, ingediend door H.W. F. (Duitse nationaliteit), over 
uitbreiding van de kerncentrale bij Temelin in de Tsjechische Republiek

Sprekers: de voorzitter, Marta Moren Abat, Wolfgang Kilb (vertegenwoordiger van de 
Commissie), Ulrike Lunacek en Richard Seeber.

Besluit: Behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van 
aanvullende informatie van de Commissie over artikel 4 van de Kaderrichtlijn water. 
Ter informatie toezenden aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

18. Verzoekschrift 429/2010, ingediend door Robert Houlistonse (Britse nationaliteit), 
namens de Partido para Orihuela Costa, en 7 000 medeondertekenaars, over 
stedelijke ontwikkeling in Cala Mosca in Orihuela, Valencia

Sprekers: de voorzitter, Robert Houliston (indiener verzoekschrift), José M Ramos 
Florido (vertegenwoordiger van de Commissie), Margrete Auken en Peter Jahr. 

Besluit: In afwachting van aanvullende informatie van de Commissie behandeling 
verzoekschrift nog niet afsluiten.

19. Verzoekschrift 10/2006, ingediend door Patrick Culhane (vermoedelijk Ierse 
nationaliteit), namens de Cappagh Farmers Support Group, over Aughinish 
Alumina Plant in Ierland

Sprekers: de voorzitter, Gabriella Gerzsenyi (vertegenwoordiger van de Commissie) en 
Victor Bostinaru.

Besluit: Behandeling verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van aanvullende 
informatie van de Commissie met specifieke nadere informatie over toxisch slib. 
Mogelijk onderwerp voor de onderzoeksmissie naar Ierland.

20. Verzoekschrift 760/2007, ingediend door Cosimo Fracasso (Italiaanse 
nationaliteit), over een dioxinealarm in Taranto

Sprekers: de voorzitter, Antonio Tajani (vicevoorzitter van de Commissie), Crescenzio 
Rivellini, Andrea Zanoni, Peter Jahr, Amalia Sartori, Victor Bostinaru, Margrete 
Auken, Mario Borghezio, Barbara Matera.
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Antonio Tajani voert aan dat ILVA geen op zichzelf staand Italiaans probleem is, doch 
dat door de grootte  van de Italiaanse staalindustrie de milieugevolgen ervan in heel 
Europa merkbaar zijn. Het industrie- en milieubeleid zullen de volgende dag op een 
bijeenkomst van de Raad in Luxemburg worden besproken. De vicevoorzitter van de 
Commissie wijst erop dat de Europese Unie alles in het werk stelt voor meer 
industrialisatie, een en ander echter wel op gereglementeerde, correcte en intelligente 
wijze. Hij geeft onder meer de volgende voorbeelden: toegang tot krediet, innovatie en 
onderzoek, groene economie, ruimtesector, verbindingen, elektrische auto's, 
spoorwegen, minder verontreinigende schepen, hernieuwbare energiebronnen. Doel is 
het industriebeleid, het milieubeleid en het gezondheidsbeleid onderling af te stemmen 
en aldus tot een onderling evenwicht te komen. 

Crescenzio Rivellini zegt het resultaat van voornoemde bijeenkomst van de Raad af te 
wachten om met China te kunnen onderhandelen. Hij voegt eraan toe dat boetes 
moeten worden opgelegd aan de staalbedrijven in Zuid-Italië.

Andrea Zanoni wijst erop dat is aangetoond dat zelfs de moedermelk is aangetast door 
de giftige stoffen van deze staalbedrijven.

Amalia Sartori, Barbara Matera, Victor Bostinaru en Margrete Auken gaan in op een 
ander industriebeleid, weerstand tegen lobbies en permanent toezicht van de Europese 
Unie. 

Peter Jahr stelt voor een resolutie over dit onderwerp in te dienen.  

Besluit: Behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van 
aanvullende informatie van de Commissie. Een mondelinge vraag van de Commissie 
industrie, onderzoek en energie zal ter plenaire vergadering worden behandeld. Ook 
zal een resolutie overeenkomstig artikel 202, lid 2 door de Commissie 
verzoekschriften worden opgesteld.

  

 *
*  *

De vergadering wordt om 12.10 uur onderbroken en om 15.15 uur hervat onder 
voorzitterschap van Erminia Mazzoni, voorzitter.

*  *
*

21. Workshop
Opsporing en winning van schaliegas in de Europese Unie en de gevolgen ervan voor 
het milieu- en energiebeleid, in het licht van ontvangen verzoekschriften

I. Bijgewerkte versie van de studie "Impacts of shale gas extraction on the 
environment and on human health"(Gevolgen  van schaliegaswinning 
voor het milieu en de gezondheid van de mens) van Matthias Altmann, 
Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH

II "Unconventional gas resources- a challenge for the future"(Niet-
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conventionele gasvoorraden – een uitdaging voor de toekomst)  van
Professor Nicolae Anastasiu, lid van de Roemeense Academie, Universiteit van
Boekarest

Sprekers: de voorzitter, Carina Vopel (vertegenwoordiger van de Commissie),
Lena Kolarska-Bobinska en Konrad Szymanski. 

Lena Kolarska-Bobinska en Konrad Szymanski zijn van oordeel dat in de 
rondgedeelde studie van de Europese Commissie juist het tegenovergestelde 
wordt gezegd van wat beide sprekers beweren. Zij zijn teleurgesteld, want er 
zijn met name Poolse studies die zich zeer positief uitlaten over de opsporing 
en winning van schaliegas. 

Mattias Altmann voert aan dat zijn exposé niet negatief bedoeld is, doch dat hij 
hierin alleen aangeeft welke mogelijke risico's eraan verbonden zijn. Hij is 
evenwel van oordeel dat het Russische systeem voor wat betreft de CO2-
uitstoot in werkelijkheid beter is voor het milieu.

III. Presentatie van het uit Frankrijk ontvangen verzoekschrift 0504/2012 
door  Danièle Favari, indienster van het verzoekschrift. Korte inleiding 
door de voorzitter van uit Roemenië ontvangen verzoekschriften  
(0444/2012 en 0596/2012).

Juridische analyse van de uit Frankrijk en Roemenië ontvangen  
verzoekschriften door Florent Pelsy en Marta Ballesteros, Milieu 
(adviesbureau)

Sprekers: de voorzitter, Carina Vopel (vertegenwoordiger van de Commissie), 
Marta Ballesteros, Victor Bostinaru, Konrad Szymanski, Sabine Wils, Lena 
Kolarska-Bobinska, Sandrine Bélier, Philippe Boulland en Boguslaw Sonik.    

Marta Ballesteros is van oordeel dat er een gebrek aan wetgeving is, zodat 
schaliegas kan worden opgespoord en gewonnen op een wijze waaraan 
onaanvaardbaar grote gevaren verbonden zijn.

Victor Boştinaru is van oordeel dat weerstand moet worden geboden aan de 
lobbies en multinationale ondernemingen en dat bij de lidstaten moet worden 
aangedrongen op transparantie.

Sabine Wils is van oordeel dat er in dit verband sprake is van een totale 
onverenigbaarheid met de kaderrichtlijn water. 

Sandrine Bélier wijst erop dat het Europees Parlement zich bewust is van het 
gebrek aan wetgeving in dezen, doch alles in het werk stelt om te voorkomen 
dat chemische producten worden gebruikt en het water door het opsporen van 
schaliegas wordt verontreinigd. 

Philippe Boulland spreekt zich uit milieuoverwegingen uit tegen deze methode 
om schaliegas op te sporen.
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Besluit: Behandeling van de verzoekschriften in kwestie nog niet afsluiten. Zij 
zullen worden besproken in de vergadering van maart of april 2013, na de 
opstelling van een ontwerpresolutie die ter goedkeuring aan de coördinatoren 
zal worden voorgelegd.  

IV. Presentatie van het uit Bulgarije ontvangen verzoekschrift 0886/2011 door 
Vesko Dimov en Dushana Zdravkova, indieners van het verzoekschrift 
Presentatie van een uit Polen ontvangen verzoekschrift 0578/2012 door 
Teresa Wojda, indienster van het verzoekschrift. Korte inleiding door de 
voorzitter van twee andere uit Polen ontvangen verzoekschriften 
(1378/2011 en 0761/2012)

Analyse van de uit Bulgarije en Polen ontvangen verzoekschriften door Dr
Michael LaBelle, Assistant Professor, Central European University en de heer
Stanisław Nagy PhD, Associate Professor of the AGH University of Science 
and Technology in Krakau, Polen

Sprekers: de voorzitter, Dushana Zdravkova en Teresa Wojda (indieners), 
Carina Vopel (vertegenwoordiger van de Commissie), Michael LaBelle en 
Stanisław Nagy.

Besluit: Behandeling van de verzoekschriften in kwestie nog niet afsluiten. Zij 
zullen worden besproken in de vergadering van maart of april 2013, na de 
opstelling van een ontwerpresolutie die ter goedkeuring aan de coördinatoren 
zal worden voorgelegd.  

*
De vergadering wordt van 18.07 - 18.40 uur voortgezet onder voorzitterschap van Peter 

Jahr.

V. Presentatie van een uit het Verenigd Koninkrijk ontvangen verzoekschrift 
0895/2012 door Rosemary Rechter, indienster van het verzoekschrift

Analyse van het uit het Verenigd Koninkrijk ontvangen verzoekschrift 
door John

Broderick, Tyndall Centre for Climate Change Research Manchester

"Risks and assets of the exploration of shale gas, the case of UK" (Risico's 
en pluspunten van het opsporen van schaliegas, het geval van het VK) door

Professor Michael Stephenson, the British Geological Survey, UK

Reactie van belanghebbenden: indieners van de verzoekschriften, 
vertegenwoordigers van plaatselijke autoriteiten, Europese Commissie (DG 
Milieu en DG Energie), vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Sprekers: de voorzitter, John Broderick, Michael Stephenson, Keith Taylor, 
Carina Vopel (vertegenwoordiger van de Commissie), Sandrine Bélier, Gerald 
Häfner, Americ de Valon (vertegenwoordiger van het Collectief Ile de France), 
Szymon Polak (Permanente Vertegenwoordiging van Polen) en Georghe Dutu 
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(Permanente Vertegenwoordiging van Roemenië).

John Broderick en Michael Stephenson spreken zich uit tegen deze vorm van 
opsporing en winning van schaliegas.  Inderdaad is aangetoond dat een en 
ander tot aardbevingen kan leiden. 

Keith Taylor merkt op dat het Verenigd Koninkrijk belastingvoordelen geeft 
aan ondernemingen die schaliegas winnen. Hij is van oordeel dat het de plicht 
van de Europese Unie is te wijzen op de hieraan verbonden gevaren. 

Gerald Häfner stelt voor een moratorium in te stellen om de zaak te bestuderen 
en nader onderzoek ter zake te doen.

Szymon Polak spreekt zich uit vóór deze wijze van opsporing en winning van 
schaliegas. Zijns inziens is de Poolse ervaring zeer positief in dit opzicht.

Georghe Dutu deelt mede dat hij bij het secretariaat van de Commissie 
verzoekschriften een nota over dit onderwerp zal indienen.

De voorzitter deelt mede dat het aan de Commissie over te brengen standpunt 
in een vergadering van de coördinatoren zal worden besproken. 

Besluit: Behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten. Het zal worden 
besproken in de vergadering van maart of april 2013, na de opstelling van een 
ontwerpresolutie hierover die ter goedkeuring aan de coördinatoren zal worden 
voorgelegd.

22. Verzoekschriften ingeschreven onder B

De behandeling van verzoekschriften 0878/2008, 1148/2008, 1213/2008, 1239/2010, 
1584/2010, 0266/2011, 0273/2011, 0719/2011, 0788/2011, 0853/2011 (op voorwaarde 
dat het ter informatie aan de Commissie TRAN wordt toegezonden), 0951/2011, 
1030/2011, 1169/2011 wordt afgesloten op basis van de door de Europese Commissie 
verstrekte schriftelijke informatie.

Op verzoek van Margrete Auken wordt de behandeling van verzoekschrift 0580/2011 
nog niet afgesloten.

23. Datum en plaats volgende vergadering

6 november 2012, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur, Brussel

*
*  *

De vergadering wordt om18.40 uur gesloten onder voorzitterschap van Peter Jahr.
*  *
*
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Bijlagen:
Lijst van verzoekschriften die sinds de vorige vergadering van 19 en 20 september 2012 
ontvankelijk zijn verklaard.
Lijst van verzoekschriften die op grond van de bijlage bij de voorzittersbrief worden 
ingetrokken, afgesloten of heropend.
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