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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniach 8 października 2012 r. w godz. 15.00–18.30

oraz 9 października 2012 r. w godz. 9.00–12.30 i 15.00–18.30
BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w poniedziałek 8 października 
2012 r. o godz. 15.15.

1. Przyjęcie porządku dziennego

Przewodnicząca przedstawiła główne tematy, które będą przedmiotem dyskusji 
podczas posiedzenia:

 dioksyny w Taranto (Włochy) – z udziałem wiceprzewodniczącego Komisji 
Europejskiej A. Tajaniego

 handel produktami z fok z Kanadą
 składowisko odpadów we Francji (Loiret)
 hipoteki na nieruchomości w Hiszpanii
 zanieczyszczenie w maltańskich stoczniach
 petycje w sprawie bezpieczeństwa elektrowni jądrowych
 warsztaty na temat poszukiwania i wydobywania gazu łupkowego

Na posiedzeniu obecni będą składający petycję w następujących sprawach:
 punkt 4 – handel produktami z fok
 punkt 6 – składowisko odpadów niebezpiecznych w Loiret – Francja
 punkt 14 – wpływ na środowisko autostrady w Kadyksie
 punkt 15 – od Przyjaciół Ziemi (Friends of the Earth, Austria) – rezygnacja z energii 

jądrowej
 punkt 19 – wpływ na środowisko projektu inwestycyjnego na obszarach miejskich w 

Orihueli, Walencja

Porządek dzienny został przyjęty z następującymi zmianami: punkt 7 odroczono do 
następnego posiedzenia, punkt 9 będzie omawiany przed punktem 8.
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2. Komunikaty przewodniczącej

Rozdano załącznik do komunikatu przewodniczącej w celu zgłoszenia uwag 
dotyczących ponownego otwarcia lub zamknięcia niektórych petycji z 
przedstawionych powodów. Odnośnie do petycji 1266/2011 członkowie komisji, z 
uwzględnieniem odrębnej opinii Margrete Auken, nie zgodzili się na jej ponowne 
rozpatrzenie.

3. Sprawy różne

Członkowie komisji zostali zaproszeni do wysłuchania krótkiej prezentacji dotyczącej 
ostatnich zmian na nowym portalu internetowym Komisji Petycji.

4. Petycja 1044/2011, którą złożyła Joanna Swabe (Wielka Brytania) w imieniu 
organizacji Humane Society International, z 22 podpisami, w sprawie zalecenia 
rządu kanadyjskiego dotyczącego rady mediacyjnej WTO w sprawie wdrażania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z dnia 
16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok

Głos zabrali: przewodnicząca, Joanna Swabe (składająca petycję), Colin Brown 
(przedstawiciel Komisji), David Martin, Keith Taylor, Miguel Angel Martínez 
Martínez i Peter Jahr

Wszyscy mówcy byli zgodni co do tego, że należy położyć kres tego rodzaju 
barbarzyńskim praktykom. David Martin położył nacisk na potrzebę ustalenia relacji 
pomiędzy umowami o wolnym handlu i ubojem fok. Przedstawiciel Komisji 
Europejskiej stwierdził natomiast, że ustalenie takiej relacji nie jest właściwym 
podejściem prowadzącym do zadowalających wyników w negocjacjach, biorąc pod 
uwagę fakt, że Norwegia praktykuje taki sam typ uboju. Komisja Europejska 
wykorzysta jednak wszystkie możliwe środki, aby zapobiec tej masakrze.

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte. Komisja Handlu 
Międzynarodowego zostanie poinformowana, że Komisja Petycji popiera stanowisko 
Komisji Europejskiej.

5. Petycja 359/2011, którą złożyła Krystyna Szewczyk (Polska) z 870 podpisami, 
w sprawie budowy biogazowni w Konopnicy w środkowej Polsce oraz związanego 
z tym naruszenia prawodawstwa środowiskowego UE

Głos zabrały: przewodnicząca, Alicja Kozłowska (przedstawicielka Komisji 
Europejskiej)

Posłowie zwrócili uwagę na znaczenie petycji w kontekście zbliżającej się oceny 
wniosku Komisji dotyczącego zmiany dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko.

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na wynik 
postępowania sądowego w Polsce.
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6. Petycja 0751/2011, którą złożył Jean Louis Posté (Francja) w imieniu Mauves 
Vivantes, z 2 podpisami, w sprawie domniemanego naruszania dyrektywy 
1999/31/WE w sprawie składowania odpadów w związku z funkcjonowaniem 
składowiska odpadów przemysłowych (innych niż niebezpieczne) w Bucy-Saint-
Liphard (Loiret)

Głos zabrali: przewodnicząca, Jean-Louis Posté (składający petycję), Bartosz 
Zamrzycki (przedstawiciel Komisji), Philippe Boulland oraz Margrete Auken

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte. Skierowane zostanie pismo do 
prefekta departamentu Loiret z prośbą o wyjaśnienie kwestii zgłoszonych przez 
posłów (respektowanie dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów oraz 
dyrektywy 2006/12/WE w sprawie hierarchii postępowania z odpadami).

*
Posiedzenie kontynuowano w godz. 16.10–16.40; obradom przewodniczył Carlos José 

Iturgaiz Angulo (wiceprzewodniczący)
*

7. Petycja 626/2011, którą złożył Daniel Marian Iorga (Rumunia) w imieniu 
„Plataforma de Afectados por la Hipoteca”, w sprawie domniemanego 
naruszenia hiszpańskiej konstytucji w związku z hipotekami ustanowionymi w 
celu nabycia nieruchomości
oraz
Petycja 179/2012, którą złożył José Manuel Álvarez Martín (Hiszpania) 
w sprawie wprowadzenia i przyjęcia w Hiszpanii instytucji datio in solutum 
w przypadku eksmisji
oraz
Petycja 644/2012, którą złożył José Manuel Martín Alvarez (Hiszpania), 
w sprawie procedur hipotecznych i przyjęcia w Hiszpanii instytucji datio in 
solutum

Głos zabrali: przewodniczący, Maciej Berestecki (przedstawiciel Komisji 
Europejskiej) i Margrete Auken

Carlos José Iturgaiz Angulo przyjął z ubolewaniem fakt, że składający petycję nie byli 
obecni na sali oraz wyraził nadzieję, że wezmą oni udział w obradach na następnym 
posiedzeniu.

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na sprawozdanie 
Parlamentu w sprawie dyrektywy dotyczącej kredytów hipotecznych.

8. Petycja 1002/2011, którą złożył John Parsons (Wielka Brytania) w imieniu grupy 
działania Costa del Sol, w sprawie braku procedur składania skarg i braku służb 
Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze usług finansowych w Hiszpanii

Głos zabrali: przewodniczący, Salvatore Gnoni (przedstawiciel Komisji Europejskiej)
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Decyzja: rozpatrywanie petycji zostanie zamknięte. Przekazanie do wglądu Komisji 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.

*
Posiedzenie zostało przerwane o godz. 16.40 i wznowione o godz. 17.00; obradom 

przewodniczyła Erminia Mazzoni (przewodnicząca).
*

9. Posiedzenie koordynatorów w godz. 17.00–18.30 (przy drzwiach zamkniętych)

9 października 2012 r.

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie we wtorek 9 października 
2012 r. o godz. 9.10.

10. Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów

I. Portal internetowy Komisji Petycji: prezentacja z udziałem DG ITEC na temat 
modelu procesów biznesowych

Posłowie zapoznali się z informacją dotyczącą inicjatywy; zapewnili swoje poparcie 
oraz potwierdzili konieczność jej priorytetowego traktowania przez Prezydium w celu 
sfinalizowania projektu najpóźniej do jesieni w 2013 r. – w Europejskim Roku 
Obywateli, oraz wystarczająco wcześnie przed europejską kampanią wyborczą.

II. Rozpatrzenie programu wizyt delegacji w 2013 r. oraz organizacji publicznych 
wysłuchań

 Wizyty:
Posłowie postanowili złożyć wniosek o udzielenie zgody na zorganizowanie wizyt 
rozpoznawczych do:
– Hiszpanii (Galicja) – w sprawie zanieczyszczenia wód w ujściu Vigo,
– Grecji – w związku z petycjami dotyczącymi składowisk odpadów, kwestii 
środowiskowych oraz skutków kryzysu gospodarczego i finansowego.
Wniosek o wysłanie delegacji do Irlandii został przyjęty; wizyta powinna jednak 
odbyć się po zakończeniu prezydencji irlandzkiej.

We wniosku do Prezydium Komisja Petycji zastrzega sobie prawo do składania 
wniosków o udzielenie zgody na zorganizowanie innych wizyt w celu rozwiązania 
kwestii poruszanych w petycjach.

 Wysłuchania publiczne:
Posłowie potwierdzili, że zobowiązują się do współorganizowania wysłuchania 
publicznego w sprawie obywatelstwa europejskiego, wraz komisją LIBE oraz Komisją 
Europejską w dniu 19 lutego 2013 r.

Projekt wysłuchania publicznego w sprawie europejskiej unii fiskalnej w następstwie 
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petycji Duff-Leinen został również potwierdzony i będzie dalej opracowywany.

III. Zalecenia dotyczące petycji poddane w wątpliwość przez posłów:1

 Petycja 540/2012 w sprawie działalności wydobywczej na Balearach oraz 
domniemanych nieprawidłowości związanych ze stosowaniem dyrektywy OOŚ –
zastrzeżenie C. Iturgaiza zostało wycofane;

 Petycja 555/2012 w imieniu fundacji EQUO w sprawie braku przejrzystości projektu 
„Euro-Vegas” oraz wpływu na środowisko – zastrzeżenie C. Iturgaiza wycofano;

 Petycje 359/2012, 559/2012, 683/2012 dotyczą poszukiwań ropy u wybrzeży Wysp 
Kanaryjskich oraz ich wpływu na środowisko – zastrzeżenie C. Iturgaiza zostało 
wycofane;

 Petycja 635/2012 w sprawie oficjalnego sprawozdania na temat wypadku lotniczego 
samolotu Spanair, który miał miejsce w 2008 r. w Madrycie – C. Iturgaiz, przy 
poparciu M. Auken, uznał petycję za niedopuszczalną, ponieważ poruszana sprawa 
podlega kompetencji organów krajowych.

 C. Iturgaiz zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sprawy dotyczącej dwóch wniosków, 
które Komisja Europejska otrzymała od komisji PETI w sierpniu 2012 r. i pod koniec 
września 2012 r. w sprawie wniosku o informację dotyczącą petycji 359/2012 oraz 
petycji 559/2012, zanim jeszcze petycje te zostały uznane za dopuszczalne.

 Zalecenia dotyczące petycji w sprawie decyzji podjętych przez Jugendamt zostały 
zakwestionowane przez Philippa Boullanda (zob. jego uwagi w załączeniu): 477-12, 
478-12, 481-12, 486-12, 490-12, 520-12, 526-12, 531-12, 560-12, 565-12, 573-12 
oraz 575-12.
Decyzję odroczono do następnego posiedzenia.

IV. Wnioski przedstawione przez grupę PPE w sprawach:

 przepisów dotyczących delegacji komisji

 stosowania art. 202 dotyczącego krótkich rezolucji

Koordynatorzy zostali poproszeni o rozpatrzenie wniosków i ich przedyskutowanie 
podczas następnego posiedzenia w dniu 6 listopada.

V. Wniosek skierowany przez Davida Skinnera (petycja 901/2008) w sprawie 
swobody stowarzyszania się (Szwecja)

Posłowie nie zgodzili się na złożenie zaproponowanego projektu rezolucji.

                                               
1 Posłowie mogą znaleźć odniesienie w art. 201 ust. 7 Regulaminu, który mówi m.in., że „Jeżeli właściwa 
komisja nie osiąga konsensusu w sprawie dopuszczalności petycji, petycja ogłaszana jest jako dopuszczalna na 
wniosek co najmniej jednej czwartej członków komisji.” Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych 
petycji można znaleźć w bazie ePetition.
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VI. Wstępny projekt porządku dziennego posiedzenia w dniu 6 listopada.

Projekt porządku dziennego na posiedzenie komisji został zatwierdzony.

VII.Lista budzących wątpliwości oświadczeń, które wpłynęły po posiedzeniu we 
wrześniu

Uwagi odnoszące się do listy znajdującej się w obiegu powinny być skierowane do 
sekretariatu do dnia 10 października do godz. 17.00; w razie niedopełnienia tego 
obowiązku lista ta zostanie uznana za zatwierdzoną.

VIII. Rozpatrywanie i zatwierdzenie projektu programu wizyt rozpoznawczych 
oraz wyznaczenie przewodniczących delegacji do Włoch

 Wizyta w Polsce: Posłowie potwierdzili, że wizyta została odwołana ze względu na 
rezygnację licznych uczestników. Możliwe przesunięcie terminu na 2013 r. zostanie 
rozpatrzone w późniejszym terminie.

 Wizyta we Włoszech – Rzym i Neapol: Otrzymano i rozdano opinię służb 
prawnych na temat możliwego wyjazdu przewodniczącego komisji na czele delegacji 
udającej się z wizytą do jego własnego kraju. Koordynatorzy (SD, Verts/ALE, GUE 
oraz ALDE) wyrazili jednak swój sprzeciw wobec wyznaczenia przewodniczącej 
komisji na przewodniczącą delegacji do Włoch. Protokół zostanie przekazany 
Konferencji Przewodniczących w celu uzyskania opinii na podstawie art. 19 
Regulaminu w sprawie umożliwienia przewodniczącej przyjęcia tej roli, biorąc pod 
uwagę brak politycznego wsparcia w tej kwestii w większości grup politycznych w 
komisji PETI.

IX. Sprawy różne, informacje

Posłowie zapoznali się z problemami związanymi z organizacją wydarzenia z tak 
niewielkim wyprzedzeniem, z obowiązkami Prezydium oraz propozycją przełożenia 
wydarzenia związanego z EFR – zaplanowanego na dzień 5 grudnia – ze względu na zbyt 
duże przeszkody techniczne.

11. Petycja 1550/2010, którą złożył P.G. (Malta), w sprawie domniemanych szkód dla 
środowiska naturalnego i zagrożenia dla zdrowia ludzkiego ze strony Palumbo 
Shipyards na Malcie

Głos zabrali: przewodnicząca, Marco Paviotti (przedstawiciel Komisji), Peter Jahr

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji po spotkaniu z władzami Malty.

12. Petycja 432/2011, którą złożył José A. Guerrero Dominguez (Hiszpania), 
w imieniu Plataforma Vecinal Pro-Soterramiento Autovía CA-33, w sprawie 
nadmiernego hałasu dochodzącego z miejskiej autostrady w Kadyksie w Hiszpanii, 
którego poziom jest rzekomo sprzeczny z dyrektywą 2002/49/WE odnoszącą się do 
oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku
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Głos zabrali: przewodnicząca, José Guerrero Dominguez (składający petycję), Marco 
Paviotti (przedstawiciel Komisji Europejskiej), Carlos José Iturgaiz Angulo

Komisja nie otrzymała od władz hiszpańskich wszystkich informacji koniecznych do 
rozpatrzenia tej petycji.

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji.

13. Petycja 306/2011, którą złożył Carmel Spiteri (Malta) w imieniu mieszkańców 
Santa Venera, z 160 podpisami, w sprawie domniemanego zanieczyszczenia 
powietrza i zagrożenia hałasem przekraczających wartości graniczne określone 
w prawodawstwie UE i powodowanych przez obwodnicę w ich miejscowości Santa 
Venera

Głos zabrali: przewodnicząca, Marco Gasparinetti (przedstawiciel Komisji), Peter Jahr

Komisja poinformowała, że jest w trakcie wymiany informacji z władzami maltańskimi 
i podkreśliła, ze wykazują się one chęcią poprawy jakości powietrza.

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji po spotkaniu z władzami maltańskimi.

14. Petycja 1042/2011, którą złożył Reinhard Uhrig (Niemcy) w imieniu Przyjaciół 
Ziemi – Austria, z 98 500 podpisami, w sprawie natychmiastowego zainicjowania 
procesu stopniowego odchodzenia od energii jądrowej na całym świecie

Głos zabrali: przewodnicząca, Wolfgang Kilb (przedstawiciel Komisji), Margrete 
Auken oraz Richard Seeber

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze pisemne 
informacje ze strony Komisji; zwrócono się o informację do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii.

15. Petycja 1078/2009, którą złożył Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia 
(Hiszpania) w sprawie elektrowni jądrowej Garoña w prowincji Burgos 
w Hiszpanii

Głos zabrali: przewodnicząca, Wolfgang Kilb (przedstawiciel Komisji) oraz Willy 
Meyer

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji po ostatecznym zamknięciu elektrowni; zwrócono się o informację 
do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

16. Petycja 1026/2011, którą złożył Gredo Förster (Niemcy) w sprawie budowy 
elektrowni jądrowej na morzu

Głos zabrali: przewodnicząca, Wolfgang Kilb (przedstawiciel Komisji)
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Decyzja: rozpatrywanie petycji zostanie zamknięte; zwrócono się o informację do 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

17. Petycja 1403/2011, którą złożył H.W.F. (Niemcy) w sprawie rozbudowy elektrowni 
jądrowej w pobliżu miasta Temelin w Czechach

Głos zabrali: przewodnicząca, Marta Moren Abat i Wolfgang Kilb (przedstawiciele 
Komisji), Ulrike Lunacek oraz Richard Seeber

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji dotyczące art. 4 ramowej dyrektywy wodnej. Zwrócenie się o 
informację do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

18. Petycja 429/2010, którą złożył Robert Houliston (Wielka Brytania) w imieniu 
„Partido para Orihuela Costa”, z 7000 podpisów, w sprawie projektu 
inwestycyjnego Cala Mosca na obszarach miejskich w Orihueli, Walencja

Głos zabrali: przewodnicząca, Robert Houliston (składający petycję), José M Ramos 
Florido (przedstawiciel Komisji), Margrete Auken oraz Peter Jahr

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji.

19. Petycja 10/2006 złożona przez Patricka Culhane’a (przypuszczalnie Irlandia), w 
imieniu Grupy Wparcia Rolników z Cappagh, w sprawie zakładów Aughinish 
Alumina w Irlandii

Głos zabrali: przewodnicząca, Gabriella Gerzsenyi (przedstawicielka Komisji) oraz 
Victor Bostinaru

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji dotyczące w szczególności szlamu toksycznego Ewentualny temat do 
podjęcia podczas wizyty rozpoznawczej w Irlandii.

20. Petycja 760/2007, którą złożył Cosimo Fracasso (Włochy) w sprawie alarmującego 
stężenia dioksyn w Taranto

Głos zabrali: przewodnicząca, Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji),
Crescenzio Rivellini, Andrea Zanoni, Peter Jahr, Amalia Sartori, Victor Bostinaru, 
Margrete Auken, Mario Borghezio oraz Barbara Matera

Antonio Tajani przyznał, że przypadek huty ILVA nie dotyczy wyłącznie Włoch, 
ponieważ, biorąc pod uwagę wielkość tego przedsiębiorstwa włoskiego, skutki jego 
oddziaływania na środowisko naturalne są odczuwalne w całej Europie. Polityka 
przemysłowa i polityka środowiskowa będą przedmiotem dyskusji na posiedzeniu 
Rady w Luksemburgu w dniu następnym. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej 
podkreślił, że Unia Europejska podejmuje wysiłki zmierzające do wzrostu 
uprzemysłowienia, ale pod warunkiem, że są to działania prawidłowe i inteligentne.
Między innymi podał on następujące przykłady: dostęp do kredytów, innowacje i 
badania naukowe, gospodarka ekologiczna, sektor przestrzeni kosmicznej, 
komunikacja, samochody o napędzie elektrycznym, sektor kolejowy, statki 
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powodujące mniejsze zanieczyszczenie środowiska, odnawialne źródła energii. Celem 
jest osiągnięcie porozumienia oraz równowagi pomiędzy polityką przemysłową, 
polityką środowiskową i polityką w dziedzinie zdrowia.

Crescenzio Rivellini potwierdził, że aby móc negocjować z Chinami, należy zaczekać 
na wyniki zbliżającego się posiedzenia Rady. Dodał, że na huty położone w 
południowych Włoszech należy nałożyć grzywny.

Andrea Zanoni wyjaśnił, że istnieją dowody sprawdzone przez sądy, że nawet w 
mleku matki występują zanieczyszczenia toksyczne pochodzące z tych hut.

Amalia Sartori, Barbara Matera, Victor Bostinaru oraz Margrete Auken zabrali głos w 
sprawie ustanowienia innej polityki przemysłowej, opierania się lobbystom oraz 
stałego nadzoru ze strony Unii Europejskiej.

Peter Jahr zaproponował .przedstawienie rezolucji na ten temat.  

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
ze strony Komisji. Pytanie ustne Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
będzie rozpatrywane podczas posiedzenia plenarnego. Komisja Petycji opracuje 
ponadto rezolucję zgodnie z art. 202 ust. 2.

 *
*  *

Posiedzenie zostało przerwane o godz. 12.10 i wznowione o godz. 15.15; obradom 
przewodniczyła Erminia Mazzoni (przewodnicząca).

*  *
*

21. Warsztaty
Poszukiwanie i wydobycie gazu ³upkowego w Unii Europejskiej oraz jego znacz¹cy 
wp³yw na œrodowisko i politykê energetyczn¹ z perspektywy otrzymanych petycji

I. Uaktualniona wersja badania pt. „Wpływ wydobycia gazu łupkowego i 
ropy łupkowej na środowisko naturalne i zdrowie ludzi”, wystąpienie 
Matthiasa Altmanna, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH

II. „Zasoby gazu niekonwencjonalnego – wyzwanie dla przyszłości”,
wystąpienie prof. Nicolae Anastasiu, członka Akademii Rumuńskiej,
Uniwersytet w Bukareszcie

Głos zabrali: przewodnicząca, Carina Vopel (przedstawicielka Komisji), Lena 
Kolarska-Bobińska oraz Konrad Szymański

Lena Kolarska-Bobińska i Konrad Szymański stwierdzili, że analiza dokonana 
przez Komisję Europejską, którą rozdano wśród posłów, jest zaprzeczeniem 
tego, co właśnie zostało przedstawione przez obu mówców. Dodali, że czują 
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się zawiedzeni, ponieważ istnieją polskie badania, które w sposób pozytywny 
oceniają poszukiwania i wydobycie gazu łupkowego.

Mattias Altmann stwierdził, że jego prezentacja nie miała negatywnego 
wydźwięku, zwrócił on raczej uwagę na możliwe zagrożenia. Dodał, że z 
punktu widzenia ochrony środowiska i emisji CO2, system rosyjski jest jednak 
faktycznie korzystniejszy.

III. Petycja 0504/2012, którą złożyła Danièle Favari (Francja). Zwięzłe 
przedstawienie przez przewodniczącą petycji, które wpłynęły z Rumunii 
(0444/2012 i 0596/2012)

Analiza prawna petycji, które wpłynęły z Francji i Rumunii złożonych 
przez Florenta Pelsy i Martę Ballesteros, Milieu (Consultancy Company)

Głos zabrali: przewodnicząca, Carina Vopel (przedstawiciel Komisji), Marta 
Ballesteros, Victor Bostinaru, Konrad Szymański, Sabine Wils, Lena 
Kolarska-Bobińska, Sandrine Bélier, Philippe Boulland oraz Bogusław Sonik.

Marta Ballesteros stwierdziła brak prawodawstwa zezwalającego na 
poszukiwania i wydobycie gazu łupkowego, które wiążą się z 
niedopuszczalnymi zagrożeniami.

Victor Boştinaru dodał, że należy stawić czoła silnym grupom lobbistycznym i 
międzynarodowym, podkreślając konieczność przejrzystości działań ze strony 
państw członkowskich.

Sabine Wils zauważyła, że mamy do czynienia z całkowitym brakiem 
zgodności z ramową dyrektywą wodną.

Sandrine Bélier stwierdziła, że Parlament Europejski zdaje sobie sprawę z 
braku prawodawstwa w tej dziedzinie, lecz trwają prace nad zakazem 
wykorzystywania produktów chemicznych oraz zanieczyszczenia wody 
spowodowanego tego rodzaju poszukiwaniem gazu łupkowego.

Philippe Boulland potwierdził swój negatywny stosunek do tego typu metody 
pozyskiwania gazu łupkowego ze względu na środowisko.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta i będzie rozpatrywana na posiedzeniu w 
marcu lub kwietniu 2013 r., po opracowaniu rezolucji w tej sprawie, która 
zostanie złożona do zatwierdzenia przez koordynatorów.  

IV. Petycja 0886/2011, którą złożyli Vesko Dimov i Dushana Zdravkova 
(Bułgaria)

Petycja 0578/2012, którą złożyła Teresa Wojda (Polska)

Krótkie przedstawienie przez przewodniczącą dwóch innych petycji, które 
wpłynęły z Polski (1378/2011 i 0761/2012)

Analiza petycji, które wpłynęły z Bułgarii i z Polski, wystąpienie dr. 
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Michaela LaBelle, profesora na Central European University oraz dr. 
Stanisława Nagy, doc. dr hab. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w 
Krakowie, Polska

Głos zabrali: przewodnicząca, Dushana Zdravkova i Teresa Wojda (składające 
petycję), Carina Vopel (przedstawicielka Komisji), Michael LaBelle, Stanisław 
Nagy

Decyzja: petycje pozostają otwarte i zostaną rozpatrzone podczas posiedzenia 
w marciu lub w kwietniu, po opracowaniu rezolucji w tej sprawie, która 
zostanie przedłożona do zatwierdzenia przez koordynatorów.  

*
Posiedzenie kontynuowano w godz. 18.07–18.40; obradom przewodniczył Peter Jahr.

V. Petycja 0895/2012, którą złożyła i przedstawiła Rosemary Rechter (Wielka 
Brytania)

Analiza petycji, która wpłynęła z Wielkiej Brytanii, wystąpienie Johna 
Brodericka, Tyndall Centre for Climate Change Research Manchester

„Zagrożenia i zalety poszukiwań gazu łupkowego, przykład Wielkiej 
Brytanii”, wystąpienie prof. Michaela Stephensona, British Geological Survey 
– Brytyjski Instytut Geologiczny, Wielka Brytania

Odpowiedzi stron zainteresowanych: składający petycję, przedstawiciele 
władz lokalnych, Komisja Europejska (DG Environment i DG Energy), 
przedstawiciele przemysłu

Głos zabrali: przewodniczący, John Broderick, Michael Stephenson, Keith 
Taylor, Carina Vopel (przedstawicielka Komisji), Sandrine Bélier, Gerald 
Häfner, Americ de Valon (przedstawiciel Collectif Ile de France), Szymon 
Polak (w imieniu stałego przedstawicielstwa Polski) i Georghe Dutu (w 
imieniu stałego przedstawicielstwa Rumunii)

John Broderick i Michael Stephenson wypowiedzieli się przeciw takiej 
metodzie pozyskiwania gazu łupkowego. Istnieją rzeczywiste dowody na to, że 
powoduje ona trzęsienia ziemi.

Keith Taylor stwierdził, że Wielka Brytania proponuje korzyści podatkowe 
tym przedsiębiorstwom, które wydobywają gaz łupkowy. Dodała, że Unia 
Europejska ma obowiązek wyjaśniania zagrożeń związanych z tą działalnością.

Gerald Häfner zaproponował, aby sporządzić moratorium w celu 
przeprowadzenia badań w tej sprawie.

Szymon Polak opowiedział się za tego typu metodą poszukiwań i 
wydobywania gazu łupkowego. Według niego Polska ma pozytywne 
doświadczenia w tej dziedzinie.
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Georghe Dutu stwierdził, że prześle do sekretariatu Komisji Petycji komunikat 
dotyczący tej sprawy.

Przewodniczący oświadczył, że podczas posiedzenia koordynatorów 
omówione zostanie stanowisko, które zostanie przedstawione Komisji.

Decyzja: petycja pozostaje otwarta i będzie rozpatrywana podczas posiedzenia 
w marcu lub w kwietniu 2013 r., po opracowaniu rezolucji w tej sprawie, która 
zostanie złożona do zatwierdzenia przez koordynatorów.

22. Petycje sekcji B

Petycje 0878/2008, 1148/2008, 1213/2008, 1239/2010, 1584/2010, 0266/2011, 
0273/2011, 0719/2011, 0788/2011, 0853/2011 (pod warunkiem, że zostaną 
przekazane do komisji TRAN celem informacji), 0951/2011, 1030/2011, 1169/2011 
zamknięto na podstawie informacji na piśmie przekazanej przez Komisję Europejską.
Petycja 0580/2011 pozostaje otwarta na prośbę Margrete Auken.

23. Termin i miejsce następnego posiedzenia

6 listopada 2012 r. w godz. 9.00–12.30 i 15.00–18.30 (Bruksela)

*
*  *

Peter Jahr (przewodniczący) zakończył obrady o godz. 18.40.
*  *
*

Załączniki:
Lista petycji uznanych za dopuszczalne od ostatniego posiedzenia w dniach 19 i 20 września 
2012 r.
Lista petycji do wycofania, zamknięcia lub ponownego otwarcia na podstawie załącznika do 
uwag dla przewodniczącej.
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