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

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții
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PROCES-VERBAL
Reuniunea din 8 octombrie 2012, 15.00 - 18.30

și din 9 octombrie 2012, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă luni, 8 octombrie 2012, la ora 15.15, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (președintă).

1. Adoptarea ordinii de zi

Președinta a anunțat că principalele subiecte care urmează să fie discutate în cadrul 
acestei reuniuni sunt 
 Prezența dioxinei în Taranto - Italia – în prezența vicepreședintelui Comisiei Tajani.
 Comerțul cu produse derivate din focă în Canada
 Depozitul de deșeuri din Franța (Loiret)
 Ipotecile asupra locuințelor în Spania
 Poluarea de pe șantierele navale din Malta
 Petițiile privind siguranța centralelor nucleare
 Atelierul privind explorarea și exploatarea gazelor de șist

Petiționarii vor fi prezenți pentru următoarele puncte:
 punctul 4 privind comerțul cu produse derivate din focă
 punctul 6 privind un depozit de deșeuri nepericuloase din Loiret - Franța
 punctul 14 privind impactul autostrăzii Cadiz asupra mediului
 punctul 15, din partea „Friends of the Earth, Austria”, privind eliminarea graduală a 

energiei nucleare
 punctul 19 privind impactul asupra mediului al unui proiect de dezvoltare urbană din 

Orihuela, Valencia.

Ordinea de zi a fost adoptată cu următoarele modificări: punctul 7 va fi amânat până la 
următoarea reuniune și punctul 9 va fi dezbătut înaintea punctului 8.
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2. Comunicări ale președintei

S-a distribuit anexa la notele președintei în vederea adăugării de comentarii privind 
redeschiderea sau închiderea anumitor petiții pentru motivele menționate. În ceea ce 
privește petiția 1266/2011, membrii care au o opinie diferită față de cea a dnei 
Margrete Auken nu au fost de acord cu redeschiderea ei.

3. Chestiuni diverse

Membrii au fost invitați să participe la o scurtă prezentare a ultimelor evoluții privind 
noul portal web pentru Comisia pentru petiții.

4. Petiția nr.1044/2011, adresată de Joanna Swabe, de cetățenie britanică, în numele 
societății „Humane Society International”, însoțită de 22 de semnături, privind 
recomandarea guvernului canadian legată de un Consiliu de mediere OMC în 
contextul punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind 
comerțul cu produse derivate din focă

Au intervenit: președinta, Joanna Swabe (petiționară), Colin Brown (reprezentant al 
Comisiei), David Martin, Keith Taylor, Miguel Angel Martínez Martínez și Peter Jahr.

Toți vorbitorii au fost unanimi în părerea că această practică barbară ar trebui să 
înceteze. David Martin a subliniat legătura care trebuie să fie stabilită între acordurile 
de liber schimb și uciderea focilor. Dimpotrivă, reprezentantul Comisiei a negat faptul 
că această legătură constituie abordarea corectă de urmat în cazul negocierilor de 
succes, având în vedere că Norvegia recurge la același tip de sacrificare. Cu toate 
acestea, Comisia va utiliza toate mijloacele posibile pentru a împiedica acest masacru.

Decizie: examinarea petiției va rămâne deschisă. Comisia pentru comerț internațional 
ar trebui informată cu privire la sprijinul acordat de Comisia pentru petiții în favoarea 
poziției Comisiei.

5. Petiția nr. 359/2011, adresată de Krystyna Szewczyk, de cetățenie polonă, însoțită 
de 870 de semnături, privind construirea unei instalații de biogaz în Konopnica 
în centrul Poloniei și nerespectarea legislației comunitare în domeniul protecției 
mediului 

Au intervenit: președinta, Alicja Kozlowska (reprezentantă a Comisiei).

Membrii au subliniat importanța acestei petiții în contextul evaluării viitoarei 
propuneri a Comisiei de revizuire a Directivei privind evaluarea impactului asupra 
mediului.

Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea rezultatului procedurilor 
judiciare din Polonia.

6. Petiția nr. 751/2011, adresată de Jean Louis Posté, de cetățenie franceză, în 
numele Mauves Vivantes, însoțită de două semnături, privind presupusa 



PV\917771RO.doc 3/15 PE500.389v01-00

RO

încălcare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri de către un 
depozit de deșeuri industriale (nepericuloase) din Bucy-Saint-Liphard (Loiret)

Au intervenit: președinta, Jean-Louis Posté (petiționar), Bartosz Zamrzycki 
(reprezentant al Comisiei), Philippe Boulland și Margrete Auken.

Decizie: examinarea petiției va rămâne deschisă. Va fi adresată prefectului 
departamentului Loiret o scrisoare prin care se solicită clarificarea problemelor 
ridicate de membri (respectarea Directivelor 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri 
și 2006/ 12/CE privind ierarhia deșeurilor). 

*
În continuare, reuniunea a fost prezidată de Carlos José Iturgaiz Angulo, 

vicepreședinte, de la 16.10 la 16.40
*

7. Petiția nr. 626/2011, adresată de Daniel Marian Iorga, de cetățenie română, în 
numele „Plataforma de Afectados por la Hipoteca”, privind presupusa încălcare 
a Constituției spaniole, în cazul creditului ipotecar pentru cumpărarea de 
locuințe
și
Petiția nr. 179/2012, adresată de José Manuel Álvarez Martín, de cetățenie 
spaniolă, privind introducerea și acceptarea datio in solutum în Spania, în 
cazurile de evacuare
precum și
Petiția nr. 644/2012 adresată de către José Manuel Martin Alvarez, de cetățenie 
spaniolă, privind procedurile de ipotecare și introducerea conceptului datio in 
solutum în Spania

Au intervenit: președinta, Maciej Berestecki (reprezentant al Comisiei) și Margrete 
Auken. 

Carlos José Iturgaiz Angulo regretă absența petiționarilor și dorește ca ei să participe 
la această discuție în cadrul unei reuniuni viitoare.

Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea raportului Parlamentului 
referitor la directiva privind creditele ipotecare.

8. Petiția nr. 1002/2011, adresată de John Parsons, de cetățenie britanică, în numele 
„Costa del Sol Action Group”, privind lipsa mediatorilor și a procedurilor de 
examinare a sesizărilor în domeniul financiar, în Spania

Au intervenit: președinta, Salvatore Gnoni (reprezentant al Comisiei)

Decizie: Examinarea petiției va fi închisă. Se transmite pentru informare Comisiei 
pentru piața internă și protecția consumatorilor.

*
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Reuniunea a fost suspendată la ora 16.40 și reluată la ora 17.00, fiind prezidată de 
Erminia Mazzoni, președintă.

*

9. Reuniune a coordonatorilor între 17.00 și 18.30 (cu ușile închise)

9 octombrie 2012

Reuniunea a fost deschisă marți, 9 octombrie 2012, la ora 9.10, fiind prezidată de 
Erminia Mazzoni (președintă).

10. Comunicările președintelui privind deciziile coordonatorilor

I. Portalul web al Comisiei pentru petiții: prezentare a modelului proceselor de 
lucru susținută de DG ITEC.

Membrii au luat act de informații și au confirmat sprijinul lor în favoarea inițiativei, 
precum și necesitatea de a se asigura că acest proiect va fi prioritizat de Birou în 
vederea finalizării până în toamna anului 2013 cel mai târziu, pe parcursul anului 
cetățeanului Uniunii și în timp util înainte de începerea campanei alegerilor europene.

II. Examinarea programului vizitelor delegațiilor pentru 2013 și organizarea 
audierilor publice.

 Vizite:
Membrii au decis să solicite autorizații preliminare pentru vizite de stabilire a faptelor 
în
- Spania (Galicia), cu privire la poluarea apei în estuarul Vigo
- Grecia, în legătură cu petițiile privind depozitele de deșeuri, aspectele legate de 
mediu, plus, eventual, cele privind efectul crizei economice și financiare.
Propunerea de a vizita Irlanda a fost, de asemenea, aprobată, dar ar trebui să aibă loc 
după președinția irlandeză.
În cererea adresată Biroului, comisia își rezervă posibilitatea de a solicita autorizare 
pentru alte vizite, pentru a răspunde nevoilor care decurg din petiții

 Audieri publice:
Membrii au reafirmat angajamentul de a organiza o audiere publică privind cetățenia 
europeană împreună cu LIBE și Comisia Europeană la 19 februarie 2013. 
De asemenea, a fost confirmat și va fi analizat în detaliu un proiect pentru o audiere 
publică privind o uniune fiscală europeană care să monitorizeze petiția Duff-Leinen 

III. Recomandări privind petițiile contestate de membri:1

                                               
1 Se recomandă membrilor să consulte articolul 201 alineatul (7) care precizează, printre altele „În cazul în care 
comisia competentă nu reușește să ajungă la un consens privind admisibilitatea petiției, aceasta este declarată 
admisibilă la cererea a cel puțin un sfert dintre membrii comisiei.”  Informații suplimentare privind petițiile 
menționate pot fi obținute accesând ePetition.
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 Petiția nr. 540-12 privind operațiunile de extracție din insulele Baleare și presupusele 
nereguli în aplicarea Directivei EIM: retragerea rezervei exprimate de Iturgaiz;

 Petiția nr. 555-12 în numele EQUO privind lipsa transparenței în ceea ce privește 
proiectul „Euro-Vegas” și impactul asupra mediului - retragerea rezervei exprimate de 
Iturgaiz;

 Petițiile nr. 359-12, 559-12, 683-12 se referă la activitățile petroliere offshore de 
prospectare din jurul insulelor Canare și impactul lor asupra mediului - retragerea 
rezervei exprimate de Iturgaiz;

 Petiția nr. 635-12 privind raportul oficial al accidentului de avion al Spanair la Madrid 
în 2008 – Auken susține afirmația dlui Iturgaiz că această petiție nu este admisibilă 
deoarece acest subiect intră în competența autorității naționale.

 Dl Iturgaiz a solicitat, de asemenea, clarificări cu privire la faptul că CE a primit în 
luna august 2012 și la sfârșitul lunii septembrie 2012 două solicitări din partea 
Comisiei PETI de informații privind petițiile nr. 359-12 și 559-12, toate acestea 
înainte ca petițiile să fie declarate admisibile.

 Recomandările privind următoarele petiții referitoare la deciziile „Jugendamt” sunt 
contestate de dl Boulland (a se vedea comentariile sale în anexă): 477-12, 478-12, 
481-12, 486-12, 490-12, 520-12, 526-12, 531-12, 560-12, 565-12, 573-12 și 575-12.

Decizia a fost amânată până la următoarea reuniune.

IV. Propuneri prezentate de Grupul PPE cu privire la:

 Dispozițiile referitoare la delegațiile comisiei

 Punerea în aplicare a articolului 202 privind rezoluțiile scurte.

Se solicită coordonatorilor să examineze propunerile și să discute în cadrul următoarei 
reuniuni din 6 noiembrie.

V. Solicitare adresată de dl David Skinner (petiția nr. 901-08) privind libertatea de 
asociere (Suedia)

Membrii nu au convenit asupra depunerii propunerii de proiect de rezoluție. 

VI. Proiect preliminar de ordine de zi pentru reuniunea din 6 noiembrie.

Proiectul de ordine de zi pentru reuniunea comisiei a fost aprobat.

VII.Lista petițiilor discutabile primite începând cu reuniunea din septembrie

Secretariatul urmează să formuleze comentarii la lista pusă în circulație până la 10 
octombrie, în caz contrar lista va fi considerată ca fiind aprobată.
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VIII. Examinarea și aprobarea proiectelor de program pentru vizitele de stabilire a 
faptelor și numirea liderilor delegației în Italia.

 Vizita în Polonia: Membrii au confirmat că vizita a fost anulată deoarece mai mulți 
participanți s-au retras. O eventuală reprogramare în 2013 va fi luată în considerare 
într-o etapă ulterioară.

 Vizita în Italia, Roma și Napoli: A fost primit și pus în circulație avizul serviciului 
juridic privind posibilitatea ca președinta să conducă o delegație în țara sa. Cu toate 
acestea, coordonatorii (SD, Verts, GUE și ALDE) și-au exprimat opoziția față de 
numirea președintei ca lider al delegației în Italia. Procesul-verbal va fi transmis 
Conferinței președinților pentru a formula un aviz, pe baza articolului 19 din 
Regulamentul de procedură, privind posibilitatea ca președinta să joace în continuare 
acest rol, dată fiind lipsa sprijinului politic din partea majorității grupurilor din cadrul 
Comisiei PETI. 

IX. Chestiuni diverse, puncte de informare

Membrii au luat act de problemele asociate organizării de ultim moment a evenimentului, 
de responsabilitățile biroului și de propunerea de a amâna evenimentul privind Forumul 
european al persoanelor cu handicap, programat pentru 5 decembrie din cauza 
obstacolelor tehnice majore.

11. Petiția nr. 1550/2010, adresată de P.G., de cetățenie malteză, privind pretinsele 
daune aduse mediului și amenințările la adresa sănătății umane pe care le 
reprezintă șantierele navale Palumbo din Malta

Au intervenit: președinta, Marco Paviotti (reprezentant al Comisiei), Peter Jahr.

Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații 
suplimentare din partea Comisiei, după reuniunea sa cu autoritățile malteze.

12. Petiția nr. 432/2011, adresată de José A Guerrero Dominguez, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Plataforma Vecinal Pro-Soterramiento Autovía CA-33”, 
privind poluarea fonică din cauza unei autostrăzi urbane din Cadiz, Spania, 
despre care se presupune că încalcă Directiva 2002/49/CE privind evaluarea și 
gestiunea zgomotului ambiental

Au intervenit: președinta, José Guerrero Dominguez (petiționar), Marco Paviotti 
(reprezentant al Comisiei), Carlos José Iturgaiz Angulo.

Comisia nu a primit din partea autorităților spaniole toate elementele necesare 
examinării acestei petiții.

Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații 
suplimentare din partea Comisiei.

13. Petiția nr. 306/2011, adresată de Carmel Spiteri, de cetățenie malteză, în numele 
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locuitorilor din Santa Venera, însoțită de 160 de semnături, privind presupusa 
poluare a aerului și poluare fonică de pe șoseaua de centură din zona orașului 
Santa Venera care depășește limitele definite de legislația UE

Au intervenit: președinta, Marco Gasparinetti (reprezentant al Comisiei), Peter Jahr.

Comisia informează cu privire la discuțiile în curs cu autoritățile malteze, subliniind în 
același timp dorința recunoscută de a ameliora calitatea aerului. 

Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații 
suplimentare din partea Comisiei, după reuniunea sa cu autoritățile malteze.

14. Petiția nr. 1042/2011, adresată de Reinhard Uhrig, de cetățenie germană, în 
numele „Friends of the Earth Austria”, însoțită de aproximativ 98 500 de 
semnături, privind eliminarea graduală a energiei nucleare până la dispariția 
completă a acesteia

Au intervenit: președinta, Wolfgang Kilb (reprezentant al Comisiei), Margrete Auken și 
Richard Seeber.

Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații 
suplimentare scrise din partea Comisiei. Se transmite pentru informare Comisiei pentru 
industrie, comerț exterior, cercetare și energie.

15. Petiția nr. 1078/2009, adresată de Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia, 
de cetățenie spaniolă, privind centrala nucleară din Burgos, Spania

Au intervenit: președinta, Wolfgang Kilb (reprezentant al Comisiei), și Willy Meyer. 

Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații 
suplimentare din partea Comisiei, atunci când centrala va fi în final închisă. Se 
transmite pentru informare Comisiei pentru industrie, comerț exterior, cercetare și 
energie.

16. Petiția nr. 1026/2011, adresată de Gredo Förster, de cetățenie germană, privind 
construcția unei centrale nucleare în largul mării

Au intervenit: președinta, Wolfgang Kilb (reprezentant al Comisiei).

Decizie: Examinarea petiției va fi închisă. Se transmite pentru informare Comisiei 
pentru industrie, comerț exterior, cercetare și energie.

17. Petiția 1403/2011, adresată de H.W.F., de cetățenie germană, privind extinderea 
centralei nucleare situate în apropiere de Temelin, în Republica Cehă

Au intervenit: președinta, Marta Moren Abat și Wolfgang Kilb (reprezentant al 
Comisiei), Ulrike Lunacek și Richard Seeber.

Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații 
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suplimentare din partea Comisiei cu privire la articolul 4 din Directiva-cadru privind 
apa. Se transmite pentru informare Comisiei pentru industrie, comerț exterior, cercetare 
și energie.

18. Petiția nr. 429/2010, adresată de Robert Houliston, de cetățenie britanică, în 
numele „Partido para Orihuela Costa”, însoțită de 7 000 de semnături, privind 
proiectul de dezvoltare urbană Cala Mosca din Orihuela, Valencia

Au intervenit: președinta, Robert Houliston (petiționar), José M Ramos Florido 
(reprezentant al Comisiei), Margrete Auken și Peter Jahr. 

Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații 
suplimentare din partea Comisiei.

19. Petiția nr. 10/2006, adresată de Patrick Culhane, presupus de cetățenie irlandeză, 
în numele Grupului pentru susținerea fermierilor din Cappagh, privind uzina de 
oxid de aluminiu din Aughinish, în Irlanda

Au intervenit: președinta, Gabriella Gerzsenyi (reprezentantă a Comisiei) și Victor 
Boștinaru.

Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații 
suplimentare din partea Comisiei, reziduurile toxice fiind supravegheate în mod 
specific. Este posibil să facă obiectul vizitei de stabilire a faptelor în Irlanda.

20. Petiția nr. 760/2007, adresată de Cosimo Fracasso, de cetățenie italiană, privind o 
alarmă de dioxină în Taranto

Au intervenit: președinta, Antonio Tajani (vicepreședintele Comisiei), Crescenzio 
Rivellini, Andrea Zanoni, Peter Jahr, Amalia Sartori, Victor Bostinaru, Margrete 
Auken, Mario Borghezio și Barbara Matera.

Antonio Tajani afirmă că ILVA nu este doar un caz specific statului italian, ci, având 
în vedere dimensiunea industriei siderurgice italiene, impactul său asupra mediului 
este resimțit în întreaga Europă. Politica industrială și politica în materie de mediu vor 
fi discutate în ziua următoare în cadrul unei reuniuni a Consiliului care va avea loc la 
Luxemburg. Vicepreședintele Comisiei menționează că Uniunea Europeană depune 
eforturi în vederea creșterii industrializării, dar care să fie reglementată în mod corect 
și inteligent. El dă, printre altele, următoarele exemple: accesul la creditare, inovarea și 
cercetarea, economia verde, sectorul spațial, comunicațiile, autovehiculele electrice, 
sectorul feroviar, navele mai puțin poluante, energia regenerabilă. Scopul este de a 
concilia și de a ajunge la un echilibru între politica industrială, politica în materie de 
mediu și politica de sănătate. 

Crescenzio Rivellini afirmă că așteaptă rezultatul reuniunii în cauză a Consiliului 
pentru a putea negocia cu China. El adaugă că trebuie impuse amenzi pentru 
întreprinderile siderurgice din sudul Italiei.
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Andrea Zanoni explică că instanțele au dovedit că chiar și laptele maternal este poluat 
de toxinele eliminate de aceste întreprinderi siderurgice.

Amalia Sartori, Barbara Matera, Victor Bostinaru și Margrete Auken formulează 
comentarii cu privire la crearea unei alte politici industriale, rezistența în fața 
activităților de lobby și la monitorizarea constantă din partea Uniunii Europene. 

Peter Jahr propune introducerea unei rezoluții pe această temă.  

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei. Va fi dezbătută în plen o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată de 
Comisa pentru industrie, cercetare și energie. De asemenea, Comisia pentru petiții va 
elabora o rezoluție, în conformitate cu articolul 202.

  

 *
*  *

Reuniunea a fost suspendată la ora 12.10 și reluată la ora 15.15, fiind prezidată de 
Erminia Mazzoni, președintă.

*  *
*

21. Atelier
Explorarea și exploatarea gazului de șist în Uniunea Europeană și impactul său asupra 
mediului și a politicii energetice, din perspectiva petițiilor primite

I. Versiunea actualizată a studiului „Impacts of shale gas extraction on the 
environment and on human health” (Impacturile extracției gazelor de șist 
asupra mediului și asupra sănătății umane), de Matthias Altmann, Ludwig-
Bölkow-Systemtechnik GmbH

II. „Unconventional gas resources- a challenge for the future” (Sursele de        
gaze neconvenționale – o provocare pentru viitor) de
profesor Nicolae Anastasiu, membru al Academiei Române, Universitatea din
București

Au intervenit: președinta, Carina Vopel (reprezentantă a Comisiei), Lena 
Kolarska-Bobinska și Konrad Szymanski. 

Lena Kolarska-Bobinska și Konrad Szymanski consideră că studiul Comisiei 
Europene care a fost distribuit susține exact opusul a ceea ce vorbitorii au 
afirmat. Ei se simt dezamăgiți, deoarece există studii poloneze care sunt foarte 
pozitive în ceea ce privește explorarea și exploatarea gazelor de șist. 

Mattias Altmann afirmă că prezentarea sa nu este negativă, ci că indică mai 
degrabă eventualele riscuri. Cu toate acestea, el consideră că sistemul rus este, 
de fapt, mai avantajos din punct de vedere al mediului în ceea ce privește cota 
de emisii de CO2.
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III. Prezentarea petiției primite din partea Franței (0504/2012) de către 
petiționara Danièle Favari Scurtă introducere a președintei privind 
petițiile primite din partea României (nr. 0444/2012 și 0596/2012).

Analiza juridică a petițiilor primite din partea Franței și României 
realizată de Florent Pelsy și Marta Ballesteros, Milieu (firmă de consultanță)

Au intervenit: președinta, Carina Vopel (reprezentantă a Comisiei), Marta 
Ballesteros, Victor Bostinaru, Konrad Szymanski, Sabine Wils, Lena 
Kolarska-Bobinska, Sandrine Bélier, Philippe Boulland și Boguslaw Sonik.    

Marta Ballesteros consideră că există o lacună în legislație care permite 
explorarea și exploatarea gazelor de șist cu o periculozitate inacceptabilă.

Victor Boștinaru consideră că este necesar să se facă față lobiștilor și 
multinaționalelor, solicitând transparență din partea statelor membre.

Sabine Wils consideră că acest subiect este în totalitate incompatibil cu 
Directiva-cadru privind apa. 

Sandrine Bélier afirmă că Parlamentul European este conștient cu privire la 
lacuna din legislație în domeniul în cauză, dar că acesta lucrează pentru a 
preveni utilizarea de substanțe chimice și poluarea apei cauzate de acest tip de 
explorare a gazelor de șist. 

Philippe Boulland își afirmă opoziția sa față de această metodă de obținere a 
gazelor de șist din motive de mediu.

Decizie: Petițiile în cauză rămân deschise și vor fi dezbătute în cadrul reuniunii 
din martie sau aprilie 2013, după elaborarea unei rezoluții pe această temă, 
care va fi supusă aprobării coordonatorilor.  

IV. Prezentarea petiției primite din partea Bulgariei (nr. 0886/2011) de către 
petiționarii Vesko Dimov și Dushana Zdravkova. Prezentarea unei petiții 
primite din partea Poloniei (0578/2012) de către petiționara Teresa
Wojda. Scurtă introducere a președintei privind alte două petiții primite 
din partea Poloniei (nr. 1378/2011 și 0761/2012)

Analiza petițiilor primite din partea Bulgariei și Poloniei realizată de dr.
Michael LaBelle, profesor asistent, Universitatea Centrală Europeană și dl
Stanisław Nagy doctorand, profesor asociat în cadrul Universității de Științe și 
Tehnologie AGH din Cracovia, Polonia

Au intervenit: președinta, Dushana Zdravkova și Teresa Wojda (petiționari), 
Carina Vopel (reprezentantă a Comisiei), Michael LaBelle, Stanisław Nagy, 

Decizie: Petițiile în cauză rămân deschise și vor fi dezbătute în cadrul reuniunii 
din martie sau aprilie 2013, după elaborarea unei rezoluții pe această temă, 
care va fi supusă aprobării coordonatorilor.  
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*
În continuare, reuniunea a fost prezidată de Peter Jahr, de la 18.07 la 18.40

V. Prezentarea petiției primite din partea Regatului Unit (nr. 0895/2012) de 
către petiționara Rosemary Rechter

Analiza petiției primite din partea Regatului Unit realizată de John
Broderick, Centrul Tyndall pentru cercetarea schimbărilor climatice, 
Manchester

„Risks and assets of the exploration of shale gas, the case of UK” (Riscuri 
și avantaje ale explorării gazelor de șist, cazul Regatului Unit) de profesor 
Michael Stephenson, Centrul British Geological Survey, Regatul Unit

Răspunsul părților interesate: petiționari, reprezentanți ai autorităților locale, 
Comisia Europeană (DG Mediu și DG Energie), reprezentanți ai industriei.

Au intervenit: președinta, John Broderick, Michael Stephenson, Keith Taylor, 
Carina Vopel (reprezentantă a Comisiei), Sandrine Bélier, Gerald Häfner, 
Americ de Valon (reprezentant al Collectif Ile de France), Szymon Polak 
(reprezentanța permanentă a Poloniei) și Georghe Dutu (reprezentanța 
permanentă a României).

John Broderick și Michael Stephenson se declară împotriva acestui tip de 
obținere a gazelor de șist. Într-adevăr, s-a dovedit că acesta provoacă 
cutremure. 

Keith Taylor precizează că Regatul Unit tocmai ce a acordat facilități fiscale 
întreprinderilor care exploatează gaze de șist. El este de părere că Uniunea 
Europeană are datoria de a explica pericolele asociate acestei exploatări. 

Gerald Häfner propune aplicarea unui moratoriu pentru a studia și a face 
cercetări pe această temă.

Szymon Polak se declară în favoarea acestui mod de explorare și exploatare a 
gazelor de șist. În opinia lui, experiența poloneză este foarte pozitivă în acest 
sens.

Georghe Duțu menționează că va transmite secretariatului Comisiei pentru 
petiții o notă de informare cu privire la acest subiect.

Președinta informează că poziția care urmează să fie adresată comisiei va fi 
discutată în cadrul unei reuniuni a coordonatorilor. 

Decizie: Petiția rămâne deschisă și va fi dezbătută în cadrul reuniunii din 
martie sau aprilie 2013, după elaborarea unei rezoluții pe această temă, care va 
fi supusă aprobării coordonatorilor.



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

RO

22. Petițiile de la secțiunea B

Petițiile nr. 0878/2008, 1148/2008, 1213/2008, 1239/2010, 1584/2010, 0266/2011, 
0273/2011, 0719/2011, 0788/2011, 0853/2011 (cu condiția să fie transmisă pentru 
informare Comisiei TRAN), 0951/2011, 1030/2011, 1169/2011 au fost închise pe baza 
informațiilor scrise furnizate de Comisia Europeană.

Petiția nr. 0580/2011 a rămas deschisă la cererea dnei Margrete Auken.

23. Data și locul următoarei reuniuni

6 noiembrie 2012, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30 (Bruxelles).

*
*  *

Reuniunea a fost închisă la ora 18.40, fiind prezidată de Peter Jahr.
*  *
*

Anexe:
Lista petițiilor declarate admisibile de la ultima reuniune din 19 și 20 septembrie 2012.
Lista petițiilor ce urmează a fi retrase, închise sau redeschise în anexa la observațiile 
președintei.
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