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PROTOKOLAS
2013 m. sausio 21 d. 15.00–18.30 val.

ir 2013 m. sausio 22 d. 09.00–12.30 val. posėdis
BRIUSELIS

Posėdis pradėtas 2013 m. sausio 21 d., pirmadienį, 15.05 val., pirmininkaujant komiteto 
pirmininkės pavaduotojui Carlosui José Iturgaizui Angulo.

Pirmininkas pasveikino Saksonijos landtago narių, atvykusių EP nario Peterio Jahro kvietimu 
(CDU Peticijų komiteto darbo grupė), delegaciją. Delegaciją sudarė septyni nariai, jai 
vadovavo Hannelore Dietzschold. 

1. Darbotvarkės tvirtinimas

Pirmininkas paskelbė pagrindines temas, kurias planuojama aptarti posėdyje:
 Faktų nustatymo vizitas į Italiją. Diskusijos apie ataskaitą
 Peticijos dėl bičių mirtingumo ir genetiškai modifikuotų organizmų (GMO)
 Atliekų klausimai Bulgarijoje, Graikijoje ir Portugalijoje
 Balsavimas dėl M. Auken ataskaitos dėl skundo ombudsmenui dėl Vienos oro uosto
 Pirmas keitimasis nuomonėmis dėl Poveikio aplinkai direktyvos persvarstymo. 

N. Chounčio nuomonė
 Su dujų įrenginių objektais ir suskystintų gamtinių dujų terminalais susijusios 

peticijos. Poveikis aplinkai
 Slovakija. Energetikos pramonės peticija

Peticijų pateikėjai dalyvaus nagrinėjant toliau nurodytus punktus:
– 22 punktas. Peticija Nr. 1148/2012;
– 5 punktas. Vietoje peticijos Nr. 812/2011 dėl bičių mirštamumo, kurią pateikė Silvia 

Beltran Pallares, pateikėjos dalyvaus tolesniame punkte nurodytos peticijos pateikėjas;
– 6 punktas. Peticija Nr. 198/2012 – dėl šios peticijos dalyvaus Prancūzijos nacionalinės 

bitininkystės sąjungos prezidentas Olivier Belval ir šios sąjungos atstovė A. Furet;
– 8 punktas. Peticija Nr. 1353/2011 dėl atliekų sąvartyno Bulgarijoje, kurią pateikė 
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Bulgarijos piliečiai ponas ir ponia D.;
– 9 punktas. Peticija Nr. 212/2008 dėl sąvartynų Graikijoje, kurią pateikė 

I. Papadopoulos;
– 15 punktas. Peticija Nr. 1107/2011 dėl naftos perdirbimo įmonės projekto Italijoje;
– 16 punktas. Peticija Nr. 0024/2012 dėl dujotiekio statybos Apulijoje (Italija) 

problemų, kurią pateikė D. Spera ir R. Giurastante;
– 17 punktas. R. Giurastante ir kiti kalbės dėl peticijų, susijusių su pakartotinio dujinimo 

gamykla Trieste. R. Giurastante perskaitys ir B. Vojko pareiškimą;
– 18 punktas. Peticija Nr. 0070/2010 dėl Sardinijos dujotiekio projekto, kurią pateikė 

Sergio Diana;
– 19 punktas. Peticija Nr. 0013/2008 dėl suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo 

netoli Šanono upės žiočių (Airija), kurią pateikė John McElligott.

Darbotvarkė patvirtinta su šiais pakeitimais: 
22 punktą planuojama nagrinėti po 14 punkto siekiant užtikrinti, kad sausio 22 d. 9.30–10 val. 
galėtų dalyvauti slovakų kalbos vertėjas.
Atitinkamų narių prašymu 19 punktą planuojama nagrinėti kaip paskutinį punktą po 20 ir 21 
punktų.

2. 2012 m. spalio 8–9 d. posėdžių protokolų tvirtinimas

Posėdžių protokolai patvirtinti.

3. Pirmininko pranešimai

Pirmininkas informavo, kad išdalyti Pirmininkės pastabų priedai. Kadangi prieštaravimų 
nebuvo, jie laikomi patvirtintais ir įtraukti į šio posėdžio protokolą.

4. Kiti klausimai

Kitų klausimų nebuvo.

5. Peticija Nr. 0198/2012 dėl genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) ir 
bitininkystės, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Jean-Marie Sirvins

6. Peticija Nr. 812/2011 dėl bičių mirtingumo Europos Sąjungoje, kurią pateikė 
Ispanijos pilietė Silvia Beltran Pallares „Plataforma Europea de los 
Consumadores y del Medio Ambiente“ vardu

Peticijas Nr. 5 ir 6, kurių tvarką pakeitė peticijų pateikėjams abiem atvejais atstovaujantis 
asmuo, pristatė Prancūzijos nacionalinės bitininkystės sąjungos prezidentas Olivier Belval. 
Peticijos pateikėja nurodo, kad ES valstybėse narėse labai padidėjo bičių mirtingumas, kurį jie 
aiškina didelio masto pesticidų ir herbicidų naudojimu.
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2012 m. vasario mėn. Komisija paaiškino, kad imtasi įvairių atsargumo priemonių. Komisija 
nurodė, kad, Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) teigimu, esama „nepakankamai žinių 
apie priežastinius kolonijų nykimo ryšius ir rizikos veiksnius“. Todėl Komisija padarė išvadą, 
kad, remiantis turimomis žiniomis, draudimas būtų nepagrįstas. Tačiau 2013 m. sausio 16 d. 
EFSA savo poziciją pakeitė:

Europos Komisijos nurodymu atlikę rizikos vertinimą, EFSA mokslininkai nustatė tam tikrų 
rūšių riziką, kurią bitėms kelia trijų rūšių pesticidai-neonikotinoidai.

Kalbėjo: Pirmininkas, Keith Taylor, Margrete Auken, Sandrine Bélier ir Komisijos atstovas 
Eric Poudelet.

Sprendimas: palikti peticijas nebaigtas nagrinėti ir pasidalyti informacija su Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetu bei Žemės ūkio komitetu nuomonei pateikti. 
Pirmininkas taip pat paskelbė, kad Komisijai bus pateiktas klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, 
su rezoliucija. Komisijos bus paprašyta pateikti daugiau informacijos.

7. Faktų nustatymo vizito į Italiją (2012 m. spalio 29–31 d.) ataskaita

EP nariai toliau aptarė faktų nustatymo vizito į Italiją ataskaitą, kuriai buvo labai pritariama. 
Rekomendacijose, dėl kurių bus balsuojama kitame posėdyje, Kampanija giriama už nemažus 
atliekų tvarkymo patobulinimus, atliktus siekiant gauti finansavimą, kuris padėtų vykdyti 
dabar įgyvendinamas naujas programas. Tačiau rekomendacijose labai kritiškai vertinama 
blogėjanti padėtis Lacijuje, kuris, kaip manoma, pasiekė „sprogstamojo užtaiso“ būklę, 
panašią į 2008 m. buvusią Neapolyje. EP nariai taip pat gavo Malagrotos sąvartyno 
direktoriaus P. Collari laišką, kuriame jis pateikia pastabų dėl ataskaitos projekto.

Kalbėjo: Judith A. Merkies, Margrete Auken, Komisijos atstovas Giuseppe Manganaro.

(pakeitimų pateikimo terminas – 2013 m. vasario 5 d. 12 val., tvirtinimas – 2013 m. 
vasario 20 d.)

8. Peticija Nr. 1353/2011 dėl atliekų sąvartyno įrengimo Jambolo regione, 
Bulgarijoje, kurią pateikė Bulgarijos pilietis D. D.

Peticijos pateikėjas pristatė savo peticiją, kurioje atstovaujama apie 2 600 pasirašiusių 
Jambolo vietovės gyventojų. Sąvartynas buvo pastatytas 1968 m. ir turėjo būti uždarytas 
1997 m. (Sveikatos ministerijos įsakymu).
Objektą numatoma išplėsti 50 hektarų. Teigiama, kad pažeidžiama Poveikio aplinkai 
vertinimo direktyva (neatliktas pradinis poveikio aplinkai vertinimas, neatsižvelgta į
kaupiamąjį poveikį – į tai Komisija neatsižvelgė, ji teigė, kad Poveikio vertinimo direktyva 
nebuvo taikoma), Sąvartynų direktyva (vietovė neatitinka I priedo), Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės direktyva (TIPK direktyva).
Komisija nenagrinėjo klausimo, susijusio su Direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės (TIPK direktyva).
Atliekų tvarkymo įstatymu uždraustas visuomenės dalyvavimas (pažeidžiama Orhuso 
konvencija). 
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Kalbėjo: peticijos pateikėjas D.D., Komisijos atstovė Antoaneta Rizova-Kalapisk, Margrete 
Auken, Iliana Malinova Iotova, Victor Boştinaru.

Sprendimas: peticija bus palikta nebaigta nagrinėti, o Bulgarijos vyriausybė gaus laišką, 
kuriame bus prašoma šia tema pateikti daugiau informacijos. Daugiau informacijos bus 
paprašyta ir iš Komisijos.

9. Peticija Nr. 0212/2008 dėl sąvartynų įrengimo Graikijoje, kurią pateikė Graikijos 
pilietis Ioannis Papadopoulos

Peticijos pateikėjas kalbėjo apie neleistinus atliekų tvarkymo metodus Graikijoje, t. y., kad jai 
bus skirtos baudos už kiekvieną ES reikalavimų neatitinkantį sąvartyną ir kad siekdama šių 
baudų išvengti Graikija paskubomis įrengia sąvartynus Karvounario regione, kuriame 
auginami galvijai ir avys, ir Levkimio regione, kuriame plėtojamas turizmas. Peticijos 
pateikėjas teigė, kad prieš įrengiant sąvartynus turi būti atliktas nepriklausomas poveikio 
aplinkai tyrimas.
Komisijai atstovavo Ioannis Couniniotis, kuris komitetą informavo, kad Komisija rengiasi 
šiuo klausimu išsiųsti įspėjamąjį laišką. Jis pripažino, kad Poveikio aplinkai vertinimo 
direktyvoje yra spragų.

Kalbėjo: peticijos pateikėjas Ioannis Papadopoulos, Komisijos atstovas Ioannis Couniniotis, 
pirmininkas, Angelika Werthmann.

Sprendimas: peticija bus palikta nebaigta nagrinėti, kol bus baigtas 2013 m. gegužės mėn. 
numatomas vizitas į Graikiją. Tikimasi daugiau informacijos iš Komisijos Regioninės ir 
miestų politikos GD.

Įsiterpęs Rainer Wieland paprašė Komisijos pateikti daugiau informacijos apie peticiją 
Nr. 534/2012.

10. Peticija Nr. 922/2011 dėl Duero upės taršos neišvalytais kanalizacijos 
nutekamaisiais vandenimis pažeidžiant Direktyvą 91/271/EEB dėl miesto 
nuotekų valymo, kurią asociacijos „Associación de Vecisnos Nuestra Señora de la 
Asunción“ vardu pateikė Ispanijos pilietis L. A. G.

Komisijai atstovavo Jose Rizo Martin, kuris teigė, kad Komisija šioje srityje aktyviai imasi 
veiksmų, pradėtos pažeidimo nagrinėjimo procedūros, o Ispanijos valdžios institucijos padėtį 
žino.

Pirmininkas pasakė, kad peticija baigta nagrinėti, bet Ispanijos vietos valdžios institucijoms 
bus nusiųstas laiškas, kuriame bus paklausta, kodėl jos neatsakė.
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11. Koordinatorių posėdis 17.30–18.30 val. (uždaras posėdis)

* * *



PE504.133v01-00 6/14 PV\925007LT.doc

LT

2013 m. sausio 22 d.

Posėdis pradėtas 2013 m. sausio 22 d., antradienį, 9.10 val., pirmininkaujant komiteto 
pirmininkės pavaduotojui Carlosui José Iturgaizui Angulo.

12. Pirmininko pranešimai dėl koordinatorių sprendimų

I. Stebėjimo komiteto steigiamasis posėdis pagal JT neįgaliųjų teisių 
konvencijos sąlygas: 2013 m. sausio 23 d.

EP nariai užregistravo posėdžio programą ir lydimuosius dokumentus, įgaliodami 
sekretoriatą šiuo klausimu atstovauti komitetui, taip pat paminėdami pastabas dėl 
būsimos veiklos, susijusios su peticijomis dėl negalios.

II. Nuomonės referentų skyrimas:

 29-oji metinė Europos Sąjungos teisės aktų taikymo stebėsenos ataskaita 
(COM 2012 714) (JURI)
Nuomonę rengs EFD frakcija, EP narys Roger Helmer (Jungtinė Karalystė, EFD)

 Bendrosios rinkos stiprinimas šalinant tarpvalstybines mokestines kliūtis 
lengviesiems automobiliams (COM 2012 756) (IMCO)
Nuomonę rengs PPE frakcija

 Pranešimas savo iniciatyva dėl Europos Parlamento vienos darbo vietos 
(AFCO, laukiama oficialaus Pirmininkų sueigos patvirtinimo)
Nuomonę rengs ECR frakcija, EP narys Giles Chichester (Jungtinė Karalystė, 
ECR), laukiama Pirmininkų sueigos patvirtinimo

III. Faktų nustatymo vizitai 2013 m. 

 Vizitas į Ispanijos Galiciją: vasario 12–14 d. EP nariai patvirtino vizito 
programos projektą ir paminėjo P. Boulland’o (Prancūzija, PPE) pasiūlymą 
paankstinti misiją 24 valandomis. Dėl išsamios programos delegacijos nariai 
galutinai susitars po papildomų sekretoriato konsultacijų su peticijos pateikėjais ir 
atitinkamomis valdžios institucijomis. Faktų nustatymo vizito vadovu paskirtas 
P. Boulland.

 Vizitas į Ispaniją dėl Ley de Costas peticijų. Šiai misijai leidimas dar neduotas. 
Siekdama apžvelgti padėtį ir Ispanijos teisėkūros tvarkaraštį pakeistam įstatymui 
priimti, darbo grupė surengs papildomą posėdį.

 Vizitas į Graikiją dėl atliekų ir kitų klausimų. 
Iš esmės vizitas patvirtintas gegužės 29–31 d. Tačiau N. Salavrakos nurodė, kad 
šios dienos jam tikrai netiks. Frakcijų prašoma laiku deleguoti savo narius ir 
paskirti delegacijos vadovą kitam koordinatorių posėdžiui.

IV. Prašymas atlikti papildomą faktų nustatymo vizitą
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PPE frakcija pateikė oficialų prašymą, kad, siekiant išsiaiškinti gautų peticijų dėl 
siūlomo Notre-Dames des Landes oro uosto netoli Nanteso aplinkybes, turėtų būti 
siunčiama delegacija į Prancūziją. (Peticijos Nr. 1342/2012, 1632/2012 ir 
1645/2012).

Koordinatoriai sutarė, kad jie grįš prie šio prašymo po minėtųjų peticijų svarstymo 
komitete, kurį planuojama surengti kovo, arba, labiau tikėtina, balandžio mėn. 
komiteto posėdyje. Atitinkamai jie sutarė, kad peticijos bus laikomos 
priimtinomis ir Komisijos bus prašoma laiku, iki atitinkamo komiteto posėdžio, 
pateikti informaciją.

V. Su vaiko intereso problemomis Danijoje susijusios peticijos

Koordinatoriai sutarė parašyti laišką Danijos valdžios institucijoms dėl peticijų 
Nr. 965/2011 ir 1078/2012, o dėl pastarosios peticijos – ir Austrijos valdžios 
institucijoms. Kartu buvo apsvarstytos ir peticijos Nr. 954/2012 ir 965/2012, nes 
jos pateiktos labai panašiais klausimais. Sutarta šiuos punktus įtraukti į kito 
posėdžio darbotvarkę.

VI. Organizavimas ir programa. Klausymas ES pilietybės tema

Koordinatoriai patvirtino išdalytą programą.

VII. Su Europos federalistų judėjimo pateikta peticija ir kitomis peticijomis 
(Duff-Leinen peticijos) susijusio klausymo organizavimas

Koordinatoriai sutarė, jog sekretoriatas turėtų toliau vykdyti konsultacijas 
siekdamas užtikrinti, kad klausymas galėtų įvykti siūlomą rugsėjo 24 d. 
Programos projektas turėtų būti pateiktas, jei įmanoma, iki kovo mėn. 
koordinatorių posėdžio.

VIII. Kiti klausimai

 Tolesni Komisijos veiksmai reaguojant į EP rezoliuciją dėl gyvūnų gerovės
 Malagrotos sąvartyno Lacijuje savininko P. Cerroni laiškas

Koordinatoriai užregistravo šiuos punktus ir P. Cerroni laiško turinį. 

Be to, jie užregistravo sekretoriato pateiktus dokumentus, susijusius su peticijų 
pateikėjų, kuriems buvo kompensuotos jų 2012 m. dalyvavimo komiteto 
posėdžiuose išlaidos, sąrašu, ir atitinkamas sumas. Iš duomenų matyti, kad 
išlaidos buvo kompensuotos 22 asmenims – 10 proc. atvykusiųjų į komitetą.

Koordinatoriai sutarė taikydami rašytinę procedūrą apsvarstyti vasario mėn. 
komiteto posėdžiui skirtos programos projektą.
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13. Ataskaita dėl Europos ombudsmeno specialiojo pranešimo dėl skundo 
Nr. 2591/2010/GG prieš Europos Komisiją tyrimo (dėl Vienos oro uosto plėtros) 
(INI 2012/2264)

Pranešėja: M. AUKEN (Verts/ALE)
Kalbėjo: Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Angelika Werthmann.

Balsavimo rezultatas: pranešimas patvirtintas vienbalsiai, 19 balsų. Patvirtinti 1, 2, 3, 6, 8, 10, 
13 ir 14 pakeitimai ir 6, 6a, 7a, 8a, 11 ir 13 (1 dalis) dalių kompromisiniai pakeitimai.

(plenarinis posėdis – 2013 m. kovo mėn.)

Posėdis tęsiamas pirmininkaujant komiteto pirmininkės pavaduotojai Chrysoulai Paliadeli.

14. Nuomonė dėl poveikio aplinkai vertinimo peržiūros (Direktyvos 2011/92/ES dėl 
tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo dalinis 
keitimas) (ENVI) (COM(2012) 628 final (2012 10 26) – 2012/0297(COD)

Pranešėjas: N. CHOUNTIS (GUE)

– Pirmasis keitimasis nuomonėmis
EP nariai vienbalsiai išreiškė požiūrį, kad šis klausimas svarbus, nes šia tema gauta labai daug 
peticijų, o galiojanti direktyva turi akivaizdžių trūkumų. Tai laikoma klausimu, kuriam reikia 
daug viešumo ir informavimo, nes tam tikros valstybės narės vengia padidinti Poveikio 
aplinkai vertinimo direktyvos svarbą, kurios siekia Komisija, o kai kurios valstybės narės 
(pvz., Jungtinė Karalystė) pageidauja ją dar labiau susilpninti.

Kalbėjo: Nikolaos Chountis, Komisijos atstovas Stephanos Ampatzis, Margrete Auken, Peter 
Jahr, Victor Boştinaru, Ana Miranda.

Antrasis keitimasis nuomonėmis – 2013 m. vasario 20 d., svarstymas – 2013 m. kovo 20 d., 
pakeitimų pateikimo terminas – 2013 m. kovo 27 d., pakeitimų svarstymas – 2013 m. 
balandžio 24 d., tvirtinimas – 2013 m. gegužės 27 d.)

15. Peticija Nr. 1148/2012 dėl peticijos, susijusios su Slovakijos energetikos 
sektoriumi, kurią pateikė Slovakijos pilietė Denisa Lastovkova Italijos ir 
Slovakijos energetikos konsorciumo vardu

Peticijos pateikėja pristatė savo peticiją dėl atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo 
Jaslovske Bohunice. Šios atominės elektrinės uždarymas buvo Slovakijos stojimo į ES sąlyga, 
tad šis procesas neatšaukiamas. Tačiau keliamas klausimas dėl šio uždarymo saugumo ir 
biudžeto, kuris tuo laiku veikiausiai buvo netiksliai apskaičiuotas. Peticijos pateikėja teigia, 
kad turėtų būti susisiekta su valstybine įmone JAVYS, atsakinga už eksploatacijos 
nutraukimo procesą.

Komisijai atstovavo Thomas Kirchner.
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Kalbėjo: peticijos pateikėja Denisa Lastovkova, Komisijos atstovas Thomas Kirchner, 
Jaroslav Paška, Boris Zala, Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru.

Sprendimas: palikti peticiją nebaigtą nagrinėti, parašyti laišką įmonei JAVYS dėl uždarymo 
išlaidų prognozės ir nusiųsti laišką ITRE su prašymu pateikti nuomonę. Iš Komisijos tikimasi 
daugiau informacijos.

16. Peticija Nr. 1107/2011 dėl Taranto naftos perdirbimo įmonės ENI projekto, kurią 
pateikė Italijos pilietė Daniela Spera asociacijos „Legami Ionici“ vardu

ir

17. Peticija Nr. 0024/2012 dėl dujotiekio statybos Apulijoje (Italija), kurią pateikė 
Italijos piliečiai Daniele Spera ir Roberto Giurastante organizacijų „Comitato 
Legamjonici“ ir „Greenaction Transnational“ vardu

Peticijų pateikėja pristatė dvi savo peticijas. Komisijai atstovavo Jill Michielssen ir Paolo 
Caricato.

Kalbėjo: peticijų pateikėja Daniela Spera, Margrete Auken, Peter Jahr.

Sprendimas: palikti abi peticijas nebaigtas nagrinėti ir prašyti Komisijos suteikti daugiau 
informacijos.

18. Peticija Nr. 483/2007 dėl Bendrijos aplinkos teisės aktų, susijusių su poveikio 
aplinkai vertinimo procedūra ir pavojų keliančiais pramonės įrenginiais (Seveso 
direktyva), pažeidimo, kurią pateikė Italijos pilietis Roberto Giurastante 
organizacijos „Žemės draugai“ (Friends of the Earth) vardu

ir

19. Peticija Nr. 1147/2008 dėl galimos pakartotinio dujinimo gamyklos statybos 
netoli Triesto (Italija), kurią pateikė Italijos pilietis Roberto Giurastante 
organizacijos „Greenaction Transnational“ vardu

ir

20. Peticija Nr. 1472/2009 dėl planuojamos dujų terminalo statybos Trieste (Italija), 
kurią pateikė Slovėnijos pilietis Bernard Vojko organizacijos „Alpe Adria 
Green“ vardu 

ir

21. Peticija Nr. 960/2011 dėl dujų terminalų statybos Triesto įlankoje, kurią pateikė 
Slovėnijos pilietis Bernard Vojko Alpe Adria Green vardu

Peticijų pateikėjai Roberto Giurastante ir Bernard Vojko pristatė savo peticijas. Komisijai 
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atstovavo Ion Codescu.

Kalbėjo: Mojca Kleva Kekuš, Romana Jordan, Victor Boştinaru.

Sprendimas: palikti peticijas nebaigtas nagrinėti. Italijos, Slovėnijos ir Kroatijos 
vyriausybėms bus išsiųsti laiškai, o laiškų kopijos bus nusiųstos ITRE ir ENVI komitetams ir 
už aplinką atsakingam Komisijos nariui Janezui Potocnikui. ITRE taip pat raginamas šiuo 
klausimu parengti nuomonę. Iš Komisijos tikimasi daugiau informacijos.

22. Peticija Nr. 70/2010 dėl ES energetikos politikos tikslų ir GALSI (it. Gasdotto 
Algeria Sardegna Italia) dujotiekio finansavimo neatitikties, kurią pateikė 
Italijos pilietis Sergio Diana Comitato Sardo ProSardegnaNoGasdotto vardu

Peticijos pateikėjas pristatė savo peticiją, teigdamas, kad prieš pradedant vykdyti šį projektą 
nebuvo atliktas poveikio vertinimas ir nebuvo įtraukta visuomenė. Komisijai atstovavo 
Catherine Eginard, kuri atkreipė dėmesį į dujų tiekimo problemas Europoje.

Sprendimas: palikti peticiją nebaigtą nagrinėti ir prašyti Komisijos suteikti daugiau 
informacijos.

23. Peticija Nr. 13/2008 dėl tariamo EB Direktyvos dėl strateginio poveikio aplinkai 
vertinimo pažeidimo patvirtinant ir planuojant statyti suskystintų gamtinių dujų 
(SGD) terminalą netoli Šanono upės žiočių (Airija), kurią pateikė Airijos pilietis 
John McElligott Kilcolgan gyventojų asociacijos vardu

Peticijos pateikėjas pristatė savo peticiją. Komisijai atstovavo Agata Payne.
Kalbėjo: Paul Murphy, Philippe Boulland.

Sprendimas: peticija turėtų būti palikta nebaigta nagrinėti ir turėtų būti nusiųsta ENVI 
komitetui susipažinti, susiejant ją su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Šis klausimas 
turėtų būti įtrauktas į būsimos delegacijos į Airiją, kurią numatyti siųsti 2013 m. rugsėjo mėn., 
darbotvarkę. Iš Komisijos tikimasi daugiau informacijos naujų peticijos pateikėjo išdėstytų 
punktų klausimais.

24. Peticija Nr. 0576/2011 dėl dujų saugyklos išplėtimo „Natura 2000“ teritorijoje 
Lille Torupe, kurią pateikė Danijos pilietė Anna Marie Thøgersen

Komisijai atstovavo Niels Helweg-Larsen, jis komitetą informavo, kad Komisija iš Danijos 
jau gavo poveikio vertinimą ir dabar jį nagrinėja. 

Sprendimas: palikti peticiją nebaigtą nagrinėti, iš Komisijos tikimasi daugiau informacijos.
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25. Peticija Nr. 650/2011 dėl pažeidimų, susijusių su LNG terminalu Graikijoje, 
įrengtu Megaros įlankoje esančioje saloje Revithoussa, kurią pateikė Graikijos 
pilietis Michalis Giamalakis

OLAF atstovavo James Sweeney, kuris teigė, kad peticijos pateikėjas išdėsto labai rimtus 
kaltinimus konkretiems asmenims, politikams ir aukšto lygio pareigūnams. Esama ir 
kaltinimų PVM vengimu, tačiau OLAF šioje srityje kompetencijos neturi. Regioninės ir 
miestų politikos GD atstovavo G. Peroulakis.

Išvada: OLAF per Regioninės ir miestų politikos GD nusiųs papildomus dokumentus ir 
peticija bus palikta nebaigta nagrinėti.

26. B dalies peticijos

Peticijos Nr. 1456/2007, 129/2008, 219/2008, 359/2008, 1096/2009, 688/2011,834/2011, 
1098/2011, 1256/2011, 1401/2011, 110/2012, 259/2012, 272/2012, 349/2012, 394/2012, 
499/2012, 505/2012, 523/2012, 528/2012, 542/2012, 572/2012, 656/2012, 692/2012, 
703/2012, 715/2012, 726/2012, 741/2012, 793/2012 ir 814/2012 baigtos nagrinėti.

Peticijos Nr. 804/2006, 200/2012, 221/2012, 411/2012, 511/2012, 619/2012, 413/2012, 
534/2012, 669/2012, 902/2012 EP narių prašymu paliekamos nebaigtos nagrinėti.

27. Kito posėdžio data ir vieta

2013 m. vasario 19 d. 9.45–12.30 val. ir 14.30–17.30 val., Briuselis 
Klausymas ES pilietybės tema

2013 m. vasario 20 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val., Briuselis

*
*  *

Posėdis baigtas 12.30 val.
*  *
*

Priedai:
Peticijų, paskelbtų priimtinomis nuo praėjusio 2012 m. gruodžio 3 d. posėdžio, sąrašas.
Peticijų, kurias, remiantis pirmininkės pastabų priedu, ketinama atšaukti, baigti nagrinėti 
arba nagrinėti iš naujo, sąrašas.
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