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Komisja Petycji

PETI_PV(2013)121_1

PROTOKÓŁ
posiedzenia w dniu 21 stycznia 2013 r. w godz. 15.00 – 18.30

oraz w dniu 22 stycznia 2013 r. w godz. 09.00 – 12.30
BRUKSELA

Wiceprzewodniczący Carlos José Iturgaiz Angulo otworzył posiedzenie w poniedziałek 
21 stycznia 2013 r. o godz. 15.05.

Przewodniczący powitał delegację członków parlamentu kraju związkowego Saksonii, którzy 
przybyli na zaproszenie posła Petera Jahra (grupa robocza CDU Komisji Petycji). Delegacja 
pod przewodnictwem Hannelore Dietzschold liczyła siedmiu posłów. 

1. Przyjęcie porządku dziennego

Przewodniczący przedstawił główne tematy, które będą przedmiotem dyskusji podczas 
posiedzenia:

 Wizyta rozpoznawcza we Włoszech – debata nad sprawozdaniem
 Petycje w sprawie śmiertelności pszczół i GMO
 Problemy z odpadami w Bułgarii, Grecji i Portugalii
 Głosowanie nad sprawozdaniem M. Auken w sprawie skargi skierowanej do 

Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącej lotniska w Wiedniu 
 Pierwsza wymiana poglądów w sprawie zmiany dyrektywy OOŚ – opinia sporządzona 

przez N. Chountisa 
 Petycje związane z elektrowniami gazowymi oraz terminalami ciekłego gazu 

ziemnego( LNG): wpływ na środowisko.
 Słowacja – petycja w sprawie przemysłu energetycznego.

Na posiedzeniu obecni będą składający petycję w następujących sprawach:
- punkt 22: petycja 1148/2012
- punkt 5: petycja 812/2011, którą złożyła Silvia Beltran Pallares, w sprawie 

śmiertelności pszczół, zastąpiona przez składającą petycję w kolejnym punkcie;
- punkt 6: petycja 198/2012, którą złożyli Olivier Belval, prezes Narodowego Związku 
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Pszczelarzy Francuskich (UNAF) i pani Furet (UNAF).
- punkt 8: petycja 1353/2011, którą złożył D. D., w sprawie budowy wysypiska śmieci 

w regionie Bułgarii;
- punkt 9: petycja 212/2008, którą złożył I. Papadopoulos, w sprawie tworzenia 

składowisk odpadów w Grecji;
- punkt 15: petycja 1107/2011, którą złożyła Daniela Spera, w sprawie projektu rafinerii 

we Włoszech;
- punkt 16: petycja 0024/2012, którą złożyli Daniele Spera i Roberto Giurastante, 

w sprawie budowy gazociągu w Apulii (Włochy);
- punkt 17: R. Giurastante i inni w sprawie petycji związanych z elektrownią gazową w 

Trieście. Roberto Giurastante przeczyta również oświadczenie Bernarda Vojko;
- punkt 18: petycja 0070/2010, którą złożył Sergio Diana, w sprawie projektu gazociągu 

na Sardynii;
- punkt 19; petycja 0013/2008, którą złożył John McElligott, w sprawie terminalu 

ciekłego gazu ziemnego (LNG) w pobliżu ujścia rzeczki Shannon w Irlandii;

Porządek dzienny został przyjęty z następującymi zmianami: 
Punkt 22 zostanie umówiony po pkt 14, aby zapewnić dostępność usług tłumaczenia ustnego 
w języku słowackim między godz. 9.30 a 10.00 w dniu 22 stycznia.
Punkt 19 zostanie umówiony na ostatnim miejscu, po omówieniu pkt 20 i 21, aby uszanować 
wniosek zainteresowanych posłów.

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzenia z dni 8–9 października 2012 r. 

Protokoły zostały zatwierdzone.

3. Komunikaty przewodniczącego 

Przewodniczący poinformował, że zostały rozdane załączniki do uwag dla przewodniczącego.
Ponieważ nikt nie zgłosił sprzeciwu, zostają one uznane za przyjęte i załączone do protokołu 
niniejszego posiedzenia.

4. Sprawy różne

Brak.

5. Petycja 198/2012, którą złożył Jean-Marie Sirvins (Francja) w sprawie 
organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) i pszczelarstwa

6. Petycja 812/2011, którą złożyła Silvia Beltran Pallares (Hiszpania) w imieniu 
„Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente” w sprawie 
śmiertelności pszczół w Unii Europejskiej

Olivier Belval, prezes Narodowego Związku Pszczelarzy Francuskich przedstawił petycje 5 i 



PV\925007PL.doc 3/15 PE504.133v01-00

PL

6, których kolejność została zmieniona przez Oliviera Belvala reprezentującego składających 
petycję w obu przypadkach. Składający petycję odnoszą się do gwałtownego wzrostu 
śmiertelności pszczół w państwach członkowskich Unii Europejskiej, którego przyczyną, 
według nich, jest nadmierne stosowanie pestycydów i herbicydów.

W lutym 2012 r. Komisja wyjaśniła, że wprowadzono wiele środków ostrożności. Komisja 
stwierdziła, że według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) brak jest 
wystarczającej wiedzy o czynnikach powodujących wymieranie rojów pszczelich lub 
zagrażających im. Dlatego też KE stwierdziła, że zakaz stosowania pestycydów i herbicydów 
nie byłby uzasadniony przy braku takiej wiedzy. W dniu 16 stycznia 2013 r. EFSA zmieniła 
jednak swoje stanowisko.

W następstwie oceny zagrożenia, której dokonano na wniosek Komisji Europejskiej, 
naukowcy z EFSA poinformowali, że środki owadobójcze zawierające neonikotynoidy 
stanowią pewne zagrożenie dla pszczół.

Głos zabrali: przewodniczący, Keith Taylor, Margrete Auken, Sandrine Bélier i 
przedstawiciel Komisji Eric Poudelet.

Decyzja: Petycja zostanie rozpatrzona, a informacje zostaną przekazane komisji ENVI i 
AGRI, które sporządzą opinie w tej sprawie. Przewodniczący poinformował też, że wystosuje 
się do Komisji pytanie ustne z rezolucją. Komisja zostanie poproszona o dostarczenie 
dodatkowych informacji.

7. Sprawozdanie z wizyty rozpoznawczej we Włoszech (29–31 października 2012 r.) 

Posłowie przeprowadzili debatę nad sprawozdaniem z wizyty rozpoznawczej we Włoszech, 
które uzyskało duże poparcie. W zaleceniach, które zostaną poddane pod głosowanie na 
kolejnym posiedzeniu, pochwalono Kampanię za znaczną poprawę w zarządzaniu odpadami, 
aby ubiegać się o fundusze na wsparcie nowych programów, które są obecnie realizowane. Z 
drugiej strony ostro skrytykowano pogarszającą się sytuację w Lacjum, w którym, jak się 
uważa, sytuacja jest równie „zapalna” jak w Neapolu w 2008 r. Posłowie otrzymali również 
pismo od p. Collariego, dyrektora wysypiska w Malagrotta, w którym zawarł on kilka uwag 
dotyczących projektu sprawozdania.

Głos zabrali: Judith A. Merkies, Margrete Auken, Giuseppe Manganaro (przedstawiciel 
Komisji).

(termin składania poprawek: 05.02.2013 r. o godz. 12.00 / przyjęcie: 20.02.2013 r.)

8. Petycja 1353/2011, którą złożył D.D. (Bułgaria), w sprawie budowy wysypiska 
śmieci w regionie Jamboł w Bułgarii

Petycję przedstawił jej autor reprezentujący 2 600 mieszkańców regionu Jamboł, którzy 
podpisali petycję. Wysypisko powstało w 1968 r. i powinno było zostać zamknięte w 1997 r. 
(z rozkazu Ministerstwa Zdrowia).
Przewiduje się powiększenie obiektu o 50 ha. Doszło do domniemanego naruszenia 
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przepisów dyrektywy OOŚ (brak badania wstępnego, nieuwzględnienie łącznego wpływu –
co zostało pominięte przez KE, która stwierdziła, że dyrektywa OOŚ nie ma zastosowania), 
przepisów dyrektywy w sprawie składowania odpadów (naruszenie przepisów w sprawie 
lokalizacji zawartych w załączniku I) oraz dyrektywy IPPC. 
Komisja nie rozpatrzyła jeszcze kwestii związanej z dyrektywą 2008/1/WE w sprawie 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (dyrektywa IPPC). 
W ustawie o zarządzaniu odpadami wprowadzono zakaz udziału społeczeństwa (naruszenie 
Konwencji z Aarhus). 

Głos zabrali: D.D. (składający petycję), Antoaneta Rizova-Kalapisk (przedstawicielka 
Komisji), Margrete Auken, Iliana Malinova Iotova, Victor Boştinaru

Decyzja: Sprawa poruszona w petycji pozostanie otwarta, a do rządu Bułgarii wystosuje się 
pismo z prośbą o udzielnie informacji w tej sprawie. Również Komisja zostanie poproszona o 
dostarczenie dodatkowych informacji.

9. Petycja 212/2008, którą złożył Ioannis Papadopoulos (Belgia), w sprawie 
tworzenia składowisk odpadów w Grecji

Składający petycję twierdzi, że praktyki w zakresie gospodarowania odpadami w Grecji są 
niedopuszczalne. Kraj ten będzie obciążany grzywną za każde składowisko, które nie spełnia 
kryteriów unijnych, i aby tego uniknąć, szybko tworzone są składowiska w Karvounari, 
regionie hodowli bydła i owiec, oraz w Levkimi, regionie turystycznym. Składający petycję 
twierdzi, że przed utworzeniem składowisk odpadów należy przeprowadzać niezależne 
badania wpływu na środowisko.
Przedstawiciel Komisji Europejskiej Ioannis Couniniotis poinformował Komisję Petycji, że 
Komisja Europejska wystosuje do Greci pisemne ostrzeżenie w tej sprawie. Przyznał, że 
istnieją luki w dyrektywie OOŚ.

Głos zabrali: Ioannis Papadopoulos (składający petycję), Ioannis Couniniotis (przedstawiciel 
Komisji), przewodniczący, Angelika Werthmann.

Decyzja: Sprawa poruszona w petycji pozostanie otwarta do wizyty w Grecji przewidzianej 
na maj 2013 r. Oczekuje się dalszych informacji z DG REGIO Komisji Europejskiej. 

Rainer Wieland zabrał głos, aby poprosić Komisję o dostarczenie bardziej szczegółowych 
informacji w sprawie petycji 534/2012.

10. Petycja 922/2011, którą złożył L.A.G. (Hiszpania) w imieniu „Associación de 
Vecinos Nuestra Señora de la Asuncion”, w sprawie zanieczyszczenia rzeki Duero 
nieoczyszczonymi ściekami, co stanowi naruszenie dyrektywy 91/271/EWG 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych

Przedstawiciel Komisji Europejskiej José Rizo Martín poinformował, że Komisja prowadzi 
aktywne działania w tym zakresie, wszczęto postępowania w sprawie naruszenia przepisów 
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unijnych, a władze hiszpańskie są poinformowane o tej sytuacji.

Przewodniczący poinformował, że sprawa poruszona w petycji zostaje zamknięta, lecz 
wystosuje się pismo do lokalnych władz hiszpańskich z zapytaniem, dlaczego nie udzieliły 
odpowiedzi.

11. Posiedzenie koordynatorów w godz. 17.30 – 18.30 (przy drzwiach zamkniętych)

* * *
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22 stycznia 2013 r.

Wiceprzewodniczący Carlos José Iturgaiz Angulo otworzył posiedzenie we wtorek 22 stycznia 
2013 r. o godz. 9.10.

12. Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów

I. Posiedzenie inauguracyjne komitetu monitorującego utworzonego na mocy 
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych: 23 stycznia 2013 r.

Członkowie zapoznali się z programem posiedzenia i załączonymi dokumentami, 
zlecili sekretariatowi, aby reprezentował Komisję Petycji na tym posiedzeniu, 
odnotowując uwagi dotyczące przyszłej działalności w związku z petycjami w 
sprawie osób niepełnosprawnych.

II. Wyznaczenie sprawozdawców komisji opiniodawczych:

 29. roczne sprawozdanie z kontroli stosowania prawa UE (COM(2012) 0714)  
(JURI) 
Opinie sporządzi poseł Roger Helmer z grupy EFD (UK).

 Wzmocnienie jednolitego rynku poprzez eliminowanie transgranicznych 
przeszkód podatkowych w odniesieniu do samochodów osobowych
(COM(2012) 0756)  (IMCO)
Opinię sporządzi grupa PPE.

 Sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie jednej siedziby Parlamentu 
Europejskiego (AFCO – oczekuje na oficjalne zatwierdzenie Konferencji 
Przewodniczących).
Opinię sporządzi poseł z grupy ECR Giles Chichester (UK), 

III. Misje rozpoznawcze w 2013 r. 

 Misja do w Galicji (Hiszpania): 12–14 lutego. Członkowie zatwierdzili projekt 
programu misji i zapoznali się z propozycją Ph. Boullanda (FR, PPE), aby misja 
odbyła się o dobę wcześniej. Ostateczna decyzja dotycząca szczegółów programu
zostanie podjęta przez członków delegacji po konsultacjach z sekretariatem, 
składającymi petycję i zainteresowanymi organami. Ph. Boulland został 
mianowany przewodniczącym misji rozpoznawczej.

 Misja do Hiszpanii w związku z petycjami w sprawie ustawy o strefie 
przybrzeżnej Zezwolenie na ten wyjazd nie zostało jeszcze wydane. Grupa 
robocza zorganizuje dodatkowe posiedzenie, aby przeanalizować sytuację i 
kalendarz prac ustawodawczych w Hiszpanii związany ze zmianą ustawy. 

 Misja do Grecji w sprawie odpadów i innych kwestii. 
Postanowiono, że misja odbędzie się w zasadzie w dniach 29–31 maja. 
N. Salavrakos poinformował jednak, że te daty bez wątpienia nie będą mu 
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odpowiadały. Grupy polityczne są proszone o mianowanie członków i 
przewodniczącego delegacji odpowiednio wcześnie przed kolejnym posiedzeniem 
koordynatorów.

IV. Wniosek o zezwolenie na dodatkowy wyjazd na misję rozpoznawczą.

Grupa PPE złożyła oficjalny wniosek o wysłanie delegacji do Francji, aby zbadać 
kwestie poruszone w petycjach dotyczących projektu budowy lotniska w Notre-
Dames des Landes w pobliżu Nantes. (Petycje 1342/2012, 1632/2012 i 
1645/2012).

Koordynatorzy postanowili, że powrócą do tej kwestii po rozpatrzeniu petycji w 
komisji, co jest obecnie zaplanowane na marcowe lub prawdopodobnie
kwietniowe posiedzenie komisji. Postanowili też, że petycje te zostaną uznane za 
dopuszczalne i że poprosi się Komisję o dostarczenie informacji odpowiednio 
wcześnie przed danym posiedzeniem komisji.

V. Petycje w sprawie problemów związanych z dobrem dzieci w Danii

Koordynatorzy postanowili skierować do władz duńskich pismo w sprawie petycji 
965/2011, 1078/2012, a także do władz austriackich w sprawie tej ostatniej 
petycji. Tym samym zostaną rozpatrzone petycje 954/2012 i 965/2012, ponieważ 
dotyczą one bardzo podobnych spraw. Postanowiono umieścić dwie sprawy w 
porządku obrad kolejnego posiedzenia.

VI. Organizacja i program: Wysłuchanie na temat obywatelstwa europejskiego

Koordynatorzy zatwierdzili program w podanej wersji.

VII.Organizacja wysłuchania na podstawie petycji złożonej przez 
Federalistyczny Ruch Młodzieżowy i innych (petycja Duff-Leinen) 

Koordynatorzy postanowili, że sekretariat powinien kontynuować konsultacje, 
aby można było zorganizować wysłuchanie w proponowanym dniu 24 września. 
Projekt programu powinien zostać przedstawiony w miarę możliwości przed 
marcowym posiedzeniu koordynatorów. 

VIII. Sprawy różne.

 Działania następcze Komisji związane z rezolucją PE w sprawie 
dobrostanu zwierząt.
 Pismo p. Cerroniego, właściciela wysypiska w Malagrotta w Lacjum.

Koordynatorzy zapoznali się z tymi punktami i treścią pisma p. Cerroniego. 

Ponadto zapoznali się z dokumentami przedłożonymi przez sekretariat, 
dotyczącymi listy składających petycje, którzy otrzymali zwrot kosztów udziału w 
posiedzeniach komisji w roku 2012 r. wraz z kwotami. Z liczb tych wynika, że 
zwrot kosztów otrzymały 22 osoby, czyli 10% osób, które uczestniczyły w 
posiedzeniach komisji.
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Postanowili przeanalizować w ramach procedury pisemnej projekt programu prac 
komisji na luty.

13. Sprawozdanie w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich dotyczącego postępowania w sprawie skargi 2591/2010/GG 
wniesionej przeciwko Komisji Europejskiej (dotyczącej rozbudowy lotniska w 
Wiedniu) (INI 2012/2264)

Sprawozdawczyni: AUKEN (Verts)
Głos zabrali: Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Angelika Werthmann.

Wyniki głosowania: Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie 19 głosami. Poprawki 1, 2, 
3, 6, 8, 10, 13 i 14 oraz kompromisowe dotyczące ust. 6, 6a, 7a, 8a, 11 i 13 (część 1) zostały 
zatwierdzone.

(sesja plenarna: marzec 2013 r.)

Dalszej części posiedzenia przewodniczyła wiceprzewodnicząca Chrysoula Paliadeli.

14. Opinia dotycząca przeglądu oceny oddziaływania na środowisko (zmiana 
dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne) (ENVI) 
(COM(2012)0628 final (26-10-2012)- 2012/0297(COD)

Sprawozdawca: Nikolaos CHOUNTIS (GUE)

Pierwsza wymiana poglądów
Posłowie byli jednomyślni co do znaczenia, jakie ma ta kwestia ze względu na liczbę petycji 
otrzymanych w tej sprawie oraz ewidentnie słabe strony obowiązującej dyrektywy. Uznano, 
że sprawy tego rodzaju wymagają intensywnych działań informacyjnych i komunikacyjnych 
ze względu na niechęć niektórych państw członkowskich do zaostrzenia przepisów dyrektywy 
OOŚ, o co zabiega Komisja, i starania innych państw członkowskich (np. Zjednoczonego 
Królestwa) zmierzające do osłabienia przepisów tej dyrektywy.

Głos zabrali: Nikolaos Chountis, Stephanos Ampatzis (przedstawiciel Komisji Europejskiej), 
Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Ana Miranda.

(druga wymiana poglądów: 20 lutego 2013 r. / rozpatrzenie: 20 marca 2013 r. / termin 
składania poprawek: 27 marca 2013 r. / rozpatrzenie poprawek: 24 kwietnia 2013 r. / 
przyjęcie: 27 maja 2013 r.)
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15. Petycja 1148/2012, którą złożyła Denisa Lastovkova (Słowacja) w imieniu włosko-
słowackiego konsorcjum energetycznego, w sprawie przemysłu energetycznego 
na Słowacji

Składająca petycję przestawiła swoją petycję dotyczącą zamknięcia elektrowni jądrowej w 
miejscowości Jaslovske Bohunice. Zamknięcie tej elektrowni jądrowej było warunkiem 
przyjęcia Słowacji do UE, w związku z czym zamknięcie jest nieodwracalne. Pozostaje 
jednak kwestia bezpieczeństwa i budżetu na zamknięcie tej elektrowni, który, jak się wydaje, 
został wtedy niedokładnie obliczony. Składająca petycję proponuje, aby skontaktować się z 
przedsiębiorstwem państwowym JAVYS, które jest odpowiedzialne za zamknięcie 
elektrowni.

Obecny był przedstawiciel Komisji Europejskiej Thomas Kirchner.

Głos zabrali: Denisa Lastovkova (składająca petycję), Thomas Kirchner (Komisja 
Europejska), Jaroslav Paška, Boris Zala, Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru.

Decyzja: Sprawa poruszona w petycji pozostaje otwarta, wystosuje się pismo do 
przedsiębiorstwa JAVYS z pytaniem o szacowane koszty zamknięcia elektrowni oraz skieruje 
się pismo do komisji ITRE z wnioskiem o sporządzenie opinii w tej sprawie. Oczekuje się 
dalszych informacji od Komisji Europejskiej. 

16. Petycja 1107/2011, którą złożyła Daniela Spera (Włochy) w imieniu 
„Associazione Legami Ionici”, w sprawie przedsięwzięcia dotyczącego rafinerii 
ENI Taranto

oraz

17. Petycja 24/2012, którą złożyli Daniele Spera i Roberto Giurastante (Włochy) 
w imieniu „Comitato Legamjonici” i stowarzyszenia „Greenaction 
Transnational”, w sprawie budowy gazociągu w Apulii (Włochy)

Składająca petycję przedstawiła obie petycje. Obecni byli przedstawiciele Komisji 
Europejskiej Jill Michielssen i Paolo Caricato.

Głos zabrali: Daniela Spera (składająca petycję), Margrete Auken, Peter Jahr

Decyzja: Sprawy poruszone w obu petycjach pozostają otwarte, a Komisję poprosi się o 
dostarczenie bardziej szczegółowych informacji.

18. Petycja 483/2007, którą złożył Roberto Giurastante (Włochy) w imieniu 
organizacji środowiskowej „Friends of the Earth”, w sprawie naruszania 
wspólnotowych przepisów z dziedziny ochrony środowiska naturalnego 
dotyczących procedury oceny oddziaływania na środowisko naturalne oraz 
niebezpiecznych zakładów przemysłowych (dyrektywa Seveso)

oraz
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19. Petycja 1147/2008, którą złożył Roberto Giurastante (Włochy) w imieniu 
„Greenaction Transnational”, w sprawie potencjalnej budowy zakładu 
regazyfikacji w okolicach Triestu (Włochy)

oraz

20. Petycja 1472/2009, którą złożył Bernard Vojko (Słowenia) w imieniu „Alpe Adria 
Green”, w sprawie planowanego terminalu gazu w Trieście (Włochy)        

oraz

21. Petycja 960/2011, którą złożył Bernard Vojko (Słowenia) w imieniu „Alpe Adria 
Greek”, w sprawie budowy terminali gazu w Zatoce Triesteńskiej

Składający petycję Roberto Giurastante i Bernard Vojko przedstawili swoje petycje. Obecny 
był przedstawiciel Komisji Europejskiej Ion Codescu.

Głos zabrali: Mojca Kleva Kekuš, Romana Jordan, Victor Boştinaru.

Decyzja: Sprawa poruszona w petycji pozostaje otwarta. Wystosuje się pisma do rządów 
Włoch, Słowenii i Chorwacji z kopiami do komisji ITRE i ENVI oraz do komisarza ds. 
ochrony środowiska Janeza Potocnika. Komisja ITRE poprosiła również o sporządzenie 
opinii w tych sprawach. Oczekuje się dalszych informacji od Komisji Europejskiej. 

22. Petycja 70/2010, którą złożył Sergio Diana (Włochy) w imieniu „Comitato Sardo 
ProSardegnaNoGasdotto”, w sprawie rozbieżności między założeniami polityki 
energetycznej UE a finansowaniem rurociągu GALSI („Gasdotto Algeria 
Sardegna Italia”).

Składający petycję przedstawił swoją petycję, w której twierdzi, że przed realizacją tego 
przedsięwzięcia nie przeprowadzono żadnej oceny wpływ ani publicznych konsultacji. 
Obecna była przedstawicielka Komisji Europejskiej Catherine Eginard, która podkreśliła 
problemy z dostawami gazu w Europie.

Decyzja: Sprawa poruszona w petycji pozostaje otwarta, a Komisję poprosi się o dostarczenie 
dodatkowych informacji.

23. Petycja 13/2008, którą złożył John McElligott (Irlandia) w imieniu 
Stowarzyszenia Mieszkańców Kilcolgan, w sprawie rzekomego naruszenia 
przepisów dyrektywy WE dotyczącej strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko w związku z zatwierdzeniem i planowaniem terminalu skroplonego 
gazu ziemnego (LNG) w pobliżu ujścia rzeki Shannon (Irlandia)

Składający petycję przedstawił swoją petycję. Obecna była przedstawicielka Komisji 
Europejskiej Agata Payne.
Głos zabrali: Paul Murphy, Philippe Boulland.
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Decyzja: Sprawa poruszona w petycji pozostaje otwarta i skieruje się pismo do komisji ENVI, 
aby dostarczyła informacji o sprawozdaniu w sprawie OOŚ. Sprawę tę należy też umieścić w 
programie prac delegacji, która ma się udać do Irlandii pod koniec września 2013 r. Oczekuje 
się od Komisji dodatkowych informacji w sprawie nowych kwestii poruszonych przez 
składającego petycję.

24. Petycja 576/2011, którą złożyła Anna Marie Thøgersen (Dania), w sprawie 
rozbudowy magazynu gazu w obszarze Natura 2000 w Lille Torup

Obecny był przedstawiciel Komisji Europejskiej Niels Helweg-Larsen, który poinformował 
Komisję Petycji, że Komisja Europejska otrzymała od Danii ocenę wpływu i obecnie jest w 
trakcie jej rozpatrywania. 

Decyzja: Sprawa poruszona w petycji pozostaje otwarta w oczekiwaniu na dodatkowe 
informacje od Komisji Europejskiej.

25. Petycja 650/2011, którą złożył Michalis Giamalakis (Grecja) w sprawie 
nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem terminalu skroplonego gazu 
ziemnego (LNG) w Revithoussa w zatoce Megara w Grecji

Przedstawiciel OLAF-u James Sweeney powiedział, że składający petycję przedstawił bardzo 
poważne zarzuty przeciwko indywidualnym osobom, politykom i urzędnikom wysokiej rangi. 
Niektóre zarzuty dotyczą nadużyć związanych z podatkiem VAT, lecz OLAF nie ma 
uprawnień w tym zakresie. Obecny był przedstawiciel DG REGIO pan Peroulakis.

Podsumowanie: OLAF prześle kolejne dokumenty przez DG REGIO, a sprawa poruszona w 
petycji pozostaje otwarta.

26. Petycje sekcji B

Petycje 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 i 814/2012 zostały zamknięte.

Petycje 804/2006, 200/2012, 221/2012, 411/2012, 511/2012, 619/2012, 413/2012, 534/2012, 
669/2012, 902/2012 nadal pozostają otwarte na wniosek posłów.

27. Termin i miejsce następnego posiedzenia

Bruksela, 19 lutego 2013 r. w godz. 9.45 – 12.30 oraz 14.30 – 17.30 
Wysłuchanie na temat obywatelstwa europejskiego
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Bruksela, 20 lutego 2013 r. w godz. 9.00 – 12.30 oraz 15.00 – 18.30

*
*  *

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 12.30.
*  *
*

Załączniki:
Lista petycji uznanych za dopuszczalne od ostatniego posiedzenia w dniu 3 grudnia 2012 r.
Lista petycji do wycofania, zamknięcia lub ponownego otwarcia na podstawie załącznika do 
uwag dla przewodniczącej.
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