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1. Bevezető megjegyzések 

A 2018. február 14–16-án Potsdamba és a lausitzi régióba (Németország) tett tényfeltáró 

látogatásra a Petíciós Bizottság szervezésében, az Európai Parlament eljárási szabályzatának 

216a. cikke alapján került sor, és arra a Parlament Elnöksége 2017. november 13-án adott 

engedélyt. A látogatás célja a lignitbányászat és a széntüzelésű erőművek által a lausitzi 

régióban élő szorb (vagy vend) közösségre (a régió szláv őshonos népessége) gyakorolt hatás, 

valamint a Spree folyó és a szomszédos vizek lignitbányászatból eredő szennyezettségének 

vizsgálata volt. 

2. Petíciók 

A 0709/2015. számú petíció a vendek/szorbok által Lausitzban lakott terület védelméről 

 

A petíció benyújtója jogi és politikai védelmet kér a szorbok, azaz az északkelet-németországi 

Lausitz területén, Szászországban és Brandenburgban élő szláv őshonos kisebbség számára. 

2014 óta szokásaikat, nyelvüket és hagyományaikat a szellemi kulturális örökség részeként 

ismerik el. A lakhelyükön azonban sok bánya és széntüzelésű erőmű található. Ennek 

eredményeképpen a termőföldek elvesztése, a talajerózió, a felszíni és felszín alatti vizek 

szennyezettsége, valamint a mikrorészecskék és a nehézfémek okozta légszennyezés 

veszélyének vannak kitéve. A népesség jelentős része komoly betegségektől szenved emiatt. 

 

A petíció benyújtóját aggasztja, hogy Szászország és Brandenburg nem hajlandó lemondani a 

szénről mint energiaforrásról, pedig ez teljes mértékben megoldható lenne számukra anélkül, 

hogy jelentős gazdasági károkat szenvednének. Végezetül pedig elmondja, hogy egy svéd 

bányászati vállalat ki szeretné bővíteni tevékenységét erre a területre anélkül, hogy 

figyelembe venné annak környezetre gyakorolt hatását, ami azzal a kockázattal jár, hogy ha 

később elhagyják a területet, a helyi lakosokra maradnak a terület rendberakásának költségei. 

A petíció benyújtója kéri a Parlamentet annak biztosítására, hogy a két német szövetségi 

tartomány garantálja a szorbok/vendek mint lausitzi őslakos népek védelmét, és tegye meg a 

szükséges intézkedéseket a régió jövőbeli bányászati tevékenységeire vonatkozóan, valamint 

segítse a szorb nyelv és kultúra megőrzését. Kéri a Parlamentet, hogy sürgesse a két 

tartományt, hogy térjenek át a széntüzelésű erőművekről a megújuló energiaforrásokra, és 

hogy a svéd bányászati vállalat legyen elszámoltatható az általa okozott 

környezetszennyezésért, hogy ne a helyieknek kelljen azt megfizetni. Ezenfelül sürgeti a 

Parlamentet, hogy biztosítsa a tisztességes versenyt a régió energiaágazatán belül, valamint 

hogy szélesebb körben tudatosítsa a problémát, amellyel a szorb közösségnek szembe kell 

néznie, és amely a létét fenyegeti.  

 

Az 1012/2017. sz. petíció a Spree folyó és a szomszédos vizek lausitzi szénbányászat által 

okozott szennyezéséről 

A petíció benyújtója úgy véli, hogy az elegendő mennyiségű, jó minőségű felszíni és felszín 

alatti víz biztosítására irányuló vízügyi keretirányelv célkitűzése a Lausitz régióban nem 

valósulhat meg annak szénbányászata miatt. A petíció benyújtója az üzemeltetőt teszi 

felelőssé a Spree folyó, valamint a szomszédos vizek rendkívüli mértékű szennyezéséért. A 

szulfát és a vas-hidroxid rontja a Spree folyó ökológiai állapotát. A szénbányászat tönkreteszi 

a településszerkezetet, a természetet és a tájat is. Ezen túlmenően a talajsüllyedés és a 
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szennyező anyagok felszín alatti vizekbe jutása mennyiségi és minőségi terhet jelent a felszín 

alatti vizekre, talajvízre, és ennek következtében a vízháztartás egyensúlyára nézve. A lausitzi 

lignitbányászati területen a talajban található vas-és kéntartalmú szulfidásványok, mint 

például a pirit és markazit oxidációja a Spree folyónak a vas-oxidok általi ún. 

iszaposodásához, valamint a talajvíz újbóli emelkedésekor a szulfidok oxidációja 

következtében a talajvíz és a szomszédos felszíni vizek szulfátkoncentrációjának 

növekedéséhez vezet. A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy tegye meg 

a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy javuljon a Spree folyó 

vízminősége, valamint hogy az üzemeltető köteles legyen az okozott kár elhárítására és a 

jövőbeni szennyezés elkerülésére. 

3. Összefoglaló a találkozókról 

2018. február 14., szerda 

Találkozó Brandenburg gazdasági és energiaügyi minisztériumának, valamint 

vidékfejlesztési, környezetvédelmi és mezőgazdasági minisztériumának képviselőivel 

 

A találkozót Hendrik Fischer államtitkár, a lausitzi régió képviselője nyitotta meg azzal, hogy 

röviden ismertette Brandenburg energiapolitikáját. Lausitz volt az egykori Német 

Demokratikus Köztársaság fő energiaellátó régiója. Az 1990-es évek elején a régióban 

100 000 főt foglalkoztatott az energiagazdaság. Az 1990-es években az ipar mélyreható 

leépülése szerkezetváltást idézett elő, amely keményen sújtotta a régió lakosait. Az 

újraegyesítést követő átalakulási időszakban számos erőművet és bányát leszereltek és 

bezártak. Jelenleg kevesebb mint 10 000 fő dolgozik közvetlenül az ágazatban. Napjainkban 

továbbra is kihívást jelent, hogy életképes gazdasági és társadalmi megoldást találjanak a 

régió számára.  

 

A tartományi hatóságok tisztában vannak azzal, hogy a lignitbányászati tevékenységek 

jelentős mértékben zavarják az emberek életét. A fő politikai kihívás abban áll, hogy 

egyensúlyt találjanak az érdekek között, és olyan megoldás szülessen, amely biztosítja a 

megfelelő eljárások bevezetését annak érdekében, hogy Lausitzban a lehető legtöbben 

tisztességes színvonalon élhessenek. 

 

Ami az 1012/2017. sz. petíció tárgyát illeti, Hendrik Fischer kijelentette, hogy a vas Spree 

folyóba való bemosódása és a vasértékek emelkedése viszonylag új probléma a tartományi 

hatóságok számára, amely 2008–2009-ben került napvilágra. A hatóságok gyorsan reagáltak, 

és sürgősségi intézkedéseket hoztak, hogy kezeljék a problémát, és biztosítsák a vasalapú 

szennyező anyagok visszaszorítását. A szennyező anyagok szintjét részben sikerült 

csökkenteniük. Ugyanakkor a 2008–2013-as években nőtt a Spree folyó szennyezettségének 

szintje. Az államtitkár megerősítette, hogy a szulfátszennyezés kezelése sokkal nehezebb, 

mint a vasszennyezésé. Végső soron mindkét probléma inkább átfogó kezelési tervet igényel, 

semmint gyors, konjunkturális megoldásokat. Brandenburg tartományi parlamentje felkérte az 

érintett tartományi hatóságokat, hogy a jelenlegi parlamenti ciklus alatt terjesszenek elő a 

probléma kezelésére irányuló tervet. 

 

Klaus Freytag, az energiával és nyersanyagokkal foglalkozó osztály vezetője rövid előadást 

tartott, amelyben vázolta a helyzetet. Hozzátette, hogy Lausitzban a bányászat 150 éves 

hagyománnyal rendelkezik. Lignitbányák már 1850-ben is működtek. Lausitz azonban 
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eredetileg mezőgazdasági régió volt, amely a bányászat miatt vált hirtelen ipari térséggé. Az 

1980-as évek végén a termelés csaknem 200 millió tonnát tett ki, míg napjainkban a 

bányászat nem haladja meg a 65 millió tonnát. 40 millió tonna Brandenburg tartomány 

bányáiból származik, Szászország tartományban pedig két bánya működik, amelyek 20 millió 

tonna lignitet termelnek ki. A két tartomány mindig is szorosan együttműködött, mivel az 

összes bánya a lausitzi régió része, amely mindkét tartományba átnyúlik. A tervezés és az 

engedélyek kezelésekor nem összpontosítanak a tartományok közötti határra. A 

lignitbányászat még mindig a régió gazdaságának gerincét alkotja. Az ágazatban dolgozók 

megfelelő képviselettel rendelkeznek, és tisztességes bért kaptak. Az 1990-es évek elején 

jelentős szociális problémák adódtak, amelyeket részben a 25–30%-os munkanélküliségi ráta 

okozott. Ez az oka annak, hogy a tartományi hatóságok biztosítani igyekeznek, hogy az 

energiarendszer átalakítása ne vezessen a foglalkoztatási adatok ilyen negatív 

következményekkel járó változásához. Klaus Freytag megemlítette továbbá, hogy az 1990-es 

években a Jänschwalde külszíni bánya bányászati tevékenységei miatt Forst városába 

telepítették át Horno falut. A falut a szorb közösség ősi letelepedési területén belül telepítették 

át. A tartományi kormányzat minden tervében és eljárása során igyekezett biztosítani, hogy 

együttműködjön a kisebbséggel, és biztosítsa annak védelmét. A Welzow-Süd külszíni bánya 

új fejtéseire vonatkozó végleges döntést, amelynek tekintetében az új üzemeltető opciót 

nyújtott be, 2020-ig hozzák meg, az energiarendszer átalakulásának és az energiaáraknak a 

figyelembevételével. Brandenburg tartományi alkotmánya tartalmaz a szorb kisebbség 

védelmére vonatkozó szabályokat, és ilyen szabályok szerepelnek a lignit kitermeléséről szóló 

törvényben is.  

 

Ami a vízszennyezést illeti, Klaus Freytag hozzátette, hogy annak a Berlinben a Spree 

folyóra, valamint a berlini és a frankfurti (Odera) ivóvízkészletekre gyakorolt hatása 

nyilvánvaló. A biztonságos ivóvízellátás garantálása érdekében léteznie kell egy 

víztározókból és gátakból álló rendszernek, amelyet stratégiai terv formájában határoznak 

meg. Miután a terv átmegy a parlamenti eljáráson, stratégiai módon végrehajtják azt.  

 

Klaus Freytag kifejtette továbbá, hogy miután Németország 2022-ben leáll az atomenergia-

termeléssel, nőni fog a szénből (lignit és kőszén) nyert energia iránti igény. Elmondta, hogy 

bebizonyosodtak a szélenergia korlátai, ugyanakkor Brandenburg tartomány élen jár a 

megújuló energiaforrásokra való áttérés terén. 

 

Hendrik Fischer megerősítette, hogy e ponton nincs kijelölt határidő, amikorra megszűnnének 

a széntüzelésű erőművek. A régió azonban rendelkezik általános bányászati tervvel. A terv 

szerint 2040-ig zárják majd be az utolsó bányát és erőművet. 

 

Margrete Auken hangsúlyozta, hogy 2040 előtt alternatív energiaforrásokra vonatkozó 

konkrét tervet kell kidolgozni. Az adatokhoz való hozzáférésre és átláthatóságra vonatkozó 

kérdésére válaszolva a képviselők megerősítették, hogy minden elkészített jelentést és 

véleményt, jövőbeli tervdokumentumot és szakértői véleményt közzé fognak tenni, és ezek 

hozzáférhetők lesznek. A képviselők elmondták, hogy az illetékes minisztériumok a lehető 

legátláthatóbban működnek, és bármilyen információt elérhetővé fognak tenni. Intézményeket 

kértek fel, hogy gyűjtsenek adatokat, és az adatok alapján független szakértők készítenek 

majd tanulmányokat. A tartományi hatóságok kiállnak ezen adatok mellett, és bíznak bennük.  

 

A jelenlegi tervek szerint nem kerül sor további áttelepítésekre Brandenburg tartományban. 

Amennyiben azonban bővítik a Welzow-Süd bányát, a Welzow városhoz kapcsolódó 
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Proschim településen élőket át kellene telepíteni. E téren az üzleti oldalnak kellene megtennie 

az első lépést, ami egyelőre nem történt meg. A LEAG 2017 márciusában előterjesztett tervei 

a szászországi Mühlrose településen nagyjából 200 ember részleges áttelepítéséhez 

vezetnének. A (szintén Szászországban található) Nochten külszíni bányára vonatkozó tervek 

miatt az emberek két évvel ezelőttig arra készültek, hogy áttelepíthetik őket. 

Megállapodásokat írtak alá, szerződéseket írtak alá, és kompenzációs összegekben állapodtak 

meg. Amikor a jelenlegi üzemeltető 2017. március elején előterjesztette a bányászati 

tevékenységekre vonatkozó tervét, az emberek tiltakoztak, mert már felkészültek az 

áttelepülésre.  

 

Mindkét tartomány, Brandenburg és Szászország is nagyon magas szintű szociális 

követelményeket szabott meg az áttelepítést illetően. Különbségek mutatkoznak a generációk 

között: az idősebbek nem akarnak távozni, de a fiatalabbak hajlandók erre. 

 

A szénbányászat állami támogatásának kérdését illetően a képviselők azt válaszolták, hogy 

nem a lignit, hanem a feketekőszén részesül támogatásban. Történtek kísérletek a különböző 

forrásokból származó információk értelmezésére és azon állítás bizonyítására, hogy támogatás 

nyújtására került sor. A támogatás fogalmát azonban uniós szinten egyértelműen 

meghatározták, és e fogalommeghatározás szerint nem került sor támogatásra.  

 

A képviselők megerősítették, hogy óriási összeget fognak elkölteni az aktív bányászat és a 

terület rehabilitálásának teljes időszaka alatt. A tartományi hatóságok biztosítani akarták, 

hogy a társadalmat semmilyen költség ne terhelje. Ez az egyik oka annak, hogy miért 

törekedtek a lignitbányászat tervezett, fokozatos kivezetésére a hirtelen váltás helyett. Szoros 

párbeszédet folytattak az érdekelt felekkel, akik a lignitbányászati bizottságban is 

képviseltetik magukat. 

 

Carolin Schilde, a vidékfejlesztési, környezetvédelmi és mezőgazdasági minisztérium 

államtitkára hozzátette, hogy a tartományi hatóságok a vízellátást és a vízi utak ökológiai 

helyzetét befolyásoló tényezőként azonosították a vas-hidroxidot. Ami a szulfátot illeti, 

nincsenek hivatalos küszöbértékek. 2009-ben készült egy terv, amelynek célja annak 

megelőzése volt, hogy a bányászati tevékenységek övezetéhez nagyon közel található 

Spreewald természetvédelmi területre vas-hidroxid mosódhasson be. Egy friss tanulmány 

szerint a vas-hidroxid bemosódása 70%-ban a leszerelt bányákból, 6%-ban pedig a működő 

bányákból származott.  

 

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a tartományi hatóságok eleget tettek a víz-keretirányelvben 

megállapított követelményeknek. Az aktív bányászat során ezt a tervezés első szakaszában is 

biztosították annak meghatározásával, hogy a bányászati tevékenységek befejezése után mi 

fog történni a főbb lelőhelyekkel. A tartományi hatóságok jelenleg tudományos alapokon 

nyugvó vezetői döntéseken dolgoznak a szulfátra és más ásványi anyagokra vonatkozó 

küszöbértékek megállapítása érdekében. Ami a szulfátot illeti, a folyamatot 2018 végére 

kívánják lezárni, a vas-hidroxidokkal kapcsolatos munka pedig várhatóan 2019-ben fejeződik 

be. 

 

Találkozó Brandenburg tudományos, kutatási és kulturális minisztériumának képviselőivel (az 

előző találkozó résztvevőinek a jelenlétében) 
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A találkozón Ulrike Gutheilt, Brandenburg tartomány tudományos, kutatási és kulturális 

minisztériumának államtitkárát Rudolf Keseberg, a központi ügyekkel foglalkozó osztály 

vezetője és Clemens Neumann, a szorb/vend kérdésekkel foglalkozó részleg vezetője 

helyettesítette.  

 

Brandenburg 1992-es tartományi alkotmánya védi a szorb kisebbség jogait és kulturális 

identitását. Továbbá, a szorb/vend törvény különböző szabadságokat állapít meg a szorb 

kisebbség önkifejezése tekintetében. Szintén az 1990-es években, a tartomány parlamenti 

struktúráján belül létrehozták a szorbok és vendek tanácsát. A tanács a szorb közösség öt 

tagjából áll. A tagokat a szorb/vend törvény módosítása miatt közvetlenül választják, a 

közösség összes tagja szavazati joggal rendelkezik A közvetlen választás erősíti a tanács 

legitimitását, és nagyobb érdeklődést kelt a tanács munkája iránt. A parlamenti döntéshozatal 

minden szintjén konzultálnak vele, és tanácsot ad a tartományi parlament valamennyi 

bizottsága számára. Emellett rendszeres találkozókat szervez a minisztériumok képviselőivel, 

amelyek biztosítják a kérdésekkel kapcsolatban a közigazgatás és a szorb közösség közötti 

információcserét. 

 

Ulrike Gutheil, a tudományos, kutatási és kulturális minisztérium államtitkára egyben a szorb 

ügyekért felelős képviselői is, és nagyon gyakran jár a helyszínen. Cottbus városa és Spree-

Neisse közigazgatási körzete szintén teljes munkaidős képviselőkkel rendelkezik, akik a 

szorbok jogaival foglalkoznak. Léteznek olyan tervek, amelyek szerint más, szorb lakossággal 

rendelkező közigazgatási körzetekben is képviselőket neveznének ki.  

 

2014-ben módosították a szorb/vend törvényt, különösen a kisebbség letelepedési területeinek 

újbóli meghatározását illetően. A múltban a letelepedési területeket világosan körülhatárolták, 

és azokat kulturális és nyelvi hagyományokkal rendelkező területként határozták meg. 

Világossá vált azonban, hogy az azonosított övezeteken kívül is vannak letelepedési területek. 

A letelepedési terület jogi meghatározását ezért a kulturális vagy nyelvi hagyományokkal 

rendelkező területekre változtatták. Ezt követően a fogalommeghatározás változása miatt sok 

terület azonosította önmagát letelepedési területként. A képviselők elismerték, hogy a lakosok 

körében volt némi ellenállás a településeken. Panaszokat is tettek az önkormányzatok 

hovatartozása miatt. A kétnyelvű közúti jelzőtáblák biztosításával összefüggő összes költséget 

a minisztérium fedezte.  

 

A szorb kisebbség egyéb meghatározott jogai közé tartozik, hogy szorb nyelven férhessenek 

hozzá információkhoz a közigazgatásban, valamint a szorb nyelvű hivatalos kommunikáció. 

Az oktatás területén számos különleges garancia létezik, és Cottbusban létrehozták az 

alsószorb középiskolát. A régió számára azonban problémát jelent, hogy az óvodáktól kezdve 

az egész térségben lehetőséget kínáljon a nyelv elsajátítására, mivel a szorb lakosság 

szórványokban él.  

 

A szorb nép alapítványát, amely Bautzenben található (Szászország), 1999-ben hozta létre a 

két tartomány, Brandenburg és Szászország. Az alapítvány évi 18,6 millió eurós 

költségvetéssel rendelkezik és számos tevékenységet koordinál és támogat az oktatás és a 

kultúra területén. A szorb közösség kulturális tevékenységeinek finanszírozására az európai 

strukturális alapokat is felhasználják. 

 

A szorb közösségek, azaz a felsőszorbok és az alsószorbok által beszélt nyelvek között 

eltérések vannak. Ezenfelül a településszerkezet is eltérő. A felsőszorb területen 
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egybefüggőbb, míg az alsószorb térségben szétszórtabb a települési szerkezet. Ennek egyik 

oka a lignitbányászat miatti áttelepítés volt. Keseberg úr elmondta, hogy a két tartomány, 

Brandenburg és Szászország közötti együttműködés nagyon szoros. Vannak közös 

finanszírozási programok, és a lipcsei egyetemen (Szászország) létezik egy szorb 

tanulmányokkal foglalkozó professzori álláshely, amelyet Brandenburggal közösen 

finanszíroznak. Ezen túlmenően számos közös kulturális tevékenységet folytatnak (pl. 

színház).  

 

Az asszimiláció problémája régebben is érintette a szorbokat, és igen súlyos problémát jelent. 

Sokan szorbnak vallják magukat, és családjaikban fellelhetők a hagyományok nyomai, 

például népviseletek, versek vagy néhány mondat formájában. A nyelvet aktívan 

népszerűsítik, például a cottbusi alsószorb középiskolában, amely a szorb nyelvismerettel 

egyáltalán nem rendelkező diákok körében is igen népszerű. A kétnyelvű oktatást célzó Witaj-

projekt óvodás kortól indul. Ezzel kapcsolatban ismét csak kihívást jelent a szorb népesség 

szórványos elhelyezkedése. Gyakran csak kis létszámú csoportok vannak, ahol a gyerekeknek 

szorb nyelvű oktatásra van szükségük, azonban a minisztérium jelentős beruházásokat hajtott 

végre a szorb nyelv és a kisebbség támogatására irányuló pozitív intézkedések végrehajtása 

terén.  

 

Az áttelepítés gyakorlatával és azzal kapcsolatban, hogy az hogyan érintette a letelepedési 

területen élőket, Freytag úr hozzátette, hogy különbséget kell tenni az 1990-ig, valamint az azt 

követően végrehajtott áttelepítések között. 1990-ig a külszíni lignitbányászat következtében 

egész falvakat ürítettek ki. A falvakban élőket modern lakótömbökben helyezték el. Az idős, 

hagyományos viseletet hordó emberek szokatlan látványt nyújtottak a modern lakótelepeken. 

A régi áttelepítési gyakorlat már nem kivitelezhető, és azt az alkotmányban rögzített 

kisebbségi jogokra tekintettel sem lehet tovább fenntartani. Ma az áttelepítési politikát 

társadalmilag felelős módon kell végrehajtani, és bármilyen áttelepítésre csak a letelepedési és 

nyelvi területen belül van lehetőség, csakis akkor, ha ez abszolút szükséges. Az áttelepítés új 

gyakorlatára példa Neu Horno, Neu Haidemühl vagy Neu Kausche, amelyek esetében a 

szomszédi viszonyok fenntartásának az elképzeléséhez tartották magukat. Ahhoz azonban, 

hogy az érzelmi folyamatot is megismerjük, beszélni kell az érintett emberekkel.  

 

A jelenlegi bányászati tevékenységek hatását illetően Freytag úr ismét rámutatott arra, hogy a 

Welzow-Süd külszíni bánya bővítésére vonatkozó döntés kivételével, amelyet 2020-ban 

hoznak meg, nem lesznek további áttelepítések Brandenburg szorb letelepedési területén. A 

falvak áttelepítése mostanra befejeződött. Mindig is egyértelműen elismert tény volt, hogy a 

lignitbányászat hatással volt a szorb közösségre, 1990 előtt és után egyaránt. A múlttal való 

szembenézés egyik példája a Neu Horno-i dokumentációs központ. Más falvakban is léteznek 

hasonló találkozópontok. A bányászati vállalatok óriási pénzügyi hozzájárulást is fizetnek a 

közösségek számára, hogy támogassák a szorb kultúrát.  

 

A lipcsei tanárképzést és a tanárképzés finanszírozásának csökkentésére vonatkozó 

panaszokat illetően Neumann úr kijelentette, hogy nem került sor csökkentésekre: a lipcsei 

egyetemen folyó tanárképzés finanszírozását növelték. A Brandenburg és Szászország közötti 

együttműködési megállapodás alapján Brandenburg tartomány pénzügyi hozzájárulást nyújt 

az alsószorb nyelvet tanító tanárok képzéséhez. A megállapodást két évvel ezelőtt 

módosították, jelentősen növelve Brandenburg hozzájárulását. Ilyen módon lehetőséget kell 

teremteni egy biztos alapokon nyugvó pedagógia kialakítására és magas színvonalú 



 

PE623.591v03-00 8/29 CR\1165897HU.docx 

HU 

tanulmányok kialakítására. Egyéb támogató intézkedéseket is alkalmaznak, például más 

tantárgyakat tanító tanárok átképezhetik magukat, hogy szorb nyelvtanárokká váljanak. 

 

Találkozó Hans-Georg Thiemmel, Brandenburg szénbányászati, geológiai és erőforrásügyi 

regionális tartományi hivatalának (Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe LBGR) 

elnökével 

Thiem úr röviden bemutatta a szénbányászati, geológiai és erőforrásügyi regionális 

tartományi hivatal felépítését és feladatait. A hivatal Brandenburg gazdasági és energiaügyi 

minisztériuma alá tartozik, és azt Brandenburg tartomány finanszírozza. A hivatal a 

nyersanyagok feltárásának, kitermelésének, előkészítésének és finomításának jóváhagyásával 

és ellenőrzésével, valamint a munkavállalók munkahelyi egészségvédelmével foglalkozik. A 

környezet bányászat hatásaival szembeni védelméért is felelős a felhasznált terület 

helyreállításáig. Emellett végrehajtó szerv, amely felügyeletet gyakorol a bányászati 

vállalatok felett, ideértve a vállalatok operatív terveihez kapcsolódó jóváhagyási eljárásokat.  

 

Thiem úr bemutatta a lausitzi régió jelenlegi tájszerkezetét: a működő külszíni bányákat, 

valamint a leszerelt bányákat, amelyeket az egykori NDK-ban üzemeltettek.  

 

Kifejtette, hogy a bányák környékén a múltban jelentősen csökkent a talajvíz szintje, amely 

azóta ismét nő. A régióban a talaj egyik sajátossága, hogy vas-szulfátot tartalmaz, amely 

általában a talajvízben található. A talajvíz szintjének bányászat következtében bekövetkezett 

süllyedése miatt a pirit oxidálódott. Amikor a vízszint újra megemelkedett, ez a pirit a vízzel 

együtt feljött, és bekerült a víztestekbe. E folyamat okozza a víz elszíneződését.  

 

Thiem úr rövid áttekintést adott a probléma elleni fellépés céljából elfogadott intézkedésekről. 

Ezek Brandenburg két területére összpontosulnak: a Spreewald térség északi részére, valamint 

a Spreewaldtól délre fekvő részre. A tartományi hivatal koordinálja a bemosódással 

kapcsolatos munkálatokat, és rendszeres megfigyelést végez. A tartományi parlament 2015-

ben a bányászattal összefüggő szennyező anyagok elkerüléséről és a Spree folyó rendszerének 

az ezekkel szembeni védelméről szóló stratégiai főterv kidolgozásáról határozott, amelyben 

tovább kell fejleszteni a múltban már végrehajtott azonnali intézkedéseket. 

 

Thiem úr felhívta a figyelmet a régió két bányászati vállalatára: a szövetségi kormány által 

létrehozott Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) 

vállalatra, amelyet a szövetségi kormány hozott létre, azonban tevékenységét ugyanúgy kell 

végeznie, mint egy magánvállalatnak, valamint a Lausitz Energie Bergbau AG and Lausitz 

Energie Kraftwerke AG (LEAG) vállalatra. Az LBGR feladata volt különösen a LEAG 

tevékenységeinek engedélyezése, mivel a törvény fő jogi rendelkezései a szövetségi 

bányászati törvény által előírt követelmények.  

 

Az LBGR függetlenségének kérdésével kapcsolatban Thiem úr példaként azokat a tervezési 

eljárásokat említette, amelyeket egy új külszíni bánya vagy egy bánya bővítése esetén 

indítanának, és amelyeket az LBGR-nél kell kérelmezni. A közigazgatási bíróságok 

ellenőrizhetik a kiadott engedélyt vagy az engedély megtagadását. Thiem úr véleménye 

szerint ez garantálja a tartományi hivatal függetlenségét. Napjainkban egyre gyakrabban 

alkalmaznak közigazgatási eljárásokat. 
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Az egykori NDK-ban végzett és a jelenlegi bányászat típusával kapcsolatos kihívások is 

felmerültek. Amikor egy vállalat engedélyt kapott a tartományi hivataltól, egy sor 

követelményt is ellenőrizni kellett. Számos ellenőrzőponttal és független szakértővel 

konzultáltak.  

 

Találkozó a petíciók benyújtóival 

 

A találkozó résztvevői a következők voltak: Hannes Wilhelm-Kell és Oliver Powalla, a 

petíciók benyújtói; Thomas Burchardt, a szorb közösség képviselője Brandenburg 

lignitbizottságában; Axel Kruschat, Brandenburg tartomány BUND Friends of the Earth 

Germany szövetségének tagja; Silke Milius, Edith és Christian Penk, a szorb kisebbség 

képviselői. A találkozó elején Csáky úr röviden beszámolt a tartományi hatóságokkal tartott 

korábbi találkozókról, majd a petíciók benyújtói és a vendégek tartottak előadásokat. 

 

Kell úr rövid áttekintést adott petíciójáról, amelyet néhány további információval is 

kiegészített, majd néhány példát is ismertetett. A tartományi kormány politikai célkitűzéseket 

fog meghatározni az energiapolitika jövőjével kapcsolatban. A két tartományban, 

Szászországban és Brandenburgban nem vállaltak kötelezettséget a szénen alapuló 

villamosenergia-termelés kivezetésére vonatkozó végső határidő megszabása tekintetében, és 

a kormány azt tervezi, hogy 2040-ig folytatni fogja a lignitbányászati tevékenységeket. A 

tartományi hatóságok az adott szakpolitikai kereten belül hajtják végre az energiapolitikai 

célkitűzéseket. A lignitbányászati tevékenységek engedélyezésének folyamata során a 

tartományi hatóságoknak egyrészt a közakarat, másrészt pedig az energiapolitikai érdekek 

között kell egyensúlyt teremteniük.  

 

Kijelentette, hogy az újraegyesítés előtt a lignitbányászatban dolgozó 100 000 ember többsége 

a korábbi NDK más részeiből érkező vendégmunkás volt. A szénbányászat 136 falu és 

körülbelül 1 500 km² kiterjedésű táj pusztulását eredményezte. 30 000 ember veszítette el 

otthonát, aminek súlyos kihatása volt a kultúrára és a nyelvre. Nem kaptak megfelelő 

kártérítést. A hatóságok gyakran – például Horno áttelepítésével kapcsolatban – 

sikertörténetként beszéltek a lignitbányászatról. Valójában nem siker volt, hanem épp 

ellenkezőleg. A minisztérium azon nyilatkozatára reagálva, hogy a vízszennyezés – például a 

kimosódás – 6%-a származik az aktív bányászatból, a petíció benyújtója azzal érvelt, hogy a 

tudományos szakvélemények szerint ennél nagyobb az aktív bányászat hatása jelenleg és a 

jövőre vonatkozó előrejelzések alapján.  

 

A Nochten külszíni bánya példája azt mutatja, hogyan hathat a bioszférára, ha az engedély 

alapjául pontatlan adatok szolgálnak. A bányászati tevékenységeket bizonyos rugalmassággal 

kezelték, amely nem volt része a stratégiai tervezésnek. E tevékenységek az eredetileg 

tervezettnél gyorsabban haladtak, és a tervhez képest egy évvel előrébb jártak. Ez azt 

eredményezte, hogy nem vették figyelembe a veszélyeztetett fajokat, és azok kipusztultak. 

Ennek következtében felborult a bioszféra egyensúlya. Általános tendencia volt, hogy a 

veszélyeztetett fajokat – közülük számos a vörös listán is szerepelt – hagyták kipusztulni. 

 

Powalla úr petíciója és a Bizottság válasza alapján további információkat osztott meg. 

Véleménye szerint megsértették a víz-keretirányelvben megállapított, az állapotromlásra 

vonatkozó tilalmat.  
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Először is, a Spree folyóban a szulfát koncentrációja kritikus szintet ért el, és ténylegesen 

veszélyezteti Berlin, Spree folyóból történő, ivóvízellátását, ami közel egymillió embert érint. 

A szulfát értéke a határértékhez közelített vagy bizonyos területeken azt át is lépte, és az 

értékek várhatóan tovább emelkednek. Olyan új források, mint például a „Cottbuser Ostsee”, 

melyeket a Spree folyóval árasztottak el, szennyezetté váltak. A következő években súlyos 

vízminőség-romlásra lehet számítani. A kormány szerint tervbe vették ellenintézkedések 

végrehajtását, ám a petíció benyújtója ilyen intézkedésekre semmilyen rendszerszintű 

bizonyítékot nem látott. A jelenlegi tartományi kormány semmilyen módszeres megközelítést 

nem alkalmaz. A lignit felhasználásával termelt energia előállításához fűződő állítólagos 

közérdekkel igazolja a szulfáthoz kapcsolódó, vízre jellemző kibocsátási irányértékek 

túllépését. Az azonban, hogy a lignit további felhasználása, sőt fokozott felhasználása még 

mindig megfontolás tárgyát képezi, politikai döntés. 

 

Másodszor, Powalla úr azt állította, hogy rejtett támogatásokat nyújtanak a bányászati 

ágazatnak. A bányászati hatóság a bányászati vállalattól a bányászati terület későbbi 

helyreállítását biztosító tartalék letétbe helyezését kérheti. A Vattenfall bányászati 

létesítményeinek értékesítése során 1,7 milliárd eurót fizettek ki az EPH cseh befektető 

részére. Az összeg soha nem jelent meg a LEAG eszközeiben. Ezenfelül mentességet kaptak a 

felszín alatti vizek használatára és egyes infrastruktúrák használatára vonatkozó adó vagy vám 

megfizetése alól. A bányászat részben azért gazdaságilag életképes Brandenburgban, mert a 

jóváhagyási eljárás során a vizet illetően kedvezményeket kap. A bányászati vállalatoknak 

nem kell betartaniuk a vízre vonatkozó értékeket, és nem kell biztosítaniuk a víz jó ökológiai 

állapotának fenntartását. E tényt azzal indokolták, hogy csak a talajvíz szintjének a 

süllyedéséről van szó, és semmilyen vegyi anyag nem kerül a vízbe. A pirit oxidációja és 

bemosódása azonban egyértelműen a víz romlását jelenti. A víz-keretirányelv alapján 

elfogadhatatlan ilyen mentesség.  

 

A képviselők utaltak a tartományi hatóságokkal folytatott, véleményük szerint nehézkes 

kommunikációra is, és adtak néhány példát. A tudományos, kutatási és kulturális 

minisztérium szorb ügyekért felelős képviselője adott választ az összes ügyben, akkor is, ha 

belpolitikai kérdésekről volt szó. A szorb kisebbséget kulturális és folklorisztikus értékeire 

szűkítik le. Ezen túlmenően a szorb ügyekért felelős képviselő nem válaszolt a tervezett szorb 

parlamenti választásokkal kapcsolatos levélre. 10 évvel ezelőtt a Jänschwalde-Nord külszíni 

bánya miatti áttelepítés által érintett terület lakói nem kaptak közvetlen tájékoztatást az 

áttelepítési tervekről. Az érintett polgárok által folytatott 10 évig tartó küzdelem után a 

külszíni bánya tervét ejtették. A lakosokat e változásról a bányavállalatnak küldött levél 

másolatával tájékoztatták.  

 

Kruschat úr kijelentette, hogy a hatóságokkal fennálló viszony feszült volt. A BUND 

rendszeresen különböző értékeket mért, és más eredményeket kapott, mint a hatóságok. Ezen 

túlmenően a vas-hidroxid mérésére szolgáló hatósági mérési pontokat áthelyezték. Az olyan 

fémek értékei, mint például az urán és az arzén, jóval meghaladják a Brandenburgban az 

idevágó rendelkezésekben megállapított határértékeket. Ami az iszapot illeti, megsértették a 

jogszabályi előírásokat. Az iszapot ugyan eltávolították, de nem ártalmatlanították 

megfelelően. Kruschat úr véleménye szerint a szennyezés problémáját módszeresen 

alulbecsülték.  

 

Továbbá, a lignitbányászat indokolására használt mennyiségi modellt pontatlanul számították 

ki. Az elmúlt években sokkal kisebb volt a lignit iránti kereslet, mint ami az engedélyezési 
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eljárásokban szerepelt. A mennyiségi modellt használták fel a víz-keretirányelvtől való 

eltérések indokolására. Ha azonban az eltérések kérelmezéséhez felhasznált indokok nem 

voltak helytállóak, az irányelv megsértésére került sor.  

 

Arra a kérdésre válaszolva, hogy a rehabilitációs projektek sikeresek voltak-e, Kell úr 

kijelentette, hogy kevés a sikeres projekt. A veszélyeztetett fajok áttelepítésére irányuló 

környezetvédelmi projekteknél gyakran nem ellenőrizték az eredményeket. A hatóságok 

nagymértékben a turizmusra összpontosítottak a rehabilitált területeket illetően. A 

mesterséges tavak vízminősége azonban gyakran rossz, és ezekben nem ajánlatos fürdeni. 

30 000 hektár rehabilitált területet a megnyitása után újra lezártak, mert a talaj az emelkedő 

talajvízszint miatt nem volt stabil.  

 

A polgárok közötti kapcsolatok kérdését illetően Kell úr rámutatott arra, hogy az 1012/2017. 

sz. petícióval megegyező, regionális szintű petíció, amelyben a további bányászati 

tevékenységek leállítását kérték a régióban, több mint 120 000 aláírást kapott. A 

lignitbányászati ágazat ugyanakkor kezdeményezést indított el, hogy fenntartsa a bányászati 

tevékenységek jelenlegi helyzetét. E kezdeményezés, annak ellenére, hogy pénzügyi 

támogatásban részesült, és azt a szénbányászati ágazat, sőt, az állami szervek is 

népszerűsítették, mindössze 60 000 aláírást tudott összegyűjteni. A petíció benyújtójának 

véleménye szerint ez bizonyítja, hogy az emberek akarata meglehetősen egyértelmű. A 

lausitzi régió jövőjét érintő egyéb polgári kezdeményezések is indultak, amelyek „Lausitzer 

Perspektiven” (lausitzi kilátások) elnevezés alatt egybefogva közös kezdeményezésként 

futnak. Kevés esély van azonban arra, hogy megvalósuljanak a kezdeményezés elképzelései. 

A petíciók benyújtói szerint a polgárok és a helyi hatóságok parlamenti szinten való nagyobb 

mértékű bevonására van szükség ahhoz, hogy sikerre vigyék e kezdeményezések 

elképzeléseit. Powalla úr hozzátette, hogy a bányák és az erőművek környékének lakosai a 

bányákban, a bányáknak dolgoznak, és a lignitbányászati tevékenységeknek van 

támogatottsága. Ez azonban az erős ipari lobbi befolyása alatt álló kisebbség. E lobbi teljes 

mértékben ellenőrzése alatt tartja a brandenburgi tartományi kormányt is. Berlin úgy 

határozott, hogy fokozatosan megszünteti a szénbányászatot, de emellett rengeteg energiát 

importált a brandenburgi lignitbányászatból. Berlin és Brandenburg tartomány közös 

földhasználati tervei miatt Berlinnek lehetősége volt arra, hogy nyomást gyakoroljon 

Brandenburgra a lignit kivezetése érdekében. Berlin azonban úgy döntött, hogy nem él ezzel a 

lehetőséggel.  

 

Továbbá, a petíció benyújtója meglepődött azon, ahogyan a két tartomány, Szászország és 

Brandenburg miniszterelnökei a svéd Vattenfall vállalat tervére reagáltak, amely szerint eladja 

a bányászati vállalatot. Elutaztak Svédországba, és kérték, hogy folytassák a régióban a 

bányászati tevékenységeket, mindenekelőtt a munkahelyek megvédése érdekében. Más 

ágazatokkal összehasonlítva azonban immár nem a szénágazat a régió vezető munkaadója.  

 

Németország egykor a megújulóenergia-ágazat éllovasa volt. A megújuló energiaforrásokról 

szóló német törvény azonban előírta, hogy annak, aki megújuló energiát termel és ezt az 

energiát saját célra felhasználja, 2,5 eurocent/kWh adót kell fizetnie. E szabályozás miatt 

leállt ebben az ágazatban az új technológiák további fejlesztése, ami különösen komoly 

károkat okoz a kkv-knak. Brandenburg tartomány vezető ágazati szereplője már nem a 

LEAG. A megújuló energia ágazata ma 30 000 embert foglalkoztat. A tudományos adatok 

bizonyítják, hogy lehetséges egy olyan energiaszerkezet kialakítása, amelyben a megújuló 

energiák aránya 80%. Brandenburg tartomány meghatározta éghajlat-politikai céljait. 
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Kruschat úr véleménye szerint azonban ezek a célkitűzések tartományi szinten nem lesznek 

elérhetők. A célok elérése érdekében és tekintettel arra, hogy az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátásának 60%-a lignitből származik, a lignitbányászat teljes, fokozatos megszüntetésére 

van szükség.  

 

Az energiastratégiára vonatkozó felülvizsgálatának részeként Brandenburg tartomány 

megbízást adott egy előrejelzéseket tartalmazó jelentés készítésére. A vizsgálatban részt vevő 

tudományos intézetek nagyrészt egyetértettek abban, hogy a lausitzi régióban 2038-ig nem 

kerül sor szerkezetváltásra a lignitbányászat fokozatos megszüntetése miatt. Valójában a 

demográfiai változások stabilizálják a helyzetet, és nem lesz szükség kényszerű 

elbocsátásokra. A szerkezetváltások tekintetében gondolni kellett a következő generációra.  

 

A szorb közösség és a hatóságok közötti együttműködést és a közösség jövőjét illetően Kell 

úr megállapította, hogy a szorb ügyek tanácsa csupán tanácsadó szerv volt, amely nem 

rendelkezett vétójoggal vagy tényleges hatalommal. A tanács tagjai önkéntes munkát 

végeztek. A tanács megválasztása nagyon demokratikus volt. A tanács felhívta a nyilvánosság 

figyelmét bizonyos kisebbségi problémákra, és igyekezett enyhíteni a regionális kormányzat 

egyes döntéseit, például a letelepedési területeknek a helyi önkormányzatok átszervezéséből 

fakadó széttöredezettségét. 

Kell úr megerősítette, hogy Brandenburg állam támogatja a szorb nyelv oktatását a Lipcsei 

Egyetemen. Azonban csak korlátozott költségvetési előirányzatok álltak rendelkezésre, 

amelyek nem voltak elegendőek annak a célkitűzésnek az eléréséhez, hogy a következő 20 

évre vonatkozó igényeknek megfelelően100 tanár részesüljön a szükséges kétnyelvű 

készségekben.  

 

2018. február 15., csütörtök 

 

Találkozó a Lausitz Energie Bergbau AG és a Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG) 

képviselőivel, valamint látogatás a Schwarze Pumpe erőműben 

 

A Schwarze Pumpe erőmű egyórás bejárása után Rolland úr bemutatta a vállalatot. A 

régióban a LEAG hagyományos és hosszú múltra visszatekintő vállalat volt. Lausitzban a 

bányászat több mint 150 éves múltra tekint vissza. A cég12 éven át (2016 októberéig) a 

Vattenfall svéd vállalkozás tulajdonában volt. A Vattenfal másfél évvel ezelőtt úgy döntött, 

hogy kiveszi portfóliójából a lignitbányászatot. A vállalat két új tulajdonosa két cseh vállalat, 

az EPH és a PPF. A vállalatnak szénbányái vannak Brandenburgban és Szászországban, 

három erőművel rendelkezik Lausitzban, két erőműblokkja van Lipcséhez közel 

Lippendorfban, valamint két kisebb gázüzemű erőművel és helyszíni 

feldolgozólétesítménnyel is rendelkezik. Rolland úr elmondása szerint a LEAG állítja elő a 

Németországban termelt hagyományos villamos energia 8%-át, ami a Németországban 

felhasznált összes villamos energia 10%-ának felel meg. A LEAG jelenleg 8 000 főt 

foglalkoztat. A cég cseh befektetőnek történő értékesítése nem vezetett munkahelyek 

elvesztéséhez, sőt, további munkahelyek jöttek létre. A Vattenfall 2007-ben a 2050-ig tartó 

időszakra szóló hosszú távú tervet készített. A változó politikai környezet miatt a LEAG az 

értékesítést követően új küszöbértékeket határozott meg, és 2017 márciusában új tervet 

készített a régió számára a következő 25–30 évre vonatkozóan. Ez egyértelmű visszalépést 

jelentett a Vattenfall terveihez képest. Két korábban tervezett új bányát nem fognak 
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működtetni, és a Jänschwalde és a Nochten erőművek csökkenteni fogják szénkibocsátásukat. 

25–30 év múlva valószínűleg nem lesznek új bányák a régiókban, és nem épülnek új 

erőművek sem. Így a cég élettartama is 25–30 év lenne. Ezen időszak alatt a vállalatot a 

munkaerővel együtt átszervezik. Rolland úr szerint ez egyben az az időszak is, amely alatt a 

régió megtervezheti az évente 1,4 milliárd eurót termelő szénbányászat alternatíváit. 2020–

2023-ban Németországban hiány lesz a garantált hagyományos energiából. Ezek az évek a 

kereslet csúcsidőszakai lesznek, és külföldről kell majd villamos energiát importálni. Rolland 

úr hozzátette, hogy a vállalat idő előtt teljesíti a nemzeti és uniós szinten kitűzött éghajlat-

politikai célokat.  

 

Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a LEAG hozzájárul-e a régi lignitbányák 

rehabilitálásának költségeihez, Rolland úr azt válaszolta, hogy a régióban két vállalat 

működik a bányászati ágazatban, a LEAG és az LMBV. Az 1990-es újraegyesítés után a 

német szövetségi kormány környezetvédelmi kötelezettségeket vállalt. Az 1994-ben 

létrehozott LMBV-nek kell kezelnie az egykori NDK-ból származó régi létesítményeket, 

amelyek tekintetében területi felelősséget kellett vállalnia. A LEAG jogilag köteles maga 

finanszírozni az új bányák rehabilitációs munkálatait, miután befejeződik az aktív bányászat. 

A német kereskedelmi jog rendelkezései szerint a LEAG-nak évente tartalékokat kell 

képeznie a földterület rehabilitálására. A képviselők a LEAG által Cottbus közelében 

üzemeltetett korábbi bányát említették példaként, amelynek jelenleg folyik a tóvá való 

átalakítása. A 250 millió euró összegű rehabilitálási költségeket 100%-ban a LEAG fizette. 

Penk úr hozzátette, hogy a brandenburgi és szászországi intézmények főterveket készítettek a 

lignitbányászat és annak végrehajtása tekintetében. A tervek információt tartalmaznak a 

felszíni terület típusáról, amelyet azon tevékenységtípusnak megfelelően kell rehabilitálni, 

amely a területen a bányászati tevékenységek előtt zajlott. Az alacsonyabb szintű kerettervek 

részletesebben meghatározzák a különleges tervezési intézkedéseket, így például az 

időkeretet.  

 

Margrete Auken kérte, hogy adják meg a LEAG lignitüzletága által okozott CO2-kibocsátás 

számadatait. Rolland úr azt válaszolta, hogy a LEAG már mostanra elérte a Németország által 

a CO2-kibocsátás 2020-ig 40%-kal való csökkentésére vonatkozóan megszabott célértéket. A 

lignitbányászat jelenleg fontos szerepet játszik az energiaszerkezetben. A LEAG-nak évente 

jelentenie kell a kibocsátási adatokat, ezen belül a teljes koncentrációt és az abszolút 

mennyiséget Brandenburg vidékfejlesztési, környezetvédelmi és mezőgazdasági 

minisztériumának. A vállalat arra törekszik, hogy a lehető leghatékonyabban használja fel a 

lignitet. Saját magát a megújuló energiák támogatójának tartja. Azokban az időszakokban, 

amikor elegendő szélenergiát termelnek, még ki is kapcsolják a LEAG-erőművek egyes 

egységeit. A LEAG megpróbált szén-dioxid-leválasztási és -tárolási (CLT) rendszert is 

létrehozni, de ez sajnos nem sikerült.  

 

Margrete Auken arra vonatkozó kérdésére, hogy milyen intézkedéseket hoztak a lezárt 

területek stabilizálása érdekében, a LEAG képviselői megismételték, hogy e területek 

ellenőrzése 1994 óta az LMBV feladata. Az egykori NDK sok külszíni bányáját egyik napról 

a másikra zárták be, anélkül, hogy megfelelő takarítást végeztek volna. Az LMBV-nek több, a 

leromlott talaj okozta problémával kellett foglalkoznia, és az elmúlt tíz évben némi 

visszaesést tapasztalt. A LEAG tanult az LMBV tapasztalataiból, és megpróbálta saját 

külszíni bányáinak rehabilitálásakor e hatásokat elkerülni. A vállalat megváltoztatná a 

rendszert, hogy lezárja a talajt.  
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Margrete Auken annak megerősítését is kérte, hogy az épületben keletkező kár esetében a 

bizonyítás terhe a háztulajdonosra hárul. A LEAG megerősítette, hogy a német jog alapján a 

háztulajdonosnak kell bizonyítania, hogy a házban keletkező kárt a bányászat okozta. Ez a 

helyzet a külszíni bányászat esetében, és ennek az az oka, hogy a bányák felett nincsenek 

házak, így a bányáknak nincs közvetlen hatása. A talajvíz az egyetlen valós kockázat, amely 

károkat okozhat. Rendszerint nem következnek be károk, csak kivételes esetben.  

 

A LEAG képviselői megemlítették a mérési pontok áthelyezésére vonatkozó vádakat is, és 

kifejtették, hogy a mérési pontok a működési terv és az engedélyezési eljárás részei. A vállalat 

nem helyezi át a mérési pontokat, és a vádakat a hatóságok is ellenőrizték.  

 

Találkozó a Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungs-gesellschaft mbH (LMBV 

GmbH) képviselőivel 

 

A találkozó az LMBV képviselői által tartott nagyon részletes szakmai előadással kezdődött, 

amely általános áttekintést nyújtott a vállalatról. Az előadás során a képviselők részletesebben 

ismertették a Spree folyó és a szomszédos folyók nagymértékű szennyezésének az 1012/2017. 

sz. petícióban említett problémáját előidéző okokat, valamint a vállalat által a probléma 

megoldása érdekében hozott intézkedéseket.  

 

A vállalatot 1994-ben hozták létre. 653 alkalmazottat foglalkoztat, akik három különböző 

helyszínen dolgoznak. Az LMBV felelősségébe tartozó terület 1 310 km². Az LMBV 

tulajdonosa a Német Szövetségi Köztársaság, amelyet a szövetségi pénzügyminisztérium 

képvisel. A vállalatot a szövetségi és a regionális szintek közötti megállapodás alapján 

finanszírozzák. Fennállásának első öt éve alatt az LMBV volt a felelős az egykori NDK 

idejéből megmaradt működő lignitbányák fokozatos felszámolásáért. E bányák 1999-ben 

szüntették be működésüket. A vállalat azóta az egykori lignitbányászati területek 

rehabilitálására összpontosítja tevékenységeit, így a földterületek új és építő jellegű 

felhasználás céljából való átalakítására, valamint a víztestek állapotának – mind mennyiségi, 

mind pedig minőségi szempontból történő – figyelemmel kísérésére. E tevékenységek a 

Görtlitztől Berlinig terjedő területet fedik le. A talajvíz szintje az évek során jelentősen 

csökkent, és egyes mesterséges tavak savtartalma még mindig meglehetősen magas. Hajókat 

küldtek a víz kezelésére és pH-értékének növelésére. A vas-oxid mellett a szulfát 

koncentrációja is kritikus probléma, mivel még abban az esetben is, ha nem látható és 

érezhető, túl nagy koncentrációban hányinger okozhat.  

 

Margrete Auken megkérdezte, hogy még mindig fennáll-e annak a kockázata, hogy az aktív 

lignitbányászat ugyanilyen problémát idéz majd elő. Az LMBV megerősítette, hogy a 

jelenlegi bányászati tevékenységek az elkövetkező években hasonló problémákhoz 

vezethetnek. A vízminőség problémáját azonban, amellyel az LMBV-nek kell foglalkoznia, 

az egykori NDK bányái okozták, amelyeket anélkül szereltek le, hogy bármilyen intézkedést 

hoztak volna a problémák megelőzése érdekében. A jelenlegi üzemeltetőknek, például a 

LEAG-nak megvan az az előnyük, hogy láthatják maguk előtt az LMBV által tett 

intézkedéseket, és felkészülhetnek az elkövetkező években, hogy elkerüljék ezt a problémát. 

A következményekre példaként említették, hogy a LEAG nem szivattyúzza az összes vizet a 

Spree folyóba, hanem azt elosztja több folyó között. Az LMBV emellett kutatási projektekben 

szorosan együttműködött a LEAG-val, a LEAG pénzügyi részvételével.  

 

Továbbá, a képviselők kijelentették, hogy szoros együttműködésben dolgoznak az összes 
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érdekelt féllel, és többek között támogatják a polgári kezdeményezéseket is. A vállalat 

rendszeres konzultációkat szervez, és szakértőkkel találkozik az üggyel kapcsolatban. 

Együttműködik a cottbusi műszaki egyetemmel is a lehetséges kezelési módokra – például 

meszezés – irányuló kutatás terén. A vállalat a Nemzetközi Bányavíz Szövetség tagja. A 

szövetség lehetőséget kínál arra, hogy megvitassák a probléma megoldásának helyes 

megközelítését. Az eszmecsere eredménye azt mutatja, hogy senki sem talált jobb 

módszereket. Az LMBV nagyon átláthatóan működik, és minden dokumentumot feltölt a 

honlapjára. A vállalat különféle PR-tevékenységeket is végez.  

 

Arra a kérdésre válaszolva, hogy a LEAG társfinanszírozza-e az LMBV intézkedéseit, mivel 

azok a jövőre nézve hasznosak számára, a képviselők ismét megerősítették, hogy az aktív 

bányászati tevékenységek által okozott bármely kárért a jelenlegi üzemeltető a felelős. A 

LEAG az LMBV-vel együttműködésben végrehajtott több kísérleti projektet és kutatási 

projektet társfinanszíroz.  

 

Az LMBV képviselői azt is kifejtették, hogy a víz-keretirányelv követelményeitől való 

eltérést a folyók vízminőségét illetően kérelmezték, a mesterséges tavak tekintetében azonban 

nem. 

 

Az LMBV azt is megjegyezte, hogy 2010-ig a földterületek rehabilitálására irányuló tisztítási 

stratégiák egy geotechnológiai jelenség miatt sem biztosították sikeresen a földterületek 

stabilitását. Az instabilitás miatt 2011-ben 17 000 hektárnyi földet le kellett zárni. Az LMBV 

2011 óta intenzíven dolgozik az ügyön, és létrehozott egy tanácsadó testületet, hogy rájöjjön, 

hogyan biztosítható a stabilitás. A LEAG is a tanácsadó testület tagja, hogy gyorsabban képes 

legyen reagálni a földterületek instabilitásának problémájára. 

 

Hivatkoztak az iszap kezelésének jelentőségére is, arra, hogy a megfelelő kezelés, 

ártalmatlanítás és tisztítás révén amennyire lehet, el kell kerülni, hogy kialakuljon, figyelembe 

véve akár azt a lehetőséget is, hogy az iszap egy részét az értékláncban újra felhasználják. 

 

Margrete Auken a rekultivált terület minőségére és sokféleségére vonatkozó kérdést tett fel. 

Erre válaszolva az LMBV megerősítette, hogy a talaj minőségét trágyázással fogják javítani. 

A földterületet újra erdővé, mezőgazdasági területté és természetvédelmi területté fogják 

alakítani. Egyes területeket meghagynak ugarnak, és a természetre bízzák az alakulását. 

Néhány savas tavat érintetlenül hagytak, hogy megfigyeljék a fejlődésüket. Egy egykori 

bányászati térségek természeti fejlődéséről szóló 2017-es tanulmány megerősítette, hogy az 

elmúlt 20 évben olyan fajok leltek otthonra e területeken, amelyek korábban eltűntek.  

 

Csáky Pál megkérdezte, hogy a korábbi bányák mekkora területét rehabilitálták. Az LMBV 

kijelentette, hogy a stabilitással kapcsolatos bizonyos problémák ellenére az alapvető 

közbiztonság megvalósítása szempontjából a munka 80%-a elkészült. A nyílt aknák 10–15%-

át teljes mértékben átalakították. 2030-2035-ra az LMBV felelőssége alatt álló terület 

rekultiválása többé-kevésbé be fog fejeződni. Ezt követően hosszú távú nyomon követést kell 

majd végezni. 

 

Találkozó Cottbus polgármesterével és képviselőivel 

 

Cottbus polgármestere üdvözölte a küldöttséget, és ismertetett néhány tényt Cottbus városával 

kapcsolatban. Cottbus Brandenburg tartomány második legnagyobb városa. Ma 100 000 
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lakosa van, a munkanélküliségi ráta pedig 6,3% (szemben az 1990-es évek nagyjából 30%-os 

munkanélküliségi rátájával). Cottbus egyben Németország legnagyobb kétnyelvű városa. 

Egyúttal 250 millió eurós adósságával az egykori NDK területének az egyik leginkább 

eladósodott városa.  

 

A polgármester megerősítette továbbá, hogy jelenleg komoly vita folyik a város gazdasági 

helyzetéről. A lignitbányászat jelentős a régió számára, mivel ez az az ágazat, amely a kis 

számú jó minőségű munkahelyet biztosítja. Nem lehet azonban nem tudomást venni arról, 

hogy a lignitbányászat egy napon meg fog szűnni, jóllehet az átállás időbe telik majd. 

Csaknem 30 évre volt szükség ahhoz, hogy a munkanélküliségi ráta jelentősen csökkenjen. 

Az emberek nagy többsége nem olyan munkakörben fog majd dolgozni, amelyre eredeti 

képzettsége alkalmassá teszi. A bányászat megszüntetésével kapcsolatos aggodalmakat és 

kételyeket komolyan kell venni. A hirtelen megrázkódtatás elkerülése érdekében 

kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség.  

 

További kihívást jelent, hogy Brandenburg tartomány lakosságának 4,3%-a él Cottbusban, 

miközben a menekültek 15%-át Cottbusban szállásolták el. Ez konfliktusokhoz vezetett a 

helyi lakosság körében. E feszültség leküzdése érdekében a polgármester segítséget kért a 

regionális kormányzattól.  

 

A fenntartható jövő megteremtésének kilátásaira vonatkozó kérdésre a polgármester azt a 

választ adta, hogy folyik annak vizsgálata, hogy milyen típusú ágazatok telepedhetnének meg 

a régióban. Hamarosan a városé lesz a terület egyik legnagyobb mesterséges tava. Azt 

tervezik, hogy a tavat gazdasági célokra is hasznosítják majd. Jelenleg tanulmány készül 

annak a lehetőségéről, hogy hőszivattyúkkal hővel lássák el a város háztartásait.  

 

Csáky Pál azt kérdezte a polgármestertől, hogy a lignitbányászat előidéz-e egészségügyi 

problémákat, például tüdőrákot vagy krónikus hörghurutot. A polgármester azt válaszolta, 

hogy jelenleg nem tudja megerősíteni az ilyen megbetegedésekről szóló jelentéseket. Az 

újraegyesítést követő tisztességes környezetvédelmi intézkedések a környezetvédelem 

javulásához vezettek, és ezeknek köszönhetően nem állnak fenn többé egészségügyi 

kockázatok.  

 

Tatjana Ždanoka a helyi nyelv használatát kérte. Anna Kossatz-Kosel megerősítette, hogy 

veszélyben van a szorb nyelv, és hogy a várost és a régiót különleges kapocs fűzi 

szomszédaihoz, és kulturális és nyelvi jellegű projekteket hajt végre. Példa erre többek között 

a lengyelországi Zielona Góra-i, valamint a Cseh Köztársaságban található múzeumokkal 

való kapcsolat. Maga a város is népszerűsítette a nyelvet. A közigazgatási álláshelyek 

hirdetéseiben szorb nyelvismeretet írtak elő. 2016 óta ifjúsági koordinátor dolgozik az 

alsószorb középiskolában. A város sokféle módon próbálja lehetővé tenni az emberek 

számára, hogy használják és megőrizzék a szorb nyelvet, többnyire mint kulturális értéket. A 

szorb nyelv nem volt a gazdaság hajtóereje. Kossatz-Kosel asszony arról számolt be, hogy a 

szorb nyelvű tankönyvek és tananyagok nagyon fontosak, különösen középiskolai szinten. 

Elkészítésük azért is jelent nagy kihívást, mert a szorb nyelvnek más regionális vagy 

kisebbségi nyelvektől eltérően nincs anyaországa. Nagy értéket jelentene a regionális és 

kisebbségi nyelvek védelmét szolgáló különféle programokhoz való hozzáférés. A város 

aláírásokat gyűjtött a „Kisebbségi biztonsági csomag – egymillió aláírás a sokszínűségért 

Európában” polgári kezdeményezéshez.  
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Emellett a fiatalok elkezdték asszimilálni a szorb nyelvet. Egyesek a nyelvet a lipcsei 

egyetemen is tanulják. A fiatal gyermekek a városban két olyan óvodába iratkozhatnak be, 

amely szorb nyelven működik. Ezekben az óvodákban az anyanyelvi beszélők aránya 10%.  

 

 

Találkozó Welzow polgármesterével, valamint Welzow egyik kerületének, Proschimnak a 

képviselőivel 

 

A polgármester fontos adatokat tartalmazó ismertetőt tartott Welzow városáról. A városnak 

3500 lakosa van, és külszíni bányák veszik körül. A város szenved a lignitbányászat 

következményeitől, így például a levegő- és zajszennyezéstől. A város költségvetési hiánya 

2009-ben 3,9 millió eurót tett ki. 2007 óta a Welzow állampolgárokat aggodalommal tölti el a 

lignitbányák üzemeltetőjének terve. A város keretmegállapodást írt alá a korábbi 

üzemeltetővel, a Vattenfallal, amely a helyi közösséget támogató, meghatározott 

pénzeszközökre is kiterjedt. A megállapodás lehetővé tette olyan infrastrukturális projektek 

finanszírozását, amelyek nagy hatással voltak a városra. A polgármester nagyobb 

elkötelezettséget vár a lignitbányászat jelenlegi üzemeltetője, a LEAG részéről, amely 2018-

ra 530 000 euró összegű közösségi támogatást biztosított. 2011-ben egyértelmű jelzés érkezett 

arra vonatkozóan, hogy a város területének egyes részeit át kell telepíteni. A város megkezdte 

a városhatárokon belüli és azokon kívüli átköltözésre való felkészülést. A polgármester 

megerősítette, hogy az áttelepítés a mindennapi élet valamennyi területét érinti, és olyan 

hatással jár, amelyet csak részben lehet kompenzálni.  

 

Ezt követően Proschim kerület három képviselője nyilatkozott a helyzetről saját 

szempontjából. Beszámoltak a város környékén folyó lignitbányászati tevékenységekkel 

kapcsolatban szerzett személyes tapasztalataikról és a jelenleg előttük álló kihívásokról. Újra 

felhívták a figyelmet a lignitbányászat okozta környezeti károkra, úgymint a nagy kiterjedésű 

természeti területek, például az erdők és a természetes tavak pusztulására, valamint az 

áttelepítések káros társadalmi hatására. Kifejtették továbbá azt is, hogy az elmúlt 

évtizedekben hozott döntések, köztük a többmillió euró összegű illetékek alóli mentesség, a 

lignitbányászati ágazat érdekeit védik. A képviselők megfelelő kártérítést igényeltek. Cáfolták 

azt az elképzelést, hogy a lignit költséghatékony, és a megújuló energiaforrásokra való áttérés 

megvalósíthatósága mellett érveltek. A régióban előállított lignit nagy részét a Cseh 

Köztársaságba exportálták. A képviselők továbbá az állítólag támogatási alapokra elkülönített 

1,7 milliárd eurót érintő átláthatóság hiányát is megemlítették, amellyel kapcsolatban a LEAG 

a mai napig nem vállalt kötelezettséget. 

 

Találkozó az alsó-lausitzi Domowina szövetség (Domowina Regionalverband Niederlausitz 

e.V.) ügyvezető igazgatójával 

 

Koinzer úr 2015 óta az alsó-lausitzi Domowina ügyvezető igazgatója. Elmondta, hogy 

Brandenburg 2014-ben átdolgozta a szorb/vend kisebbség védelméről szóló törvényt. Az 

átdolgozás részeként a Domowinát elismerték a kisebbség érdekeit képviselő szervként. 

Ugyanakkor továbbra is sokat kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a Domowinát 

valóban megkérdezzék és meghallgassák.  

 

Koinzer úr megosztott néhány információt a szorbok általános helyzetéről Brandenburg 

tartományban: a szorb lakosok száma jelenleg jóval alacsonyabb, mint bármikor korábban. 

1880-ban egy tudós az összes falvat felkereste, és felmérte az emberek nyelvi képességeit. 
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Ekkoriban a Cottbus környéki falvak lakóinak a 90–97%-a beszélt szorbul. 1981 óta azonban 

a helyzet politikai okok miatt romlott. Az 1990-es újraegyesítés óta történtek előrelépések. 

Gondoskodtak arról, hogy a régióban néhány napközi ellátást nyújtó létesítményben és 

óvodában tanítsák a szorb nyelvet. Az NDK idejében erre sajnos nem volt lehetőség. A nyelv 

használata politikai és vallási okokból kikopott a családokban, és a szülők már nem adták 

tovább a gyerekeknek. Ez vezetett a jelenlegi helyzethez, amelyben a nagyszülők vagy 

dédnagyszülők szorb nyelven beszélnek unokáikkal, de a nagyszülők és az unokák közötti 

nemzedék nem beszéli a szorb nyelvet.  

 

Koinzer úr kifejtette, hogy a Domowina egy átfogó szervezet, amelyhez több regionális 

szövetség tartozik és összesen 7 600 tagja van. A felépítését az határozza meg, hogy mindkét 

szövetségi tartományban, Brandenburgban és Szászországban is vannak szorbok, akik 

különböző településeken élnek. A szorb kisebbségnek jelenleg 60 000 tagja van, 40 000 

Szászországban, 000 pedig Brandenburgban. A szorb érdekek képviselői és a közigazgatás 

közötti kapcsolatok fenntartásának biztosítása érdekében kiigazították a szövetség belső 

struktúráját. 1991-ben a Brandenburgban működő addigi négy regionális szövetség 

összeolvadt, hogy jobban egyesítsék erőiket, és egységesen tudjanak fellépni. Az alsó-lausitzi 

Domowina egy bejegyzett egyesület, amely több átfogó szervezethez csatlakozott. Minden 

faluban vannak Domowina csoportok, és a csoportok jogi képviseletét a regionális szövetség 

látja el. Az alsó-lausitzi Domowina 2009-ben 1800 tagot számlált, ma pedig több mint 2400 

tagja van. Ez mutatja, hogy a tagság az elmúlt 10 évben lassan, de fokozatosan nőtt, nem 

jelenti ugyanakkor feltétlenül azt is, hogy nőtt volna a szorbul beszélők száma. Sokkal többen 

vallják azonban szorbnak magukat, és kívánják feleleveníteni szorb hagyományaikat és 

gyökereiket, valamint kifejezni identitásukat azzal, hogy csatlakoznak a Domowinához.  

 

A digitalizációhoz kapcsolódó kihívásokra irányuló kérdésre válaszolva Koinzer úr kifejtette, 

hogy ez komoly esélyt jelent a kisebbségi nyelvek számára, mert a kisebbségek 

hasznosíthatják az új technológiákat. Azok a szorbok, akik tanulmányaik során szétszóródnak 

Németországban, kapcsolatban maradhatnak egymással, és szorbul kommunikálhatnak. Maga 

Koinzer úr, aki Lipcsében tanult, naponta egy órát hallgathatta a szorb rádiót. A múltban a 

kisebbségi nyelvek – különösen az anyaországgal nem rendelkező kisebbségi nyelvek – igazi 

problémája az volt, hogy egy új médiatípus kifejlesztésénél a kisebbségi nyelvek csak egy 

későbbi fázisban jöhettek szóba, amikorra a technológia már elavult lett. Így történt a DVD-k 

esetében, és a szorb közösség sok területen szembesült ezzel a problémával. Szászország 

tartomány működtetett egy programot a felsőszorb nyelv digitalizálására, és két évvel ezelőtt 

végre elérhetővé tettek egy helyesírás-ellenőrző programot szerb nyelven. A kihívások közé 

tartozik a jogok kérdése és a humán erőforrások hiánya. Ezen túlmenően fennáll annak a 

kockázata, hogy a fiataloknak nem lesz lehetőségük a nyelv gyakorlására.  

 

Koinzer úr kijelentette, hogy a legfontosabb lépést a 2015-ben a tudományos, kutatási és 

kulturális minisztériumban létrehozott iroda jelentette, amely vallási kérdésekkel és a 

szorb/vend kisebbséghez kapcsolódó ügyekkel foglalkozik. Valódi minőségi ugrást jelentett, 

hogy a megfelelő szinten, megfelelő kapcsolattartót jelöltek ki, különösen azért, mert a felelős 

személy igen proaktív volt.  

 

A brandenburgi tartományi parlament 2016-ban intézkedéstervet fogadott el a szorb nyelv 

megőrzésére. Koinzer úr szerint a terv egyes részeit részletesebben is ki lehetett volna 

dolgozni. Azt is elmondta azonban, hogy ez volt az első ilyen fajta terv, és jóakarattal nagyon 

sok minden elérhető. Egyes intézkedéseket finanszírozással is támogattak. Egy kétnyelvű 
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gyermekgondozási létesítmény a területen működő más, napközi ellátást biztosító 

létesítmények tanácsadó óvodájaként is működhet. Együttműködhet más óvodákkal, és 

ösztönözheti a tananyagok kidolgozását. Ezt a konkrét kezdeményezést évi 12 000 euróval 

finanszírozták.  

 

Alsó-Lausitzban Cottbus városa a legjobb példa a szorb közéletben való használatára, ahol az 

utcatáblák 90–95%-a kétnyelvű. Koinzer úr kiemelte azonban, hogy az élet minden területét 

nyelvi környezetként kell felfogni. A helyi állatkert példáját említette, ahol a szorb nyelvet 

figyelmen kívül hagyták, azonban német, angol és lengyel nyelven rendelkezésre álltak 

magyarázó jelzések.  

 

Csáky Pál arra vonatkozó kérdésére, hogy a szorb hogyan illeszkedik az oktatási rendszerbe, 

Koinzer úr azt válaszolta, hogy az 1998-ban Cottbusban megnyitott szorb óvoda nagy 

előrelépést jelentett. Az iskolákban azonban a nagy mennyiségű kommunikációt igénylő 

tárgyakat, például a történelmet csak németül tanították. Hat általános iskola rendelkezett 

kétnyelvű tantervvel, de a kétnyelvű tantárgyaknak nincs egységes megközelítése. A 

középiskolákban különböző tantárgyakat tanítanak két nyelven. Ennek a rendelkezésre álló 

tanárokhoz is köze van. Az iskolarendszerben nem volt folytonosság; amelyre szükség lenne a 

nagyobb hatékonyság érdekében. További kihívást jelentett a tananyag. Akár két évbe is 

tellett, amíg egy tankönyvet lefordítottak, és annak tartalma addigra részben elavult. Mivel 

nem állt rendelkezésre sok tananyag, a tanárok önkéntes alapon saját maguk dolgozták ki azt, 

ami komoly munkateherrel járt. 

 

Elhangzott egy kérdés arra vonatkozóan, hogy a fiatal generáció hogyan viszonyul a 

nyelvhez. Az idősebb generáció még mindig beszéli otthon a nyelvet, de küzd a fiatalabb 

generációval, mert az iskolában tanított nyelv kicsit más. Az otthon beszélt régi stílusú 

nyelvről könnyen fel lehet ismerni, hogy az illető melyik faluból származik. A nyelv védelme 

és újjáélesztése érdekében azonban egy standard dialektusra volt szükség. Koinzer úr 

megerősítette, hogy egyre inkább elfogadott ez az elképzelés. Egyre több, az iskolát elvégző 

fiatal volt elkötelezett a nyelv iránt. Tanulmányozták a nyelvet és részt vettek a 

Domowinaban, és számos fiatal képviseltette magát a vezetőtestületben. A fiatalok egyre 

tudatosabbak a nyelvvel kapcsolatban. 

 

2007-ben megállapodást írt alá a Domowina és a lignitbányák akkori üzemeltetője, a 

Vattenfall, azzal az indokolással, hogy bárki, aki a régióban lévő nyersanyag felhasználásával 

tesz szert profitra, felelősséggel tartozik a kulturális és társadalmi ügyekért, különösen abban 

az esetben, amikor a falvak lerombolása kihatással van a kultúrára is. A jelenlegi üzemeltető 

folytatta a megállapodást. A tartományi kormány kikötötte, hogy a bányák tulajdonosának 

felelősséget kell vállalnia a szorb közösségért. Remélték, hogy a kötelezettségvállalásnak 

eleget fognak tenni, és hogy a kormány nyomon követi, hogy milyen mértékben teljesítik a 

kötelezettségeket. A Domowina évente kétszer találkozott a LEAG képviselőivel, hogy 

megvitassa az érintett kérdéseket. E megbeszélések nehezek és olykor elkeserítőek voltak, de 

lehetőséget nyújtottak az őszinte eszmecserére. 

 

Találkozó Stahlberg úrral, a schenkendöberni önkormányzat bányászati kérdésekkel 

foglalkozó szakértőjével és tanácsadójával 

 



 

PE623.591v03-00 20/29 CR\1165897HU.docx 

HU 

Stahlberg úr Schenkendöbernben dolgozik, amely a lengyel határ német oldalán található kis 

község. Egyben a helyi körzeti közgyűlés tagja és Brandenburg tartomány lignitbányászati 

bizottságának a tagja is. 

 

Előadása során arra összpontosított, hogy hogyan hajtják végre az uniós irányelveket a 

bányászati tevékenységekkel kapcsolatban. 

 

Schenkendöbern 16 faluból áll, a területe pedig 214 km2. Ami a terület nagyságát illeti, 

Németországban a 77. legnagyobb település, ahol azonban csak 3 700 lakos él. A területen 

végzett fő tevékenység a mezőgazdaság és az erdészet, de sok a természeti érték, így fontos a 

fenntartható turizmus is. Schenkendöbern önkormányzata ellenzi a bányászatot. 2007-ben a 

közgyűlés olyan határozatot fogadott el, amely szerint Schenkendöbern minden lehetséges 

intézkedést megtesz, hogy megakadályozza, hogy területén a jövőben bányászati tevékenység 

folyjon. E kötelezettségvállalást 2014-ben megerősítették.  

 

A Jänschwalde külszíni bánya, amely 1976 óta működik, az önkormányzat területének egy 

részét is elfoglalta. 2002-ben regionális lignittervben állapodtak meg. A vállalattól származó 

legújabb információk szerint a jänschwaldei telephelyet 2023-ban fogják bezárni. Az uniós 

jog stratégiai környezeti vizsgálatot irányoz elő (SKV) a tervek és programok, így a 

lignittervek tekintetében. Az SKV-irányelvet azonban a regionális lignittervről szóló 

megállapodás megszületésekor még nem ültették át a nemzeti jogba, ezért nem végeztek 

vizsgálatot.  

 

2007 szeptemberében az önkormányzat lakosai a rádióból értesültek arról, hogy a Vattenfall 

új aknát tervez, az ehhez kapcsolódó tervezési szakasz lezárása pedig 2017-ben esedékes. 

2017 márciusában a polgárok az új vállalattól, a LEAG-tól tudták meg, hogy e tervet már nem 

kívánják megvalósítani. A tervet hivatalosan 2017 szeptemberében vetették el. Ez tízéves 

küzdelmet jelentett három falu számára, amelyeket a terv miatt áttelepítettek volna, valamint a 

határvonal környéki öt falu számára, amelyeket a terv szintén érintett volna. Az áttelepítés 

több mint 900 lakost érintett volna. A tervezett bányára vonatkozó kötelező lignitterv 

szükségessé tette volna a stratégiai környezeti vizsgálatot. Az önkormányzat intenzív 

kampányt folytatott, és Stahlberg úr szerint ez az aktív szerepvállalás volt az egyik oka annak, 

hogy a tervet elhalasztották. 

 

Az önkormányzatra háruló másik küszöbön álló probléma volt, hogy a részben állami 

tulajdonban lévő PGE, egy lengyel vállalat egy nagyon nagy méretű bányászati műveletet 

tervezett a szomszédos községben, a lengyel oldalon található Gubinban. A terv szerinti 

áttelepítés 15-16 falvat érintene, amelyek több mint 2500 lakossal rendelkeznek. A terv 

megvalósítása érdekében a lengyel regionális kormányzat 2011-ben megállapodott egy 

fejlesztési tervben. A tervezett művelet határokon átnyúló hatásai – például a talajvíz szintje – 

miatt stratégiai hatásvizsgálatot kellett végezni. Schengendöbern önkormányzata részt vett a 

határokon átnyúló konzultációban. Ezzel párhuzamosan 2015–2016-ban a lengyel bányászati 

vállalat határokon átnyúló konzultációt folytatott az európai környezeti hatásvizsgálat (KHV) 

keretében. A településre gyakorolt várhatóan jelentős hatás miatt az önkormányzat ismét 

hangot adott nézeteinek. Stahlberg úr véleménye szerint az önkormányzat szerepvállalásának 

köszönhetően a kérelmet 2016-ban a bányaüzemeltető kérésére félretették. A tervek újbóli 

benyújtása azonban 2019 első negyedévében lenne esedékes. 
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Stahlberg úr arról is beszélt, hogy a jänschwaldei aktív bánya mit jelent a schenkendöberni 

önkormányzat számára. A bánya hatással van a talajvíz szintjére, amely csökkent. Hivatalosan 

a talajvíz 2 méteres süllyedése alapján látható a „bányászati hatás vonala”. Sok, a Natura 2000 

részeként védett erdő- és mocsárterületen már a vízszint néhány centiméteres változása is 

drámai következményekkel járhat. Stahlberg úr hangsúlyozta, hogy egyre nagyobb mértékű a 

kiszáradás, ami kihatással van a biológiai sokféleségre. A terület egyes részeit a 

madárvédelmi irányelv védi. Stahlberg úr néhány részletes példát ismertetett a bányászati 

hatás vonalán belül, illetve azon kívül elhelyezkedő bizonyos tavakra, köztük a Pastlingsee 

tóra kifejtett hatásról. Arra is rámutatott, hogy a hatóságok elutasították azt a javaslatot, hogy 

a kölcsönös függőségi kapcsolatok értékelésére vonatkozó tanulmány készüljön.  

 

Azt a kérdést, hogy ki a felelős, a bányaüzemeltető és a bányászati és környezetvédelmi 

hatóságok zárt ajtók mögött tárgyalták meg. Az érintett emberek, valamint az önkormányzat 

mint a terület tulajdonosa nem kaptak beleszólást, nem is szólva a széles nyilvánosságról. 

Stahlberg úr szerint kedvező jelzés volt, amikor 2017 márciusában a vidékfejlesztési, 

környezetvédelmi és mezőgazdasági minisztérium felfedezte, hogy a lignitbányászat jelentős 

hatást fejtett ki az egyik tóra. A bányászati üzemeltetőre azonban még mindig nem hárult 

szabályozási kötelezettség és egyértelmű felelősség. A bányászati hatóság úgy érvelt, hogy a 

felelősség pontos mértékét még meg kell határozni  

 

Az önkormányzat másik problémája a Jänschwalde külszíni bánya megszüntetése volt. A 

legális lignitterv szerint egy nagy mesterséges tavat hoznának létre a területen. A rehabilitáció 

tekintetében előterjesztett új javaslatban már három mesterséges tóról volt szó. A 

schenkendöberni önkormányzat úgy vélte, hogy ezek jelentős változtatások, és módosítani 

kell a lignittervet, valamint környezeti hatásvizsgálatra lenne szükség. A területen lakó 

lakosok számára fontos lenne a táj jellege, legyen szó tavakról vagy erdőségekről. 

Berlin/Brandenburg tartományi tervezési hatósága azonban kizárta ezt a fajta értelmezést, és 

megpróbálta más módon megvalósítani a tervet, amelyhez már nincs szükség környezeti 

hatásvizsgálat elvégzésére. A döntést azzal indokolták, hogy a teljes felület mérete nem 

változik. Stahlberg úr véleménye szerint összeférhetetlenség áll fenn, mivel a bányászati 

hatóság a gazdasági és energiaügyi minisztérium felelőssége alá tartozik. Hogy elkerülje 

gazdasági érdekei veszélyeztetését, a brandenburgi kormány el szerette volna kerülni a 

jogsértési eljárásokat, ezért figyelmen kívül hagyta ezt a kérdést. 

 

Az adatokhoz való hozzáférés kérdését illetően Stahlberg úr kijelentette, hogy bármely 

kötelező adat hozzáférhető volt. Ezek az adatok azonban gyakran hiányosak voltak. A nem 

részletes és nem kötelező környezeti adatokat csak a bányászati vállalattól lehetett beszerezni, 

a hatóságtól nem. A tartományi kormány kérhetne adatokat, és azokat rendelkezésre 

bocsáthatná, ezt azonban sajnálatos módon nem tették meg. A bányaüzemeltetőre vonatkozó 

követelmények, amelyek alapján adatokat kell rendelkezésre bocsátani, a bányászati 

hatóságtól származtak. 

 

2018. február 16., péntek 

 

Találkozó a cottbusi alsószorb középiskola (Niedersorbisches Gymnasium) képviselőivel 

 

A küldöttséget népviseletbe öltözött diákok fogadták, akik kenyeret és sót kínáltak, valamint 

az iskola kórusa, amely néhány szorb dalt adott elő. Ezt követően az iskola vezetője, Anke 

Hille-Sickert röviden bemutatta az iskolát, amely egy különleges típusú alsószorb gimnázium. 
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A diákok az első naptól kezdve tanulják az alsószorb nyelvet. Különböző szintű 

nyelvismerettel rendelkeznek az iskola megkezdésekor – egyesek egyáltalán nem beszélnek 

szorbul, néhányan az általános iskolában tanulták a nyelvet, mások pedig óvodától kezdve 

tanulták a nyelvet és kétnyelvűek.  

 

A diákokat különböző osztályokban és csoportokban tanítják, előzetes ismereteiktől függően. 

Különböző tantárgyakat szorb nyelven tanítanak. A tanárokat ennek megfelelő képzésben 

kellett részesíteni, hogy képesek legyenek középiskolai szinten szakképzett tanítást 

biztosítani. Az elmúlt néhány évben kihívást jelentett, hogy elegendő megfelelő és képzett 

tanárt találjanak, akik a középfokú intézményben két nyelven képesek tanítani. Az iskola 

sokféle szorb/vend kulturális tevékenységet folytat, így kórust, tánccsoportokat, színházat és 

iskolai együtteseket működtet. A tevékenységek finanszírozását a szorbok alapítványa segíti. 

A kórus igazgatójának alkalmazását például a bautzeni alapítvány tette lehetővé az iskola 

számára.  

 

Az iskola vezetője megemlített egy Erasmus+ projektet, amelyben az iskola részt vesz, és 

amely a regionális kultúrára és a kisebbségi közösségre összpontosít. A tanulók érdekes 

beszélgetéseket folytattak a számi közösségből érkező norvég partnerrel a kisebbségek 

különböző európai országokban való részvételének lehetőségeiről. Az alsószorb középiskola 

tanulói többféle identitással azonosulnak. Büszkék arra, hogy európaiak, de egyben 

világpolgárok is, akik Brandenburgból és a szorb népből származó németek. Nagyon sokszínű 

és gazdag identitástudattal rendelkeznek. A tanulók megtanulják, hogyan alakítsák a 

jövőjüket, és ismereteiket visszaviszik szülővárosukba és falvaikba, ahol proaktívan 

tevékenykedhetnek. 

 

A találkozón részt vett Komolka asszony, az iskola értekezletének elnöke, Geis úr, az egyik 

tanár, Voskamp asszony a szülői szövetség képviseletében, valamint Dennis Groth és Maja 

Schramm diákok. A résztvevők mind röviden bemutatkoztak.  

 

Hille-Sickert asszony elmondta, hogy kihívást jelent arra ösztönözni az embereket, hogy 

tanuljanak szorbul, mivel egy kisebbségi nyelvről van szó, amelynek nincs anyaországa. A 

nyelv elsajátítása további feladatot és munkát jelentett, részben a rendelkezésre álló korszerű, 

sztenderd oktatási anyagok hiányából fakadóan. A motiváció nagymértékben függött attól, 

hogy a szorb kultúrát mennyire népszerűsítették az általános iskolában. Ezzel kapcsolatban 

Hille-Sickert asszony nem volt túlzottan elégedett. A változatos oktatási rendszer sokféle 

alternatívát kínált, az alsószorb középiskolának ezért hirdetnie kellett az iskolát. Az iskola 

gyakran úgy érezte, hogy nagyon elszigetelt, és nem kap támogatást a tartományi 

hatóságoktól. Nem mindig tudta biztosítani, hogy legalább 25 főből álljon egy osztály, ami 

ahhoz szükséges, hogy működőképesnek minősítsék. A felsőbb évfolyamokban egyes 

fontosabb tantárgyakat nem lehetett szorb nyelven tanítani. Hille-Sickert asszony véleménye 

szerint rendkívül fontos a szorb nyelv folyamatos, a bölcsődétől a középiskola végéig tartó 

tanításának biztosítása. 

 

Schramm asszony hangsúlyozta a szorb nyelv elsajátításának és a gyökerekhez való 

visszatérésnek a fontosságát. A családja büszke arra, hogy szorbul tanult. A gyermekek 

anyanyelvükön kommunikálhatnak nagyszüleikkel, és ugyanazokat a dalokat énekelhetik. Ez 

újjáélesztett egy olyan kultúrát, amely az évtizedekig tartó asszimilációs tendencia során a 

korábbi NDK-ban elveszett egy generáció számára. Manapság a szorb önidentitás és a szorb 
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nyelv miatt érzett büszkeség újraéledőben van azok között, akik felfedezték. A nyelv emellett 

utat nyit Lengyelország és a Cseh Köztársaság felé. 

 

Margrete Auken szerint a szorb nyelvtanulás nem lehet nosztalgikus mozgalom, és 

korszerűsítésre is szükség van. A képviselők kijelentették, hogy például népviselet viselésével 

próbálják életben tartani a hagyományokat. Megmutatkoznak azonban a modernizáció jelei is, 

például rock- és popegyüttesek működnek, amelyek a modern zenét hagyományos szorb 

hangszereken játszva élesztik újjá a hagyományokat. A modernizáció és a fejlődés a 

közösségi média révén is megvalósul. Online platformokat használnak, hogy szorb nyelvű 

üzeneteket küldjenek.  

 

A képviselők felhívták a figyelmet a szorb/vend iskolai szabályzatra is, amelynek megvitatása 

jelenleg folyik miniszteri szinten. Sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy az azokban foglalt 

iskolai rendelkezéseket konzultáció nélkül határozták meg és írták elő. A tudományos, 

kutatási és kulturális minisztérium legutóbbi, tavaly októberi tervezete alapján csak az 

előzetes szorb nyelvismerettel rendelkező tanulók látogathatják majd az érintett iskolákat. A 

potenciális diákoknak azonban 60–80%-a nem rendelkezne előzetes ismeretekkel, és nem 

tudna többé hozzáférni szorb nyelvtanításhoz. A rendelettervezet elfogadása drámai hatással 

lenne az alsószorb középiskolára, és valódi fenyegetést jelent a szorb nyelvre nézve. A szülők 

számára garantálni kell, hogy a gyermekek hozzáférhessenek a nyelvoktatáshoz.  

 

Komolka asszony szerint a nyelv jövője a tanulók jövőjétől függ. A nyelvtanulás legjobb 

módja a tantárgyak adott nyelven történő tanítása, nem pedig idegen nyelvként való 

elsajátítása. A szorb idegen nyelvként – sokszor a tanterven felül – történő tanulását tehernek 

érezték, vagy úgy érezték, hogy más idegen nyelvek tanulását akadályozza. Ez korlátozta a 

gyermekek és a szülők potenciális érdekeit. Jövőbeli kilátásokra van szükség ahhoz, hogy a 

gyermekek meg tudják őrizni a nyelvet. További fontos probléma, hogy a nagyobb 

gyermekek számára nincsenek szabadidős tevékenységek. A tizenévesek számára lehetőséget 

kell biztosítani arra, hogy az osztálytermen kívül használják a nyelvet, mivel a társaktól való 

tanulás döntő fontosságú. A képviselők megfogalmazták, hogy örülnének, ha a szorb nyelv 

kiemeltebben jelenne meg a közszolgáltatásokban, például az ágazatban alkalmazott pozitív 

diszkrimináció révén. Jelenleg nincs valós esély arra, hogy a szakmai életben használni 

lehessen a szorb nyelvet, ami nem ösztönözte a fiatalokat a tanulásra. A jelenlegi évben 80 

végzett diák beszélt folyékonyan szorb nyelven. Közülük csak néhánynak van bizonyos 

kilátása a régióban. Míg a lignitbányászat káros hatást gyakorolt a szorb közösségre, a nyelv 

fennmaradása a régió modernizációjához kötődik. 

 

Találkozó Torsten Mack-kal, Brandenburg tartomány szorb és vend ügyekkel foglalkozó 

tanácsának elnökével 

 

Mack úr bemutatkozott mint Brandenburg tartomány szorb és vend ügyekkel foglalkozó 

tanácsának az elnöke. A tanács tanácsadói feladatot lát el, és ellenőriz minden tervezetet és 

törvényjavaslatot, amely a tartományi parlament elé kerül, hogy megvizsgálja, azok hatással 

lehetnek-e a szorb közösségre. Brandenburg tartományban a szorbok jogait Brandenburg 

tartomány alkotmányának 25. cikke állapította meg, amely egyértelműen egyértelműen rögzíti 

a szorb/vend identitás és a letelepedési terület védelméhez fűződő jogot. Mack úr szerint a 

szorb közösséget keményen sújtja a lignitbányászat. A kisebbség 150 települése szűnt meg a 

bányászati tevékenységek miatt, amelyek közül sok a szorb nyelv és kultúra központja volt. A 

kisebbség nem engedheti meg magának, hogy újabb települései vesszenek el. A meglévő 
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lignitterv véleménye szerint csak marginálisan érinti a szorb érdekeket. A 25. cikk 

alkotmányos kötelezettséget képez, és nagyon fontos a jogi hierarchiában. Az alkotmány 

szerint a különböző jogoknak és kötelezettségeknek egyensúlyban kell lenniük egymással. 

Úgy érezte azonban, hogy a kormány által készített lignitterv nem megfelelően súlyozza az 

érdekeket és kötelezettségeket. 

 

Az Európai Unió közvetve segített az ügyben, amikor a tartományi hatóságok múlt hónapban 

előterjesztették a szorb/vend jelentést, és az Unióra, illetve azokra az ajánlásokra hivatkoztak, 

amelyek nem lettek maradéktalanul végrehajtva. Ez kritikus megközelítés volt, és azt mutatta, 

még sok tennivaló van ezen a téren. Mack úr továbbá megerősítette, hogy a fosszilis 

tüzelőanyagok egy bizonyos ponton ki fognak merülni, és ezt az ágazatot meg kell majd 

szüntetni. A ligniten alapuló vállalkozások egy része már most is veszteséges. Ezért 

strukturális változásra van szükség a régióban, és a változásból eredő esetleges társadalmi 

sokhatást tompítani kell. Meg kell határozni a lignit kivezetésének határidejét. 

 

A szövetségi szintű új koalíciós megállapodásra irányuló, akkoriban folyó tárgyalásokra 

pillantva az a benyomás alakult ki, hogy Németország visszaforgatta az idő kerekét. A 

korábban meghatározott célok közül sokat lejjebb adtak, sőt, az éghajlatváltozással 

kapcsolatos célok közül sokat egyenesen elvetettek. Mack úr véleménye szerint egyes 

szövetségi szintű felek a lignitbányászat ágazatát védik, függetlenül azoktól az ésszerű 

gazdasági érvektől, amelyek az ágazat leépítése mellett szólnának. Véleménye szerint a 

LEAG valószínűleg a németországi koalíciós tárgyalások eredményeképpen döntött úgy, 

hogy bővíti a Welzow II. külszíni bányát, amely érintené a proschimi szorb közösséget. A 

lignitbányászat nem lesz többé gazdaságilag életképes, és a külszíni bányászat nem korszerű 

technológia.  

 

Tatjana Ždanoka utalt Ulrike Gutheil miniszter 2017. januári válaszlevelére, amelyben elvben 

tagadta a 079/2015. sz. petícióban foglalt összes vádat. Mack úr véleménye szerint Gutheil 

asszonynak a szorb nyelvre és a kulturális fejlődésre vonatkozó pontot illetően igaza van. Ő 

maga nagyon aktív és elkötelezett a szorb kisebbség jogai mellett. A lausitzi régió társadalmi-

gazdasági fejlődése, valamint a Spree folyó és a szomszédos vizek szennyezettsége más 

kérdés. A víz évek óta vörös, de a tartományi hatóságok csak akkor kezdtek érdeklődni az ügy 

iránt, amikor a vörös víz átfolyt a Spreewald természetvédelmi területen is. A berlini 

ivóvízszennyezés problémáját és a víz tisztítására irányuló kérdést komolyan kellene venni. 

Mack úr e pontot illetően nem értett egyet a Gutheil miniszterasszony levelében foglalt 

válasszal.  

 

A lignitbányászati tevékenységek jogszerűségére vonatkozó, Tatjana Ždanoka által feltett 

kérdésre válaszolva Mack úr utalt az alkotmány 25. cikkére és Horno község hivatalos 

panaszára, függetlenül attól, hogy e cikk jogalapként szolgálhat-e a település lerombolásának 

megakadályozásához. Annakidején a 25. cikket rugalmasabban értelmezték, mint ahogyan azt 

a cikk megfogalmazása sugallja. Ennek következtében az alkotmányt nem vették elég 

komolyan, Horno falu lerombolása pedig folytatódhatott. Ezt a szempontot figyelembe kellett 

volna venni. Mack úr személyes véleménye szerint a lignittervek nem voltak teljesen 

jogszerűek, mivel nem tartották maradéktalanul tiszteletben az alkotmányos célkitűzést.  

 

Csáky Pál utalt a Welzow polgármesterével és Proschim képviselőivel tartott találkozóra. E 

találkozó során világossá vált, hogy a lignitbányászat kérdése nagy érzelmeket kavaró kérdés. 

E találkozó és más találkozók során különböző álláspontokat sorakoztattak fel azzal 
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kapcsolatban, hogy hogyan kellene folytatni a tevékenységeket, és hogy kell-e új bányákat 

megnyitni. Csáky Pál megkérdezte Mack úr személyes véleményét és a tanács véleményét.  

 

Mack úr szerint Proschim lakossága felkészült arra, hogy lerombolják a települést, 

függetlenül attól, hogy azt szorb településnek tekintik-e vagy sem. A falu fele a 

bányaüzemeltető tulajdonában van. A másik fele olyan polgárok tulajdonában van, akik több 

száz éve a földből élnek, és mindent felhasználnak, amit a föld adhat. A falu a villamos 

energiát illetően önellátó lehetne. A falu lerombolására vonatkozó elképzelés komoly politikai 

hiba volt, és rossz üzenetet közvetítene. Nagy arányban élnek a faluban a szorb etnikumhoz 

tartozó emberek, akik szeretnék feléleszteni a nyelvet. Nagy fenyegetést jelent a közösség 

számára, hogy a lignitbányászat miatt felbomolhat.  

 

Fel kell tennie a kérdést, hogy még mindig szükség van-e a lignitre, mivel nyilvánvaló, hogy a 

technológia már nem nyereséges. Gazdasági okok miatt már maga a fő vállalat is elvesztette 

az érdeklődését és fokozatosan építi le tevékenységét és termelését. Emiatt a Jänschwalde 

Nord külszíni bánya terveit ejtették. A Schwarze Pumpe az egyetlen erőmű, amely továbbra is 

működik. Az erőmű jövőbeli kilátásait és életciklusát figyelembe véve gondolni kell a 

tüzelőanyagokra és el kell kerülni a további külszíni bányákat. Proschim áttelepítésével a 

szerkezetváltásra épülő fenntartható munkahelyek esnének ki. 

4. Új politikai fejlemények a tényfeltáró látogatás óta 

A 2018. március 12-én aláírt német koalíciós megállapodás egyik pontja egy, a „növekedés, 

strukturális változás és foglalkoztatás” témájával foglalkozó bizottság elindítása. A bizottság 

célja egy cselekvési terv kidolgozása 2018 végéig. A terv egy része a szénenergia-termelés 

fokozatos megszüntetésére vonatkozó koncepciók kidolgozása, konkrét végső határidő és a 

strukturális változásokra vonatkozó szükséges jogi, gazdasági és szociális intézkedések 

meghatározásával együtt. Szövetségi szintű alapot hoznának létre az érintett régiók pénzügyi 

támogatása érdekében. A Bizottság 4 elnökből és 24 tagból áll. A német Bundestag tagjai és a 

német államok képviselői szintén részt vesznek az üléseken. A bizottság 2018. június 26-án 

ült először össze.  

5. Következtetések és ajánlások 

A lausitzi régióban folytatott lignitbányászat kérdése nagyon komoly és összetett ügy. Nagy 

hatása van a környezetre és a régióban élő emberekre, köztük a szorb közösségre.  

A Brandenburg tartomány három, a petíciókban felvetett összes kérdésben érintett 

minisztériumának képviselőivel Potsdamban folytatott nyílt viták ellenére még mindig vannak 

megoldatlan kérdések. A küldöttség arra a következtetésre jutott, hogy meg kell vizsgálnia, 

hogyan látja a szövetségi kormány a barnaszén-technológia jövőjét a két tartományban, 

Brandenburgban és Szászországban.  

A küldöttség megtudta, hogy Lausitzban a lignitbányászat nagy múlttal rendelkező ágazat, és 

megállapította, hogy hiányzik a lignitbányászat megszűnését követő időszakra szóló, a régió 

gazdasági átszervezésére vonatkozó világos stratégia. Sürgős szükség van a regionális 

fejlesztésre vonatkozó konkrét intézkedésekre.  

Általában véve a lignitbányászat nem éppen a legkorszerűbb technológia. A látogatás során 
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nyilvánvalóvá vált, hogy a lignitbányászat komoly hatást gyakorol a környezetre (a táj 

tönkretétele, víz- és levegőszennyezés). A lignitbányászati ágazat CO2-kibocsátásai miatt 

egyike azoknak a tényezőknek, amelyek akadályozzák, hogy Németország eleget tegyen a 

éghajlatváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalásainak.  

A lausitzi régióban élő szorb kisebbség helyzete ugyancsak nagyon összetett és komoly ügy. 

A kisebbség nyelve és kultúrája nagyon fontos a lausitzi régió jellege és az Európai Unión 

belüli kulturális sokszínűség szempontjából. A szorbok azonban a kulturális identitásukat 

érintő fenyegetésekkel néznek szembe, és attól tartanak, hogy a lignitbányászat folytatódása 

veszélyezteti a jövőjüket. A szorb közösség aggódik az áttelepítés, a földek elvesztése, a 

művelt területek hiánya és a nagymértékű környezetszennyezés miatt, hogy csak a 

legtöbbször elhangzó problémákat említsük.  

Az érdekelt felek felelőssége valamennyi szinten, hogy támogassák a szorb közösséget. A 

küldöttség nagyra értékeli a hatóságok által tett, arra irányuló erőfeszítéseket, hogy bevonják 

a közösséget a döntéshozatalba, például a szorb ügyek tanácsán keresztül. A szorb képviselők 

kijelölése helyi szinten, a szorb közösséggel rendelkező településeken szintén a helyes 

irányba tett lépés. 

A tartományi hatóságok, valamint a nem kormányzati szervezetek és más érdekelt felek 

közötti kommunikáció hiánya nagy aggodalomra okot adó probléma. A hatóságok nem közlik 

nyíltan az érintett adatokat, különösen az európai uniós jogszabályokból származó környezeti 

információkat. A Spree folyó szennyezését illetően a hatóságoknak intézkedéseket kell 

tenniük annak érdekében, hogy javítsák a vízminőséget, és nyomon kövessék a szennyezési 

szinteket.  

A fenti megállapítások fényében a Petíciós Bizottság a következő ajánlásokat fogalmazza meg 

az illetékes nemzeti hatóságok és az Európai Bizottság számára: 

1. megállapítja, hogy a lignitbányászat kérdése nagyon összetett és érzékeny ügy, és óriási 

hatást gyakorol a lausitzi régióban a környezetre és a polgárok életére, különösen a 

külszíni bányák által az áttelepítési tervek révén közvetlenül érintett emberekre; 

2. megállapítja, hogy az összes érdekelt közös következtetése szerint véget kell vetni a 

lignittel kapcsolatos kitermelésnek és a lignit erőműben való felhasználásának; tudomásul 

veszi a hatóságok azon törekvését, hogy elkerüljék a szociális-gazdasági sokkhatás 

kialakulását; aggodalmát fejezi ki azonban amiatt, hogy nem áll rendelkezésre részletes 

terv a technológia fokozatos megszüntetésére és annak tisztább alternatívákkal, vagyis 

megújuló energiával való felváltására, amelyek új, magasan képzett munkalehetőségeket 

teremthetnek; úgy véli, hogy a hangsúlyt az éghajlatváltozás elleni küzdelemre, valamint a 

munkahelyteremtésre és a növekedésre kell helyezni az energiaágazatban az új 

foglalkoztatási lehetőségek és a modern technológiákba történő beruházások ösztönzése 

érdekében; 

3. hangsúlyozza, hogy az átmeneti időszakban fontos szerepet játszik az újonnan létrehozott 

Európai Bizottság széntermelő régiókkal foglalkozó platformja, amelynek támogatnia kell 

a szénbányászati tevékenységet folytató régiókat az életképes gazdasági és technológiai 

átalakulás beindítására alkalmas projektek azonosítása, fejlesztése és végrehajtása, 

valamint a szakpolitikai keretről és szabályozásról szóló, több érdekelt fél részvételével 

zajló párbeszéd lehetővé tétele érdekében; 



 

CR\1165897HU.docx 27/29 PE623.591v03-00 

 HU 

4. tájékoztatást kér a szövetségi kormánytól a lignitbányászattal foglalkozó, újonnan 

létrehozott bizottság feladatairól és felelősségeiről; felhívja a nemzeti és regionális 

hatóságok figyelmét annak fontosságára, hogy világos menetrendet határozzanak meg a 

lignitbányászati ágazat megszüntetésére vonatkozóan, illetve konkrét alternatív 

intézkedéseket tartalmazó tervet dolgozzanak ki a lausitzi régióban a szerkezetváltással 

járó kihívásoknak való megfelelés érdekében; úgy véli, hogy a 2040-es dátum túl késő a 

kibocsátáscsökkentési célok eléréséhez, és ahhoz, hogy el lehessen kerülni a társadalmi-

gazdasági sokk megismétlődését a régióban, hangsúlyozza továbbá, hogy azonnal el kell 

kezdeni az ágazat fokozatos megszüntetését; 

5. megjegyzi, hogy Lausitz fejlesztése szempontjából a szénbányászat már nem 

nélkülözhetetlen iparág; rámutat, hogy a szénbányászatnak Európában sehol sincs jövője, 

tekintettel az éghajlatra és a földhasználatra gyakorolt közvetlen környezeti hatására, az 

általa okozott levegő-, zaj- és vízszennyezésre, ahogy azt a lausitzi régióban a vas-oxidok 

és a szulfát felszíni és felszín alatti víztestekben való koncentrációja, valamint az e 

kérdésekhez kapcsolódó további súlyos, a környezetszennyezést érintő és egészségügyi 

kockázatok mutatják; 

6. javasolja, hogy 2040-ig minden külszíni szénbányát és széntüzelésű erőművet a lehető 

legkorábbi szakaszban zárjanak be; kéri, hogy az e tevékenységekhez nyújtott közvetlen 

vagy közvetett állami támogatásokat azonnal szüntessék meg, és ehelyett irányítsák át a 

fenntartható megújuló energiaforrások és az azokra való szükséges átállás támogatására, 

az érintett munkahelyek és közösségek esetében is; úgy véli, hogy az uniós forrásokat a 

valós átmenet érdekében tett erőfeszítések támogatására kell fordítani; 

7. sürgeti a szövetségi és regionális szintű hatóságokat, hogy terjesszenek elő a gazdasági 

átszervezésre vonatkozó átfogó tervet és a lausitzi régióra vonatkozó regionális fejlesztési 

intézkedések végrehajtása révén azonnal kezdjék meg az ökológiai átmenetet; az éghajlati 

szempontokat figyelembe véve úgy véli, hogy az atomenergia használatának tervezett 

fokozatos megszüntetése semmilyen körülmények között nem eredményezheti a szén 

energiaforrásként történő felhasználásának növelését; 

8. emlékeztet a Párizsi Megállapodás célkitűzéseire és rámutat az EU megújuló energiára 

vonatkozó, 2030-ig elérendő új, 32%-os céljára, amelyről 2018. június 14-én született 

megállapodás a megújuló energia EU-ban való további fejlesztéséről a Bizottság, a 

Parlament és a Tanács között folytatott tárgyalások során; szükségesnek tartja, hogy 

valamennyi energiaágazat tisztességes és egyenlő esélyeket kapjon; 

9. rámutat arra, hogy bizonyított, hogy a megújuló energiaforrások és az 

energiahatékonysági intézkedések irányába történő elmozdulás számos stabil, képzett 

profilt igénylő munkahelyet teremthet; meggyőződése, hogy az ilyen munkaintenzív 

kereslet növekedése minden bizonnyal elősegítené a régió gazdaságának fellendítését és 

fenntartható tevékenységek révén történő megszilárdítását, ezáltal versenyképesebbé téve 

azt az elkövetkező évtizedekben; hangsúlyozza, hogy jelenleg az illetékes hatóságok 

feladata annak biztosítása, hogy időben megtörténjen a szükséges társadalmi-gazdasági 

átalakulás; úgy véli, hogy e tekintetben – feltételekhez kötötten – elegendő uniós 

strukturális alapot kell rendelkezésre bocsátani a történelmi szénbányászati területek 

átállásához; 

10. úgy véli, hogy az energiaforrásokba történő beruházásokkal kapcsolatos döntéseknek a 

tényleges piactól származó megbízható adatokon kell alapulniuk, és magukban kell 
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foglalniuk az egyes tevékenységekhez kapcsolódó külső kérdéseket is, például az 

erőforrások, a talaj és a víz felhasználását, valamint a tényleges vagy potenciális 

szennyezést, illetve a közegészségre és a környezetre gyakorolt hatást; kéri a Bizottságot, 

hogy e kritériumokat figyelembe véve frissítse a különböző forrásokra vonatkozó 

energiaárakra vonatkozó számadatokat és előrejelzéseket; 

11. kéri a Bizottságot, hogy értékelje a víz-keretirányelvnek, az ivóvízről szóló irányelvnek és 

a talajvízről szóló irányelvnek való megfelelést Brandenburg tartományban, különösen a 

lausitzi régióban, valamint a lignitbányászatnak a Natura 2000 védett területekre gyakorolt 

potenciális hatását, és tájékoztassa a Parlamentet az ezeket érintő esetleges eltérésekről; 

emlékeztet arra, hogy mennyire fontos a környezeti hatásvizsgálati irányelvek betartása és 

a nyilvánosság részvételének biztosítása, adott esetben határokon átnyúló alapon is;  

12. felhívja az illetékes hatóságokat, hogy rendszeresen és időben tájékoztassák a bányászati 

tevékenységek által érintett polgárokat, és különösen a szorb közösség képviselőit; kéri, 

hogy a nyilvánosság ismerhesse meg azokat a feltételeket, amelyek alapján a Vattenfall 

bányászati eszközeit értékesítette az EPH befektető részére, valamint a hatóságok által 

adott esetben előírt működési feltételeket és korlátozásokat; 

13. felhívja az illetékes hatóságokat, hogy rendszeresen kövessék nyomon és ellenőrizzék a 

folyókban, tavakban és a felszín alatti vizekben tapasztalható vízszennyezés alakulását, 

erről átlátható módon tegyenek jelentést a Bizottságnak, valamint gondoskodjanak arról, 

hogy minden összegyűjtött adat elég részletes és időben nyilvánosan hozzáférhető legyen; 

kiemeli egy olyan hiteles, szisztematikus megközelítés fontosságát, amely az érintett 

helyszíneken meghatározott mérési pontokkal rendelkezik, figyelembe véve a 

közegészség megfelelő védelmének végső célját; 

14. felhívja Brandenburg és Szászország tartományi kormányát, hogy nyújtsanak tájékoztatást 

a vízről szóló tartományi törvény alapján a bányászati vállalatok számára nyújtott 

mentességekről, illetve közvetlen vagy közvetett támogatásokról; megjegyzi, hogy a 

felszín alatti vizek szintjének változása negatív hatást gyakorol a víztest kémiai 

összetételére, figyelembe véve a régió geológiai jellemzőit; kéri az állami kormányokat, 

hogy legyenek átláthatók és megfelelő időben nyújtsanak tájékoztatást a jelenleg aktív 

bányákra vonatkozó jövőbeli tervekről; úgy véli, hogy az állami kormányoknak nem 

szabad új bányák nyitására vagy a meglévők (köztük a Welzow Süd) bővítésére 

vonatkozó új engedélyeket kiadni, és egyértelmű határidőt kell kitűzni a jelenlegi 

műveletek megszüntetésére; 

15. emlékeztet arra, hogy tiszteletben kell tartani a jogi követelményeket az iszap kezelése 

tekintetében, vagyis rendszerszinten biztosítani kell nem csak az iszap eltávolítását, 

hanem megfelelő kezelését és ártalmatlanítását is; 

16. ellenzi a Lausitz területén élő lakosság és különösen a szorb közösségek bányászati 

tevékenységek következtében történő további áttelepítését, azzal a céllal, hogy 

visszafordítsa az elmúlt évtizedekben tapasztalható tendenciát, melynek következtében a 

lakosság mindinkább elvesztette társadalmi és kulturális gyökereit; 

17. kitart amellett, hogy biztosítani kell a korábbi bányászati területek teljes körű 

rehabilitációját, garantálva a talaj teljes körű stabilizálását, amely nem csak a környezet, 

hanem az érdemi társadalmi-gazdasági tevékenységek helyreállítását is lehetővé teszi; 

hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a szükséges erőforrásokat és mindent meg kell tenni 

annak érdekében, hogy a korábbi aknákban a mesterséges tavak savassága a semleges 
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értékek felé mozduljon el, hogy azokat ténylegesen fel lehessen használni rekreációs 

célokra; úgy véli, hogy a korábbi megközelítések tanulságai alapján a jelenlegi bányák 

üzemeltetőit kötelező jelleggel be kell vonni a területek megfelelő és időben történő 

rehabilitációjába, és azokért felelőssé kell tenni őket; 

18. felhívja a tartományi hatóságokat annak biztosítására, hogy „a szennyező fizet” elve 

alapján a bányászati vállalatok feleljenek a bányászati tevékenységekből fakadó bármely 

környezeti hatásért és – működési engedélyük és tevékenységük megkezdésének elő 

feltételeként – megfelelő összegű pénzt tegyenek félre, amelyet a bányászati területek 

stabilizálására, rehabilitálására és átalakítására, valamint a lignitbányászatból eredő 

bármely esetleges szennyezés orvoslására fordítanak, azzal a céllal, hogy a jövőben ne az 

adófizetőkre háruljon ennek terhe; 

19. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a szorb közösség tagjai valamennyi szinten részt 

vegyenek a döntéshozatalban, amennyiben az a közösség jogait érinti; úgy véli, hogy a 

szorb ügyek tanácsának aktív részvételét biztosítandó több jogot kell kapnia; 

20. felhívja Brandenburg és Szászország tartományi kormányát, hogy minden lehetséges 

módon támogassák a szorb nyelvet; üdvözli a szorb nyelv népszerűsítésére irányuló 

intézkedéseket, és megelégedéssel veszi tudomásul, hogy Lausitz régióban a közúti 

jelzések kétnyelvűek; javasolja a szorb nyelv nyelvi környezetének kiszélesítését, többek 

között a tömegközlekedési eszközökön vagy a közterületeken, például múzeumokban, 

parkokban és állatkertekben elhelyezett hirdetések révén; úgy véli azonban, hogy sokkal 

strukturáltabb intézkedéseket kell bevezetni, hogy meg lehessen őrizni a szorb nyelvet, és 

elő lehessen segíteni annak használatát a közszférában és a régió polgári életében; 

21. rámutat arra, hogy a szorb nyelvű tanítás elengedhetetlen a szorb nyelv megőrzéséhez; 

aggodalmát fejezi ki a brandenburgi szorb oktatásra vonatkozó szabályok jelenlegi 

reformja és annak a folyamatos oktatást akadályozó hatása miatt; hangsúlyozza, hogy több 

a szorb nyelv terén képzett és hozzáértő tanárra van szükség az iskolarendszer valamennyi 

szintjén; 

22. javasolja , hogy különítsenek el uniós forrásokat a szorb nyelv és a kultúra, különösen 

konkrét strukturális szempontok előmozdítására – például a lipcsei egyetemen tanárok 

képzésére –, amelyek a Witaj projekttel együtt biztosíthatják a szorb nyelv folyamatos, 

egész életen át tartó tanítását a bölcsőde szintjétől kezdődően; úgy véli, hogy a 

Bautzenben található „szorb nép alapítványa” megbízható partner lenne ebben a 

projektben; 

23. elkötelezett a polgárok lausitzi régió jövőbeli fejlődésével kapcsolatos felhívásainak 

nyomon követése mellett.  


