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Tárgy: Jochen Bremer, német állampolgár által a „Bürgerinitiative Sophienhütte am 
Harz” nevében benyújtott, 1277/2009. számú petíció egy – szilárd, nem veszélyes 
– hulladékok feldolgozására szolgáló, 3 tonna/óra kapacitású létesítményről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmának ad hangot egy 3 tonna/óra kapacitású szilárd, nem 
veszélyes hulladékok termikus feldolgozására szolgáló létesítmény tervezett megépítése miatt. 
Azt állítja, hogy a korábban súlyosan szennyezett és az EU társfinanszírozásával rehabilitált 
langelsheimi (Németország) terület, ahova a létesítményt tervezik, most újra szennyezett lesz. 
A tervezett létesítmény környékét a petíció benyújtója szerint néhány vegyi üzem már így is 
komolyan megterheli. Az egészségügyi szolgálat szerint a helyszínen mért levegőszennyezés 
már most megközelíti a hatályos határértéket. A petíció benyújtója közli, hogy a hulladékot 
teherautóval kell odaszállítani, ami a levegőminőség további romlását idézi elő. Ezenkívül 
még egy fatüzelésű, hőt és elektromos áramot termelő kombinált ciklusú erőművet is 
terveznek a területre. A petíció benyújtója attól fél, hogy a szálló por és nehézfémek 
várhatóan magas kibocsátása miatt a környéken romlani fog a levegő és az ivóvíz minősége, 
valamint a gazdák ezután bizonyos növényeket nem termelhetnek. Ezenkívül azt állítja, hogy 
a környéken lakókat komoly gazdasági kár éri majd, mert az ingatlanok ára drasztikusan 
csökkeni fog, ha megépítik a létesítményt. A petíció benyújtója annak vizsgálatát kéri, hogy a 
létesítmény tervezett helyszínen való megépítése összhangban áll-e a hatályban lévő 
környezetvédelmi jogszabályokkal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december. 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció benyújtója által képviselt polgári akciócsoport egy 3 tonna/óra kapacitású szilárd, 
nem veszélyes hulladékok termikus feldolgozására szolgáló, hulladék égetésével energiát 
termelő (waste-to-energy, WTE) erőmű tervezett megépítése miatt A petíció felsorol egy sor 
negatív hatást, amelyet az erőmű a környezetre gyakorolhat, és amely különös aggodalmat 
kelt Langelsheim város (Németország, Alsó-Szászország) polgáraiban, főleg a 
levegőszennyezést érintő lehetséges halmozódó hatások kockázatát és az (ivó)víz és a közeli 
mezőgazdasági területek szennyezését, valamint a megnövekedett tehergépjármű-forgalomból 
és a szagokból eredő kellemetlenséget illetően. Ezen túlmenően a tervezett erőmű a petíció 
benyújtója szerint jelentős kedvezőtlen gazdasági és társadalmi hatásokkal fog járni, például a 
sporttevékenységek csökkenésével, a lakosság elvándorlásával, az ingatlanok 
leértékelődésével, valamint az idegenforgalmi és a mezőgazdasági ágazat bevételkiesésével.

A petíció benyújtója e háttér-információkra tekintettel kéri annak megállapítását – a 
projektnek a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok alapján történő megfelelő 
ellenőrzésével –, hogy a langelsheimi telep alkalmas helye-e a leendő erőmű létesítésére. 

A projekttámogató már megvásárolta az erőműhöz szükséges földterületet Langelsheim 
önkormányzatától, és 2009 júliusában megkapta az első előzetes értesítést („Vorbescheid”) is, 
amely megerősíti a telek általános alkalmasságát a tervbe vett projekt kivitelezésére és 
működtetésére; ez lehetővé teszi számára, hogy folytassa a munkát a projekt részletes 
tervének elkészítésével, figyelembe véve ennek az ideiglenes határozatnak a megállapításait 
és kikötéseit annak érdekében, hogy hivatalosan kérelmezhesse az építési és a tervezett 
létesítmények üzemeltetéséhez szükséges engedélyeket. Az előzetes értesítést egy hivatalos 
jóváhagyási eljárás eredményeképpen adták ki, amely a környezeti hatásvizsgálatokat és a 
lakossággal folytatott konzultációt is magában foglalta (2008. október és november, valamint 
2009. július és augusztus folyamán).

2010 januárjáig a befektető még nem nyújtotta be a projekthez szükséges engedélyek iránti 
kérelmet. Friss sajtóinformációkból (2009. december) az derül ki, hogy a támogató – egy 
függőben lévő bírósági ügy, valamint a megváltozott gazdasági feltételek miatt – 2010 elején 
további megbeszéléseket folytathat a helyi hatóságokkal szándékait illetően, a projekt és 
időzítésének további mérlegelése céljából. 

A petíció benyújtója által nyújtott tájékoztatás nem tesz említést a közösségi jogszabályok 
lehetséges megsértéséről. A fenntartott telek projekt helyszínére való alkalmasságának teljes 
körű ellenőrzésének elvégzésére irányuló általános kérésen túl nem említ semmilyen konkrét 
problémát a nemzeti jogszabályok lehetséges megsértésével kapcsolatban. 

Az uniós jog vonatkozásában a petícióban szereplő információk elégtelenek, és hivatalos 
döntés hiányában ezen a ponton nem állapítható meg az uniós jog megsértése.


