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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1277/2009, którą złożył Jochen Bremer (Niemcy) w imieniu grupy 
obywatelskiej „Sophienhütte am Harz”, w sprawie zakładów przetwarzania 
stałych odpadów nieuznawanych za niebezpieczne z prędkością trzech ton na 
godzinę

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z planowaną budową zakładów 
termicznej obróbki stałych odpadów nieuznawanych za niebezpieczne z prędkością trzech ton 
na godzinę. Obawia się on, że planowana lokalizacja zakładów w Langelsheim (Niemcy), na 
obszarze bardzo zanieczyszczonym w przeszłości i oczyszczonym dzięki środkom 
finansowym z UE, oznaczać będzie ponowne zanieczyszczenie, będące skutkiem poważnego 
wpływu zakładów chemicznych na otaczające tereny. Składający petycję obawia się także, że 
lokalne poziomy zanieczyszczenia powietrza, które według służb ochrony zdrowia już 
zbliżają się do wyznaczonej górnej granicy, wzrosną jeszcze bardziej w wyniku 
transportowania odpadów drogą lądową. Ponadto na odnośnym obszarze ma również powstać 
opalana drewnem elektrociepłownia. Składający petycję obawia się, że jeśli dojdzie do 
wybudowania zakładów, jakość powietrza i wody pitnej na tym obszarze ulegnie pogorszeniu
w wyniku przewidywanych wysokich poziomów pyłu i emisji metali ciężkich, że rolnicy nie 
będą w stanie dłużej uprawiać niektórych gatunków roślin uprawnych i że lokalni mieszkańcy
doznają poważnych strat finansowych wynikających z drastycznego spadku wartości ich 
nieruchomości. Składający petycję domaga się przeprowadzenia dochodzenia, które wykaże, 
czy planowana budowa takich zakładów na wspomnianym terenie pozostaje w zgodzie
z obowiązującym prawodawstwem w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Grupa obywatelska reprezentowana przez składającego petycję sprzeciwia się przewidywanej 
budowie i działalności elektrowni spalającej odpady w procesie obróbki termicznej stałych 
odpadów nieuznawanych za niebezpieczne z prędkością trzech ton na godzinę. Petycja 
zawiera listę możliwych negatywnych skutków, które zakłady te mogą wywrzeć na 
środowisko naturalne i które budzą szczególne obawy mieszkańców Langelsheim (Dolna 
Saksonia, Niemcy), zwłaszcza w odniesieniu do ryzyka potencjalnie skumulowanych 
oddziaływań na zanieczyszczenie powietrza i wód (pitnych) oraz gruntów rolnych na 
pobliskich obszarach, a także do uciążliwości wynikających ze zwiększonego natężenia ruchu
i nieprzyjemnych zapachów. Ponadto według składającego petycję projektowane zakłady 
wywrą znaczne niekorzystne gospodarczo i społecznie oddziaływania, takie jak ograniczenie 
aktywności sportowej, emigracja ludności, obniżenie wartości nieruchomości i utrata 
dochodów, przede wszystkim w sektorach turystyki i rolnictwa.

W tym kontekście składający petycję zwraca się o ocenę odpowiedniości lokalizacji przyszłej 
elektrowni w Langelsheim poprzez staranne sprawdzenie przedsięwzięcia pod kątem 
zgodności z właściwym prawodawstwem w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. 

Organizator przedsięwzięcia zakupił już grunty potrzebne pod budowę elektrowni od gminy 
Langelsheim i w lipcu 2009 r. otrzymał pierwsze wstępne zawiadomienie („Vorbescheid”) 
potwierdzające ogólną odpowiedniość terenu pod budowę i działalność przewidzianego 
przedsięwzięcia, pozwalające mu na dalsze szczegółowe planowanie przedsięwzięcia
z uwzględnieniem wniosków i warunków zawartych w tej decyzji tymczasowej w celu 
złożenia oficjalnego wniosku o udzielenie potrzebnych zezwoleń na budowę i działalność 
projektowanych zakładów. Wstępne zawiadomienie zostało wydane w wyniku formalnej 
procedury uzyskania zatwierdzenia, która objęła także oceny oddziaływania na środowisko 
naturalne i konsultacje ze społeczeństwem (w październiku/listopadzie 2008 r. i lipcu/sierpniu 
2009 r.).

Do stycznia 2010 r. inwestor nie złożył wniosku o udzielenie wymaganych zezwoleń na 
realizację przedsięwzięcia. Niedawne informacje prasowe (grudzień 2009 r.) wskazują na to, 
że inwestor – z uwagi na trwające postępowanie sądowe oraz zmianę warunków 
ekonomicznych – może na początku 2010 r. odbyć dalsze dyskusje z lokalnymi władzami 
dotyczące zamiaru ponownego rozważenia przez inwestora przedsięwzięcia i harmonogramu 
jego realizacji. 

W informacjach dostarczonych przez składającego petycję nie ma wzmianki o ewentualnej 
niezgodności z prawodawstwem Wspólnoty. Oprócz ogólnego żądania szczegółowego 
sprawdzenia odpowiedniości przedmiotowego terenu jako lokalizacji przedsięwzięcia nie 
zostały zgłoszone obawy dotyczące ewentualnej sprzeczności z ustawodawstwem krajowym.

Związane z prawem UE informacje dostarczone w petycji są niewystarczające i z uwagi na 
brak jakiejkolwiek oficjalnej decyzji na obecnym etapie nie można stwierdzić żadnego 
naruszenia prawodawstwa UE.


