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Ref.: Petiția nr. 1277/2009, adresată de Jochen Bremer, de cetățenie germană, în numele 
Grupului de acțiune „Sophienhütte am Harz”, privind o instalație de prelucrare a 
deșeurilor solide, nepericuloase, cu o capacitate de 3 tone pe oră

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la planul de construcție a unei instalații de 
prelucrare termică a deșeurilor solide și nepericuloase, cu o capacitate de 3 tone pe oră. 
Petiționarul își exprimă temerea cu privire la faptul că terenul pe care urmează să fie 
construită instalația planificată, care este situat lângă Langelsheim (Germania) și care a fost în 
trecut grav poluat, fiind ulterior reabilitat prin finanțare UE, va suferi din nou efecte negative 
ca urmare a poluării. Potrivit petiționarului, zona în care este planificată instalarea este deja 
grav afectată din punctul de vedere al mediului de către mai multe instalații chimice. Conform 
serviciului de sănătate, nivelurile gradului de poluare a aerului local se aproprie de limitele 
maxime în vigoare. Petiționarul indică faptul că deșeurile vor fi transportate cu camioanele, 
ceea ce va cauza o deteriorare suplimentară a calității aerului. În plus, în zonă este planificată 
și construcția unei centrale de cogenerare pe bază de lemne. Petiționarul își exprimă 
îngrijorarea cu privire la faptul că nivelul calitativ al aerului și al apei potabile din zonă se va 
deteriora ca urmare a emisiilor așteptate de metale grele și a nivelurilor ridicate de particule 
de praf, precum și cu privire la faptul că agricultorii nu vor mai putea cultiva anumite culturi. 
Mai mult, petiționarul afirmă că localnicii vor suferi pierderi financiare grave, ca urmare a 
scăderii drastice a valorii proprietăților lor în cazul în care instalația va fi construită. 
Petiționarul dorește inițierea unei investigații cu privire la conformitatea construirii unei astfel 
de instalații în locația planificată cu legislația în materie de mediu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Grupul de acțiune reprezentat de petiționar se opune planului de construcție și funcționării 
unei instalații de incinerare, generatoare de electricitate, pentru prelucrarea termică a 
deșeurilor solide și nepericuloase, cu o capacitate de 3 tone pe oră. Petiția enumeră o serie de 
eventuale efecte negative pe care instalația le-ar putea avea asupra mediului și care ridică 
anumite temeri din partea cetățenilor orașului Langelsheim (Saxonia Inferioară, Germania), în 
special în legătură cu riscul potențialelor efecte cumulative asupra poluării aerului și al 
contaminării apelor (potabile) și a terenurilor agricole din zonele învecinate, precum și 
neplăcerile datorate intensificării traficului greu și mirosurilor urâte. În plus, potrivit spuselor 
petiționarului, planul de construcție a instalației va avea importante efecte economice și 
sociale nefavorabile, cum ar fi reducerea activităților sportive, migrarea populației, 
deprecierea valorii proprietăților și o scădere a veniturilor în principal în sectoarele turistic și 
agricol.

În lumina celor menționate mai sus, petiționarul solicită o evaluare a eligibilității sitului 
Langelsheim ca amplasament pentru o viitoare centrală electrică, printr-o verificare 
corespunzătoare a proiectului pe baza legislației în materie de mediu relevante.

Promotorul proiectului a achiziționat deja terenul necesar centralei electrice de la 
municipalitatea Langelsheim și, în iulie 2009, a obținut un prim aviz preliminar 
(„Vorbescheid”) care confirma eligibilitatea generală a sitului pentru construcția și 
funcționarea proiectului avut în vedere și care îi permitea continuarea lucrărilor de planificare 
detaliată a proiectului, ținând cont de constatările și dispozițiile respectivei decizii provizorii, 
în vederea depunerii cererii oficiale pentru obținerea permiselor necesare construcției și 
funcționării instalațiilor proiectate. Avizul preliminar a fost emis ca urmare a unei proceduri 
de aprobare oficială care includea, de asemenea, evaluări ale impactului asupra mediului și 
consultarea publicului (în perioadele octombrie/noiembrie 2008 și iulie/august 2009).

Până în ianuarie 2010, investitorul nu depusese cererea pentru obținerea autorizațiilor 
necesare proiectului. Potrivit ultimelor informații din presă (decembrie 2009), se pare că 
responsabilul de proiect - având în vedere un caz aflat pe rol în instanță și condițiile 
economice care s-au schimbat - ar fi purtat discuții ulterioare cu autoritățile locale, la 
începutul anului 2010, cu privire la intențiile acestuia de a lua în continuare în considerare
proiectul și execuția la timp a acestuia.

Informațiile furnizate de către petiționar nu menționează o eventuală nerespectare a legislației 
comunitare. Pe lângă solicitarea generală de a se realiza o verificare completă a eligibilității 
sitului reținut ca amplasament al proiectului, nu sunt exprimate, de altfel, preocupări concrete 
legate de o eventuală încălcare a legislației naționale.

Informațiile oferite de petiționar sunt insuficiente în ceea ce privește dreptul comunitar și, în 
lipsa oricărei decizii oficiale, nu se poate identifica, în stadiul actual, nicio încălcare a 
legislației europene.


