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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1136/2007 af Heinz-Peter Schepputat, tysk statsborger, om 
beskyttelse af dalen Rhinen mod virksomheden Bayer Material Company's 
anlæggelse af en kulilterørledning

1. Sammendrag

Andrageren klager over det begyndende arbejde på en kulilterørledning gennem dalen Rhinen 
og fastholder, at der ikke er taget hensyn til miljøet og de lokale beboeres sikkerhed. 
Andrageren anfører, at en 65 meter lang rørledning skal løbe gennem parker, skove og 
landområder og tæt op ad beboede områder. Det lader til, at projektet blev tilladt i 2004 af 
parlamentet i Nordrhein-Westfalen på grundlag af en styrkelse af job, som var lovet af 
virksomheden. Andrageren opfordrer Udvalget til at træffe foranstaltninger, der kan hindre 
arbejdet og undersøge, i hvilket omfang dette projekt udgør en trussel for sjældne flora og 
fauna.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. marts 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"Dette andragende vedrører etableringen af en 68 kilometer lang kulilterørledning gennem 
Rhin-dalen.

Andrageren klager over, at byggearbejdet begyndte uden respekt for miljøet eller de lokale 
beboeres sikkerhed ved at angive, at rørledningen vil gå igennem fritidsområder, skove og 
marker og tæt på beboelsesområder.
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Andragen anfører desuden, at projektet blev tilladt i 2004 af parlamentet i Nordrhein-
Westfalen uden at tage hensyn til miljøvirkningerne og på grund af styrkelsen af 
arbejdspladser, som var lovet af virksomheden.  

Det projekt, som andrageren henviser til, falder inden for anvendelsesområdet af Rådets 
direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet (VVM-direktivet) som ændret af direktiv 97/11/EF2 og 2003/35/EF3. 

I henhold til dette direktiv skal projekter, der bl.a. på grund af deres art, dimensioner eller 
placering kan få væsentlig indvirkning på miljøet, undergives en vurdering af denne 
indvirkning på miljøet, inden der gives byggetilladelse.

Der hvor en vurdering af indvirkningen på miljøet (VVM) er blevet udført, skal projektets 
mulige miljøvirkninger identificeres og vurderes, og der skal foreslås foranstaltninger med 
henblik på at undgå, reducere og om muligt afhjælpe væsentlige negative indvirkninger.

I henhold til de tilgængelige oplysninger blev der gennemført en fuld VVM-procedure for 
etableringen af rørledningen i overensstemmelse med bestemmelserne i VVM-direktivet.
Byggetilladelsen (Planfeststellungsbeschluss) til ovennævnte VVM blev givet af de lokale 
myndigheder i Düsseldorf den 14. februar 2007 (fil nr. 5418/8- BIS) og blev offentliggjort i 
de berørte områders officielle meddelelsesorganer.

Konklusioner

Under disse omstændigheder kan Kommissionen ikke finde noget, der antyder, at 
Fællesskabets miljølovgivning er blevet overtrådt, og den kan derfor ikke forfølge sagerne 
yderligere."

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985.

2 EFT L 73 af 14.3.1997.

3 EUT L 156 af 25.6.2003.
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