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RÉSZÉRE

Tárgy:  A Heinz-Peter Schepputat, német állampolgár által benyújtott 1136/2007
számú petíció a Rajna-völgynek a „Bayer Material Science” vállalat által 
megépítendő széngázvezetékkel szembeni védelméről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a Rajna-völgyön keresztül vezető széngázvezetékkel 
kapcsolatos munkálatok megkezdése ellen, és azt állítja, hogy figyelmen kívül hagyták a 
környezetet és a helyi lakosok biztonságát, valamint rámutat arra, hogy a 65 kilométeres 
vezeték parkokon, erdőségeken és mezőkön halad majd át, valamint lakott területek 
közelében. Úgy tűnik, hogy a projektet 2004-ben az észak-rajna-vesztfáliai parlament 
engedélyezte annak alapján, hogy a vállalat munkahelyeket ígért. A petíció benyújtója felkéri 
a Bizottságot, hogy intézkedjen a munkálatok leállítása érdekében, és vizsgálja ki, hogy a 
projekt milyen mértékben veszélyezteti a ritka állat- és növényfajokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

Ez a petíció egy a Rajna-völgyön át vezető, 68 kilométer hosszú széngázvezeték megépítésére 
vonatkozik.
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A petíció benyújtója azt kifogásolja, hogy az építési munkálatokat megkezdték, ám ezek során 
sem a környezetet, sem a helyi lakosok biztonságát nem tartják tiszteletben, mivel szerinte a 
csővezeték üdülőterületeken, erdőkön, mezőkön és lakott területek közelében halad majd át. 

A petíció benyújtója azt állítja továbbá, hogy a projektet az észak-rajna-vesztfáliai parlament
fogadtatta el 2004-ben, figyelmen kívül hagyva a környezeti hatásokat, mert a vállalat 
munkahelyeket ígért.

A petíció benyújtója által hivatkozott projekt a 97/11/EK irányelvvel1 és a 2003/35/EK 
irányelvvel2 módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi irányelv3 (a környezetvédelmi hatásvizsgálatról szóló 
ún. „KHV-irányelv”) hatálya alá tartozik. A fenti irányelv értelmében az olyan projekteket, 
amelyekről egyebek mellett jellegüknél, méretüknél vagy helyüknél fogva feltehető, hogy 
jelentős hatást gyakorolhatnak a környezetre, környezetvédelmi hatásvizsgálatnak kell 
alávetni, mielőtt kidolgozásukat jóváhagynák.

A környezetvédelmi hatásvizsgálat (KHV) során meg kell állapítani és értékelni kell a projekt 
várható környezeti hatásait, és javaslatot kell tenni a jelentősebb káros hatások elkerülésére, 
csökkentésére és, ha lehetséges, ellensúlyozására az irányuló intézkedésekre.

A rendelkezésre álló információk alapján az KHV-irányelvnek megfelelően lefolytatták a 
csővezeték építésre vonatkozó teljes hatásvizsgálati eljárást (KHV). A düsseldorfi körzet 
önkormányzata 2007. február 14-én jóváhagyását adta (Planfeststellungsbeschluss) a fenti 
KHV-hoz (ügyszám: n°5418/8- BIS), amelyet kihirdettek az érintett települések hivatalos 
lapjaiban.

Következtetések

A fenti körülmények alapján a Bizottság nem talált az európai közösségi környezetvédelmi 
jogszabályok megsértésére utaló jelet, ezért nem áll módjában további vizsgálatot végezni az 
ügyben.

                                               
1 HL L 73, 1997. március 14.

2 HL L 156, 2003. június 25.

3 HL L 175, 1985. július 5.


	747370hu.doc

