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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1136/2007, ingediend door Heinz-Peter Schepputat (Duitse 
nationaliteit), over de bescherming van de Rijnvallei tegen de bouw van een 
CO-pijpleiding door het bedrijf Bayer Material Science 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener tekent protest aan nu de aanleg van een koolmonoxidepijpleiding door de Rijnvallei 
van start is gegaan. Hij stelt dat er geen rekening is gehouden met het milieu en de veiligheid 
van de lokale bewoners en hij geeft aan dat de 65 kilometer lange pijpleiding door parken, 
bossen en velden zal lopen alsmede vlak langs woongebieden. Het schijnt dat het project in 
2004 door het parlement van Noordrijn-Westfalen is goedgekeurd op grond van de door het 
bedrijf beloofde banen. Indiener roept de Commissie op maatregelen te nemen om de aanleg 
stil te leggen en te onderzoeken in hoeverre het project een bedreiging vormt voor zeldzame 
flora en fauna.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

Dit verzoekschrift heeft betrekking op de aanleg van een 68 kilometer lange 
koolmonoxidepijpleiding door de Rijnvallei. 

Indiener klaagt dat er bij het begin van de bouw geen rekening is gehouden met het milieu en 
met de veiligheid van de lokale bewoners, waarbij hij aangeeft dat de pijpleiding door parken, 
bossen en velden zal lopen alsmede vlak langs woongebieden. 
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Indiener stelt tevens dat het parlement van Noordrijn-Westfalen het project in 2004 heeft 
doorgedrukt zonder acht te slaan op de milieueffecten en zonder zich af te vragen of de door 
het bedrijf beloofde werkgelegenheid wel voldoende om het lijf heeft. 
Het project waarnaar indiener verwijst valt binnen de werkingssfeer van Richtlijn 
85/337/EEG1 van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten (de "MER-richtlijn"), als gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG2 en
2003/35/EG3. Ingevolge deze richtlijn moeten projecten die aanzienlijke milieueffecten 
kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, worden onderworpen aan een 
beoordeling van die effecten voordat een goedkeuringsbesluit wordt afgegeven.
Bij een milieueffectbeoordeling (MER) moeten de waarschijnlijke milieueffecten van het 
project worden vastgesteld en beoordeeld en moeten er maatregelen worden gepland om 
belangrijke nadelige effecten te vermijden, te beperken en zo mogelijk te verhelpen.

Volgens de beschikbare informatie is er voor de aanleg van de pijleiding in overeenstemming 
met de bepalingen van de MER-ricthtlijn een volledige milieueffectbeoordeling (MER) 
uitgevoerd. Het goedkeuringsbesluit van het plan (Planfeststellungsbeschluss) in het kader 
van voornoemde milieueffectbeoordeling is op 14 februari 2007 vastgesteld door het 
districtsbestuur van Düsseldorf (dossiernr. 5418/8- BIS) en van overheidswege in officiële 
bladen bekendgemaakt in de betrokken regio's.

Conclusies

Gezien de omstandigheden kan de Commissie geen schending van de communautaire 
milieuwetgeving vaststellen en kan zij het verdere verloop van de onderhavige 
aangelegenheden niet blijven volgen.

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985.
2 PB L 73 van 14.3.1997.
3 PB L 156 van 25.6.2003.
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