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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1136/2007, którą złożył Heinz-Peter Schepputat (Niemcy), w sprawie 
ochrony Doliny Renu przed budową gazociągu CO przez przedsiębiorstwo 
Bayer Material Science

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zgłasza protest w związku z rozpoczęciem budowy gazociągu CO, który 
ma przebiegać przez Dolinę Renu i twierdzi, że nie wzięto pod uwagę aspektów związanych 
ze środowiskiem naturalnym i bezpieczeństwem okolicznych mieszkańców, oraz zaznacza, że 
sześćdziesięciopięciokilometrowy gazociąg będzie przebiegał przez parki, lasy, pola i w 
pobliżu terenów mieszkalnych. Wszystko wskazuje na to, że przedsięwzięcie zostało 
zatwierdzone w 2004 r. przez parlament Nadrenii Północnej-Westfalii pod wpływem danej 
przez przedsiębiorstwo obietnicy stworzenia nowych miejsc pracy. Składający petycję wzywa 
komisję PETI do podjęcia działania w celu zatrzymania prac i zbadania, w jakim stopniu 
przedsięwzięcie stanowi zagrożenie dla rzadkich gatunków fauny i flory.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Niniejsza petycja odnosi się do budowy sześćdziesięcioośmiokilometrowego gazociągu 
tlenku węgla poprzez Dolinę Renu.

Składający petycję skarży się, że prace budowlane rozpoczęły się zarówno bez uwzględnienia 
aspektów związanych ze środowiskiem naturalnym jak i bezpieczeństwem okolicznych 
mieszkańców oraz zaznacza, że gazociąg będzie przebiegał przez parki, lasy, pola i w pobliżu 
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terenów mieszkalnych. 

Ponadto składający petycję stwierdza, że przedsięwzięcie zostało zatwierdzone w 2004 r. 
przez parlament Nadrenii Północnej-Westfalii bez uwzględnienia skutków wywieranych na 
środowisko i pod wpływem danej przez przedsiębiorstwo obietnicy stworzenia nowych 
miejsc pracy.

Projekt, do którego odwołuje się składający petycję wchodzi w zakres dyrektywy Rady 
85/337/EWG1 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne („dyrektywa OOŚ”) zmienionej dyrektywami 
97/11/WE2 i 2003/35/WE3. Na mocy tej dyrektywy projekty, które mogą mieć znaczący 
wpływ na środowisko ze względu między innymi na ich charakter, rozmiar lub lokalizację,
muszą być poddane ocenie ich oddziaływania na środowisko przez wydaniem zezwolenia na 
realizację przedsięwzięcia.

W przypadku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) należy 
zidentyfikować i ocenić prawdopodobne skutki wywierane na środowisko oraz zaproponować
środki mające na celu uniknięcie, obniżenie lub w przypadku gdy jest to możliwe zaradzenie 
znaczącym negatywnym skutkom.

Zgodnie z dostępnymi informacjami w przypadku budowy gazociągu została przeprowadzona 
pełna ocena oddziaływania na środowisko, zgodnie z dyrektywą OOŚ. Zezwolenie na 
realizację przedsięwzięcia (Planfeststellungsbeschluss) wyżej wymienionej OOŚ zostało
udzielone w dniu 14 lutego 2007 r. przez rząd okręgu Düsseldorf (sprawa nr 5418/8- BIS) 
i zostało opublikowane w dziennikach urzędowych miejscowości, których to przedsięwzięcie 
dotyczy.

Wnioski
W związku z powyższym Komisja nie może zidentyfikować żadnego naruszenia 
prawodawstwa wspólnotowego z zakresu ochrony środowiska i nie ma możliwości śledzenia 
tych kwestii.

                                               
1 Dz.U. L 175, z 5.7.1985

2 Dz.U. L 73, z 14.3.1997

3 Dz.U. L 156, z 25.6.2003
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