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Ref.: Petiția nr. 1136/2007,adresată de Heinz-Peter Schepputat, de naționalitate 
germană, privind protecția văii Rinului față de construcția unei conducte de 
monoxid de carbon de către societatea Bayer Material Science 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă începerea lucrărilor de construcție a unei conducte de monoxid de carbon 
de-a lungul văii Rinului, susținând că nu s-a ținut seama de mediu și de siguranța rezidenților 
locali și menționând faptul că o conductă de 65 de kilometri va traversa parcuri, teren forestier 
și terenuri agricole, fiind aproape de zonele rezidențiale. Se pare că proiectul a fost adoptat în 
2004 de către parlamentul landului Renania de Nord-Westfalia pe baza locurilor de muncă 
promise de către societate. Petiționarul invită comisia să ia măsuri pentru a opri lucrările și a 
examina în ce măsură proiectul reprezintă o amenințare la adresa speciilor rare de faună și 
floră.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008.

Petiția face referire la construcția unei conducte de monoxid de carbon, având o lungime de 
68 de kilometri, de-a lungul văii Rinului. 

Petiționarul este nemulțumit de faptul că lucrările de construcție au fost demarate fără a se 
ține seama nici de mediul înconjurător, nici de securitatea rezidenților locali, menționând că 
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respectiva conductă va traversa zone de agrement, păduri și terenuri agricole, trecând de 
asemenea prin apropierea zonelor rezidențiale. 

Petiționarul susține că proiectul a fost grăbit în 2004 de către parlamentul landului Renania de 
Nord-Westfalia fără a se ține seama de efectele asupra mediului, în baza locurilor de muncă 
promise de către întreprindere. 

Proiectul la care face referire petiționarul cade sub incidența Directivei Consiliului
85/337/CEE1 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului
(„Directiva EIA”), astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE2 și 2003/35/CE3. 
Conform directivei, proiectele care pot avea efecte însemnate asupra mediului prin, printre 
altele, natura, mărimea sau locația acestora trebuie supuse unei evaluări privind efectele lor 
asupra mediului înainte de a fi aprobate.

Atunci când se efectuează o evaluare a impactului asupra mediului (EIA), este necesară 
identificarea și evaluarea efectelor probabile ale proiectului asupra mediului și trebuie propuse 
măsuri în vederea evitării, reducerii sau, dacă este posibil, a remedierii efectelor dăunătoare 
semnificative.

Potrivit informațiilor disponibile, o procedură completă de evaluare a impactului (EIA) 
privind construcția conductei a avut loc, în conformitate cu dispozițiile Directivei EIA. 
Aprobarea de punere în aplicare (Planfeststellungsbeschluss) a sus-menționatei EIA a fost 
emisă de către guvernul local al districtului Düsseldorf la 14.2.2007 (dosarul nr. 5418/8- BIS)
și a fost publicată în publicațiile oficiale ale localităților afectate.

Concluzii

În urma examinării informațiilor, Comisia nu a putut stabili existența vreunei încălcări a 
legislației comunitare de mediu și, prin urmare, nu poate investiga în continuare aceste 
chestiuni.
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