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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1136/2007, ingiven av Heinz-Peter Schepputat (tysk medborgare), 
om att skydda Rhendalen från byggande av en koloxidledning av företaget 
Bayer Material Science

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot att man påbörjat arbetet med att dra en koloxidledning genom 
Rhendalen, och hävdar att ingen hänsyn har tagits till miljön och lokalbefolkningens säkerhet. 
Framställaren förklarar att den 65 kilometer långa ledningen kommer att löpa genom parker, 
skogsmarker och fält och nära bostadsområden. Det förefaller som om projektet röstades 
igenom av Nordrhein-Westfalens parlament 2004 på grund av de arbetstillfällen som företaget 
lovade. Framställaren uppmanar utskottet för framställningar att vidta åtgärder för att stoppa 
arbetet och undersöka i vilken omfattning projektet utgör ett hot mot sällsynt flora och fauna.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 25 mars 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008

“Framställningen rör byggandet av en 68 kilometer lång koloxidledning genom Rhendalen.

Framställaren klagar på att byggarbetet inleddes utan hänsyn till vare sig miljön eller 
lokalbefolkningens säkerhet, genom att peka på att ledningen kommer att löpa genom parker, 
skogsmarker och fält och nära bostadsområden.



PE414.249v01-00 2/2 CM\747370SV.doc

SV

Framställaren hävdar vidare att projektet röstades igenom av Nordrhein-Westfalens parlament 
2004 utan att man tog hänsyn till inverkan på miljön, på grund av de arbetstillfällen som 
företaget lovade.

Projektet som framställaren hänvisar till ligger inom räckvidden för rådets 
direktiv 85/337/EEG1 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata 
projekt (“MKB-direktivet”), ändrat genom direktiv 97/11/EG2 och 2003/35/EG3. Enligt detta 
direktiv måste projekt som sannolikt kommer att ha en betydande inverkan på miljön genom 
bland annat sin karaktär, storlek eller läge, underkastas en bedömning av sin inverkan på 
miljön innan de godkänns.

När man upprättar en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) måste man fastställa och bedöma 
projektets sannolika inverkan på miljön, och föreslå åtgärder för att undvika, reducera och om 
möjligt avhjälpa betydande negativ inverkan.

Enligt den tillgängliga informationen upprättades en fullständig miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) för byggandet av ledningen, i enlighet med bestämmelserna i MKB-direktivet. 
Distriktsmyndigheten i Düsseldorf gav sitt godkännande (Planfeststellungsbeschluss) till 
ovanstående MKB den 14 februari 2007 (ärende nr 5418/8 bis) och detta publicerades i de 
berörda orternas officiella tidningar.

Slutsatser

Under dessa omständigheter kan kommissionen inte fastställa något brott mot Europeiska 
gemenskapernas miljölagstiftning och kan inte ytterligare sysselsätta sig med denna fråga.”

                                               
1 EGT L 175, 5.7.1985.
2 EGT L 73, 14.3.1997.
3 EUT L 156, 25.6.2003.
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