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Преглед и преразглеждане на планирането на добива на лигнитни въглища в СРВ: започване на 
процедура за преглед и преразглеждане съгласно член 30 от Закона за планиране на провинция 
СРВ с цел коригиране на водещото решение от 2021 г.: "Нови перспективи за региона за добив на 
лигнитни въглища в Рейн". 
 
 
Уважаеми дами и господа от комисията по петиции,  

С настоящото Ви призоваваме да инициирате преглед и преразглеждане на планирането на 
лигнитните въглища в СРВ или да възложите това на компетентния орган. По-специално, от наша 
гледна точка, ключовото решение 2021: "Нови перспективи за района на добив на лигнитни въглища 
в Рейн" трябва да бъде преразгледано. 

Съществените основни предпоставки, както правни, така и фактически, за планирането на добива на 
лигнитни въглища в ШРВ са се променили, така че трябва да се приложи член 30 от Закона за 
планиране на провинция ШРВ. Водещото решение от 2021 г. трябва да бъде преразгледано и 
коригирано в посока надолу по отношение на допустимите количества за добив на лигнитни 
въглища. 

Трябва да бъде въведен незабавен мораториум върху разчистването и разрушаването на сгради в 
района на откритата мина Гарцвайлер, особено около село Лютцерат. 

Оправдание 

Променете правните параметри: 

С така нареченото "решение за бъдещето" 1 BvR 2656/18 на Федералния конституционен съд (1 ) 
понятието за свобода беше предефинирано. Федералният конституционен съд недвусмислено реши, 
че чл. 20a GG е норма, която подлежи на съдебно обжалване. Следователно конституционно 
закрепената защита на поминъка на бъдещите поколения трябва да бъде стандарт за 
законодателството и мерките на изпълнителната власт. 

По-специално, в ръководен принцип 2б се определя специалното задължение за грижа на 
държавата и законодателя за бъдещите поколения: "Ако съществува научна несигурност относно 
причинно-следствените връзки, свързани с околната среда, специалното задължение за грижа, 
наложено на законодателя от член 20а от ДГ, също в полза на бъдещите поколения, включва 
вземането под внимание на вече солидни индикации за възможността от сериозни или необратими 
увреждания." 

Промяна на фактите в съответствие с най-новите научни открития: 

https://www.deepl.com/
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Шестият доклад за оценка на Междуправителствената експертна група по изменение на климата 
(МГИК) (2), публикуван през август 2021 г., премахва много несигурности и предоставя на политиците 
много ясно резюме за тях ("Резюме за политиците - SPM").  

С публикуването на шестия доклад за оценка на IPCC максималните количества емисии на парникови 
газове, които по всяка вероятност няма да доведат до неконтролируемо затопляне на климата, бяха 
преразгледани значително надолу.  

Бедствието от наводненията през юли 2021 г. ни показа всички последици, които вече се усещат 
днес.  

В този контекст може да се приеме, че настоящата версия на ръководното решение (3) не отговаря 
на конституционните стандарти и следователно трябва да бъде изменена, както ще бъде обяснено 
по-долу. 

Тъй като Федерална република Германия е ратифицирала Парижкото споразумение за опазване на 
климата и спазването на границата от 1,5°C е политически и социален консенсус, Ландтагът на 
провинция СРВ трябва да предприеме действия в съответствие с член 30 от Закона за планиране на 
провинция СРВ въз основа на тези последни констатации.  

За да се избегнат по-нататъшни загуби на човешки живот и препитание с милиардни щети в 
провинция Шварцвалд и за да се спазят водещите принципи на решението "за бъдещето", 
законодателят трябва да използва най-високата възможна вероятност за настъпване от 83% и най-
ниската възможна температурна граница от 1,5°C от Шестия доклад за оценка на МГИК. Това е 
особено в съответствие с ръководен принцип 2г от решението "за бъдещето". В него се призовава за 
ограничаване на повишаването на средната глобална температура до 1,5°C.  

Освен това, съгласно ръководен принцип 4, провинция Северен Рейн-Вестфалия трябва 
"своевременно да започне прехода към климатична неутралност. Конкретно това изисква на ранен 
етап да се формулират прозрачни цели за по-нататъшно намаляване на парниковите газове, които да 
ориентират необходимите процеси на развитие и изпълнение и да им осигурят достатъчна степен на 
натиск върху развитието и сигурност при планирането".  

Това означава, наред с другото, че допустимите обеми за производство на лигнитни въглища 
трябва да бъдат значително намалени.  

В таблица 5 от приложение 1 към Водещото решение за 2021 г. се разглеждат прогнозните 
нужди от производство на лигнитни въглища в района на добив в Рейн до 2038 г. След 
публикуването на шестия доклад за оценка на МГИК производствените обеми трябва да бъдат 
класифицирани като значително твърде високи, за да се гарантира спазването на Парижкото 
споразумение за опазване на климата.  

Ако останалите бюджети за откритите мини в Хамбах и Гарцвайлер се изчислят въз основа на 
таблица SPM.2 от 6-ия доклад за оценка на МГИК, остава остатъчен бюджет от 0,1 гигатона CO2 
за граница от 1,5°C с вероятност за постигане на целта от 83%.  

Това съответства на максимално изтегляне на 100 милиона тона лигнитни въглища за двете 
открити мини Хамбах и Гарцвайлер от 01.01.2020 г.  

Изчислението е аналогично на изявлението относно проекта на ръководното решение 
"Устойчива перспектива за минната зона на Рейн" на "Родители за бъдещето" - ГЕРМАНИЯ и 
др. (4) и се получава по следния начин:  
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Въз основа на гореспоменатата таблица SPM.2 оставащият глобален бюджет за CO2 (без 
допълнителни последици в земната система) е 300 гигатона еквиваленти на CO2 към 
01.01.2020 г.  

При разпределение според ключа на населението остатъчният бюджет на Германия възлиза 
на 3 гигатона еквиваленти на CO2 при дял от 1,1 % от световното население.  

Производството на електроенергия от лигнитни въглища в откритите мини Хамбах и 
Гарцвайлер е причина за около 4 % от емисиите на парникови газове в Германия. Като се 
използва обичайното правило, че 1 тон лигнитни въглища отделя 1 тон CO2, когато се 
превръща в електроенергия, това води до максимален производствен обем от 100 милиона 
тона лигнитни въглища от двете открити мини от януари 2020 г.  

Освен това си запазваме правото да изразим опасенията си съгласно член 67 или 68 от 
Конституцията на провинция Северен Рейн-Вестфалия. 

С уважение 

Näide Échantillon 
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