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Επανεξέταση και αναθεώρηση του λιγνιτικού σχεδιασμού στο NRW: Έναρξη διαδικασίας επανεξέτασης 
και αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 30 του νόμου περί κρατικού σχεδιασμού του NRW για τη 
διόρθωση της κύριας απόφασης του 2021: "Νέες προοπτικές για την περιοχή εξόρυξης λιγνίτη της 
Ρηνανίας". 
 
 
Αγαπητές κυρίες και κύριοι της Επιτροπής Αναφορών,  

Με το παρόν σας καλούμε να δρομολογήσετε την αναθεώρηση και αναθεώρηση του σχεδιασμού για τον 
λιγνίτη στην NRW ή να δώσετε εντολή στην αρμόδια αρχή να το πράξει. Ειδικότερα, από την άποψή μας, η 
βασική απόφαση 2021: "Νέες προοπτικές για την περιοχή εξόρυξης λιγνίτη στη Ρηνανία" πρέπει να 
αναθεωρηθεί. 

Βασικές βασικές παραδοχές, τόσο νομικές όσο και πραγματικές, για το σχεδιασμό του λιγνίτη στο NRW 
έχουν αλλάξει, οπότε πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 30 του νόμου περί κρατικού σχεδιασμού του NRW. 
Η κατευθυντήρια απόφαση του 2021 πρέπει να αναθεωρηθεί και να διορθωθεί προς τα κάτω όσον αφορά 
τις επιτρεπόμενες ποσότητες εξόρυξης λιγνίτη. 

Πρέπει να θεσπιστεί άμεσο μορατόριουμ εκκαθαρίσεων και κατεδαφίσεων ενόψει του υπαίθριου 
ορυχείου Garzweiler, ιδίως γύρω από το χωριό Lützerath. 

Αιτιολόγηση 

Αλλάξτε τις νομικές παραμέτρους: 

Με τη λεγόμενη "απόφαση για το μέλλον" 1 BvR 2656/18 του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού 
Δικαστηρίου (1), η έννοια της ελευθερίας επαναπροσδιορίστηκε. Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό 
Δικαστήριο αποφάσισε απερίφραστα ότι το ART 20a GG είναι ένας δικαστικός κανόνας. Συνεπώς, η 
συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία των μέσων διαβίωσης των μελλοντικών γενεών πρέπει να 
αποτελεί το πρότυπο για τη νομοθεσία και τα μέτρα της εκτελεστικής εξουσίας. 

Ειδικότερα, η Κατευθυντήρια Αρχή 2 β ορίζει το ειδικό καθήκον μέριμνας του κράτους και του νομοθέτη 
για τις μελλοντικές γενιές: "Εάν υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα σχετικά με τις περιβαλλοντικά 
σχετικές αιτιώδεις σχέσεις, το ειδικό καθήκον μέριμνας που επιβάλλεται στο νομοθέτη από το άρθρο 20α 
GG, επίσης προς όφελος των μελλοντικών γενεών, περιλαμβάνει τη συνεκτίμηση των ήδη ισχυρών 
ενδείξεων για την πιθανότητα σοβαρών ή μη αναστρέψιμων βλαβών". 

Αλλαγή των γεγονότων σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα: 

Η 6η έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) (2 ), που 
δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2021, αίρει πολλές αβεβαιότητες και παρέχει στους υπεύθυνους 
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χάραξης πολιτικής μια πολύ σαφή περίληψη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ("Περίληψη για τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής - SPM").  

Με τη δημοσίευση της 6ης έκθεσης αξιολόγησης της IPCC, οι μέγιστες ποσότητες εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτη θέρμανση του κλίματος 
αναθεωρήθηκαν σημαντικά προς τα κάτω.  

Η καταστροφή από τις πλημμύρες του Ιουλίου του 2021 μας έδειξε όλες τις επιπτώσεις που γίνονται ήδη 
αισθητές σήμερα.  

Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να θεωρηθεί ότι η ισχύουσα έκδοση της κατευθυντήριας απόφασης (3 ) δεν 
ανταποκρίνεται στα συνταγματικά πρότυπα και πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί, όπως θα εξηγηθεί 
παρακάτω. 

Δεδομένου ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας έχει επικυρώσει τη Συμφωνία του Παρισιού 
για την προστασία του κλίματος και η τήρηση του ορίου του 1,5°C αποτελεί πολιτική και κοινωνική 
συναίνεση, το Landtag του NRW πρέπει να λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 30 του νόμου περί 
κρατικού σχεδιασμού του NRW βάσει αυτών των τελευταίων ευρημάτων.  

Προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες ανθρώπινων ζωών και μέσων διαβίωσης με ζημιές 
δισεκατομμυρίων στο NRW και να τηρηθούν οι κατευθυντήριες αρχές της απόφασης "για το μέλλον", ο 
νομοθέτης πρέπει να χρησιμοποιήσει την υψηλότερη δυνατή πιθανότητα εμφάνισης 83% και το 
χαμηλότερο δυνατό όριο θερμοκρασίας 1,5°C από την 6η έκθεση αξιολόγησης της IPCC. Αυτό συνάδει 
ιδιαίτερα με την κατευθυντήρια αρχή 2δ της απόφασης "για το μέλλον". Ζητά τον περιορισμό της αύξησης 
της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5°C.  

Επιπλέον, σύμφωνα με την κατευθυντήρια αρχή 4, το κρατίδιο NRW πρέπει "να ξεκινήσει εγκαίρως τη 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα. Συγκεκριμένα, αυτό προϋποθέτει τη διαφανή διατύπωση σε 
πρώιμο στάδιο στόχων για την περαιτέρω μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίοι παρέχουν 
προσανατολισμό για τις αναγκαίες διαδικασίες ανάπτυξης και εφαρμογής και τους παρέχουν επαρκή 
βαθμό αναπτυξιακής πίεσης και ασφάλειας σχεδιασμού".  

Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι ο επιτρεπόμενος όγκος παραγωγής λιγνίτη πρέπει να μειωθεί 
σημαντικά.  

Ο πίνακας 5 του παραρτήματος 1 της απόφασης για την κύρια απόφαση 2021 αφορά τις προβλεπόμενες 
ανάγκες παραγωγής λιγνίτη στην περιοχή εξόρυξης της Ρηνανίας έως το 2038. Με τη δημοσίευση της 6ης 
έκθεσης αξιολόγησης της IPCC, οι όγκοι παραγωγής πρέπει να χαρακτηριστούν ως σημαντικά υπερβολικά 
υψηλοί για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τη συμφωνία του Παρισιού για την προστασία του 
κλίματος.  

Εάν οι εναπομείναντες προϋπολογισμοί για τα υπαίθρια ορυχεία Hambach και Garzweiler υπολογιστούν 
με βάση τον πίνακα SPM.2 της 6ης έκθεσης αξιολόγησης της IPCC, απομένει ένας εναπομείνας 
προϋπολογισμός διοξειδίου του άνθρακα 0,1 γιγατόνων για ένα όριο 1,5°C με πιθανότητα στόχου 83%.  

Αυτό αντιστοιχεί σε μέγιστη απόσυρση 100 εκατομμυρίων τόνων λιγνίτη για τα δύο υπαίθρια ορυχεία 
Hambach και Garzweiler από την 01.01.2020.  

Ο υπολογισμός είναι ανάλογος με τη δήλωση σχετικά με το σχέδιο της κατευθυντήριας απόφασης "Μια 
βιώσιμη προοπτική για τη μεταλλευτική περιοχή της Ρηνανίας" από τους Parents for Future GERMANY et. 
al. (4) και προκύπτει ως εξής:  
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Με βάση τον προαναφερθέντα πίνακα SPM.2, ο εναπομένον παγκόσμιος προϋπολογισμός των αερίων 
του θερμοκηπίου (χωρίς πρόσθετες επιπτώσεις στο γήινο σύστημα) ανέρχεται σε 300 γιγατόνους 
ισοδυνάμων διοξειδίου του άνθρακα την 01.01.2020.  

Με κατανομή σύμφωνα με το πληθυσμιακό κλειδί, ο γερμανικός προϋπολογισμός υπολειμμάτων 
ανέρχεται σε 3 γιγατόνους ισοδυνάμων διοξειδίου του άνθρακα με μερίδιο 1,1% του παγκόσμιου 
πληθυσμού.  

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στα υπαίθρια ορυχεία Hambach και Garzweiler 
αντιπροσωπεύει περίπου το 4% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Γερμανίας. Χρησιμοποιώντας 
τον συνήθη κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο 1 τόνος λιγνίτη εκπέμπει 1 τόνο CO2 κατά τη μετατροπή του 
σε ηλεκτρική ενέργεια, αυτό οδηγεί σε μέγιστο όγκο παραγωγής 100 εκατομμυρίων τόνων λιγνίτη από τα 
δύο υπαίθρια ορυχεία από τον Ιανουάριο του 2020.  

Επιφυλασσόμαστε επίσης του δικαιώματός μας να προβάλουμε τις ανησυχίες μας βάσει του άρθρου 67 ή 
68 του Συντάγματος του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. 

Με εκτίμηση 

Näide Échantillon 
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