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NRW pruunsöeplaneeringu läbivaatamine ja läbivaatamine: NRW riigi planeerimisseaduse artikli 30 
kohase läbivaatamis- ja läbivaatamismenetluse algatamine, et korrigeerida 2021. aasta juhtotsust: "Reini 
pruunsöekaevanduspiirkonna uued perspektiivid". 
 
 
Lugupeetud petitsioonikomisjoni daamid ja härrad,  

Käesolevaga kutsume teid üles algatama pruunsöe planeerimise läbivaatamist ja ülevaatamist NRWs või 
andma pädevale asutusele selleks korralduse. Eelkõige tuleb meie seisukohalt vaadata läbi põhiline otsus 
2021: "Reinimaa pruunsöekaevanduspiirkonna uued perspektiivid". 

NRW pruunsöe planeerimise olulised õiguslikud ja faktilised eeldused on muutunud, mistõttu tuleb 
kohaldada NRW riigi planeerimisseaduse artiklit 30. 2021. aasta suunav otsus tuleb läbi vaadata ja 
korrigeerida allapoole lubatud pruunsöe kaevandamise koguste osas. 

Garzweileri avakaevanduse eel tuleb kehtestada viivitamatu raie- ja lammutusmoratoorium, eriti Lützerathi 
küla ümbruses. 

Põhjendus 

Muuda õiguslikke parameetreid: 

Liitvabariigi konstitutsioonikohtu nn tulevikuotsusega 1 BvR 2656/18 (1) on vabaduse mõiste uuesti 
määratletud. Liitvabariigi konstitutsioonikohus on üheselt otsustanud, et GG artikkel 20a on õigustatud 
norm. Seega peab põhiseaduses sätestatud tulevaste põlvkondade elatusvahendite kaitse olema 
seadusandluse ja täitevvõimu meetmete standardiks. 

Eelkõige määratleb juhtpõhimõte 2 b riigi ja seadusandja erilist hoolsuskohustust tulevaste põlvkondade 
suhtes: "Kui on teaduslik ebakindlus keskkonna seisukohalt oluliste põhjusliku seoste suhtes, hõlmab GG 
artikliga 20a seadusandjale pandud eriline hoolsuskohustus ka tulevaste põlvkondade huvides juba kindlate 
viidete arvestamist tõsiste või pöördumatute kahjustuste võimalikkuse kohta.". 

Faktide muutmine vastavalt uusimatele teaduslikele tulemustele: 

2021. aasta augustis avaldatud valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) 6. hindamisaruanne (2) 
kõrvaldab paljud ebakindlused ja annab poliitikakujundajatele väga selge kokkuvõtte ("Summary for 
Policymakers - SPM").  

IPCC 6. hindamisaruande avaldamisega on kasvuhoonegaaside heitkoguste maksimumkoguseid, mis suure 
tõenäosusega ei põhjusta kontrollimatut kliimasoojenemist, oluliselt allapoole korrigeeritud.  
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Juuli 2021. aasta üleujutuskatastroof on näidanud meile kõiki mõjusid, mis on juba praegu tunda.  

Selle taustal võib eeldada, et juhtotsuse praegune versioon (3 ) ei vasta põhiseaduslikele normidele ja seda 
tuleb seetõttu muuta, nagu allpool selgitatakse. 

Kuna Saksamaa Liitvabariik on ratifitseerinud Pariisi kliimakaitselepingu ja 1,5 °C piiri järgimine on poliitiline 
ja ühiskondlik konsensus, peab NRW liidumaa maavanem vastavalt NRW riigiplaneerimisseaduse artiklile 
30 võtma meetmeid nende viimaste järelduste alusel.  

Selleks, et vältida inimelude ja elatusvahendite edasist kaotust, mis toob kaasa miljardeid eurodes 
ulatuvaid kahjusid Nordrhein-Westfalenis, ning järgida "Tuleviku jaoks" otsuse juhtpõhimõtteid, peab 
seadusandja kasutama kõrgeimat võimalikku 83% tõenäosust ja madalaimat võimalikku temperatuuri 
piirväärtust 1,5 °C, mis on esitatud valitsustevahelise kliimamuutuste rühma kuuendas hindamisaruandes 
(IPCC). See on eelkõige kooskõlas otsuse "Tulevikku" juhtpõhimõttega 2d. Selles kutsutakse üles piirama 
globaalse keskmise temperatuuri tõusu 1,5 °C-ni.  

Lisaks peab NRW liidumaa vastavalt juhtpõhimõttele 4 "algatama õigeaegselt ülemineku 
kliimaneutraalsusele". Konkreetselt tähendab see, et varakult tuleb sõnastada läbipaistvad eesmärgid 
kasvuhoonegaaside edasiseks vähendamiseks, mis annavad suuniseid vajalikele arengu- ja 
rakendusprotsessidele ning annavad neile piisava arengusurve ja planeerimiskindluse."  

See tähendab muu hulgas, et lubatud pruunsöe tootmismahte tuleb oluliselt vähendada.  

Juhtotsuse 2021. aasta 1. lisa tabelis 5 on esitatud prognoositav pruunsöe tootmisvajadus Reinimaa 
kaevandamispiirkonnas kuni aastani 2038. IPCC 6. hindamisaruande avaldamisega tuleb 
tootmismahud liigitada oluliselt liiga suureks, et tagada Pariisi kliimakaitselepingu täitmine.  

Kui Hambachi ja Garzweileri päevakaevanduste järelejäänud eelarved arvutatakse IPCC 6. 
hindamisaruande tabeli SPM.2 alusel, jääb 1,5 °C piirväärtuse puhul 83%-lise sihttõenäosusega 0,1 
gigatonni süsinikdioksiidi jääk-eelarve.  

See vastab 100 miljoni tonni pruunsöe maksimaalsele kõrvaldamisele kahe päevakaevanduse puhul 
Hambachis ja Garzweileris alates 01.01.2020.  

Arvutus on analoogne Parents for Future GERMANY jt. avaldusega juhtotsuse "Reinimaa 
kaevanduspiirkonna jätkusuutlik perspektiiv" eelnõu kohta. (4) ja on tuletatud järgmiselt:  

Eespool nimetatud tabeli SPM.2 põhjal on globaalne kasvuhoonegaaside eelarve (ilma täiendavate 
tagajärgedeta Maa süsteemis) 300 gigatonni süsinikdioksiidi ekvivalenti seisuga 01.01.2020.  

Rahvastikukategooria järgi jaotatuna on Saksamaa jääkideelarve 3 gigatonni süsinikdioksiidi 
ekvivalenti 1,1%-lise osakaaluga maailma rahvastikust.  

Hambachi ja Garzweileri päevakaevanduste pruunsöe elektritootmine moodustab umbes 4% 
Saksamaa kasvuhoonegaaside heitkogustest. Kasutades tavapärast rusikareeglit, mille kohaselt 1 tonn 
pruunsütt tekitab elektrienergiaks muundamisel 1 tonni CO2, tähendab see, et alates 2020. aasta 
jaanuarist on kahe päevakaevanduse maksimaalne tootmismaht 100 miljonit tonni pruunsütt.  

Lisaks sellele jätame endale õiguse esitada oma muret Nordrhein-Westfaleni liidumaa põhiseaduse 
artikli 67 või 68 alusel. 

Lugupidamisega 

Näide Échantillon 
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