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A lignittervezés felülvizsgálata és felülvizsgálata NRW-ben: felülvizsgálati és felülvizsgálati eljárás 
kezdeményezése az NRW állami tervezési törvény 30. cikke alapján a 2021. évi "A rajnai lignitbányászati 
régió új perspektívái" című vezető határozat korrekciója érdekében. 
 
 
Tisztelt Petíciós Bizottság Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  

Ezúton kérjük Önt, hogy kezdeményezze az NRW-ben a lignittervezés felülvizsgálatát és átdolgozását, vagy 
utasítsa erre az illetékes hatóságot. A mi szempontunkból különösen a 2021-es kulcsfontosságú 
határozatot kell felülvizsgálni: "A rajnai lignitbányászati terület új perspektívái". 

A lignittervezés alapvető jogi és ténybeli alapfeltevései megváltoztak, ezért az NRW tartományi tervezési 
törvény 30. cikkét kell alkalmazni. A 2021. évi irányadó határozatot felül kell vizsgálni és lefelé kell 
korrigálni a megengedett lignitkitermelési mennyiségek tekintetében. 

A Garzweiler külszíni bánya építése előtt, különösen Lützerath falu környékén azonnali fakivágási és bontási 
moratóriumot kell bevezetni. 

Indoklás 

Módosítsa a jogi paramétereket: 

A Szövetségi Alkotmánybíróság 1 BvR 2656/18 számú, úgynevezett "a jövőre nézve" határozatával (1 ) a 
szabadság fogalmát újrafogalmazták. A Szövetségi Alkotmánybíróság egyértelműen úgy döntött, hogy a GG 
20a. cikke jogorvoslatra alkalmas norma. A jövő nemzedékek megélhetésének alkotmányosan rögzített 
védelmének ezért a jogalkotás és a végrehajtó hatalom intézkedései során a mércét kell képeznie. 

Különösen a 2. b. vezérelv határozza meg az állam és a jogalkotó különleges gondossági kötelezettségét a 
jövő nemzedékekkel szemben: "Ha a környezet szempontjából releváns ok-okozati összefüggésekkel 
kapcsolatban tudományos bizonytalanság áll fenn, a GG 20a. cikke által a jogalkotóra rótt különleges 
gondossági kötelezettség - a jövő nemzedékek érdekében is - magában foglalja a súlyos vagy 
visszafordíthatatlan károsodások lehetőségére vonatkozó, már most is szilárd jelek figyelembevételét.". 

A tények megváltoztatása a legújabb tudományos eredményeknek megfelelően: 

Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport (IPCC) 2021 augusztusában közzétett 6. 
értékelő jelentése (2 ) számos bizonytalanságot kiküszöböl, és a politikai döntéshozók számára nagyon 
világos összefoglalót nyújt ("Summary for Policymakers - SPM").  

https://www.deepl.com/
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Az IPCC 6. értékelő jelentésének közzétételével jelentősen lefelé módosították az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának maximális mennyiségét, amely minden valószínűség szerint nem vezet az éghajlat 
ellenőrizhetetlen felmelegedéséhez.  

A 2021. júliusi árvízkatasztrófa megmutatta mindazokat a hatásokat, amelyek már ma is érezhetők.  

Ennek fényében feltételezhető, hogy az irányadó határozat jelenlegi változata (3 ) nem felel meg az 
alkotmányos normáknak, ezért azt módosítani kell, amint azt az alábbiakban kifejtjük. 

Mivel a Németországi Szövetségi Köztársaság ratifikálta a párizsi éghajlatvédelmi megállapodást, és a 1,5°C-
os határérték betartása politikai és társadalmi konszenzus, az NRW tartományi parlamentnek a legfrissebb 
megállapítások alapján az NRW tartományi tervezési törvény 30. cikke szerint intézkednie kell.  

Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az emberi élet és a megélhetés további, milliárdos károkat 
okozó elvesztése Észak-Rajna-Vidéken, és hogy megfeleljen a "jövőért" ítélet vezérelveinek, a jogalkotónak 
a lehető legnagyobb, 83%-os bekövetkezési valószínűséget és a lehető legalacsonyabb, 1,5°C-os 
hőmérsékleti határértéket kell alkalmaznia az IPCC 6. értékelő jelentéséből. Ez különösen összhangban van 
a "jövőért" ítélet 2d. vezérelvével. A globális átlaghőmérséklet emelkedésének 1,5°C-ra való korlátozására 
szólít fel.  

Továbbá a 4. vezérelv szerint NRW tartománynak "időben meg kell kezdenie a klímasemlegességre való 
átállást. Konkrétan ez megköveteli, hogy az üvegházhatású gázok további csökkentésére vonatkozó 
átlátható célokat már korai szakaszban megfogalmazzák, amelyek eligazítást adnak a szükséges fejlesztési 
és végrehajtási folyamatokhoz, és kellő mértékű fejlesztési nyomást és tervezési biztonságot biztosítanak 
számukra".  

Ez többek között azt jelenti, hogy a megengedett lignittermelés mennyiségét jelentősen csökkenteni kell.  

A 2021. évi vezetői határozat 1. mellékletének 5. táblázata a rajnai bányavidéken 2038-ig várható 
lignittermelési igényeket tartalmazza. Az IPCC 6. értékelő jelentésének közzétételével a termelési 
mennyiségeket jelentősen túl magasnak kell minősíteni ahhoz, hogy a párizsi éghajlatvédelmi 
megállapodásnak való megfelelés biztosítva legyen.  

Ha a Hambach és Garzweiler külszíni bányák fennmaradó költségvetését az IPCC 6. értékelő jelentésének 
SPM.2. táblázata alapján számoljuk ki, akkor az 1,5°C-os határértékhez 0,1 gigatonna szén-dioxid 
maradványköltségvetés marad 83%-os célvalószínűséggel.  

Ez a két külszíni bánya, Hambach és Garzweiler esetében 2020.01.01-től legfeljebb 100 millió tonna lignit 
kivonásának felel meg.  

A számítás analóg a Szülők a Jövőért NÉMETORSZÁG és társai által a "Fenntartható perspektíva a rajnai 
bányavidék számára" című iránymutató határozat tervezetéről szóló nyilatkozathoz. (4) és az alábbiak 
szerint származtatható:  

A fent említett SPM.2. táblázat alapján a fennmaradó globális üvegházhatású gázok költségvetése (a Föld 
rendszerében jelentkező további hatások nélkül) 300 gigatonna szén-dioxid-egyenérték 2020.01.01-én.  

A népességkulcs szerinti megoszlással a német maradék költségvetés 3 gigatonna szén-dioxid-egyenértéket 
tesz ki, a világ népességének 1,1%-os részesedése mellett.  

A Hambach és Garzweiler külszíni bányákból származó lignittüzelésű energiatermelés Németország 
üvegházhatású gázkibocsátásának mintegy 4%-át teszi ki. A szokásos ökölszabályt alkalmazva, miszerint 1 
tonna lignit 1 tonna CO2-t bocsát ki, amikor villamos energiává alakítják, ez azt eredményezi, hogy a két 
külszíni bánya 2020 januárjától legfeljebb 100 millió tonna lignitet termelhet.  
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Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy Észak-Rajna-Vesztfália tartomány alkotmányának 67. vagy 68. cikke 
alapján érvényesítsük aggályainkat. 

Tisztelettel 

Näide Échantillon 

 

Literatur 

1. Bundesverfassungsgericht (2021): Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021  
- 1 BvR 2656/18 -, Rn. 1-270, 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/rs20210324_1bvr265618.html  

2. IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis.  
Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, 
Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T. K. Maycock, 
T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.  
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/  

3. Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Ernergie (2021): Leitentscheidung 2021: 
Neue Perspektiven für das Rheinische Braunkohlerevier, Auswertung von aktuellen Studien über 
den prognostizierten Beitrag der Braunkohle für die Energieversorgung in Deutschland und  
Nordrhein-Westfalen, https://www.wirtschaft.nrw/pressemitteilung/landeskabinett-beschliesst-
neue-leitentscheidung  

4. Parents for Future GERMANY, Christians for Future, Teachers for Future GERMANY und 
Grandparents for Future Deutschland 2020: Stellungnahme zum Entwurf der Leitentscheidung 
“Eine nachhaltige Perspektive für das Rheinische Revier”, https://koelle4future.de/wp-
content/uploads/2020/11/2011-stellungnahme-leitentscheidung-final.pdf  

https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/rs20210324_1bvr265618.html
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
https://www.wirtschaft.nrw/pressemitteilung/landeskabinett-beschliesst-neue-leitentscheidung
https://www.wirtschaft.nrw/pressemitteilung/landeskabinett-beschliesst-neue-leitentscheidung
https://koelle4future.de/wp-content/uploads/2020/11/2011-stellungnahme-leitentscheidung-final.pdf
https://koelle4future.de/wp-content/uploads/2020/11/2011-stellungnahme-leitentscheidung-final.pdf

