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Reexaminarea și revizuirea planificării lignitului în NRW: inițierea unei proceduri de reexaminare și 
revizuire în conformitate cu articolul 30 din Legea privind planificarea de stat din NRW pentru a corecta 
decizia principală din 2021: "Noi perspective pentru regiunea renană de exploatare a lignitului". 

 
 
 
Stimate doamne și domni din Comisia pentru petiții,  

Prin prezenta, vă solicităm să inițiați o analiză și o revizuire a planificării lignitului în NRW sau să însărcinați 
autoritatea competentă să facă acest lucru. În special, din punctul nostru de vedere, decizia cheie 2021: 
"Noi perspective pentru zona de exploatare a lignitului din Renania" trebuie revizuită. 

Presupunerile de bază esențiale, atât juridice, cât și faptice, pentru planificarea lignitului în NRW s-au 
schimbat, astfel încât trebuie aplicat articolul 30 din Legea privind planificarea landului NRW. Decizia de 
orientare din 2021 trebuie revizuită și corectată în jos în ceea ce privește cantitățile de lignit admise pentru 
extracția de lignit. 

În perioada premergătoare exploatării minei de la Garzweiler, trebuie să se aplice imediat un moratoriu 
asupra defrișărilor și demolărilor, în special în jurul satului Lützerath. 

Justificare 

Modificați parametrii legali: 

Odată cu așa-numita "hotărâre pentru viitor" 1 BvR 2656/18 a Curții Constituționale Federale (1), conceptul 
de libertate a fost redefinit. Curtea Constituțională Federală a decis fără echivoc că ART 20a GG este o 
normă justițiabilă. Prin urmare, protecția, consacrată prin Constituție, a mijloacelor de trai ale generațiilor 
viitoare trebuie să fie standardul pentru legislație și măsurile executivului. 

În special, Principiul director 2 b definește datoria specială de diligență a statului și a legiuitorului față de 
generațiile viitoare: "Dacă există incertitudine științifică cu privire la relațiile cauzale relevante pentru 
mediu, datoria specială de diligență impusă legiuitorului prin art. 20a GG, de asemenea în beneficiul 
generațiilor viitoare, include luarea în considerare a indicațiilor deja solide privind posibilitatea unor 
deteriorări grave sau ireversibile." 

Schimbarea faptelor în funcție de cele mai recente descoperiri științifice: 

Cel de-al 6-lea Raport de evaluare al Grupului interguvernamental de experți privind schimbările climatice 
(IPCC) (2), publicat în august 2021, înlătură multe incertitudini și oferă factorilor de decizie un rezumat 
foarte clar pentru factorii de decizie ("Summary for Policymakers - SPM").  
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Odată cu publicarea celui de-al șaselea raport de evaluare al IPCC, cantitățile maxime de emisii de gaze cu 
efect de seră care, după toate probabilitățile, nu vor duce la o încălzire incontrolabilă a climei au fost 
revizuite semnificativ în jos.  

Dezastrul provocat de inundațiile din iulie 2021 ne-a arătat toate efectele care se resimt deja astăzi.  

În acest context, se poate presupune că versiunea actuală a deciziei de orientare (3) nu respectă 
standardele constituționale și, prin urmare, trebuie să fie modificată, după cum se va explica mai jos. 

Având în vedere că Republica Federală Germania a ratificat Acordul de la Paris privind protecția climei, iar 
respectarea limitei de 1,5°C reprezintă un consens politic și social, Landtag-ul din NRW trebuie să ia măsuri 
în conformitate cu articolul 30 din Legea privind planificarea landului NRW pe baza acestor ultime 
constatări.  

Pentru a evita alte pierderi de vieți omenești și mijloace de trai, cu pagube de miliarde în NRW, și pentru a 
respecta principiile directoare ale hotărârii "pentru viitor", legiuitorul trebuie să utilizeze cea mai mare 
probabilitate posibilă de apariție de 83% și cea mai mică limită de temperatură posibilă de 1,5°C din cel de-
al 6-lea raport de evaluare al IPCC. Acest lucru este în special în conformitate cu principiul director 2d din 
hotărârea "Pentru viitor". Acesta solicită limitarea creșterii temperaturii medii globale la 1,5°C.  

În plus, conform principiului director 4, landul NRW trebuie "să inițieze tranziția către neutralitatea 
climatică în timp util. În termeni concreți, acest lucru necesită formularea din timp a unor obiective 
transparente pentru reducerea suplimentară a emisiilor de gaze cu efect de seră, care să orienteze 
procesele de dezvoltare și de punere în aplicare necesare și să le ofere un grad suficient de presiune asupra 
dezvoltării și de certitudine în ceea ce privește planificarea". 

Acest lucru înseamnă, printre altele, că volumele de producție de lignit permise trebuie să fie reduse 
semnificativ.  

Tabelul 5 din anexa 1 la Decizia 2021 se referă la necesarul de producție de lignit prognozat în zona minieră 
renană până în 2038. Odată cu publicarea celui de-al șaselea raport de evaluare al IPCC, volumele de 
producție trebuie să fie clasificate ca fiind semnificativ prea mari pentru a asigura respectarea acordului de 
protecție a climei de la Paris.  

În cazul în care bugetele rămase pentru minele de la Hambach și Garzweiler sunt calculate pe baza 
tabelului SPM.2 din cel de-al șaselea raport de evaluare al IPCC, rămâne un buget rezidual de dioxid de 
carbon de 0,1 gigatonă pentru o limită de 1,5°C cu o probabilitate țintă de 83%.  

Acest lucru corespunde unei retrageri maxime de 100 de milioane de tone de lignit pentru cele două mine 
în aer liber Hambach și Garzweiler începând cu 01.01.2020.  

Calculul este analog cu declarația privind proiectul de decizie de orientare "O perspectivă durabilă pentru 
zona minieră renană" de către Părinți pentru viitor GERMANIA et. al. (4) și se obține după cum urmează:  

Pe baza tabelului SPM.2 menționat mai sus, bugetul global de gaze cu efect de seră rămas (fără 
repercusiuni suplimentare în sistemul Pământului) este de 300 gigatonneli de echivalent dioxid de carbon 
la 01.01.2020.  

Cu o distribuție în funcție de cheia de repartiție a populației, bugetul rezidual al Germaniei este de 3 
gigatone de echivalent dioxid de carbon, cu o pondere de 1,1% din populația mondială.  

Producția de energie electrică pe bază de lignit de la minele de la Hambach și Garzweiler reprezintă 
aproximativ 4% din emisiile de gaze cu efect de seră din Germania. Utilizând regula de bază obișnuită, 
conform căreia 1 t de lignit emite 1 t de CO2 atunci când este transformat în energie electrică, rezultă un 



  Seite 3 

volum maxim de producție de 100 de milioane de tone de lignit din cele două mine în aer liber începând cu 
ianuarie 2020.  

Ne rezervăm, de asemenea, dreptul de a ne exprima îngrijorarea în temeiul articolului 67 sau 68 din 
Constituția landului Renania de Nord-Westfalia. 

Cu deosebită considerație 

Näide Échantillon 
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