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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0303/2009, внесена от Bärbel и Michael Keller, с германско 
гражданство, от името на „Bürgerinitiative Oldisleben“, относно изграждането 
на свинеферма

1. Резюме на петицията

Вносителите протестират срещу плановете за изграждане на свинеферма, в която 
според твърденията им ще бъдат угоявани 24 000 свине годишно. Вносителите 
заявяват, че фермата ще бъде построена на 900 метра разстояние от природния резерват 
„Esperstedter Ried“ и близо до резерватите „Hainleite“ и „Kyffhäuser“ (територии от 
Натура 2000). Вносителите твърдят, че за изграждането на такъв тип стопанство в 
близост до тези природни резервати следва да се извърши оценка на въздействието 
върху околната среда. Близо до планираното стопанство има и неизползваеми обекти за 
добив на чакъл, където водата вече е с ниско съдържание на хранителни вещества. Тези 
обекти също са защитени и вносителите се опасяват, че могат да бъдат нанесени 
сериозни щети, ако там попадне тор от свинефермата (развитие на водорасли). Според 
вносителите, реализирането на проекта за свинеферма би нарушило няколко 
европейски директиви, сред които Директивата за местообитанията, Директивата за 
птиците и Директивата относно националните тавани за емисии на някои атмосферни 
замърсители. Те също така посочват, че природният резерват „Esperstedter Ried“ е 
получил финансиране от Общността за периода 2000—2008 г. Вносителите молят 
Европейския парламент да се намеси и да спре изграждането на свинефермата.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.
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Натура 2000 е европейска екологична мрежа от територии, създадена съгласно 
Директивата за местообитанията.1. Основната й цел е защитата на местообитанията и 
растителните и животинските видове, които са от интерес за Общността, в рамките на 
Европейския съюз. Тя се състои както от специални защитени територии (СЗТ), 
определени съгласно Директива за местообитанията от 1992 г., така и от специални 
защитени зони (СЗЗ), класифицирани съгласно Директивата за птиците от 1979 г.2

Отделните държави-членки сами вземат решенията във връзка с изграждането, 
например, на свинеферма на тяхна територия, като спазват задълженията си съгласно 
законодателството на Общността. В случай че територии от мрежата Натура 2000 могат 
да бъдат засегнати от даден проект, тези задължения, наред с другото, включват 
необходимостта от оценка на въздействието на проекта за целите на опазването на 
засегнатата(ите) територия(и) и проучването на алтернативни решения. Съгласно член 
6, параграф 4 от Директивата за местообитанията, план или проект, който ще окаже 
отрицателно въздействие върху специална защитена територия, може да бъде 
осъществен единствено поради наложителни причини от по-важен обществен интерес и 
поради липсата на алтернативно решение. В такъв случай, кохерентността на мрежата 
Натура 2000 следва да се гарантира чрез реализирането на компенсаторни мерки. 

Предоставената от вносителите на петицията информация не съдържа данни, които да 
показват, че съществува нарушение на Директивата за местообитанията или на 
Директивата за птиците във връзка с планираната свинеферма. 

Заключение

Тъй като процедурата по издаване на разрешение все още не е приключила, Комисията 
не може да предприеме никакви действия. Поради това вносителите следва да бъдат 
приканени да се свържат директно с националните компетентни органи, като поискат 
по-подробна информация относно процедурата по издаване на разрешение. Ако след 
като получат тази информация, вносителите все още са на мнение, че 
законодателството на ЕС е било нарушено, все още имат възможности да повдигнат 
въпроса на европейско равнище.

4. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Коментари на Комисията

От първото съобщение относно петиция 303/2009 вносителят на петицията е препратил 
допълнителна информация относно въпросния проект, включително копие от 
разрешението на компетентните органи за свинефермата. В своето първо съобщение 
Комисията не е била в състояние да предприеме никакви действия, тъй като 
процедурата по издаване на разрешение все още не е била приключила.

                                               
1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и 

на дивата флора и фауна, ОВL206, 22.7.1992 г., стр. 7.
2 Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 година относно опазването на дивите птици, ОВ L 

103 от 25 април 1979 г., стр. 1.
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На 26 май 2010 г. регионалният орган на федерална провинция Тюрингия е одобрил 
проект за голяма развъдна и угоителна ферма за 8 640 прасета, включително 
съхранение на 6 000 m3 отпадъчни води в община Oldisleben, окръг Kyffhäuserkreis. 
Проектът е разположен много близо до следните територии от интерес за Общността:

a) „Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern“ (DE4633303) и „Helme-Unstrud-
Niederung“ (DE4633420) са на по-малко от 1 500 m от проекта;

б) „Hainleite-Wipperdurchbruch-Kranichholz“ (DE4631302) и „Hainleite-Westliche 
Schmücke“ (DE4632420) са на по-малко от 4 000 m от проекта.

„Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern“ е една от малкото зони освен морския бряг, в 
които растат растения като халофитите, поради наличието на сол в местната почва. 
Халофитите имат конкурентен недостатък в сравнение с други растения, тъй като 
растат по-бавно. Поради това вътрешните солени мочурища изискват добро 
управление, което е подкрепено с проекта EU-LIFE-Nature1. Методи за екстензивна 
паша, косене на пасищата и тръстиката и поддържане на водните ресурси с помпи и 
отводнителни канали се използват като мерки за опазване с цел поддържане или 
възстановяване на благоприятен природозащитен статус на вида местообитание.
Според министерството на земеделието, природата и опазването на околната среда на 
Тюрингия2 фермерите са важни действащи лица за поддръжката на тази зона 
посредством използването на екстензивни методи за управление на земята. Това 
показва, че тази зона от Натура 2000 функционира успоредно със земеделието, а не 
обратното, както твърди вносителят на петицията.

Съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията, 92/43/ЕИО3, планове 
или проекти, които не са непосредствено свързани с управлението на територията или 
не са необходими за него, но които могат да окажат значително влияние върху него, се 
подлагат на проверка, за да се оцени въздействието им върху територията от гледна 
точка на целите на съхраняването на тази територия. Това също така се отнася за ферми 
за угояване на добитък в близост до зона от Натура 2000. Първата стъпка на 
компетентните органи обаче е да проверят дали е вероятно проектът да окаже 
значително влияние, и ако това е така, да осигурят извършването на подходяща 
проверка.

Основният източник на възможно отрицателно въздействие върху зоната от Натура 
2000 би бил азот под формата на замърсяване на въздуха от миризма, предизвикана от 
амоняк, или чрез замърсяването на подпочвените води от нитрати. Комисията признава 
факта, че проектът е преразгледан на 28 октомври 2009 г., следователно след 
подаването на петицията от вносителя на петицията на 8 март 2009 г. В преработения 
вариант на проекта заявителят е внедрил двойна система за пречистване на мръсния 
въздух за елиминиране на 80 % от амоняка и 95 % от праховите частици. Съоръжението 
за съхранение на отпадъчни води има система за контрол на течовете и е построено от 

                                               
1 LIFE03 NAT/D/000005 2003-2008: Erhaltung und Entwicklung der Binnensalzstellen Nordthüringens.
2 Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (2008): "Binnensalzstellen um das 

Kyffhäusergebirge", стр. 17.
3 ОВ L 206, 22.7.1992 г.
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водонепропусклив бетон. Поради това може да бъде предотвратено замърсяване на 
подпочвените води или въздуха. В резултат на това на 26 май 2010 г. компетентният 
орган е направил заключението, че проектът за свинеферма няма да окаже значително 
влияние и че не е необходима проверка съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за 
местообитанията.

Заключение

Въз основа на предоставената от вносителя на петицията и националните органи 
информация, Комисията счита, че не е налице нарушение на законодателството на ЕС в 
областта на природата. 


