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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0303/2009, των Bärbel και Michael Keller, γερμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της πρωτοβουλίας πολιτών «Bürgerinitiative Oldisleben» 
σχετικά με την κατασκευή μιας χοιροτροφικής εκμετάλλευσης

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες αντιτίθενται στα σχέδια κατασκευής μιας χοιροτροφικής εκμετάλλευσης 
στην οποία, όπως ισχυρίζονται, θα εκτρέφονται ετησίως 24.000 χοίροι. Οι αναφέροντες 
επισημαίνουν ότι οι εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν σε απόσταση 900 μέτρων από το 
φυσικό καταφύγιο Esperstedter Ried και πλησίον των καταφυγίων Hainleite και Kyffhäuser 
(περιοχές Natura 2000). Υποστηρίζουν δε ότι θα πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις περιοχές άμεσης γειτνίασης των εν λόγω φυσικών 
καταφυγίων για την κατασκευή αυτού του είδους της εκμετάλλευσης. Κοντά στη 
σχεδιαζόμενη εκμετάλλευση υπάρχουν επίσης εγκαταλελειμμένοι χώροι εξόρυξης λατύπης, 
όπου το νερό είναι ήδη χαμηλής θρεπτικής αξίας. Αυτοί έχουν επίσης προστατευθεί, και οι 
αναφέροντες φοβούνται ότι θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρή ζημία εάν τα λιπάσματα από 
τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις καταλήξουν εκεί (ανάπτυξη φυκιών). Σύμφωνα με τους 
αναφέροντες, θα παραβιαστούν διάφορες ευρωπαϊκές οδηγίες εάν υλοποιηθεί αυτό το έργο, 
όπως η οδηγία για τους οικοτόπους, η οδηγία για την προστασία των πτηνών και η οδηγία 
σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους. 
Αναφέρουν επίσης ότι το φυσικό καταφύγιο Esperstedter Ried έλαβε κοινοτική 
χρηματοδότηση την περίοδο 2000-2008. Οι αναφέροντες ζητούν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να παρέμβει και να διακόψει την κατασκευή της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Το Natura 2000 είναι το ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο τόπων που θεσπίστηκε στο πλαίσιο 
της οδηγίας για τους οικοτόπους1. Κύριος σκοπός του είναι η προστασία τύπων οικοτόπων 
και ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Περιλαμβάνει ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ) που έχουν χαρακτηρισθεί σύμφωνα με την 
οδηγία για τους οικοτόπους του 1992, καθώς και ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) που έχουν 
χαρακτηρισθεί σύμφωνα με την οδηγία για τα πτηνά2 του 1979.

Εναπόκειται στα μεμονωμένα κράτη μέλη να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την 
κατασκευή π.χ. χοιροτροφικής εκμετάλλευσης στην επικράτειά τους, τηρώντας όμως 
ταυτόχρονα τις κοινοτικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση που ένα σχέδιο ενδέχεται να 
επηρεάσει δυσμενώς τόπους του δικτύου Natura 2000, η υποχρέωση αυτή συνεπάγεται, 
μεταξύ άλλων, την ανάγκη να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις του σχεδίου στους στόχους 
διατήρησης του τόπου ή των τόπων που πλήττονται και να διερευνηθούν εναλλακτικές 
λύσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 4, της οδηγίας για τους οικοτόπους, κάθε
σχέδιο ή έργο που ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς μια ειδική ζώνη διατήρησης μπορεί να 
υλοποιηθεί μόνο για επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος και ελλείψει 
εναλλακτικών λύσεων. Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να διασφαλισθεί η συνοχή του 
δικτύου Natura 2000 μέσω της λήψης και υλοποίησης αντισταθμιστικών μέτρων. 

Οι πληροφορίες που παρείχαν οι αναφέροντες δεν περιλαμβάνουν στοιχεία που να 
καταδεικνύουν, σε σχέση με την προβλεπόμενη χοιροτροφική εκμετάλλευση, ότι 
παραβιάστηκε η οδηγία για τα πτηνά ή η οδηγία για τους οικοτόπους. 

Συμπεράσματα

Δεδομένου ότι η διαδικασία χορήγησης άδειας βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, η Επιτροπή δεν 
είναι σε θέση να αναλάβει οιαδήποτε δράση. Οι αναφέροντες καλούνται, συνεπώς, να 
επικοινωνήσουν απευθείας με τις αρμόδιες εθνικές αρχές και να ζητήσουν πιο λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας. Εάν, αφού λάβουν αυτές τις 
πληροφορίες, οι αναφέροντες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι δεν έχει τηρηθεί η κοινοτική 
νομοθεσία, έχουν ακόμα τη δυνατότητα να προσφύγουν για το θέμα περαιτέρω, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Μετά την πρώτη ανακοίνωση σχετικά με την αναφορά 303/2009, οι αναφέροντες 
προσκόμισαν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω έργο, μεταξύ άλλων και 
αντίγραφο της άδειας κατασκευής της χοιροτροφικής μονάδας που εκδόθηκε από τις 
αρμόδιες αρχές. Στην πρώτη της ανακοίνωση, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να αναλάβει 

                                               
1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 

και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
2 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, ΕΕ L 

103 της 25.4.1979, σ. 1.
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οιαδήποτε δράση, διότι η διαδικασία έκδοσης άδειας βρισκόταν ακόμα σε εξέλιξη.

Στις 26 Μαΐου 2010, η περιφερειακή αρχή του ομοσπονδιακού κράτους της Θουριγγίας 
ενέκρινε το σχέδιο κατασκευής μεγάλης κτηνοτροφικής μονάδας χωρητικότητας 
8.640 χοίρων, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης 6.000 m3 λυμάτων, στην κοινότητα 
Oldisleben της επαρχίας Kyffhäuserkreis. Η τοποθεσία του έργου βρίσκεται πολύ κοντά 
στους ακόλουθους τόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος:

i) οι τοποθεσίες «Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern» (DE4633303) και «Helme-
Unstrud-Niederung» (DE4633420) βρίσκονται σε απόσταση <1.500 m από την 
προβλεπόμενη μονάδα·

ii) οι τοποθεσίες «Hainleite-Wipperdurchbruch-Kranichholz» (DE4631302) και 
«Hainleite-Westliche Schmücke» (DE4632420) βρίσκονται σε απόσταση <4.000 m 
από την προβλεπόμενη μονάδα.

Η τοποθεσία «Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern» είναι μία από τις ελάχιστες 
περιοχές, πέραν των θαλάσσιων ακτών, όπου ευδοκιμούν φυτά όπως τα αλόφυτα, λόγω της 
παρουσίας άλατος στο έδαφος της περιοχής. Τα αλόφυτα παρουσιάζουν ανταγωνιστικό 
μειονέκτημα σε σύγκριση με άλλα φυτά, λόγω του βραδύτερου ρυθμού ανάπτυξής τους. Ως 
εκ τούτου, τα αλατούχα έλη της ενδοχώρας χρήζουν ορθής διαχείρισης, η οποία πλαισιώθηκε 
κατά το παρελθόν από ένα πρόγραμμα LIFE-Nature της ΕΕ1. Οι πρακτικές εκτατικής 
βόσκησης, η κοπή χόρτου και καλαμιών, καθώς και η συντήρηση των υδάτινων πόρων με 
αντλίες και τάφρους απορροής, χρησιμοποιούνται ως μέτρα διατήρησης, τα οποία 
αποσκοπούν στη διαφύλαξη ή την αποκατάσταση του ευνοϊκού καθεστώτος διατήρησης 
αυτού του τύπου οικοτόπων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Περιβαλλοντικής Προστασίας της Θουριγγίας2, οι γεωργοί αποτελούν σημαντικούς 
παράγοντες για τη διατήρηση της συγκεκριμένης περιοχής μέσω της χρήσης μεθόδων 
εκτατικής διαχείρισης των γαιών. Κατά τα φαινόμενα, η εν λόγω τοποθεσία του δικτύου 
Natura 2000 λειτουργεί παράλληλα με τη γεωργία και όχι το αντίστροφο, όπως ισχυρίζονται 
οι αναφέροντες.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους3, κάθε 
σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι 
δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, εκτιμάται δεόντως ως προς τις 
επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Το ίδιο ισχύει 
και για οιαδήποτε κτηνοτροφική μονάδα πάχυνσης βρίσκεται πλησίον μιας τοποθεσίας του 
δικτύου Natura 2000. Εντούτοις, το πρώτο βήμα στο οποίο πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες 
αρχές είναι να εξετάζουν κατά πόσον το εκάστοτε σχέδιο ενδέχεται να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις, και, εάν ναι, να διασφαλίζουν τη διενέργεια κατάλληλης εκτίμησης.

Η βασική πηγή πιθανών, αρνητικών επιπτώσεων στην τοποθεσία του δικτύου Natura 2000 θα 
ήταν η παρουσία αζώτου υπό τη μορφή ατμοσφαιρικής ρύπανσης, λόγω της εκλυόμενης 
οσμής από την αμμωνία, ή μέσω της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων από νιτρικές ενώσεις. Η 

                                               
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», σ. 17.
3 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
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Επιτροπή αναγνωρίζει το γεγονός ότι το υπό εξέταση σχέδιο αναθεωρήθηκε στις 
28 Οκτωβρίου 2009 και, άρα, μετά την υποβολή της αναφοράς από τον αναφέροντα στις 
8 Μαρτίου 2009. Στην αναθεωρημένη έκδοση του σχεδίου, ο αιτών έχει συμπεριλάβει ένα 
σύστημα καθαρισμού του αέρα με διπλή εξάτμιση για την εκκένωση της αμμωνίας κατά 80% 
και την απομάκρυνση των σωματιδίων σκόνης κατά 95%. Η μονάδα αποθήκευσης των 
λυμάτων διαθέτει σύστημα ελέγχου διαρροών και είναι κατασκευασμένη από υδατοστεγές 
σκυρόδεμα. Κατά συνέπεια, είναι δυνατή η πρόληψη της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων ή 
του ατμοσφαιρικού αέρα. Κατόπιν τούτου, στις 26 Μαΐου 2010, η αρμόδια αρχή κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι το έργο κατασκευής της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης δεν έχει 
σημαντικές επιπτώσεις, και ότι δεν κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια εκτίμησης σύμφωνα με 
το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Συμπέρασμα

Βάσει των πληροφοριών που παρείχε ο αναφέρων και οι εθνικές αρχές, η Επιτροπή εκτιμά ότι 
δεν στοιχειοθετείται παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία της φύσης. 


