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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Bärbel és Michael Keller, német állampolgárok által a „Bürgerinitiative 
Oldisleben” nevében benyújtott, 0303/2009. számú petíció egy sertéstelep 
megépítéséről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói egy sertéstelep megépítésének terve ellen tiltakoznak, ahol szerintük 
24 000 sertést hizlalnának évente. A petíció benyújtói közlik, hogy a tervezett üzem 900 
méterre helyezkedne el az Esperstedter Ried természetvédelmi területtől, valamint szintén kis 
távolságra lenne a Hainleite és Kyffhäuser természetvédelmi területektől (Natura 2000 
területek). A petíció benyújtói szerint egy ilyen jellegű üzem létesítését megelőzően az 
említett természeti területek közvetlen környezetére kiterjedő környezeti hatásvizsgálatot kell 
készíteni. A tervezett üzem közelében ezen túlmenően használaton kívüli kavicsbányák is 
vannak, amelyekben tiszta, tápanyagban szegény víz található. A petíció benyújtói attól 
félnek, hogy ezek a szintén védelem alá vont területek nagymértékben károsodnának, ha a 
sertéstelepről trágya kerülne ide (algásodás lépne fel). A sertéstelep létrehozása a petíció 
benyújtói szerint több európai irányelvvel is ellentétes lenne: például az élőhelyvédelmi 
irányelvvel, a madárvédelmi irányelvvel, valamint az egyes légszennyező anyagok nemzeti 
kibocsátási határértékeiről szóló irányelvvel. A petíció benyújtói ezenkívül felhívják a 
figyelmet arra, hogy az Esperstedter Ried természetvédelmi terület a 2000-től 2008-ig terjedő 
időszakban közösségi finanszírozásban részesült. A petíció benyújtói az Európai Parlament 
intézkedését kérik a sertéstelep megépítésének megakadályozása érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

‘A Natura 2000 európai ökológiai területek hálózata, amelyet az élőhelyvédelmi irányelv 
hozott létre1. A hálózat elsődleges célja az, hogy védelmet biztosítson a közösségi 
érdekeltségű élőhelytípusok, és növény- és állatfajok számára az Európai Unióban. Magába 
foglalja egyrészt az 1992. évi élőhelyvédelmi irányelv által kijelölt különleges 
természetmegőrzési területeket (KTT), valamint az 1979. évi madárvédelmi irányelv által 
meghatározott különleges madárvédelmi területeket (KMT)2.

Az egyes tagállamok feladata, hogy döntést hozzanak pl. egy, a területükön létesítendő 
sertéstelepről, tiszteletben tartva a Közösséggel szembeni kötelezettségeiket. Amennyiben egy 
projekt előreláthatóan kedvezőtlen hatást gyakorol majd egyes Natura 2000 területekre, ez a 
kötelezettség többek között magában foglalja, hogy értékelni kell a projekt által az érintett 
terület (vagy területek) természetmegőrzési céljaira gyakorolt hatásokat és alternatív 
megoldásokat kell kidolgozni. Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (4) bekezdése 
értelmében azokat a terveket vagy programokat, amelyek kedvezőtlen hatást fognak 
gyakorolni egy különleges természetmegőrzési területre, alternatív megoldás hiányában csak 
valamely nyomós közérdeken alapuló kényszerítő ok miatt lehet végrehajtani. Az ilyen 
esetekben kiegyenlítő intézkedések végrehajtásával kell biztosítani a Natura 2000 hálózat 
általános koherenciáját. 

A petíció benyújtója által nyújtott tájékoztatás nem tartalmaz arra utaló információkat, hogy a 
tervezett sertéstelep kapcsán sérült volna a madárvédelmi vagy az élőhelyvédelmi irányelv.   

Következtetések

Mivel az engedélyezési eljárás még nem zárult le, a Bizottság nem tehet további lépéseket. A 
petíció benyújtóit ezért arra kérik, hogy vegyék fel a kapcsolatot az illetékes nemzeti 
hatóságokkal és kérjenek részletes tájékoztatást az engedélyezési eljárásról. Amennyiben az 
erre vonatkozó tájékoztatást követően a petíció benyújtói még mindig úgy vélik, hogy nem 
tartották tiszteletben az uniós jogszabályokat, lehetőségük van arra, hogy az ügyet tovább 
vigyék európai szinten”.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A Bizottság észrevételei

A 303/2009. sz. petícióra adott első választ követően a petíció benyújtója további 
tájékoztatással szolgált a szóban forgó projektről, többek között csatolta az illetékes 
hatóságok által kiadott, a sertéstelep megépítésére vonatkozó engedély másolatát. Első 
válasza megküldésekor a Bizottság nem volt abban a helyzetben, hogy bármilyen lépést 
tegyen, mert az engedélyezési eljárás még folyamatban volt.

                                               
1 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről, HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
2 A Tanács 1979. április 2-i 79/409/EGK irányelve a vadon élő madarak védelméről, HL L 103., 1979.4.25., 1. 
o.)
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2010. május 26-án Türingia szövetségi tartomány regionális hatósága engedélyezte a 8 640 
sertés tenyésztésére és takarmányozására szolgáló telep megépítését, amelybe beletartozik egy 
6 000 m3 kapacitású szennyvíztároló létesítése is a Kyffhäuserkreis járásbeli Oldisleben 
községben.  Ez a projekt a következő közösségi érdekeltségű területek közvetlen közelében 
fekszik:

a) az „Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern” (DE4633303) és a „Helme-Unstrud-
Niederung” (DE4633420) természetvédelmi terület kevesebb mint 1 500 méterre 
fekszik a projekt helyszínétől;

b) a „Hainleite-Wipperdurchbruch-Kranichholz” (DE4631302) és a „Hainleite-Westliche 
Schmücke” (DE4632420) természetvédelmi terület kevesebb mint 4 000 méterre 
fekszik a projekt helyszínétől. 

Az „Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern” egyike azon nem tengerparti területeknek, 
ahol – a talaj sótartalma miatt – olyan növények élnek, mint a halofiták. A halofiták 
„versenyhátrányban” vannak más növényekhez képest, mivel lassabb a növekedésük. Ezért a 
szárazföld belsejében található sósmocsarak jó gazdálkodást igényelnek, amelyet egy EU-
LIFE-Natura projekt is támogatott1. Megőrzési intézkedések – úgy mint a kiterjedt legeltetési 
módszerek, a legelők kaszálása, a nádvágás, és a vízkészletek szivattyúkkal és vízelvezető 
árkokkal való megtartása – használatával oldják meg az ilyen típusú élőhelyek kedvező 
védettségi állapotának fenntartását vagy helyreállítását. A Türingiai Mezőgazdasági, 
Természet- és Környezetvédelmi Minisztérium2 szerint a gazdák fontos szereplői e terület 
extenzív területgazdálkodási módszerek alkalmazása révén történő fenntartásának. Ez jelzi, 
hogy ez a Natura 2000 terület a mezőgazdasággal összhangban működik, és – a petíció 
benyújtójának állításával szemben – nem áll azzal ellentétesen.

Az élőhelyvédelmi – a 92/43/EGK3 – irányelv 6. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy 
figyelembe véve az adott terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot 
kell folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik 
közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a Natura 2000 élőhely kezeléséhez, de valószínűleg 
jelentős hatással lesz arra. Ez egy Natura 2000 területhez közeli élőállat-hizlaló gazdaságra is 
vonatkozik. Azonban az illetékes hatóságoknak első lépésben meg kell vizsgálniuk, hogy a 
projekt valószínűsíthetően jelentős hatással lesz-e a területre, és ha igen, akkor biztosítják, 
hogy erről megfelelő értékelés készüljön. 

A Natura 2000 területre gyakorolt lehetséges kedvezőtlen hatás fő forrása a nitrogén lehetne 
az ammóniából eredő szagok által okozott légszennyezés vagy a talajvíz nitrátok által okozott 
szennyezése formájában. A Bizottság megállapítja, hogy a projektet 2009. október 28-án –
vagyis azt követően, hogy a petíció benyújtója petícióját 2009. március 8-án benyújtotta –
felülvizsgálták. A projekt felülvizsgált változatában a kérelmező már egy dupla levegőszűrő 
rendszert is alkalmaz, amely kiszűri az ammónia 80 %-át és a szállópor 95 %-át. A 
szennyvíztároló berendezés szivárgásellenőrző rendszerrel felszerelt és vízálló betonból épült. 
Ennélfogva a talajvíz- és levegőszennyezés megelőzhető. Ennek eredményeképpen az 

                                               
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”, 17. o.
3 HL L 206., 1992.7.22., 1. o.
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illetékes hatóság 2010. május 26-án úgy határozott, hogy a sertéstelep nem jár jelentős 
hatással, így az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdése szerinti értékelésre nincs 
szükség.

Következtetés

A petíció benyújtója és a nemzeti hatóságok által szolgáltatott információk alapján a Bizottság 
úgy véli, hogy nem sértették meg az EU természetvédelmi jogszabályait. 


