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Tema: Peticija Nr. 0303/2009 dėl kiaulių fermos statybos, kurią pateikė Vokietijos 
piliečiai Bärbel ir Michael Keller Bürgerinitiative Oldisleben vardu 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai prieštarauja planams statyti kiaulių fermą, kurioje, kaip tvirtinama, kasmet 
bus užauginama po 24 000 kiaulių. Peticijos pateikėjai teigia, kad ferma bus statoma 
900 metrų nuo gamtos draustinio Esperstedter Ried ir netoli draustinių Hainleite ir Kyffhäuser
(„Natura 2000“ teritorijos). Peticijos pateikėjai tvirtina, kad norint statyti tokio tipo ūkį reikia 
atlikti šalia šių draustinių esančios teritorijos poveikio aplinkai vertinimą. Netoli planuojamos 
statyti fermos yra nebenaudojami žvyro karjerai, kurių vandenyje jau dabar mažai maistingųjų 
medžiagų. Karjerai taip pat yra saugomi. Peticijos pateikėjai baiminasi didelės žalos, kuri gali 
būti padaryta, jei į juos bus pilamos trąšos iš kiaulių fermos (augs dumbliai). Pasak peticijos 
pateikėjų, jei fermos statybų projektas bus įgyvendintas, bus pažeistos įvairios ES direktyvos, 
pvz., Buveinių direktyva, Paukščių apsaugos direktyva ir Direktyva dėl tam tikrų atmosferos 
teršalų išmetimo nacionalinių ribų. Jie taip pat nurodo, kad gamtos draustinis Esperstedter 
Ried 2000–2008 m. gavo Bendrijos finansavimą. Peticijos pateikėjai prašo Europos 
Parlamentą įsikišti ir sustabdyti kiaulių fermos statybą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Natura 2000“ yra Europos ekologinis vietovių tinklas, įsteigtas pagal Buveinių direktyvą1. 
                                               
1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
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Pagrindinis jo tikslas yra saugoti Europos Sąjungos buveinių rūšis ir augalų bei gyvūnų rūšis 
Bendrijos labui. Tinklą sudaro pagal 1992 m. Buveinių direktyvą nustatytos specialios 
saugomos teritorijos ir pagal 1979 m. Paukščių direktyvą1 suskirstytos specialios apsaugos 
teritorijos.

Pačios valstybės narės turi teisę priimti sprendimus dėl statybos, pavyzdžiui, kiaulių fermos 
statybos savo teritorijoje, laikydamosi savo įsipareigojimų Bendrijai. Jei tikėtina, kad 
projektas gali daryti žalą „Natura 2000“ teritorijoms, minėtas įsipareigojimas inter alia apima 
ir būtinybę įvertinti projekto poveikį paveiktos vietovės ar vietovių saugojimo tikslams ir 
išnagrinėti kitus galimus sprendimus. Pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 4 dalį projektas 
ar planas, kuris padarys didelę žalą specialiai saugomai teritorijai, gali būti įgyvendintas tik 
dėl įpareigojančių priežasčių neatsižvelgiant į visuomenės interesus, kai nėra kitų alternatyvių 
sprendimų. Tokiu atveju „Natura 2000“ tinklo darna turi būti užtikrinta taikant 
kompensacines priemones. 

Peticijos pateikėjų pateiktoje informacijoje nėra jokių duomenų apie planuojamą statyti fermą, 
kurie rodytų, kad buvo pažeista Paukščių direktyva ar Buveinių direktyva.   

Išvados

Kadangi leidimo išdavimo procedūra dar nebaigta, Komisija neturi teisės imtis jokių veiksmų. 
Todėl reikėtų paraginti peticijos pateikėjus tiesiogiai susisiekti su kompetentingomis 
nacionalinėmis valdžios institucijomis ir paprašyti išsamesnės informacijos apie leidimo 
išdavimo procedūrą. Jei gavę tokią informaciją peticijos pateikėjai ir toliau manys, kad 
pažeidžiami ES teisės aktai, jie galės dar kartą iškelti šį klausimą Europos lygmeniu.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Komisijos pastabos

Po pirmojo pranešimo dėl peticijos Nr. 303/2009 peticijos pateikėjas atsiuntė papildomos 
informacijos, susijusios su aptariamu projektu, inter alia kompetentingų institucijų išduoto 
leidimo statyti kiaulių fermą kopiją. Kai buvo rengiamas pirmasis pranešimas, Komisija 
neturėjo teisės imtis kokių nors veiksmų, nes vis dar vyko leidimo išdavimo procedūra.

2010 m. gegužės 26 d. Tiuringijos federalinės žemės regioninės valdžios institucija išdavė 
leidimą Kyffhäuserkreis rajono Oldisleben savivaldybės teritorijoje vykdyti didelės kiaulių 
auginimo fermos (8 640 kiaulių) projektą, į kurį įeitų ir 6 000 m3 srutų talpykla. Šis projektas 
numatytas labai arti šių Bendrijos svarbos teritorijų:

a) Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern (DE4633303) ir Helme-Unstrud-Niederung
(DE4633420), kurias nuo projekto vietos skiria mažiau negu 1 500 m;

                                                                                                                                                  
faunos ir floros apsaugos, OL L 206, 1992 7 22, p. 7.

1      1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos, 
        OL L 103, 1979 4 25, p. 1.
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b) Hainleite-Wipperdurchbruch-Kranichholz (DE4631302) ir Hainleite-Westliche 
Schmücke (DE4632420), kurias nuo projekto vietos skiria mažiau negu 4 000 m.

Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern yra viena iš nedaugelio teritorijų, kuriose dėl 
druskingų dirvožemių ne prie jūros pakrančių auga tokie augalai kaip halofitai. 
Konkurenciniu požiūriu halofitų padėtis kitų augalų atžvilgiu sudėtinga, nes jie auga lėčiau. 
Dėl šios priežasties druskingas vidaus pelkes reikia tinkamai tvarkyti, tam parama skiriama 
vykdant ES projektą „LIFE-Nature“1. Ekstensyvūs ganymo metodai, ganyklų ir nendrynų 
šienavimas, vandens išteklių išsaugojimas naudojant siurblius ir drenažo grioviai – tai 
apsaugos priemonės, skirtos išsaugoti ar atkurti gerą tam tikros buveinių rūšies apsaugos 
būklę. Kaip teigia Tiuringijos žemės ūkio, gamtos ir aplinkos apsaugos ministerija2, 
ekstensyvaus ūkininkavimo metodus taikantys ūkininkai atlieka svarbų darbą palaikydami 
šios teritorijos būklę. Tai rodo, kad šioje tinklui „Natura 2000“ priklausančioje teritorijoje 
žemės ūkio veikla vykdoma, kitaip negu teigia peticijos pateikėjas.

Remiantis Buveinių direktyvos 92/43/EEB3 6 straipsnio 3 dalimi, turi būti atliekamas bet 
kokių planų ar projektų, tiesiogiai nesusijusių su tokios teritorijos tvarkymu arba jam 
nebūtinų, bet galinčių ją reikšmingai paveikti, galimo poveikio teritorijai vertinimas, 
atsižvelgiant į teritorijos išsaugojimo tikslus. Ši nuostata taip pat taikoma gyvulininkystės 
fermai šalia „Natura 2000“ teritorijos. Vis dėlto kompetentingos institucijos pirmiausia turi 
ištirti, ar projektas gali turėti reikšmingą poveikį; jeigu taip, jos turi užtikrinti, kad būtų 
atliktas atitinkamas vertinimas.

Pagrindinis galimo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijai šaltinis būtų azotas, dėl kurio 
teršiamas oras (amoniako skleidžiamais kvapais), arba nitratai, dėl kurių teršiamas požeminis 
vanduo. Komisija pripažįsta, kad projektas persvarstytas 2009 m. spalio 28 d., t. y. po to, kai 
2009 m. kovo 8 d. pateikta peticija. Pagal peržiūrėtą projekto versiją pareiškėjas įvedė 
dvigubą išmetamo oro valymo sistemą, kad būtų pašalinta 80 proc. amoniako ir 95 proc. 
dulkių dalelių. Numatyta, kad srutų talpykla turės nutekėjimo kontrolės sistemą ir bus 
pastatyta iš vandeniui nepralaidaus betono. Todėl bus galima išvengti požeminio vandens ar 
oro taršos. Atsižvelgdama į tai 2010 m. gegužės 26 d. kompetentinga institucija padarė išvadą, 
kad kiaulių fermos projektas neturės didelio poveikio aplinkai ir pagal Buveinių direktyvos 
6 straipsnio 3 dalį numatytas vertinimas nėra reikalingas.

Išvada

Komisija, remdamasi peticijos pateikėjo ir nacionalinės valdžios institucijų pateikta 
informacija, mano, kad ES gamtos teisė nepažeista.“ 

                                               
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“, p. 17.
3 OL L 206, 1992 7 22.


