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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0303/2009, ko „Bürgerinitiative Oldisleben” vārdā iesniedza 
Vācijas valstspiederīgie Bärbel un Michael Keller, par cūku fermas celtniecību 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji iebilst pret plāniem celt cūku fermu, kurā, kā viņi apgalvo, katru 
gadu tiks nobaroti 24 000 cūku. Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka fermu cels uz 
900 metriem Esperstedter Ried dabas rezervāta un ka tas būs tuvu Hainleite un Kyffhäuser 
rezervātiem (Natura 2000 teritorijas). Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka šāda veida 
saimniecības celšanai ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums šo dabas rezervātu tiešā tuvumā.
Netālu no plānotās saimniecības atrodas arī pamestas grants raktuvju vietas, kuru ūdenī jau 
tagad ir zems barības vielu līmenis. Arī tās tiek aizsargātas, un lūgumraksta iesniedzēji baidās, 
ka var tikt nodarīts ievērojams kaitējums, ja tur nokļūtu mēsli no cūku fermas (aļģu daudzuma 
palielināšanās). Lūgumraksta iesniedzēji raksta, ka tiktu pārkāptas vairākas Eiropas 
direktīvas, ja fermas projekts tiktu realizēts, tādas kā Dzīvotņu direktīva, Putnu aizsardzības 
direktīva un Direktīva par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju dažām atmosfēru 
piesārņojošām vielām. Viņi arī uzsver, ka Esperstedter Ried dabas rezervāts saņēma Kopienas 
finansējumu 2000.–2008. gadam. Lūgumraksta iesniedzēji lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties 
un apturēt cūku fermas celtniecību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 15. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī.

Natura 2000 ir Eiropas ekoloģiskais teritoriju tīkls, kas izveidotas saskaņā ar Dzīvotņu 
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direktīvu1. Tā galvenais mērķis ir aizsargāt Kopienas nozīmes dzīvotņu veidus un augu un 
dzīvnieku sugas Eiropas Savienībā. Tas ietver gan īpaši aizsargājamas dabas teritorijas 
(ĪADT), kas noteiktas saskaņā ar 1992. gada Dzīvotņu direktīvu, gan īpaši aizsargājamas 
teritorijas (ĪAT), kas klasificētas saskaņā ar 1979. gada Putnu direktīvu2.

Pieņemt lēmumus saistībā ar, piemēram, cūku fermas celtniecību savā teritorijā, ievērojot 
Kopienas noteikums, ir katras atsevišķas dalībvalsts uzdevums. Ja projekts varētu negatīvi 
ietekmēt Natura 2000 teritorijas, šie pienākumi inter alia ietver nepieciešamību novērtēt 
projekta ietekmi uz skartās(-o) teritorijas(-u) aizsardzības mērķiem un izpētīt alternatīvus 
risinājumus. Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 4. punktu projekts vai plāns, kas atstās 
negatīvu ietekmi uz īpašu aizsargājamu dabas teritoriju, var tikt realizēts tikai tad, ja tas ir 
jāīsteno sevišķi svarīgu sabiedrības interešu labā un alternatīvu risinājumu trūkuma dēļ. Šādā 
gadījumā Natura 2000 tīkla vienotība jānodrošina, veicot kompensācijas pasākumus.

Lūgumraksta iesniedzēju sniegtā informācija neietver faktus, kas attiecībā uz plānotās fermas 
celtniecību norādītu, ka ir noticis Putnu vai Dzīvotņu direktīvu pārkāpums.   

Secinājumi

Tā kā joprojām tiek veikta atļauju izsniegšanas procedūra, Komisija nevar veikt nekādas 
darbības. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējus vajadzētu aicināt tieši sazināties ar kompetentajām 
valsts varas iestādēm, lūdzot detalizētāku informāciju par atļaujas piešķiršanas procedūru. Ja 
pēc tam, kad būs saņemta šāda informācija, lūgumraksta iesniedzēji joprojām uzskatīs, ka nav 
ievēroti ES tiesību akti, viņiem aizvien būs iespēja izvirzīt šo jautājumu tālāk Eiropas līmenī.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā

Komisijas komentāri

Pēc pirmā paziņojuma par lūgumrakstu Nr. 303/2009 lūgumraksta iesniedzējs nosūtīja papildu 
informāciju par attiecīgo projektu, inter alia arī kompetento iestāžu izsniegtās cūku fermas 
celtniecības atļaujas kopiju. Savā pirmajā paziņojumā Komisija nevarēja īstenot nekādu 
rīcību, jo vēl nebija pabeigta atļaujas piešķiršanas procedūra.

Tīringenes federālās zemes reģionālā iestāde 2010. gada 26. maijā izsniedza atļauju lielas 
cūku audzēšanas un nobarošanas fermas (ar 8640 cūkām) projektam, tai skaitā notekūdeņu 
6000 m3 apmērā uzglabāšanai Kyffhäuserkreis reģiona Oldisleben kopienā. Šis projekts 
atrodas ļoti tuvu šādām Kopienas interešu teritorijām:

a) „Esperstedter Ried — Salzstellen bei Artern” (DE4633303) un „Helme-Unstrud-
Niederung” (DE4633420) atrodas < 1500 m attālumā no projekta;

                                               
1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas 

faunas un floras aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
2      Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību, 
        OV L 103, 1979. gada 25. aprīlis, 1. lpp.
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b) „Hainleite-Wipperdurchbruch-Kranichholz” (DE4631302) un „Hainleite-Westliche 
Schmücke” (DE4632420) atrodas < 4000 m attālumā no projekta.

„Esperstedter Ried — Salzstellen bei Artern” ir viena no retajām teritorijām, kurā sastopami 
tādi augi kā halofīti, izņemot jūras krastus, jo tajos augsnē ir sāls. Halofīti atrodas 
nelabvēlīgākā situācijā salīdzinājumā ar citiem augiem, jo aug lēnāk. Tādēļ vidienes sāļajiem 
purviem vajadzīga laba apsaimniekošana, ko atbalstīja ar ES un LIFE-Nature projektu1. Lai 
apsaimniekotu vai atjaunotu šai dzīvotnei labvēlīgu aizsardzības statusu, kā aizsardzības 
pasākumus izmanto ekstensīvas noganīšanas metodes, zāles un niedru pļaušanu, kā arī ūdens 
resursu apsaimniekošanu, izmantojot sūkņus un notekgrāvjus. Tīringenes Lauksaimniecības, 
dabas un vides aizsardzības ministrija2 uzskata, ka lauksaimnieki ir svarīgi dalībnieki, kas 
palīdz apsaimniekot šo teritoriju, izmantojot ekstensīvas zemes apsaimniekošanas metodes.
Tas parāda, ka Natura 2000 teritorija pastāv līdzās lauksaimniecībai, nevis pretēji, kā apgalvo 
lūgumraksta iesniedzējs.

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 92/43/EEK3 6. panta 3. punktu visos plānos vai projektos, kas 
nav tieši saistīti ar konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet kas atsevišķi 
vai kopā ar citiem plāniem vai projektiem varētu būtiski ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi 
izvērtē ietekmi uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus. Tas attiecas arī uz mājlopu 
nobarošanas fermu netālu no Natura 2000 teritorijas. Tomēr kompetento iestāžu pirmais 
uzdevums ir izvērtēt, vai projektam, visticamāk, būs būtiska ietekme, un, ja tā, nodrošināt 
atbilstīga novērtējuma veikšanu.

Galvenais iespējamās negatīvās ietekmes uz Natura 2000 teritoriju izraisītājs būtu slāpeklis, 
piesārņojot gaisu ar smaku, ko rada amonjaks, vai piesārņojot gruntsūdeni ar nitrātiem.
Komisija atzīmē, ka projektu pārskatīja 2009. gada 28. oktobrī, tātad pēc tam, kad 
lūgumraksta iesniedzējs bija iesniedzis savu lūgumrakstu 2009. gada 8. martā. Projekta 
pārskatītajā redakcijā pieteikuma iesniedzējs ir ieviesis divu izplūdes cauruļu gaisa attīrīšanas 
sistēmu, lai attīrītu 80 % amonjaka un 95 % putekļu daļiņu. Notekūdeņu uzglabāšanas iekārtai 
ir noplūdes kontroles sistēma, un tā ir izbūvēta uz ūdensizturīga betona. Tādēļ būs iespējams 
novērst gruntsūdeņu un gaisa piesārņojumu. Attiecīgi kompetentā iestāde 2010. gada 
26. maijā secināja, ka cūku fermas projektam nav būtiskas ietekmes un nav nepieciešams 
novērtējums saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu.

Secinājums

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja un valsts iestāžu sniegto informāciju, Komisija 
uzskata, ka ES tiesību akti dabas aizsardzības jomā nav pārkāpti.

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

Kyffhäusergebirge”, 17. lpp.
3 OV L 206, 22.7.1992.


