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Dotyczy: Petycji 0303/2009, którą złożyli Bärbel i Michael Keller (Niemcy), w imieniu 
Bürgerinitiative Oldisleben, w sprawie budowy fermy świń

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyrażają sprzeciw wobec planów budowy fermy świń. Twierdzą oni, że 
na fermie tej co roku tuczone będą 24 000 świń. Składający petycję utrzymują, że ferma ma 
powstać na powierzchni 900 metrów kwadratowych należących do rezerwatu przyrody 
Esperstedter Ried, a także w pobliżu rezerwatów Hainleite i Kyffhäuser (obszary Natura 
2000).  Informują oni, że w związku z budową tego typu gospodarstwa w bezpośredniej 
bliskości rezerwatów przyrody należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko.  
W pobliżu planowanego gospodarstwa znajdują się też opuszczone obszary wydobycia żwiru. 
Woda na tym terenie już teraz jest uboga w składniki odżywcze.  Obszar ten również jest 
chroniony, a składający petycję obawiają się, że może on ulec poważnemu zniszczeniu, jeżeli 
przedostanie się tam nawóz z fermy świń (rozwój glonów). Według składających petycję, 
jeżeli przedsięwzięcie budowy fermy zostanie zrealizowane, dojdzie do naruszenia różnych 
dyrektyw europejskich, takich jak dyrektywa siedliskowa, ptasia oraz dyrektywa w sprawie 
krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza. Informują 
też oni, że rezerwat przyrody Esperstedter Ried otrzymał finansowanie wspólnotowe na lata 
2000–2008.  Składający petycję zwracają się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań 
i wstrzymanie budowy fermy świń. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.
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„Natura 2000 jest europejską siecią ekologiczną obszarów ustanowioną na mocy dyrektywy 
siedliskowej.1. Jej nadrzędnym celem jest ochrona na obszarze Unii Europejskiej typów 
siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.  
Sieć ta obejmuje zarówno specjalne obszary ochrony (SOO) wyznaczone na mocy dyrektywy 
siedliskowej z 1992 r., jak i obszary specjalnej ochrony (OSO) wymienione w dyrektywie 
ptasiej z 1979 r. 2.

Decyzja dotycząca budowy np. fermy świń na terenie danego państwa członkowskiego przy 
poszanowaniu obowiązków wspólnotowych leży w wyłącznej gestii odnośnego państwa 
członkowskiego.  Tam, gdzie obszary objęte siecią Natura 2000 narażone są na szkodliwe 
skutki planowanego przedsięwzięcia, zobowiązanie to obejmuje między innymi konieczność 
przeprowadzenia oceny wpływu tego przedsięwzięcia na założenia dotyczące ochrony 
narażonego siedliska/narażonych siedlisk, oraz rozważenia możliwych rozwiązań 
alternatywnych.  Zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej, dany plan lub 
przedsięwzięcie, których skutki dla danego obszaru specjalnej ochrony zostały ocenione jako 
negatywne, mogą być realizowane jedynie z powodów o charakterze zasadniczym 
wynikających z nadrzędnego interesu publicznego oraz wobec braku rozwiązań 
alternatywnych.  W takim wypadku spójność sieci Natura 2000 musi zostać zapewniona 
drogą realizacji pewnych środków wyrównawczych. 

Informacje dostarczone przez składających petycję nie zawierają żadnych wiadomości 
wskazujących, jakoby planowana budowa fermy miała naruszyć postanowienia dyrektyw 
ptasiej czy siedliskowej.    

Wnioski

Ponieważ procedura wydawania pozwolenia na budowę fermy jest nadal w toku, Komisja nie 
może podjąć żadnych działań.  Składających petycję zachęca się zatem do bezpośredniego 
powiadomienia właściwych władz krajowych celem zażądania bardziej szczegółowych 
informacji dotyczących procedury wydawania pozwolenia na budowę fermy. Jeżeli po 
otrzymaniu informacji składający petycję nadal będą zdania, że doszło do naruszenia 
prawodawstwa UE, wciąż będą mieli możliwość poruszenia tej kwestii na szczeblu 
europejskim.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Uwagi Komisji

Po udzieleniu pierwszej odpowiedzi na petycję 303/2009 składający petycję przekazali 
dodatkowe informacje odnoszące się do przedmiotowego przedsięwzięcia, m.in. kopię 
wydanego przez właściwe władze zezwolenia na budowę fermy świń. W swojej pierwszej 

                                               
1 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
2 Dyrektywa Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 

(79/409/EWG). 
Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1.
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odpowiedzi Komisja nie była w stanie podjąć jakichkolwiek działań, ponieważ procedura 
wydawania zezwolenia wciąż była w toku.

W dniu 26 maja 2010 r. regionalne władze kraju związkowego Turyngii zezwoliły na 
realizację przedsięwzięcia obejmującego budowę dużej fermy zarodowej i hodowlanej dla 
8640 świń, w tym na gromadzenie 6000 m3 ścieków, w gminie Oldisleben w powiecie 
Kyffhäuserkreis. Przedsięwzięcie to jest realizowane bardzo blisko następujących terenów 
mających znaczenie dla Wspólnoty:

a) „Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern” (DE4633303) i „Helme-Unstrud-
Niederung” (DE4633420) znajdujących się niecałe 1500 m od miejsca realizacji 
przedsięwzięcia;

b) „Hainleite-Wipperdurchbruch-Kranichholz” (DE4631302) i „Hainleite-Westliche 
Schmücke” (DE4632420) znajdujących się niecałe 4000 m od miejsca realizacji 
przedsięwzięcia.

„Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern” jest jednym z niewielu terenów poza wybrzeżem 
morza, na których rosną takie rośliny, jak halofity, co jest spowodowane występowaniem soli 
w lokalnej glebie. Halofity rosną wolniej, w związku z czym inne rośliny mają nad nimi 
przewagę konkurencyjną. W związku z tym leżące w głębi lądu słone bagna wymagają 
odpowiedniego zarządzania, które było wspierane za pośrednictwem projektu EU-LIFE-
Nature1. Metody ekstensywnego wypasu, wykaszanie użytków zielonych i trzcin oraz 
utrzymywanie poziomu zasobów wodnych za pomocą pomp i rowów odwadniających 
wykorzystuje się jako środki ochrony mające na celu utrzymanie lub przywrócenie 
korzystnego statusu ochrony tego rodzaju siedliska. Według Ministerstwa Rolnictwa, 
Przyrody i Ochrony Środowiska Turyngii2 rolnicy odgrywają ważną rolę w zachowywania 
stanu przedmiotowego obszaru poprzez stosowanie ekstensywnych metod gospodarowania 
gruntami. Pokazuje to, że przedmiotowy obszar sieci Natura 2000 funkcjonuje w zgodzie 
z rolnictwem, a nie odwrotnie, jak twierdzili składający petycję.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej (92/43/EWG)3 każdy plan lub przedsięwzięcie, 
które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania takiego terenu, ale 
które może na niego w istotny sposób oddziaływać, podlega odpowiedniej ocenie jego 
skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. Odnosi się to również do 
gospodarstw opasania inwentarza żywego znajdujących się w pobliżu terenu należącego do 
sieci Natura 2000. Jednak najpierw właściwe władze muszą przeanalizować, czy takie 
przedsięwzięcie może mieć istotne oddziaływanie, i jeśli tak – muszą dopilnować, aby 
przeprowadzono odpowiednią ocenę.

Główną przyczyną ewentualnego negatywnego oddziaływania na teren należący do sieci 
Natura 2000 byłby azot powodujący zanieczyszczenie powietrza zapachem wydzielanym 
przez amoniak lub zanieczyszczenie wód gruntowych azotanami. Komisja uznaje, że 
                                               
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”, s. 17.
3 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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przedmiotowe przedsięwzięcie zostało poddane przeglądowi w dniu 
28 października 2009 r., w związku z czym, ponieważ składający petycję złożyli petycję 
w dniu 8 marca 2009 r. W zmienionej wersji przedsięwzięcia wnioskodawca wprowadził 
system oczyszczania powietrza z podwójnym wywiewem, umożliwiający wychwytywanie 
80% amoniaku i 95% cząstek pyłu. Instalację przechowywania ścieków wyposażono 
w system kontroli wycieków i zbudowano z betonu wodoszczelnego. W związku z tym 
możliwe jest uniknięcie zanieczyszczenia wód gruntowych i powietrza. W rezultacie w dniu 
26 maja 2010 r. właściwe władze uznały, że przedmiotowe przedsięwzięcie budowy fermy 
świń nie będzie oddziaływać w sposób istotny, a przeprowadzenie oceny zgodnie z art. 6 
ust. 3 dyrektywy siedliskowej nie jest konieczne.

Wniosek

Na podstawie informacji dostarczonych przez składających petycję i przez władze krajowe 
Komisja stwierdza, że nie doszło do naruszenia prawa UE. 


