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Comisia pentru petiții

6.5.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0303/2009, adresată de Bärbel și Michael Keller, de cetățenie 
germană, în numele Bürgerinitiative Oldisleben (Grupului de protest 
Oldisleben), privind construirea unei crescătorii de porci 

1. Rezumatul petiției

Petiționarii protestează împotriva planurilor de construcție a unei crescătorii de porci unde, 
după cum susțin aceștia, un număr de 24 000 porci vor fi crescuți anual. Petiționarii 
precizează că ferma a fost proiectată pe o suprafață de 900 de metri din rezervația naturală 
Esperstedter Ried, la distanță mică de rezervațiile naturale Hainleite și Kyffhäuser (zone 
Natura 2000). Petiționarii susțin că, în cazul construirii unei astfel de ferme, trebuie să se 
efectueze o evaluare a impactului asupra mediului în imediata vecinătate a rezervațiilor 
naturale. În apropiere de fermă, se află și șantiere de exploatări de pietriș închise, unde apa 
este deja săracă în elemente nutritive. Acestea sunt, de asemenea, protejate, iar petiționarii se 
tem că ele vor fi grav afectate dacă îngrășămintele de la crescătoria de porci vor ajunge în apă 
(creșterea algelor). Petiționarii consideră că se încalcă mai multe directive europene în cazul 
în care proiectul este concretizat. Printre altele, ei menționează Directiva privind habitatele, 
Directiva privind conservarea păsărilor sălbatice și Directiva privind plafoanele naționale de 
emisie pentru anumiți poluanți atmosferici. În plus, ei subliniază faptul că rezervația naturală 
Esperstedter Ried a primit finanțare comunitară în perioada 2000-2008. Petiționarii solicită 
Parlamentului European să intervină pentru a opri construcția crescătoriei de porci.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

„Natura 2000 este rețeaua ecologică europeană de situri stabilite în temeiul Directivei privind 
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habitatele1. Principalul său obiectiv este protecția tipurilor de habitate și a speciilor de plante 
și animale ce prezintă interes comunitar în cadrul Uniunii Europene. Această rețea cuprinde 
atât arii speciale de conservare (ASC), desemnate conform Directivei privind habitatele din 
1992, cât și arii de protecție specială (APS), clasificate conform Directivei privind 
conservarea păsărilor sălbatice2.

Statelor membre le revine responsabilitatea de a lua decizii cu privire la construcția, de 
exemplu, a unei crescătorii de porci pe teritoriul lor, respectând în același timp obligațiile lor 
comunitare. În situația în care este posibil ca siturile Natura 2000 să fie afectate în mod 
negativ de un proiect, această obligație cuprinde, printre altele, necesitatea evaluării efectelor 
proiectului asupra obiectivelor de conservare a/ale sitului/siturilor afectat(e) și explorarea de 
soluții alternative. În conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Directiva privind habitatele, 
un proiect sau un plan care va afecta în mod negativ o arie specială de conservare poate fi 
realizat doar din motive cruciale de interes public major și în lipsa unor soluții alternative. În 
acest caz, trebuie protejată coerența rețelei Natura 2000, prin luarea de măsuri compensatorii. 

Informațiile furnizate de petiționari nu conțin informații care să indice faptul că, în ceea ce 
privește construcția planificată a crescătoriei de porci, au fost încălcate Directiva privind 
habitatele sau Directiva privind conservarea păsărilor sălbatice.  

Concluzii

Întrucât procedura de autorizare se află încă în desfășurare, Comisia nu este în măsură să ia o 
decizie. Prin urmare, petiționarii sunt invitați să contacteze direct autoritățile naționale 
competente și să le solicite mai multe detalii privind procedura de autorizare. În cazul în care, 
după primirea acestor informații, petiționarii sunt în continuare de părere că nu a fost 
respectată legislația UE, aceștia au posibilitatea de a prezenta problema mai departe, la nivel 
european”.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Observațiile Comisiei

În urma primei comunicări privind petiția nr. 0303/2009, petiționarul a trimis informații 
suplimentare privind proiectul vizat, printre altele, o copie a autorizației emise de autoritățile 
competente pentru crescătoria de porci. În cadrul primei comunicări, Comisia nu s-a aflat în 
poziția de a adopta nicio măsură deoarece procedura de autorizare se afla încă în desfășurare.

La 26 mai 2010, autoritatea regională a statului federal Turingia a autorizat proiectul privind 
construirea unei mari crescătorii de reproducere și de hrănire a 8 640 de porci, inclusiv 
captarea a 6 000 de m3 de ape reziduale în comuna Oldisleben din districtul Kyffhäuserkreis. 
Acest proiect este situat foarte aproape de următoarele zone de interes comunitar:

                                               
1   Directiva Consiliului 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
2   Directiva Consiliului 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice, JO L 103 din 25 
aprilie 1979, p. 1.
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a) „Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern” (DE4633303) și „Helme-Unstrud-
Niederung” (DE4633420) care se află la mai puțin de 1 500 de metri depărtare de 
proiectul în cauză;

b) „Hainleite-Wipperdurchbruch-Kranichholz” (DE4631302) și „Hainleite-Westliche 
Schmücke” (DE4632420) care se află la mai puțin de 4 000 de metri de proiectul 
vizat.

Exceptând regiunile costiere, „Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern” este una dintre 
puținele zone propice creșterii unor plante ca halofitele, datorită conținutului de sare din sol. 
Plantele halofite sunt dezavantajate în comparație cu alte plante, deoarece creșterea acestora 
este mai lentă. Prin urmare, mlaștinile sărăturate continentale trebuie gestionate în mod 
adecvat, acest lucru realizându-se cu sprijinul proiectului LIFE-Nature al UE1. Metodele de 
pășunat extensiv, cosirea pășunilor și a stufului și menținerea resurselor de apă prin pompare 
și lucrări de drenaj reprezintă măsuri de conservare în vederea menținerii sau a restabilirii 
statutului de conservare favorabil al tipului de habitat. Conform Ministerului Agriculturii, 
Naturii și Protecției Mediului din Turingia2, agricultorii reprezintă actori importanți în 
întreținerea acestei regiuni, prin utilizarea unor metode extensive de gestionare a terenurilor. 
Aceasta demonstrează că situl Natura 2000 funcționează alături de agricultură și nu invers, 
după cum pretinde petiționarul.

Conform articolului 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE privind habitatele3, orice plan sau 
proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea sitului, dar care 
ar putea afecta în mod semnificativ aria trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a
efectelor potențiale asupra sitului, în funcție de obiectivele de conservare ale acestuia din 
urmă. Această prevedere se aplică și în cazul unei crescătorii de animale care se află în 
apropierea unei zone Natura 2000. Cu toate acestea, în primă fază, autoritățile competente 
examinează dacă este posibil ca proiectul să aibă efecte semnificative și, dacă da, acestea 
asigură efectuarea unei evaluări adecvate.

Principalele cauze ale unui impact negativ care ar putea afecta situl Natura 2000 sunt 
nitrogenul, care ar polua aerul prin intermediul mirosului provocat de amoniac, sau nitrații, 
care ar polua apele subterane. Comisia recunoaște că proiectul a fost revizuit la 
28 octombrie 2009, deoarece petiționarul a prezentat petiția la 8 martie 2009. În cadrul 
versiunii revizuite a proiectului, solicitantul a introdus un sistem dublu de purificare a aerului 
evacuat pentru eliminarea a 80 % din amoniacul prezent și a 95 % din particulele de praf. 
Instalația de colectare a apelor reziduale are un sistem de monitorizare a scurgerilor și este 
construită din beton impermeabil. Prin urmare, poluarea apelor subterane și a aerului poate fi 
prevenită. Drept consecință, autoritatea competentă a concluzionat la 26 mai 2010 că proiectul 
privind crescătoria de porci nu are efecte semnificative și că nu este necesară efectuarea unei 
evaluări în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele.

Concluzie

În temeiul informațiilor furnizate de petiționar și de autoritățile naționale, Comisia consideră 
că legislația UE privind natura nu a fost încălcată. 

                                               
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 JO L 206, 22.7.1992.
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