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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0674/2011, внесена от Alfons Igelmann, с германско гражданство, 
относно твърдение за нарушение на директивите за птиците(79/409/ЕИО) и 
местообитанията (92/43/ЕИО) във връзка с разрешително за работа на 
птицеферма в Osnabrück

1. Резюме на петицията

Вносителят твърди, че при разглеждането на искане за много значително разширяване 
на ферма за кокошки-носачки органите съзнателно подценяват очакваното замърсяване 
с екскременти. Вносителят предполага, че допълнителното въздействие, свързано с 
екскрементите от кокошките-носачки, е такова, че представлява нарушение на 
Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, както и на Директивата за 
нитратите от селскостопански източници (91/676/ЕИО), Рамковата директива за водите 
(2000/60/EО) и Директивата за качеството на въздуха (2008/50/ЕО).

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 октомври 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

„Вносителят на петицията се противопоставя на проекта за разширяване на стопанство 
за интензивно отглеждане на кокошки-носачки (наричан по-нататък „проектът“), 
разположено в Hunteburg (Германия). Според петицията проектът за разширяване 
представлява увеличаване на броя на кокошките-носачки във въпросната ферма със 70 
450. 

Вносителят на петицията твърди, че този проект нарушава правото на Европейския 
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съюз. Той цитира по-специално Директиви 92/43/ЕИО1 и 2009/147/ЕО2 с мотива, че 
преди да бъде разрешен проектът, не е направена оценка на въздействието върху 
естествените местообитания и видовете, които представляват интерес за Общността и 
следва да бъдат защитени, Директива 2011/92/ЕС3 с мотива, че оценката на последиците 
на проекта върху околната среда е подценила годишното количество екскременти от 
всяка кокошка-носачка, Директива 91/676/ЕИО4, Директива 98/83/ЕО5 и Директива 
2000/60/ЕО6 с мотива, че проектът ще доведе до замърсяване на водата поради 
генерираните животински екскременти и рисковете от течове и заразяване на 
подпочвения воден пласт, и Директива 2008/50/ЕО7 поради емисиите на продукти, 
замърсяващи атмосферата, вследствие на проекта. 

С оглед на съдържанието на петицията и въз основа на контактите, осъществени с 
компетентните германски органи, Комисията счита, че в конкретния случай не може да 
бъде установено нарушение на правото на Европейския съюз, включително по 
отношение на гореизброените директиви. В действителност, петицията не съдържа като 
цяло нито един конкретен и убедителен елемент, който да сочи, че има нарушение на 
горепосочените директиви на Общността, включително на Директиви 2011/92/ЕС и 
2008/50/ЕО. За тази цел Комисията напомня, че съоръжението разполага със система за 
контрол на течовете и непромокаема циментова структура за предотвратяване на 
каквото и да било замърсяване на подземните води. Колкото до защитата на природата, 
Комисията отбелязва, че не само че проектът се намира на повече от 5 km от 
територията от значение за Общността „Dümmer“ (DE3415301), но и че нищо не сочи, 
че проектът ще окаже значително въздействие върху тази територия. Относно 
Директива 2009/147/ЕО Комисията уточнява, че тя не може да бъде приложена в 
конкретния случай, тъй като обхваща само дивите птици, а не промишлено 
отглежданите кокошки-носачки. 

Освен това от предоставената на Комисията информация следва, че вносителят на 
петицията е сезирал компетентния административен орган – Landkreis Osnabruck – с 
административен иск за анулиране на разрешителното, издадено на изпълнителя на 
проекта. 

Заключение
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С оглед на гореизложеното Комисията счита, че няма основание за допълнително 
разглеждане на настоящата петицията, още повече че на национално равнище 
вносителят на петицията е сезирал компетентния административен орган, който да 
разгледа претенциите, описани в петицията.


