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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0674/2011 af Alfons Igelmann, tysk statsborger, om påstået 
overtrædelse af fugledirektivet (79/409/EØF) og habitatdirektivet (92/43/EØF) i 
forbindelse med godkendelsen af en fjerkræfarm i Osnabrück

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at myndighederne bevidst undervurderer virkningen af den beregnede 
ekskrementmængde i forbindelse med overvejelsen af en ansøgning om en meget betydelig 
udvidelse af en fjerkræfarm med liggehøner. Han antager, at den forøgede mængde 
ekskrementer fra liggehønerne er af en sådan størrelsesorden, at der er tale om en 
overtrædelse af fugle- og habitatdirektiverne såvel som af direktivet om nitrat fra landbruget 
(91/676/EØF), vandrammedirektivet (2000/60/EF) og luftkvalitetsdirektivet 2008/50/EF).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. oktober 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Andrageren modsætter sig en planlagt udvidelse af en fjerkræfarm med liggehøner (herefter 
"projektet") beliggende i Hunteburg (Tyskland). Det fremgår af andragendet, at 
udvidelsesprojektet består i at øge antallet af liggehøner på bedriften med 70.450. 

Andrageren hævder, at dette projekt er i strid med EU-retten. Han nævner navnlig direktiv 
92/43/EØF1 og direktiv 2009/147/EF1 med den begrundelse, at der ikke forud for godkendelsen 
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22.7.1992, s. 7-50.
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af projektet er foretaget en konsekvensvurdering af dets indvirkninger på de naturlige habitater 
og arter af fællesskabsbetydning, der skal beskyttes, direktiv 2011/92/EU2 med den 
begrundelse, at evalueringen af projektets miljøkonsekvenser har undervurderet den årlige 
mængde ekskrementer fra liggehønerne, direktiv 91/676/EØF3, 98/83/EF4 og 2000/60/EF5 med 
den begrundelse, at projektet vil resultere i en forurening af vandet på grund af 
dyreekskrementerne og risiciene for lækager og forurening af grundvandslagene, og direktiv 
2008/50/EF6 på grund af emissionerne af luftforurenende stoffer, som følge af projektet. 

På baggrund af andragendets indhold og kontakter til de kompetente tyske myndigheder 
mener Kommissionen ikke, at der i den foreliggende sag kan påvises en tilsidesættelse af EU-
retten, herunder navnlig ovennævnte direktiver. Andragendet indeholder generelt ikke noget 
konkret og relevant element, der kunne lade formode, at ovennævnte direktiver, herunder 
direktiv 2011/92/EU og direktiv 2008/50/EF, er blevet tilsidesat. I denne forbindelse minder 
Kommissionen om, at anlægget er baseret på en kontrol med lækager og en tæt 
cementstruktur, der skal forhindre enhver forurening af grundvandet. Med hensyn til 
naturbeskyttelsen bemærker Kommissionen, at projektet ikke blot ligger mere end 5 km fra 
lokaliteten af fællesskabsbetydning "Dümmer" (DE3415301), men at der endvidere ikke er 
noget som helst, der tyder på, at det vil påvirke denne lokalitet væsentligt. Med hensyn til 
direktiv 2009/147/EF præciserer Kommissionen, at det ikke finder anvendelse i denne sag, da 
det kun omfatter vilde fugle og ikke liggehøner, der opdrættes i bure.   

Ydermere fremgår det af de oplysninger, som Kommissionen har modtaget, at andrageren har 
indbragt en administrativ klage for den kompetente administrative myndighed – Landkreis 
Osnabruck – med henblik på annullering af den godkendelse, som projektiværksætteren har 
fået. 

Konklusion

Henset til ovenstående mener Kommissionen ikke, at der er grund til at foretage en yderligere 
undersøgelse af dette andragende, ikke mindst fordi andrageren har indbragt den klage, der er 
genstand for andragendet, for den kompetente administrative myndighed på nationalt plan."
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