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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0674/2011, του Alfons Igelmann, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας για τα άγρια πτηνά (79/409/ΕΟΚ) και της 
οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) σε σχέση με άδεια λειτουργίας 
πτηνοτροφείου στο Osnabrück

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι αρχές υποτιμούν συνειδητά τις προβλεπόμενες επιπτώσεις από 
τα περιττώματα ζώων κατά την εξέταση αίτησης για μια πολύ σημαντική επέκταση ενός 
πτηνοτροφείου με πουλερικά ωοπαραγωγής. Σύμφωνα με την υπόθεση του αναφέροντος, οι 
πρόσθετες επιπτώσεις των περιττωμάτων από τις όρνιθες ωοπαραγωγής είναι τέτοιου βαθμού 
ώστε να συνιστούν παραβίαση των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και τους οικοτόπους, καθώς 
και της οδηγίας σχετικά με τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (91/676/ΕΟΚ), της 
οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) και της οδηγίας για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα (2008/50/ΕΚ).

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Οκτωβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Ο αναφέρων καταγγέλλει έργο επέκτασης μονάδας εντατικής εκτροφής ορνίθων 
ωοπαραγωγής (εφεξής «έργο») που βρίσκεται στο Hunteburg της Γερμανίας. Όπως προκύπτει 
από την αναφορά, το έργο επέκτασης στοχεύει στην αύξηση κατά 70 450 του αριθμού των 
ορνίθων ωοπαραγωγής που εκτρέφονται στην εν λόγω μονάδα. 

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι το εν λόγω έργο δεν συμμορφώνεται προς το δίκαιο της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραπέμπει ειδικότερα στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ1 και 2009/147/ΕΚ2

υποστηρίζοντας ότι της χορήγησης άδειας για το έργο δεν προηγήθηκε εκτίμηση των 
επιπτώσεών του στους οικοτόπους και τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που χρήζουν 
προστασίας, στην οδηγία 2011/92/ΕΕ3 υποστηρίζοντας ότι κατά την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου υποτιμήθηκε ο ετήσιος όγκος των περιττωμάτων που 
παράγονται ανά όρνιθα ωοπαραγωγής, στις οδηγίες 91/676/ΕΟΚ,4 98/83/ΕΚ5 και 2000/60/ΕΚ6

υποστηρίζοντας ότι το έργο συντελεί στη μόλυνση των υδάτων εξαιτίας των περιττωμάτων 
των ζώων και ενέχει τον κίνδυνο διαρροής και επιμόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς 
και στην οδηγία 2008/50/ΕΚ7 λόγω των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων που προκαλούνται 
εξαιτίας του έργου. 

Υπό το πρίσμα του περιεχομένου της αναφοράς και με βάση την επικοινωνία με τις αρμόδιες 
γερμανικές αρχές, η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν διαπιστώνεται, εν προκειμένω, παράβαση του 
δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα των προαναφερθεισών οδηγιών. Για την 
ακρίβεια, η αναφορά δεν περιέχει σε γενικές γραμμές κανένα συγκεκριμένο στοιχείο που να 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση προς τις προαναφερθείσες κοινοτικές 
οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών 2011/92/ΕΕ και 2008/50/ΕΚ. Για τον σκοπό 
αυτόν, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η εγκατάσταση διαθέτει σύστημα ελέγχου των διαρροών 
και διάρθρωση από αδιάβροχο σκυρόδεμα με σκοπό την αποφυγή οποιασδήποτε μόλυνσης 
των υπογείων υδάτων. Όσον αφορά την προστασία της φύσης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το 
έργο όχι μόνο απέχει περισσότερα από 5 χιλιόμετρα από τον τόπο κοινοτικού ενδιαφέροντος 
«Dümmer» (DE3415301), αλλά, επιπλέον, ότι καμία πληροφορία δεν οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στον εν λόγω τόπο. Όσον αφορά την οδηγία 
2009/147/ΕΚ, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι δεν είναι εφαρμοστέα εν προκειμένω διότι 
καλύπτει μόνο τα άγρια πτηνά και όχι τις όρνιθες ωοπαραγωγής που εκτρέφονται σε 
συστοιχία.   

Ακόμα, από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν στην Επιτροπή προκύπτει ότι ο αναφέρων 
άσκησε διοικητική προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας διοικητικής αρχής –της διοικητικής 
περιφέρειας (Landkreis) του Osnabrück– με σκοπό την ακύρωση της άδειας που χορηγήθηκε 
στον φορέα υλοποίησης του έργου. 
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Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν δικαιολογείται η συνέχιση της εξέτασης της 
παρούσας αναφοράς, πόσω μάλλον εφόσον ο αναφέρων προσέφυγε στην αρμόδια διοικητική 
αρχή σε εθνικό επίπεδο για την εξέταση της αιτίασης που περιέχεται στην αναφορά του.
   


