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Tárgy: Alfons Igelmann német állampolgár által benyújtott 0674/2011. számú petíció 
egy osnabrücki baromfitelep működési engedélye kapcsán a madárvédelmi 
(79/409/EGK) és az élőhelyvédelmi (92/43/EGK) irányelv állítólagos 
megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának állítása szerint a hatóságok a tojóbaromfi-telep nagymértékű bővítése 
iránti kérelem elbírálása során szándékosan alábecsülték a telepen várhatóan termelődő ürülék 
mennyiségét. A petíció benyújtójának feltételezése szerint a tojótyúkokból származó ürülék 
által jelentett további hatás akkora, hogy az már a madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelv, 
valamint a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 
irányelv (91/676/EGK), a vízügyi keretirányelv (2000/60/EK) és a környezeti levegő 
minőségéről szóló irányelv (2008/50/EK) megsértését jelenti.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. október 21. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 13.

A petíció benyújtója egy Huntenburgban (Németország) található tojótyúk-telep bővítési 
projektjét (a továbbiakban: a projekt) ellenzi. A petícióból az derül ki, hogy a bővítési projekt 
keretében az említett telepen tartott tojótyúkok számát 70 450 egyeddel növelnék. 

A petíció benyújtójának állítása szerint ez a projekt sérti az európai uniós jogot. Különösen a 
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92/43/EGK1 és a 2009/147/EK2 irányelvekre hivatkozik azzal az indokkal, hogy a projekt 
engedélyezését nem előzte meg a védendő közösségi jelentőségű természetes élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt hatások vizsgálata, a 2011/92/EU3 irányelvre azzal az indokkal, hogy a 
projekt környezeti hatásvizsgálata alábecsülte a tojótyúkok által termelt ürülék éves 
mennyiségét, a 91/676/EGK4, a 98/83/EK5 és a 2000/60/EK6 irányelvekre azzal az indokkal, 
hogy a projekt következtében, a keletkező állati ürülék miatt szennyeződni fognak a vizek, és 
fennáll a talajvízbe szivárgás és a talajvíz megfertőzésének veszélye, valamint a 2008/50/EK7

irányelvre a projekt által előidézett légszennyezőanyag-kibocsátás miatt. 

A petícióban foglaltak és az illetékes német hatóságokkal történt kapcsolatfelvétel alapján a 
Bizottság úgy véli, hogy ebben az esetben az uniós jog, és különösen a fent említett 
irányelvek megsértése nem állapítható meg. A petíció ugyanis egyetlen olyan konkrét és 
meggyőző tényelemet sem tartalmaz, amely arra engedne következtetni, hogy a fent említett 
közösségi irányelveket, köztük a 2011/92/EU és a 2008/50/EK irányelvet megsértették. A 
Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a létesítmény szivárgásellenőrző rendszerrel van 
ellátva és vízhatlan cementszerkezeten nyugszik, amelyek a talajvíz bármilyen 
szennyezésének megakadályozására szolgálnak. A természetvédelemmel kapcsolatban a 
Bizottság megjegyzi, hogy a projekt helyszíne nemcsak, hogy több mint 5 km-re van a 
Dümmer közösségi jelentőségű természeti területtől (DE3415301), de olyan adatok sem 
állnak rendelkezésre, amelyek alapján megállapítható lenne, hogy jelentős mértékben ki fog 
hatni erre a területre. A 2009/147/EK irányelvvel kapcsolatban a Bizottság leszögezi, hogy az 
nem alkalmazandó ebben az esetben, mivel csak a vadon élő madarakra vonatkozik, nem 
pedig a ketrecben tartott tojótyúkokra.

Ezenfelül a Bizottsággal közölt információkból kiderül, hogy a petíció benyújtója a 
projektgazdának megadott engedély megsemmisítése érdekében közigazgatási jogorvoslattal 
fordult az illetékes közigazgatási hatósághoz, a Landkreis Osnabrückhöz. 

Következtetés

A fentiekre tekintettel a Bizottság úgy véli, hogy nem szükséges tovább vizsgálni ezt a 
petíciót, már csak azért sem, mert a petíció benyújtója a petíciójában felvetett panasz kezelése 
érdekében nemzeti szinten az illetékes közigazgatási hatósághoz fordult.
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