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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0674/2011 dėl tariamo Paukščių direktyvos (79/409/EEB) ir 
Buveinių direktyvos (92/43/EEB) nuostatų pažeidimo, susijusio su leidimu 
verstis paukštininkyste Osnabriuke, kurią pateikė Vokietijos pilietis Alfons 
Igelmann

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad valdžios institucijos sąmoningai nepakankamai įvertina 
numatomą išmatų poveikį nagrinėdamos paraišką dėl labai didelio dėsliųjų paukščių ūkio 
išplėtimo. Jis mano, kad dėl papildomo vištų dedeklių išmatų poveikio pažeidžiamos Paukščių 
ir Buveinių direktyvos, taip pat Direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos 
nitratais iš žemės ūkio šaltinių, Direktyva 2000/60/EB, kuria nustatomi Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindai, ir Direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir 
švaresnio oro Europoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. spalio 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Peticijos pateikėjas prieštarauja projektui, pagal kurį plečiamas intensyvaus vištų dedeklių 
auginimo ūkis (toliau – projektas) Hunteburg vietovėje (Vokietija). Kaip nurodyta peticijoje, 
pagal projektą ūkyje ketinama auginti 70 450 daugiau vištų dedeklių iš to paties ūkio.

Peticijos pateikėjas teigia, kad šiuo projektu pažeidžiama Europos Sąjungos teisė. Visų pirma, 
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jis nurodo direktyvas 92/43/EEB1 ir 2009/147/EB2 motyvuodamas tuo, kad šiam projektui 
leidimas buvo išduotas prieš tai neatlikus jo poveikio saugotinoms Bendrijos svarbos 
natūralioms buveinėms ir rūšims vertinimo, Direktyvą 2011/92/ES3, motyvuodamas tuo, kad 
projekto poveikio aplinkai vertinime nepakankamai įvertintas vištų dedeklių išmatų kiekis per 
metus, direktyvas 91/676/EEB4, 98/83/EB5 ir 2000/60/EB6, motyvuodamas tuo, kad dėl šio 
projekto paukščių išmatomis bus užterštas vanduo ir yra pavojus, kad bus užteršti gruntiniai 
vandenys, taip pat Direktyvą 2008/50/EB7 dėl oro taršos, kurią sukeltų šio projekto 
įgyvendinimas.

Remdamasi peticijos turiniu ir kontaktais, kuriuos užmezgė su Vokietijos kompetentingomis
valdžios institucijomis, Komisija mano, kad negali būti nustatytas Europos Sąjungos teisės 
pažeidimas, ypač minėtų direktyvų atžvilgiu. Iš tiesų, peticijoje nėra jokios konkrečios ir 
įtikinamos informacijos, pagal kurią būtų galima teigti, kad buvo pažeistos pirmiau nurodytos 
Bendrijos direktyvos, įskaitant direktyvas 2011/92/ES ir 2008/50/EB. Taigi Komisija 
primena, kad įrenginiai yra įrengti ant nepralaidžios cemento platformos, todėl apsaugoma 
nuo požeminių vandenų taršos, o įrenginiai stebimi nuotėkio nustatymo sistema. Dėl gamtos 
apsaugos Komisija pažymi, kad ūkis ne tik yra daugiau nei 5 km toliau nuo Bendrijos svarbos 
teritorijos Diumerio (DE3415301), bet ir nėra jokios informacijos, pagal kurią būtų galima 
numatyti, kad jis darytų didelį poveikį šiai teritorijai. Dėl Direktyvos 2009/147/EB Komisija 
patikslina, kad šiuo atveju ji netaikoma, nes ji taikoma tik laukiniams paukščiams, o ne 
bateriniuose narvuose auginamoms vištoms dedeklėms.

Be to, iš Komisijai pateiktos informacijos matyti, kad peticijos pateikėjas kreipėsi į 
kompetentingą administracinę instituciją – Osnabriuko administracinį rajoną (vok. Landkreis 
Osnabruck), kuriam pateikė administracinį skundą, kuriuo siekiama panaikinti projekto 
vykdytojui išduotą leidimą.

Išvada

Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą informaciją Komisija mano, kad nėra pagrindo toliau 
nagrinėti šią peticiją, nes peticijos pateikėjas nacionaliniu lygmeniu kreipėsi į kompetentingą 
administracinę instituciją, kad būtų išnagrinėtas jo skundas, nurodytas peticijoje.“
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