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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0674/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Alfons 
Igelmann, par iespējamiem Putnu direktīvas (79/409/EEK) un Dzīvotņu 
direktīvas (92/43/EEK) pārkāpumiem saistībā ar ekspluatācijas atļaujas 
izsniegšanu putnu fermai Osnabrikā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka attiecīgās iestādes apzināti nepietiekami novērtē plānoto 
ekskrementu ietekmi, izvērtējot pieteikumu par ļoti ievērojamu dējējšķirņu mājputnu fermas 
paplašināšanu. Viņš uzskata, ka dējējvistu ekskrementu radītā papildu ietekme ir tāda, kas 
veido Putnu direktīvas un Dzīvotņu direktīvas, kā arī Direktīvas par lauksaimnieciskas 
izcelsmes nitrātiem (91/676/EEK), Ūdens pamatdirektīvas (2000/60/EK) un Gaisa kvalitātes 
direktīvas (2008/50/EK) pārkāpumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 21. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Hunteburg ciemā (Vācija) esošās dējējvistu intensīvās 
audzēšanas sistēmas audzētavas paplašināšanas projektu (turpmāk tekstā „projekts”). Kā izriet 
no lūgumraksta, paplašināšanas projektā paredzēts palielināt audzētavā turēto dējējvistu skaitu 
par 70 450 vistām.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ar šo projektu tiek pārkāpti Eiropas Savienības tiesību 
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akti. Konkrētāk, viņš atsaucas uz Direktīvu 92/43/EEK1 un 2009/147/EK2, pamatojoties uz to, 
ka pirms projekta apstiprināšanas tam nav veikts novērtējums attiecībā uz tā ietekmi uz 
aizsargājamām Savienībā nozīmīgām dabiskajām dz īvo tnēm un sugām, uz 
Direktīvu 2011/92/ES3, pamatojoties uz to, ka projekta ietekmes uz vidi novērtējumā netika 
pienācīgi aprēķināts dējējvistu radītais ekskrementu apjoms gadā, uz Direktīvu 91/676/EEK4, 
98/83/EK5 un 2000/60/EK6, pamatojoties uz to, ka projekts radītu ūdens piesārņojumu saistībā 
ar dzīvnieku radītajiem ekskrementiem un noplūdes un piesārņojuma risku gruntsūdeņos, un uz 
Direktīvu 2008/50/EK7 attiecībā uz gaisa piesārņojumu, ko radīs projekts.

Ņemot vērā lūgumraksta saturu un pēc sazināšanās ar kompetentajām Vācijas iestādēm, 
Komisija secina, ka šajā gadījumā nav iespējams konstatēt Eiropas Savienības tiesību aktu, 
tostarp jo īpaši iepriekš minēto direktīvu, pārkāpumu. Lūgumrakstā kopumā nav neviena 
konkrēta un neapgāžama pierādījuma, kas liktu domāt, ka ir pārkāptas iepriekš minētās 
Savienības direktīvas, tostarp Direktīva 2011/92/ES un 2008/50/EK. Šajā saistībā Komisija 
atgādina, ka fermas pamatos ir ierīkota noplūžu kontroles sistēma un ūdensnecaurlaidīga 
cementa konstrukcija, kas paredzētas, lai novērstu jebkāda veida pazemes ūdeņu 
piesārņojumu. Attiecībā uz dabas aizsardzību Komisija atzīme, ka projekta īstenošanas vieta 
atrodas vairāk nekā 5 km attālumā no Savienības nozīmes teritorijas Dümmer (DE3415301), 
turklāt nekāda informācija neliecina, ka projekts būtiski ietekmēs šo teritoriju. Attiecībā uz 
Direktīvu 2009/147/EK Komisija norāda, ka šajā gadījumā tā nav piemērojama, jo minētā 
direktīva ir attiecināma tikai uz savvaļas putniem, nevis inkubatorā audzētām dējējvistām.   

Turklāt no Komisijai paziņotās informācijas iziet, ka lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis 
kompetentajai administratīvajai iestādei — Landkreis Osnabruck — administratīvu sūdzību ar 
mērķi panākt projekta virzītājam piešķirtās atļaujas anulāciju.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka nav pamata turpināt šā lūgumraksta 
izskatīšanu, jo vairāk tādēļ, ka lūgumraksta iesniedzējs jau ir vērsies kompetentajā valsts 
līmeņa administratīvajā iestādē saistībā ar viņa lūgumrakstā paustajām bažām.
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