
CM\903751PL.doc PE489.734v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.5.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0674/2011, którą złożył Alfons Igelmann (Niemcy) w sprawie 
domniemanego naruszenia dyrektywy ptasiej (79/409/EWG) oraz 
siedliskowej (92/43/EWG) w kontekście zezwolenia na eksploatację fermy 
drobiu w Osnabrück

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że władze świadomie bagatelizują przewidywany wpływ
ekskrementów w ocenie wniosku o znaczne rozbudowanie fermy drobiu. Składający petycję 
zakłada, że dodatkowy wpływ ekskrementów pochodzących od kur niosek może wręcz 
stanowić naruszenie dyrektywy ptasiej oraz siedliskowej, jak również dyrektywy dotyczącej 
ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia 
rolniczego (91/676/EWG), ramowej dyrektywy wodnej (2000/60/WE) oraz dyrektywy 
w sprawie jakości powietrza (2008/50/WE).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 października 2011 r. Zwrócono się do 
Komisji o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec przedsięwzięcia rozszerzenia intensywnej 
hodowli kur niosek (zwanego dalej „przedsięwzięciem”) w Hunteburgu (Niemcy). Jak wynika 
z petycji, projekt rozszerzenia polega na zwiększeniu o 70450 liczby kur niosek w ramach 
przedmiotowej hodowli. 

Składający petycję utrzymuje, że przedmiotowe przedsięwzięcie narusza prawo Unii 
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Europejskiej. Powołuje się w szczególności na dyrektywy 92/43/EWG1i 2009/147/WE2, 
twierdząc, że wydanie pozwolenia na realizację przedsięwzięcia nie było poprzedzone oceną 
jego oddziaływania na siedliska przyrodnicze i gatunki objęte zakresem zainteresowania 
Wspólnoty, które powinny być chronione; na dyrektywę 2011/92/UE3ze względu na to, że w 
ocenie oddziaływania na środowisko zaniżono roczną ilość odchodów wydalanych przez kury 
nioski; na dyrektywy 91/676/EWG4, 98/83/WE5i 2000/60/WE6, twierdząc, że przedsięwzięcie 
doprowadzi do zanieczyszczenia wody odchodami zwierzęcymi oraz pociągnie za sobą ryzyko 
wycieków i zanieczyszczenia wód gruntowych; oraz na dyrektywę 2008/50/WE7ze względu na 
wynikającą z przedsięwzięcia emisję czynników zanieczyszczenia powietrza. 

W świetle treści petycji i na podstawie kontaktów nawiązanych z właściwymi organami 
niemieckimi Komisja jest zdania, że nie można stwierdzić w omawianym przypadku 
naruszenia prawa Unii Europejskiej, w tym wspomnianych dyrektyw. Petycja nie zawiera 
bowiem ogólnie żadnej konkretnej i przekonującej informacji pozwalającej przypuszczać, że 
wyżej wymienione dyrektywy, w tym dyrektywy 2011/92/UE i 2008/50/WE, zostały 
naruszone. W tym kontekście Komisja przypomina, że przedmiotowy obiekt jest wyposażony 
w system kontroli wycieków i zbudowany z nieprzepuszczalnego cementu, aby zapobiec 
wszelkiemu zanieczyszczeniu wód gruntowych. Jeżeli chodzi o ochronę przyrody, Komisja 
zauważa, że przedsięwzięcie jest nie tylko oddalone o ponad 5 km od terenu mającego 
znaczenie dla Wspólnoty „Dümmer” (DE3415301), lecz także nie ma jakichkolwiek 
informacji wskazujących na to, że miałoby ono w istotny sposób naruszyć ten teren. Jeżeli 
chodzi o dyrektywę 2009/147/WE, Komisja zaznacza, że nie ma ona zastosowania w 
omawianym przypadku, ponieważ odnosi się jedynie do dzikiego ptactwa, a nie do kur niosek 
hodowanych w klatkach. 

Ponadto z informacji przekazanych Komisji wynika, że składający petycję odwołał się do 
właściwego organu administracyjnego – Landkreis Osnabrück – aby uzyskać unieważnienie 
pozwolenia wydanego projektodawcy. 

Wniosek

W związku z powyższym Komisja jest zdania, że nie ma powodu do dalszego rozpatrywania 
przedmiotowej petycji, tym bardziej, że składający petycję zwrócił się do właściwego organu 
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administracyjnego na szczeblu krajowym, który ma rozpatrzyć skargę przedstawioną w 
petycji.


