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Ref.: Petiția nr. 0674/2011, adresată de Alfons Igelmann, de cetățenie germană, privind 
o presupusă încălcare a directivelor Păsări (79/409/CEE) și Habitate (92/43/CEE) 
în contextul unui permis de exploatare a unei ferme avicole în Osnabrück

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că, în cazul analizării unei cereri privind extinderea considerabilă a unei 
ferme de păsări ouătoare, autoritățile subestimează în mod conștient impactul estimat al 
excrementelor. Presupunerea acestuia este că impactul suplimentar al excrementelor provenite 
de la găinile ouătoare este de natură să reprezinte o încălcare a Directivelor Păsări și Habitate, 
precum și a Directivei privind nitrații proveniți din agricultură (91/676/CEE), a Directivei-cadru
privind apa (2000/60/CE) și a Directivei privind calitatea aerului (2008/50/CE).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 octombrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Petiționarul se opune unui proiect de extindere a creșterii intensive a găinilor ouătoare 
(denumit în continuare „proiectul”) situat în Hunteburg (Germania). După cum reiese din 
petiție, proiectul de extindere constă în suplimentarea cu 70 450 a numărului găinilor ouătoare 
exploatate în ferma amintită. 

Petiționarul susține că acest proiect încalcă dreptul Uniunii Europene. Acesta invocă, în 
special, Directivele 92/43/CEE1 și 2009/147/CE1, pe motivul că autorizarea proiectului n-ar fi 
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PE489.734v01-00 2/2 CM\903751RO.doc

RO

fost precedată de o evaluare a impactului său asupra habitatelor naturale și a speciilor de interes 
comunitar care trebuie protejate, Directiva 2011/92/UE2, pe motivul că evaluarea impactului 
proiectului asupra mediului a subestimat volumul anual al dejecțiilor produse de o găină 
ouătoare, Directivele 91/676/CEE3, 98/83/CE4 și 2000/60/CE5, pe motivul că proiectul va 
provoca o poluare a apei din cauza dejecțiilor animale generate și a riscurilor asociate 
scurgerilor și contaminării pânzei freatice, și Directiva 2008/50/CE6, având în vedere emisiile 
de poluanți atmosferici care vor fi generați de proiect. 

Având în vedere conținutul petiției și pe baza contactelor avute cu autoritățile germane 
competente, Comisia Europeană este de părere că, în cazul în speță nu se poate identifica o 
încălcare a dreptului Uniunii Europene, în special în ceea ce privește directivele amintite mai 
sus. De fapt, petiția nu conține, la modul general, nici un element concret și probatoriu care să 
dea de înțeles că directivele comunitare menționate mai sus, inclusiv Directivele 2011/92/UE 
și 2008/50/CE au fost încălcate. În acest sens, Comisia amintește că instalația se bazează pe 
sistemul de control al scurgerilor și pe o structură din ciment impermeabil care au drept scop 
prevenirea oricărei poluări a apelor subterane. În ceea ce privește protecția naturii, Comisia 
precizează că proiectul nu numai că se află la o distanță de peste 5 km de situl de importanță 
comunitară „Dümmer” (DE3415301), ci, în plus, nicio informație nu atestă faptul că acesta va 
afecta semnificativ situl. Cât privește Directiva 2009/147/CE, Comisia precizează că aceasta 
nu este aplicabilă în cazul de față deoarece nu reglementează decât păsările sălbatice, nu și 
găinile ouătoare crescute în baterii.

Mai mult decât atât, reiese din informațiile comunicate Comisiei că petiționarul a sesizat 
autoritatea administrativă competentă – Landkreis Osnabruck – printr-un recurs administrativ 
în vederea anulării autorizației acordate promotorului proiectului. 

Concluzie

Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia este de părere că nu există motive să se 
investigheze mai departe prezenta petiție, cu atât mai mult cu cât autoritatea administrativă 
competentă a fost sesizată la nivel național de către petiționar pentru a-i trata doleanța 
prezentată în petiție.
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