
CM\903873BG.doc PE491.028v01-00

BG Единство в многообразието BG

EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1181/2011, внесена от Martin Donat, с австрийско гражданство, 
от името на Oberösterreichische Umweltanwaltschaft, във връзка с летище 
Wels и неспазването от страна на Австрия на директивите за птиците и 
за местообитанията

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че Австрия действа противно на разпоредбите на 
Директивата за местообитанията (Директива 92/32/ЕИО за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна), Директивата за птиците (Директива 
2009/147/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 30 ноември 2009 г .  относно 
опазването на дивите птици) и Конвенцията от Орхус. Във връзка с това вносителят на 
петицията и неговите поддръжници са подали жалба до Европейската комисия, но 
последната, според вносителя на петицията, няма никакво намерение да проучи 
въпроса обстойно. Вносителят на петицията изисква съдействие от Европейския 
парламент, за да се проучи систематичното по негово твърдение неспазване на 
общностното право от страна на австрийските органи и за да им се окаже помощ за 
привеждането на законите за опазване и съхранение на околната среда в съответствие с 
европейското законодателство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

На 14 февруари 2011 г. в Комисията е постъпила жалба относно недостатъчните мерки 
за опазване на застрашения мигриращ вид птици голям свирец на летището в град Wels, 
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провинция Горна Австрия. Жалбоподателят посочва, че напоследък летището в град 
Wels се е превърнало в национално значимо гнездовище, което понастоящем се обитава 
от 9 – 10 гнездящи двойки голям свирец. Положителната тенденция на развитие на 
популацията и доста успешното гнездене в терена на летището е в контраст с 
регионалните и националните тенденции и с по принцип неуспешното гнездене на този 
застрашен вид. Повод за жалбата са плановете на австрийската федерална провинция и 
град Wels за преотреждане на значителна част от терена на летището като зона за 
търговски и промишлени цели, като по този начин ще се намали значимостта му като 
гнездище на големия свирец.

Освен това предвид наличието на хабитати тип 6210 (Полуестествени сухи тревни и 
храстови съобщества) и 6510 (Низинни сенокосни ливади) жалбоподателят призовава 
да се предложи районът на летището да бъде обявен за зона от значение за Общността в 
съответствие с Директива 92/43/ЕИО1 за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна (Директива за местообитанията). Жалбоподателят твърди също 
така, че Австрия не е изпълнила изцяло задълженията си относно изискванията за 
участие на обществеността, произтичащи от Директива 2011/92/ЕС2 относно оценката 
на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда и от 
Директивата за местообитанията.

С оглед да оцени по-добре ситуацията, на 22 юни 2011 г .  Комисията поиска от 
австрийските органи да дадат обяснение защо територията около летището в град Wels 
не е класифицирана като специална защитена зона (СЗЗ) в съответствие с член 4 от 
Директива 2009/147/EC3 относно опазването на дивите птици (Директива за птиците), 
въпреки значението й като гнездище на големия свирец. От австрийските органи беше 
поискано също така да предоставят допълнителна информация относно естеството и 
обхвата на планираното преотреждане на земята и да обяснят какви компенсаторни 
мерки са планирани с оглед да се смекчи въздействието от промяната в начина на 
ползване на земята върху големия свирец и дали е направена или планирана оценка за 
въздействието върху околната среда (ОВОС).

В своя отговор от 26 август 2011 г. австрийските органи поясняват, че районът на 
летището в град Wels едва напоследък се е превърнал в територия от национално 
значение за големия свирец. Нещо повече, според органите 80 % от всички гнездящи 
двойки голям свирец гнездят в рамките на СЗЗ. Тъй като австрийските органи все още 
считат, че тези СЗЗ са най-подходящите територии за опазването на вида, те не 
планират определянето на други СЗЗ. Органите посочват също така, че първоначално 
собственикът на терена на летището е подал заявление за преотреждане за промишлени 
и търговски цели на 43 ха от общата площ на парцела на летището от 110 ха. 
Междувременно тези планове са сведени до промяна в начина на ползване само на 
25 ха. Останалите 85 ха от терена на летището ще бъдат превърнати в природен 
резерват съгласно националното законодателство. Предназначението на резервата ще 
бъде наред с другото опазването на големия свирец. Според органите към планирания 
природен резерват ще бъдат добавени още 25 ха от прилежащия бивш военен учебен 

                                               
1 ОВ L206, 22.7.1992 г.
2 OВ L26, 28.1.2012 г.
3 OJ L20, 26.1.2010 г.
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полигон, като по този начин ще се създаде природен резерват с обща площ от 110 ха.

По отношение на поставения от Комисията въпрос за необходимостта от оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС), отговорът на органа е, че взетото от него 
решение е, че не е необходима ОВОС за първоначално подаване на заявление за 
одобрение на проекта. Но тъй като междувременно е бил оттеглен първоначалният 
план, това решение е станало невалидно. Според органите до момента не е подадено 
ново заявление за получаване на разрешение за проектиране.

На 10 октомври 2011 г. службите на Комисията са уведомили с писмо жалбоподателя 
относно намерението им да не продължават разглеждането на жалбата, като се има 
предвид, че 80 % от националните гнездища на голям свирец вече са обявени за СЗЗ. 
Нещо повече, службите на Комисията са взели под внимание плановете за опазване на
значителна част от терена на летището като национален резерват съгласно 
националното законодателство. Службите на Комисията са отчели също така, че 
проектът за преотреждане на земята междувременно е бил оттеглен и че не е подадено 
ново заявление за друг проект до момента, както и че въпросната зона не е включена в 
списъка на орнитологично важните места (ОВМ) в неотдавнашна публикация на 
BirdLife Austria.

На 9 ноември 2011 г. жалбоподателят е отговорил, че не може да приеме намерението 
на службите на Комисията да приключат случая. В частност той оспорва твърденията 
на органите, че понастоящем 80 % от всички случаи на гнездене на голям свирец в 
Австрия са в специални защитени зони, определени за този вид. Жалбоподателят 
посочва също така, че консервационният статус на големия свирец се влошава в много 
от съществуващите ССЗ, както по отношение намаляването на размера на популацията, 
така и на степента на успешно гнездене.

Въз основа на информацията, предоставена от жалбоподателя, на 4 януари 2012 г. 
Комисията поиска от австрийските органи да предоставят актуализирана информация 
относно консервационния статус на големия свирец в ССЗ, по-специално по отношение 
на промени в размера на популацията, гъстота на популацията и успешно гнездене. 

В своя отговор от 1 февруари 2012 г. австрийските органи потвърждават, че голяма 
част от най-подходящите територии за гнездене на големия свирец са обявени за СЗЗ. 
Предоставените данни обаче също потвърждават, че по отношение на успешно 
гнездене и гъстота на популацията летището в град Wels понастоящем е една от най-
важните национални територии за големия свирец. Австрийските органи обаче 
посочват също така, че летището е разположено в урбанизирана територия и 
следователно има доста ограничен потенциал за по-нататъшно разширяване на 
местната гнездяща популация. В допълнение властите твърдят, че планираното 
преотреждане на част от терена на летището би намалило съществуващата гнездяща 
популация от голям свирец само с 10 %. Накрая австрийските органи изразяват 
становището, че слабостите в управлението на вече съществуващите ССЗ не следва да 
се използват като аргумент, за да се налага определянето на нови специални защитени 
зони. 

Заключение 
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Комисията взе под внимание цялата информация и всички мнения, представени от 
вносителя на петицията и австрийските органи. Службите на Комисията все още 
преценяват дали изискванията на Директивата за птиците създават задължение за 
обявяване на зоната около летището на град Wels за специална защитена зона по 
смисъла на същата директива. 

По отношение на искането за обявяване на терена на летището за територия от 
значение за общността (ТЗО) по смисъла на Директивата за местообитанията 
(Директива 92/43/ЕИО) службите на Комисията направиха оценка на положението от 
техническа гледна точка и стигнаха до заключението, че ограниченото присъствие на 
хабитати от типове 6210 и 6510 не е основание за определянето на терена на летището в 
град Wels като ТЗО.

По отношение на прилагането на Директивата за ОВОС от страна на Австрия, 
Комисията наскоро откри процедура по установяване на нарушение с оглед да се 
подобри достъпът до правосъдие, което също ще спомогне за по-добро налагане 
спазването на изискванията за участие на обществеността във връзка с ОВОС. По 
отношение на прилагането на правото на ЕС в областта на опазването на околната 
среда в Австрия Комисията не установи нарушение въз основа на жалбата. В 
Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО) не са предвидени разпоредби 
за задължително участие на обществеността, както е в случая с Директивата за ОВОС 
(Директива 2011/92/ЕС).


