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

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

30.5.2012

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1181/2011, af Martin Donat, østrigsk statsborger, for 
"Oberösterreichische Umweltanwaltschaft", om flyvepladsen Wels og manglende 
efterlevelse af habitat- og fugledirektivet i Østrig

1. Sammendrag

Andrageren er af den opfattelse, at Østrig handler i strid med bestemmelserne i 
habitatdirektivet (direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter), 
fugledirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 
om beskyttelse af vilde fugle) samt Århuskonventionen. Andrageren og hans 
medunderskrivere har indgivet en klage over dette til Kommissionen, men denne agter ifølge 
andrageren ikke at undersøge dette spørgsmål til bunds. Andrageren beder Parlamentet om 
hjælp til at få undersøgt denne manglende efterlevelse af fællesskabsretten, som de østrigske 
myndigheder systematisk gør sig skyldige i, og bidrage til at bringe miljø- og 
naturbeskyttelseslovgivningen i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

Kommissionen modtog den 14. februar 2011 en klage over en utilstrækkelig beskyttelse af en 
truet trækfugleart, storspoven, i Wels lufthavn i Oberösterreich. Klageren oplyste, at Wels 
lufthavn på det seneste har udviklet sig til en yngleplads af national betydning, idet lokaliteten 
på nuværende tidspunkt tæller 9-10 ynglende storspovepar. Den positive populationstendens 
og store ynglesucces på lufthavnsområdet står i kontrast til de negative regionale og nationale 
tendenser og denne truede arts generelt ringe ynglesucces. Klagen var begrundet i den 
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østrigske delstats og kommunen Wels' planer om at omlægge en væsentlig del af 
lufthavnsarealet til et område, der tjener kommercielle og industrielle formål, og dermed 
reducere lokalitetens værdi som et ynglested for storspoven.

Klageren gør desuden gældende, at lufthavnsområdet som følge af forekomsten af 
naturtyperne 6210 (Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund) og 6510 
(Lavtlandshøarealer) ifølge habitatdirektivet 92/43/EF1 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter burde have været foreslået som en lokalitet af fællesskabsbetydning. Klageren 
hævder endvidere, at Østrig ikke til fulde har opfyldt sine forpligtelser i henhold dels til 
direktiv 2011/92/EU2 om vurdering af visse offentlig og private projekters indvirkning på 
miljøet, dels til habitatdirektivet, hvad angår kravet om offentlig deltagelse.

For bedre at kunne vurdere situationen bad Kommissionen den 22. juni 2011 de østrigske 
myndigheder redegøre for, hvorfor området omkring Wels lufthavn ikke er udpeget som et 
særligt beskyttet område i overensstemmelse med artikel 4 i fugledirektiv 2009/147/EF3 trods 
dets betydning som et redebygningsområde for storspoven. De østrigske myndigheder blev 
også bedt om at fremlægge nærmere oplysninger om arten og omfanget af den planlagte 
ændring af arealanvendelsen og redegøre for, hvilke afhjælpningsforanstaltninger der var 
planlagt for at afbøde virkningerne på storspoven af den ændrede arealanvendelse, og 
hvorvidt der var gennemført eller planlagt en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

I svar af 26. august 2011 oplyste de østrigske myndigheder, at lufthavnsområdet i Wels først 
for nylig var blevet udviklet som en lokalitet af national betydning for storspoven. Desuden 
yngler ifølge myndighederne 80 % af alle ynglende par af regnspover i Østrig allerede i 
særligt beskyttede områder. Da de østrigske myndigheder stadig anser disse særligt 
beskyttede områder for de bedst egnede områder for artens bevaring, har de ingen planer om 
at udpege flere særligt beskyttede områder. Myndighederne gjorde endvidere opmærksom på, 
at ejeren af flyvepladsen oprindelig ansøgte om at få omlagt 43 af de i alt 110 ha af 
lufthavnsområdet til industrielle og kommercielle formål. I mellemtiden er disse planer blevet 
indskrænket til kun at vedrøre omlægning af 25 ha. De resterende 85 ha af lufthavnsarealet 
ville blive omdannet til et naturreservat under national lovgivning. Dette reservat ville bl.a. 
blive forbeholdt beskyttelse af storspoven. Ifølge myndighederne ville det planlagte 
naturreservat blive suppleret med yderligere 25 ha fra et tilstødende tidligere militært 
træningsområde, hvorved der ville blive skabt et sammenhængende naturreservat på 110 ha.

Hvad angår Kommissionens spørgsmål om behovet for en vurdering af virkningerne på 
miljøet (VVM), svarede myndigheden, at den havde afgjort, at en VVM ikke var nødvendig i 
forbindelse med den oprindelige projektansøgning. Men da den oprindelige plan i 
mellemtiden var blevet trukket tilbage, var afgørelsen blevet forældet. Ifølge myndighederne 
er der indtil videre ikke indgivet nogen ny ansøgning om tilladelse.

Kommissionens tjenestegrene meddelte ved skrivelse af 10. oktober 2011 klageren, at de ikke 
agtede at foretage sig yderligere i sagen, under hensyntagen til at 80 % af de nationale 
ynglepladser for storspoven allerede ville blive udpeget som særligt beskyttede områder. 

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.
2 EUT L 26 af 28.1.2012.
3 EUT L 20 af 26.1.2010.
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Hertil kommer, at Kommissionens tjenestegrene allerede havde noteret sig planerne om at 
beskytte en væsentlig del af lufthavnen som naturreservat i overensstemmelse med den 
nationale lovgivning. Kommissionens tjenestegrene havde også taget i betragtning, at 
projektet vedrørende en ændring af arealanvendelsen i mellemtiden var blevet trukket tilbage, 
og at der indtil videre ikke var blevet indgivet nogen ny ansøgning om et andet projekt, samt 
at det omhandlede areal ikke var blevet opført som et vigtigt fugleområde (IBA) i den seneste 
udgave af BirdLife Austria.

Klageren svarede den 9. november 2011, at han ikke kunne acceptere Kommissionens 
tjenestegrenes beslutning om at lukke sagen. Han anfægtede specielt myndighedernes krav 
om, at 80 % af alle tilfælde af ynglende storspover i Østrig sker i særligt beskyttede områder, 
som er udpeget for denne art. Klageren anførte også, at bevaringsstatussen for storspoven i 
øjeblikket forværres i mange af de eksisterende særligt beskyttede områder, både hvad angår 
faldende population og ringe ynglesucces.

På basis af oplysningerne fra klageren bad Kommissionen den 4. januar 2012 de østrigske 
myndigheder om at fremsende ajourførte oplysninger om bevaringsstatussen for storspoven i 
de særligt beskyttede områder, specielt hvad angår populationsudvikling, populationstæthed 
og ynglesucces. 

I svar af 1. februar 2012 bekræftede de østrigske myndigheder, at en stor del af de bedst 
egnede ynglepladser for storspoven er udpegede særligt beskyttede områder. Det fremgår 
imidlertid også af oplysningerne, at Wels lufthavn såvel med hensyn til ynglesucces som 
populationstæthed nu er en af de vigtigste nationale lokaliteter for storspoven. De østrigske 
myndigheder understreger imidlertid også, at lufthavnen er placeret i et byområde og derfor 
kun har et meget begrænset potentiale for en udvidelse af den lokale ynglende population. 
Myndighederne gør endvidere gældende, at den planlagte omlægning af en del af 
lufthavnsområdet kun vil medføre en reduktion på 10 % i den nuværende ynglende 
storspovepopulation. Endelig indtager de østrigske myndigheder det synspunkt, at manglerne 
ved forvaltningen af de allerede eksisterende særligt beskyttede områder ikke bør benyttes 
som et argument for krav om udpegning af yderligere særligt beskyttede områder.

Konklusion 

Kommissionen har noteret sig alle oplysninger og synspunkter, som den har modtaget fra 
klageren og de østrigske myndigheder. Kommissionens tjenestegrene er fortsat i gang med at 
undersøge, om kravene i fugledirektivet indebærer en forpligtelse til at udpege området 
omkring Wels lufthavn som et særligt beskyttet område i betydningen efter dette direktiv. 

Med hensyn til anmodningen om at udpege lufthavnsområdet som en lokalitet af 
fællesskabsbetydning (LAF) i betydningen efter habitatdirektivet 92/43/EF har 
Kommissionens tjenestegrene vurderet situationen på et teknisk grundlag og er nået til den 
konklusion, at den begrænsede forekomst af habitattyperne 6210 og 6510 ikke begrunder 
udpegning af lufthavnsområdet i Wels som en LAF.

Hvad angår gennemførelsen af VVM-direktivet i Østrig, har Kommissionen for nylig indledt 
en overtrædelsesprocedure for at forbedre adgangen til klage og domstolsprøvelse, hvilket 
også vil bidrage til en bedre håndhævelse af kravene om offentlig deltagelse i VVM-
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anliggender. Hvad angår gennemførelsen af EU's naturbeskyttelseslovgivning i Østrig, kunne 
Kommissionen ikke på basis af klagen fastslå, at der har fundet en overtrædelse sted. 
Habitatdirektivet 92/43/EF hjemler ingen obligatorisk offentlig deltagelse, således som det er 
tilfældet med VVM-direktiv 2011/92/EU.


