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Θέμα: Αναφορά 1181/2011, του Martin Donat, αυστριακής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του Oberösterreichische Umweltanwaltschaft, για το αεροδρόμιο Wels και τη 
μη τήρηση της Οδηγίας περί Οικότοπων και Αγρίων Πτηνών στην Αυστρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι η Αυστρία παραβιάζει τις διατάξεις της Οδηγίας περί Οικότοπων 
(Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικότοπων, καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας), της Οδηγίας περί Αγρίων Πτηνών (Οδηγία 2009/147/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών) και της Σύμβασης του Ώρχους. Ο αναφέρων και οι 
υποστηρικτές του έχουν υποβάλει σχετική αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εκείνη 
δεν προτίθεται, σύμφωνα με τον αναφέροντα, να προβεί σε ενδελεχή διερεύνηση του εν λόγω 
ζητήματος. Ο αναφέρων ζητεί τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να 
διερευνηθεί η, κατά την άποψή του, συστηματική μη συμμόρφωση των αυστριακών αρχών με 
το Κοινοτικό Δίκαιο και να τις βοηθήσει να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία τους αναφορικά 
με την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2011

Στις 14 Φεβρουαρίου 2011 η Επιτροπή έλαβε αναφορά για την ανεπαρκή προστασία ενός 
είδους μεταναστευτικών πτηνών, της ευρασιατικής τουρλίδας, στο αεροδρόμιο του Wels, στο 
ομόσπονδο κράτος της Άνω Αυστρίας. Ο αναφέρων επισήμανε ότι το αεροδρόμιο Wels 
εξελίχθηκε προσφάτως σε σημαντικό τόπο αναπαραγωγής σε εθνικό επίπεδο, καθώς 
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φιλοξενεί 9-10 ζευγάρια τουρλίδας σε ηλικία αναπαραγωγής. Η αυξητική τάση του 
πληθυσμού και τα υψηλά επίπεδα αναπαραγωγικής επιτυχίας στο χώρο του αεροδρομίου 
έρχονται σε αντίθεση με τις πτωτικές τάσεις σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και τη 
χαμηλή, γενικότερα, αναπαραγωγική επιτυχία αυτού του είδους που απειλείται με εξαφάνιση. 
Αφορμή για την αναφορά στάθηκαν σχέδια του ομόσπονδου κράτους της Αυστρίας και της 
πόλης Wels να αλλάξουν τις προβλεπόμενες χρήσεις γης για σημαντικό τμήμα της έκτασης 
του αεροδρομίου έτσι ώστε να επιτρέπονται οι εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις, γεγονός 
που θα υποβαθμίσει την αξία του χώρου ως περιοχής αναπαραγωγής της τουρλίδας.

Ο αναφέρων προσθέτει ως επιχείρημα ότι, λόγω της παρουσίας του τύπου οικότοπου 6210 
(Ημιφυσικές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις και περιοχές όπου φύονται θάμνοι) και 6510 (Χαμηλού 
υψομέτρου θεριζόμενοι λειμώνες), ο χώρος του αεροδρομίου θα έπρεπε να είχε προταθεί ως 
τόπος κοινοτικής σημασίας σύμφωνα με την οδηγία για τους οικότοπους 92/43/ΕΚ1 για την 
προστασία των φυσικών οικότοπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται επίσης ότι η Αυστρία δεν τηρεί πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
οδηγία 2011/92/ΕΕ2 για την αξιολόγηση της επίδρασης ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών 
έργων στο περιβάλλον, καθώς και από την οδηγία για τους οικοτόπους, όσον αφορά τις 
απαιτήσεις για τη συμμετοχή του κοινού.

Για την καλύτερη εκτίμηση της κατάστασης, στις 22 Ιουνίου 2011 η Επιτροπή ζήτησε από τις 
αυστριακές αρχές να εξηγήσουν το λόγο για τον οποίο η περιοχή πέριξ του αεροδρομίου του 
Wels δεν έχει χαρακτηριστεί ζώνη ειδικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
οδηγίας 2009/147/ΕΚ για τα πτηνά3, παρά τη σπουδαιότητά της ως ζώνης φωλιάσματος για 
την τουρλίδα. Ζητήθηκε επίσης από τις αυστριακές αρχές να παράσχουν περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την έκταση των σχεδιαζόμενων αλλαγών στις χρήσεις 
γης και να εξηγήσουν τα αντισταθμιστικά μέτρα που έχουν προβλεφθεί προκειμένου να 
μετριαστεί ο αντίκτυπος από την αλλαγή χρήσης γης για την τουρλίδα και αν έχει εκπονηθεί 
ή σχεδιάζεται έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ).

Στην απάντησή τους της 26ης Αυγούστου 2011, οι αυστριακές αρχές εξήγησαν ότι ο χώρος 
του αεροδρομίου του Wels εξελίχθηκε μόλις πρόσφατα σε ζώνη σημαντική για την τουρλίδα 
σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, σύμφωνα με τις αρχές, το 80% όλων των αυστριακών 
ζευγαριών της ευρωπαϊκής τουρλίδας σε ηλικία αναπαραγωγής ήδη αναπαράγονται εντός 
ζωνών ειδικής προστασίας. Δεδομένου ότι οι αυστριακές αρχές ήδη θεωρούν αυτές τις ζώνες 
ειδικής προστασίας ως τις πλέον κατάλληλες περιοχές για την προστασία του είδους, δεν 
σχεδιάζουν να χαρακτηρίσουν άλλες περιοχές ως ζώνες ειδικής προστασίας. Οι αρχές 
επεσήμαναν ότι ο ιδιοκτήτης του αεροδρομίου υπέβαλε αίτημα για την αλλαγή των 
προβλεπόμενων χρήσεων γης έτσι ώστε να επιτρέπονται βιομηχανικές και εμπορικές χρήσεις 
για τα 43 από τα 110 εκτάρια τα οποία καταλαμβάνει το αεροδρόμιο συνολικά. Εν τω μεταξύ, 
τα σχέδια αυτά περιορίστηκαν στην αλλαγή χρήσης γης για 25 εκτάρια μόνο. Όπως είπαν, τα 
υπόλοιπα 85 εκτάρια του χώρου του αεροδρομίου θα χαρακτηριστούν προστατευόμενος 
βιότοπος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Αυτός ο βιότοπος είπαν ότι θα αφιερωθεί, 
μεταξύ άλλων, στην προστασία της τουρλίδας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο σχεδιαζόμενος 
προστατευόμενος βιότοπος θα συμπεριλάβει άλλα 25 εκτάρια μιας γειτονικής περιοχής που 

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
2  ΕΕ L 26 της 28.1.2012.
3 ΕΕ L 20 της 26.1.2010.
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χρησιμοποιείτο προηγουμένως για στρατιωτικές ασκήσεις, και έτσι θα δημιουργηθεί ένας 
ενιαίος προστατευόμενος βιότοπος 110 εκταρίων.

Όσον αφορά το ερώτημα της Επιτροπής σχετικά με την αναγκαιότητα της έκθεσης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), οι αρχές απάντησαν πως την έκριναν μη αναγκαία για 
την αρχική αίτηση αδειοδότησης του έργου. Επειδή όμως το αρχικό σχέδιο αποσύρθηκε στο 
μεταξύ, η απόφαση αυτή κατέστη άνευ αντικειμένου. Σύμφωνα με τις αρχές, μέχρι στιγμής 
δεν έχει υποβληθεί νέα αίτηση αδειοδότησης για την ανάπτυξη του έργου.

Στις 10 Οκτωβρίου 2011, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ενημέρωσαν μέσω επιστολής τον 
αναφέροντα για την πρόθεσή τους να μην διερευνήσουν περαιτέρω την αναφορά, 
λαμβάνοντας υπόψη τους ότι το 80% των εθνικών περιοχών αναπαραγωγής της ευρωπαϊκής 
τουρλίδας έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ζώνες ειδικής προστασίας. Επιπλέον, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής έλαβαν υπόψη τους τα σχέδια για την διαφύλαξη σημαντικού τμήματος του 
αεροδρομίου ως προστατευόμενου βιότοπου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής συνυπολόγισαν επίσης ότι, εν τω μεταξύ, αποσύρθηκε το σχέδιο 
αλλαγής χρήσης γης και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί νέα αίτηση για άλλο έργο, 
καθώς και ότι η εν λόγω περιοχή δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο με τις σημαντικές ζώνες 
για τα πτηνά (ΙΒΑ) σε πρόσφατη έκδοση της ορνιθολογικής οργάνωσης BirdLife Austria.

Ο αναφέρων απάντησε στις 9 Νοεμβρίου 2011 ότι διαφωνεί με την πρόθεση των υπηρεσιών 
της Επιτροπής να κλείσουν την υπόθεση. Συγκεκριμένα, αμφισβήτησε τον ισχυρισμό των 
αρχών ότι το 80% όλων των περιπτώσεων ζευγαριών τουρλίδας σε ηλικία αναπαραγωγής 
στην Αυστρία εντοπίζονται εντός περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες ειδικής 
προστασίας για το συγκεκριμένο είδος. Ο αναφέρων επεσήμανε επίσης ότι η κατάσταση 
διατήρησης της τουρλίδας επιδεινώνεται σε πολλές από τις υφιστάμενες ζώνες ειδικής 
προστασίας, τόσο λόγω της μείωσης του πληθυσμού όσο και λόγω του χαμηλού ποσοστού 
επιτυχούς αναπαραγωγής.

Με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, στις 4 Ιανουαρίου 2012 η 
Επιτροπή ζήτησε από τις αυστριακές αρχές να παράσχουν επικαιροποιημένες πληροφορίες 
σχετικά με την κατάσταση διατήρησης της τουρλίδας στις ζώνες ειδικής προστασίας, 
ειδικότερα αναφορικά με την εξέλιξη του μεγέθους του πληθυσμού, της πληθυσμιακής
πυκνότητας και της επιτυχίας αναπαραγωγής. 

Στην απάντησή τους την 1η Φεβρουαρίου 2012, οι αυστριακές αρχές επιβεβαίωσαν ότι 
μεγάλο ποσοστό των πλέον κατάλληλων τόπων αναπαραγωγής για την τουρλίδα έχουν 
χαρακτηριστεί ως ζώνες ειδικής προστασίας. Τα στοιχεία που παρασχέθηκαν, ωστόσο, 
επιβεβαίωσαν επίσης ότι, όσον αφορά την αναπαραγωγική επιτυχία και την πυκνότητα του 
πληθυσμού, το αεροδρόμιο του Wels αποτελεί σήμερα μία από τις πλέον σημαντικές περιοχές 
για την τουρλίδα σε εθνικό επίπεδο. Οι αυστριακές αρχές, ωστόσο, επισημαίνουν ότι το 
αεροδρόμιο βρίσκεται εντός αστικής περιοχής και, ως εκ τούτου, υπάρχουν ελάχιστα 
περιθώρια περαιτέρω αύξησης του τοπικού πληθυσμού πτηνών σε ηλικία αναπαραγωγής. Οι 
αρχές ισχυρίζονται επίσης ότι η σχεδιαζόμενη αλλαγή των χρήσεων γης τμήματος του χώρου 
του αεροδρομίου θα μείωνε τον υφιστάμενο πληθυσμό τουρλίδων σε ηλικία αναπαραγωγής 
μόνο κατά 10%. Τέλος, οι αυστριακές αρχές φρονούν ότι οι ελλείψεις στη διαχείριση των 
υφιστάμενων ζωνών ειδικής προστασίας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως επιχείρημα 
προκειμένου να επιβληθεί ο χαρακτηρισμός πρόσθετων ζωνών ειδικής προστασίας. 
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Συμπέρασμα 

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της όλες τις πληροφορίες και τις απόψεις που κατατέθηκαν από τον 
αναφέροντα και από τις αυστριακές αρχές. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι σε διαδικασία 
αποτίμησης εάν απορρέει υποχρέωση να χαρακτηριστεί η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο 
του Wels ως ζώνη ειδικής προστασίας κατά την έννοια της οδηγίας για τα πτηνά.

Όσον αφορά το αίτημα να χαρακτηριστεί η περιοχή του αεροδρομίου ως τόπος κοινοτικής 
σημασίας κατά την έννοια της οδηγίας 92/43/ΕΚ για τους οικότοπους, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής εκτίμησαν την κατάσταση από τεχνικής απόψεως και κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι η περιορισμένη παρουσία των τύπων οικότοπου 6210 και 6510 δεν δικαιολογεί τον 
χαρακτηρισμό του χώρου του αεροδρομίου στο Wels ως τόπου κοινοτικής σημασίας.

Όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τις ΕΠΕ στην Αυστρία, η Επιτροπή πρόσφατα 
κίνησε διαδικασία παράβασης προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, κάτι 
που θα συμβάλει επίσης στην καλύτερη εφαρμογή των απαιτήσεων για τη συμμετοχή του 
κοινού σε ζητήματα ΕΠΕ. Όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την 
προστασία του περιβάλλοντος στην Αυστρία, η Επιτροπή δεν διαπίστωσε παράβαση βάσει 
της αναφοράς. Η οδηγία 92/43/ΕΚ για τους οικότοπους δεν περιέχει διατάξεις για την 
υποχρεωτική συμμετοχή του κοινού, όπως ισχύει στην περίπτωση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ 
για τις ΕΠΕ.


