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Tárgy: Martin Donat osztrák állampolgár által az „Oberösterreichische 
Umweltanwaltschaft” nevében benyújtott 1181/2011. számú petíció a welsi 
repülőtérről, valamint az élőhely- és a madárvédelmi irányelv Ausztriában 
történő be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint Ausztria az élőhelyvédelmi irányelv (a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv), a 
madárvédelmi irányelv (a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 
2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv), valamint az Aarhusi Egyezmény 
rendelkezéseivel ellentétesen cselekszik. A petíció benyújtója társaival együtt panaszt nyújtott 
be az Európai Bizottságnak, de a petíció benyújtója szerint a testületnek nincsen szándékában 
az ügyet alaposan kivizsgálni. A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
vizsgálja ki a közösségi jognak az osztrák hatóságok általi – véleménye szerint –
szisztematikus be nem tartását, és támogassa Ausztriát abban, hogy környezet- és 
természetvédelmi jogszabályait összhangba hozza az uniós jogszabályokkal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A Bizottsághoz 2011. február 14-én panaszt nyújtottak be egy veszélyeztetett 
vándormadárfajnak, a nagy pólingnak a welsi repülőtér (Felső-Ausztria) területén való nem 
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megfelelő védelméről.  A panaszos elmondása szerint a welsi repülőtér a közelmúltban 
nemzeti jelentőségű költőhely lett, mivel területén jelenleg 9–10 pár nagy póling fészkel. A 
populációban a repülőtér területén tapasztalható kedvező tendencia és a szaporodás nagyfokú 
sikeressége ellentétes a regionális és nemzeti tendenciákkal és e veszélyeztetett faj általánosan 
kismértékű szaporodási sikerességével. A panaszos az osztrák szövetségi állam és Wels 
városának azon tervei miatt nyújtotta be petícióját, hogy a repülőtér területének jelentős részét 
kereskedelmi és ipari célokra hasznosítsák, mivel a terület ezáltal – a nagy pólingok 
szempontjából – kevésbé értékes költőhellyé válna.

A panaszos emellett felidézi, hogy a 6210. számú (féltermészetes száraz gyepek és alacsony 
cserjések) és 6510. számú (sík- és dombvidéki kaszálórétek) élőhelytípusok jelenlétének 
köszönhetően a repülőteret a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló 92/43/EK élőhelyvédelmi irányelv1 értelmében közösségi jelentőségű 
természeti területnek kellett volna javasolni. A petíció benyújtója azzal is érvel, hogy Ausztria 
nem teljesítette teljes körűen az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelvből2, valamint – a nyilvánosság hatékony 
részvétele tekintetében – az élőhelyvédelmi irányelvből fakadó kötelezettségeit.

A helyzet megfelelőbb értékelése érdekében a Bizottság 2011. június 22-én felkérte az osztrák 
hatóságokat, hogy adjanak magyarázatot arra, hogy a 2009/147/EK madárvédelmi irányelv3 4. 
cikke értelmében miért nem jelölték a welsi repülőteret különleges madárvédelmi területnek 
(KMT), abbéli jelentősége ellenére, hogy a nagy póling fészekrakó helye. Ezenkívül felkérték 
az osztrák hatóságokat, hogy nyújtsanak további tájékoztatást a terület más célokra történő 
felhasználására vonatkozó tervek jellegéről és mértékéről, hogy ismertessék, milyen 
kompenzációs intézkedéseket terveztek a terület hasznosításában bekövetkező változás nagy 
pólingokra gyakorolt hatásainak enyhítése érdekében, továbbá hogy készült-e, vagy tervezik-
e, hogy készüljön környezeti hatásvizsgálat.

Az osztrák hatóságok 2011. augusztus 26-i válaszukban kifejtették, hogy a welsi repülőtér 
területe csupán nemrégiben lett a nagy pólingok szempontjából nemzeti jelentőségű terület. 
Ezenkívül a hatóságok szerint a nagy pólingok osztrák tenyészpárjainak 80%-a már most is 
különleges madárvédelmi területen fészkel. Mivel az osztrák hatóságok még mindig ezeket a 
különleges madárvédelmi területeket tartják a fajok megőrzésére leginkább alkalmasnak, nem 
tervezik, hogy újabb helyszíneket jelöljenek ki különleges madárvédelmi területnek. A 
hatóságok arra is rámutattak, hogy a repülőtér tulajdonosa a 110 hektáros területből eredetileg 
43 hektár ipari és kereskedelmi célú hasznosítására kért engedélyt. Időközben ezek a tervek 
változtak, így most már csak 25 hektárról van szó. A repülőtér területéből fennmaradó 85 
hektár a nemzeti jogszabályok értelmében természetvédelmi terület lesz. Ez a terület többek 
között a nagy pólingok védelmét is szolgálni fogja. A hatóságok szerint a tervezett 
természetvédelmi területet további 25 hektárral bővítenék a szomszédos, korábban katonai 
kiképzőhelyként működő területtel, 110 hektárnyi összefüggő természetvédelmi területet 
hozva létre ezáltal.

A Bizottság azon kérdésére, hogy szükség van-e környezeti hatásvizsgálatra, a hatóság azt 
                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.
2  HL L 26., 2012.1.28.
3 HL L 20., 2010.1.26.
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válaszolta, hogy határozata szerint a projekt megkezdéséhez erre nincs szükség. Mivel 
azonban az eredeti tervet időközben visszavonták, ez a döntés elavult. A hatóság szerint eddig 
nem nyújtottak be újabb építési engedély iránti kérelmet.

A Bizottság szolgálatai 2011. október 10-én írásban tájékoztatták a panaszost, hogy tekintettel 
arra, hogy a nagy pólingok nemzeti fészkelő helyének 80%-a már most is különleges 
madárvédelmi terület, nem áll szándékukban tovább vizsgálni a panaszt. Ezenkívül a 
Bizottság szolgálatai tudomásul vették azokat a terveket, amelyek célja, hogy a repülőtér 
jelentős részét – a nemzeti jogszabályok értelmében – természetvédelmi területként védjék. A 
Bizottság szolgálatai azt is mérlegelték, hogy a terület más célra történő hasznosítására 
irányuló projektet időközben visszavonták, és újabb projekt engedélyezését eddig még nem 
kérvényezték, továbbá hogy a szóban forgó területet a BirdLife Austria nemrég megjelent 
írásában nem sorolták a fontos madárélőhelyek (IBA) közé.

A panaszos 2011. november 9-i válaszában kifejtette, hogy nem tudja elfogadni a Bizottság 
azon szándékát, hogy lezárja az ügyet. Kifejezetten megkérdőjelezte a hatóságok azon 
állítását, miszerint az ausztriai nagy pólingok összes fészkelő helyének 80%-a jelenleg az e 
fajok védelmét célzó különleges madárvédelmi területeken lenne. A panaszos ezenkívül 
jelezte, hogy a nagy póling természetvédelmi helyzete több meglévő különleges 
madárvédelmi területen is folyamatosan romlik, mind a populáció méretének csökkenése, 
mind a kismértékű szaporodási sikeresség tekintetében.

A panaszos által nyújtott tájékoztatás alapján a Bizottság 2012. január 4-én felkérte az osztrák 
hatóságokat, hogy nyújtsanak naprakész tájékoztatást a különleges madárvédelmi területeken 
fészkelő nagy pólingok természetvédelmi helyzetéről, különös tekintettel a populáció 
méretének alakulására, a populáció sűrűségére és a szaporodás sikerességére. 

2012. február 1-jén kelt válaszukban az osztrák hatóságok megerősítették, hogy a nagy 
pólingok fészekrakásához leginkább megfelelő területek nagy része különleges madárvédelmi 
terület. A rendelkezésre bocsátott adatok azonban azt is alátámasztják, hogy a welsi repülőtér 
mind a szaporodási sikeresség, mind a populációsűrűség tekintetében az egyik legjelentősebb 
az országban a nagy pólingok számára. Az osztrák hatóságok mindazonáltal arra is felhívják a 
figyelmet, hogy a repülőtér városi területen fekszik, ezért a helyi tenyészpopuláció 
meglehetősen korlátozott mértékben tud tovább terjeszkedni. A hatóságok továbbá azzal 
érvelnek, hogy a repülőtér területének részben más célokra történő tervezett hasznosítása csak 
10%-kal csökkentené a nagy póling jelenlegi tenyészpopulációját. Végül az osztrák hatóságok 
szerint a már meglévő különleges madárvédelmi területek kezelésében tapasztalható 
hiányosságok nem hozhatók fel érvként újabb különleges madárvédelmi területek kijelölése 
érdekében. 

Következtetés 

A Bizottság minden információt és véleményt figyelembe vett, mind a panaszos, mind az 
osztrák hatóságok részéről. A Bizottság szolgálatai még vizsgálják, hogy a madárvédelmi 
irányelv előírásai kötelezővé teszik-e a welsi repülőtér környéki terület különleges 
madárvédelmi területté nyilvánítását.

Az arra irányuló kérelmet, hogy a repülőtér területét a 92/43/EK élőhelyvédelmi irányelv 
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értelmében közösségi jelentőségű területté nyilvánítsák, a Bizottság szolgálatai technikai 
alapon értékelve a helyzetet arra a következtetésre jutottak, hogy a 6210. és 6510. számú 
élőhelytípus korlátozott jelenléte nem indokolja a welsi repülőtér területének közösségi 
jelentőségű területté nyilvánítását.

Ami a KHV-irányelv ausztriai végrehajtását illeti, a Bizottság nemrégiben jogsértési eljárást 
indított az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés javítása érdekében, amely ahhoz is hozzá 
fog járulni, hogy KHV-ügyekben jobban érvényesülhessenek a nyilvánosság részvételére 
vonatkozó előírások. A természetvédelemre vonatkozó uniós jogszabályok ausztriai 
végrehajtása tekintetében a Bizottság a panasz alapján nem tudott jogsértést megállapítani. A 
92/43/EK élőhelyvédelmi irányelv nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek a 
2011/92/EU KHV-irányelvhez hasonlóan kötelezővé tennék a nyilvánosság bevonását.


