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Paukščių direktyvos pažeidimų Austrijoje, kurią pateikė Austrijos pilietis 
Martin Donat Oberösterreichische Umweltanwaltschaft vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad Austrijos veiksmai prieštarauja Buveinių direktyvos (Direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos ir floros apsaugos), Paukščių direktyvos 
(2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių 
paukščių apsaugos) ir Orhuso konvencijos nuostatams. Peticijos pateikėjas ir kiti jį 
palaikantys asmenys įteikė skundą Europos Komisijai, tačiau, anot peticijos pateikėjo, 
Komisija šio klausimo nuodugniai nagrinėti neketina. Peticijos pateikėjas prašo Europos 
Parlamento ištirti, anot jo, nuolat Bendrijos teisę pažeidinėjančių Austrijos valdžios institucijų 
veiksmus ir padėti aplinkos ir gamtos apsaugos įstatymus suderinti su ES teisės aktais.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„2011 m. vasario 14 d. Komisija gavo skundą dėl didžiosios kuolingos (nykstančios 
migruojančių paukščių rūšies) nepakankamos apsaugos Aukštutinės Austrijos Velso oro 
uoste. Skundo pateikėjas nurodė, kad Velso oro uostas neseniai tapo valstybinės reikšmės 
paukščių perėjimo vieta, kurioje šiuo metu peri 9–10 kuolingų porų. Oro uosto teritorijoje šių 
paukščių daugėja ir jie sėkmingai peri, tačiau visame regione ir šalyje šios rūšies kuolingos,
priešingai, nyksta ir beveik neperi. Skundas buvo pateiktas sužinojus apie Austrijos 
Respublikos ir Velso miesto planus paversti didelę oro uosto teritorijos dalį komercinės ir 
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pramoninės paskirties žeme; taip ši teritorija taps mažiau tinkama kuolingoms perėti.

Skundo pateikėjas savo skundą taip pat grindė tuo, kad oro uosto teritorija, kurioje buvo 
nustatytos 6210 ir 6510 tipų buveinės (atitinkamai „Pusiau natūralios sausos pievos ir krūmų 
facijos“ ir „Žemumų šienaujamos pievos“), turėjo būti paskelbta Bendrijos svarbos teritorija 
pagal Direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos1

(Buveinių direktyva). Be to, skundo pateikėjas teigė, kad Austrija neįvykdė visų 
įsipareigojimų dėl visuomenės dalyvavimo pagal Direktyvą 2011/92/ES2 dėl tam tikrų 
valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo ir pagal Buveinių direktyvą.

Komisija, siekdama geriau įvertinti padėtį, 2011 m. birželio 22 d. paprašė Austrijos valdžios 
institucijų paaiškinti, kodėl Velso oro uosto apylinkės nepriskirtos specialioms apsaugos 
teritorijoms (SAT) pagal Paukščių direktyvos 2009/147/EB3 4 straipsnį, nors jos yra svarbios, 
nes jose suka lizdus kuolingos. Austrijos valdžios institucijų taip pat paprašyta suteikti 
daugiau informacijos apie planuojamo žemės naudojimo paskirties keitimo pobūdį bei mastą 
ir paaiškinti, kokiomis kompensuojamosiomis priemonėmis ketinama mažinti žemės 
naudojimo paskirties keitimo poveikį kuolingoms ir ar atliktas (arba numatomas atlikti) 
poveikio aplinkai vertinimas.

2011 m. rugpjūčio 26 d. raštu Austrijos valdžios institucijos paaiškino, kad Velso oro uosto 
teritorija visai neseniai dėl kuolingų buvo paskelbta nacionalinės svarbos teritorija. Be to, 
valdžios institucijų teigimu, 80 proc. visų Austrijoje perinčių didžiųjų kuolingų porų šiuo 
metu jau peri SAT. Kadangi Austrijos valdžios institucijos tebelaiko pastarąsias SAT 
tinkamiausiomis teritorijomis šiai paukščių rūšiai išsaugoti, jos neketina nustatyti jokių 
papildomų SAT. Valdžios institucijos taip pat pažymėjo, kad oro uosto teritorijos savininkas 
iš pradžių pateikė prašymą pramoniniams ir komerciniams tikslams skirti 43 iš 110 hektarų 
viso oro uosto žemės ploto. Vėliau šiuose planuose buvo numatyta keisti tik 25 hektarų žemės 
naudojimo paskirtį. Likusį oro uosto 85 hektarų žemės plotą pagal nacionalinės teisės aktus 
numatoma paversti gamtos draustiniu. Šiame draustinyje, be kitų rūšių, bus saugomos ir 
kuolingos. Pasak valdžios institucijų, į planuojamą gamtos draustinį bus įtraukta papildoma 
25 hektarų teritorija, priklausiusi gretimai karinio rengimo zonai, taigi bendras gamtos 
draustinio plotas bus 110 hektarų.

Į Komisijos klausimą dėl poreikio atlikti poveikio aplinkai vertinimą valdžios institucija 
atsakė esanti nusprendusi, kad teikiant pradinę projekto paraišką poveikio aplinkai vertinimo 
atlikti nereikia. Tačiau kadangi pradinio plano vėliau buvo atsisakyta, pastarasis sprendimas 
neteko prasmės. Pasak valdžios institucijų, naujo prašymo leisti vykdyti tolesnę plėtrą iki šiol 
negauta.

2011 m. spalio 10 d. raštu Komisijos tarnybos pranešė skundo pateikėjui ketinančios toliau 
nenagrinėti skundo, nes 80 proc. didžiųjų kuolingų perėjimo vietų Austrijoje jau yra priskirtos 
SAT. Komisijos tarnybos taip pat atsižvelgė į planus saugoti didelę oro uosto teritorijos dalį 
kaip gamtos draustinį pagal nacionalinės teisės aktus. Be to, pasak Komisijos tarnybų, žemės 
naudojimo paskirties keitimo projekto buvo atsisakyta ir jokio kito projekto iki šiol 

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22.
2 OL L 26, 2012 1 28.
3 OL L 20, 2010 1 26.
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nepasiūlyta, o atitinkama teritorija nesename leidinyje „BirdLife Austria“ nebuvo priskirta 
paukščių apsaugai svarbioms teritorijoms.

Skundo pateikėjas 2011 m. lapkričio 9 d. atsakė negalįs pritarti Komisijos tarnybų ketinimui 
baigti nagrinėti šį skundą. Visų pirma jis paprieštaravo valdžios institucijų teiginiui, kad 
80 proc. visų šiuo metu Austrijoje perinčių kuolingų peri šiai rūšiai skirtose specialiose 
apsaugos teritorijose. Skundo pateikėjas taip pat pažymėjo, kad daugelyje dabartinių SAT 
didžiųjų kuolingų apsaugos būklė blogėja: jose šios rūšies paukščių mažėja ir jie beveik 
neperi.

Komisija, remdamasi skundo pateikėjo suteikta informacija, 2012 m. sausio 4 d. paprašė 
Austrijos valdžios institucijų pateikti naujos informacijos apie kuolingų apsaugos būklę SAT, 
ypač apie šių paukščių populiacijų dydį ir tankį, taip pat apie jų perėjimą. 

2012 m. vasario 1 d. raštu Austrijos valdžios institucijos patvirtino, kad daugelis kuolingoms 
perėti tinkamiausių vietų yra priskirtos SAT. Tačiau iš pateiktų duomenų taip pat galima 
spręsti, kad Velso oro uostas, vertinant tiek pagal kuolingų perėjimą, tiek pagal populiacijos 
tankį, dabar yra viena svarbiausių šiems paukščiams teritorijų visoje šalyje. Vis dėlto 
Austrijos valdžios institucijos taip pat pažymi, kad šis oro uostas yra miesto teritorijoje, todėl 
tėra labai nedaug galimybių toliau didinti jame perinčių kuolingų populiaciją. Be to, valdžios 
institucijų teigimu, pakeitus dalies oro uosto teritorijos žemės naudojimo paskirtį taip, kaip 
numatyta, dabartinė joje perinčių kuolingų populiacija sumažėtų tik 10 proc. Galiausiai, 
Austrijos valdžios institucijų nuomone, dabartinių SAT valdymo trūkumai neturėtų būti 
pagrįsta priežastis papildomoms specialioms apsaugos teritorijoms nustatyti. 

Išvada

Komisija atsižvelgė į visą skundo pateikėjo ir Austrijos valdžios institucijų suteiktą 
informaciją ir pareikštas nuomones. Komisijos tarnybos šiuo metu tebevertina, ar pagal 
Paukščių direktyvos reikalavimus privaloma priskirti Velso oro uosto apylinkes specialioms 
apsaugos teritorijoms pagal šioje direktyvoje pateiktą apibrėžtį.

Komisijos tarnybos, atsižvelgdamos į prašymą paskelbti oro uosto teritoriją Bendrijos svarbos 
teritorija (BSI), kaip apibrėžta Buveinių direktyvoje 92/43/EEB, atliko techninį esamos būklės 
vertinimą ir padarė išvadą, kad esamų nedidelių 6210 ir 6510 tipų buveinių nepakanka, kad 
Velso oro uostui priklausančią teritoriją būtų galima priskirti BSI.

Komisija, siekdama stiprinti teisę kreiptis į teismą, neseniai pradėjo pažeidimo nagrinėjimo 
procedūrą dėl Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos įgyvendinimo Austrijoje; tai taip pat 
padės geriau užtikrinti, kad būtų vykdomi reikalavimai dėl visuomenės dalyvavimo 
sprendžiant poveikio aplinkai vertinimo klausimus.  Komisija, nagrinėdama skundą, nenustatė 
ES gamtos apsaugos teisės aktų įgyvendinimo Austrijoje pažeidimų. Buveinių direktyvoje 
92/43/EEB, kitaip nei Poveikio aplinkai vertinimo direktyvoje 2011/92/ES, nėra nuostatų dėl 
privalomo visuomenės dalyvavimo.“


