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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1181/2011, ko Oberösterreichische Umweltanwaltschaft
(Augšaustrijas Vides aizsardzības prokuratūras) vārdā iesniedza Austrijas 
valstspiederīgais Martin Donat, par Velsas lidostu un Dzīvotņu direktīvas un 
Savvaļas putnu aizsardzības direktīvas prasību neievērošanu Austrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Austrija rīkojas pretrunā Dzīvotņu direktīvas 
(Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību), Savvaļas 
putnu aizsardzības direktīvas (Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību) un Orhūsas konvencijas 
noteikumiem. Šajā sakarā lūgumraksta iesniedzējs un viņa domubiedri iesniedza sūdzību 
Eiropas Komisijai, taču lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Komisija nav izskatījusi šo 
jautājumu pietiekami rūpīgi. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību, lai 
tiktu veikta pārbaude saistībā ar, viņaprāt, sistemātiskajiem Kopienas tiesību pārkāpumiem, 
ko pieļauj Austrijas varas iestādes, un sniegta palīdzība vides un dabas aizsardzības tiesību 
aktu saskaņošanā ar Eiropas tiesisko regulējumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 24. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

2011. gada 14. februārī Komisija saņēma sūdzību par apdraudētās migrējošo putnu sugas, 
kuitalu, nepietiekamu aizsardzību Velsas lidostā Augšaustrijā. Sūdzības iesniedzējs norādīja, 
ka Velsas lidosta ir nesen kļuvusi par valsts nozīmes putnu vairošanās vietu, jo tās teritorijā 
pašlaik mitinās 9–10 kuitalu vairošanās pāri. Lidostas teritorijā vērojamā pozitīvā populācijas 
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attīstības tendence un ļoti labie vairošanās rezultāti kontrastē ar negatīvajām tendencēm 
reģionālajā un valsts līmenī un kopumā zemajiem šīs apdraudētās sugas vairošanās 
rezultātiem. Sūdzības iemesls bija Austrijas federālās valsts un Velsas pilsētas iecere 
ievērojamu daļu lidostas zemes nodot ar rūpniecības un komerciāliem mērķiem saistītai 
izmantošanai, tādējādi samazinot teritorijas kā kuitalu vairošanās zonas vērtību.

Turklāt sūdzības iesniedzējs norāda, ka, ņemot vērā biotopu veida 6210 (daļēji dabisku sauso 
pļavu un krūmāju apvidi) un 6510 (zemieņu siena pļavas) klātbūtni, saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 92/43/EK1 par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību būtu bijis 
jāierosina Kopienas nozīmes teritorijas (KNT) statusa piešķiršana lidostas zemei. Sūdzības 
iesniedzējs arī apgalvo, ka Austrija nav izpildījusi savas saistības sabiedrības līdzdalības 
prasību jomā atbilstīgi Direktīvai 2011/92/ES2 par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī atbilstīgi Dzīvotņu direktīvai.

Lai labāk izvērtētu situāciju, Komisija 2011. gada 22. jūnijā Austrijas iestādes aicināja 
paskaidrot, kāpēc teritorijai ap Velsas lidostu, neraugoties uz tās kā kuitalu ligzdošanas zonas 
nozīmi, atbilstīgi Putnu direktīvas 2009/147/EK3 4. pantam nav piešķirts īpaši aizsargājamas 
dabas teritorijas (ĪADT) statuss. Austrijas iestādes tika aicinātas arī sniegt papildu informāciju 
par plānoto zemes izmantojuma izmaiņu būtību un mērogu un paskaidrot, kādi kompensācijas 
pasākumi ir plānoti, lai mazinātu zemes izmantojuma izmaiņu ietekmi uz kuitalām, un vai ir 
veikts vai ieplānots ietekmes uz vidi novērtējums (IVN).

Savā 2011. gada 26. augusta atbildē Austrijas iestādes paskaidroja, ka Velsas lidostas 
apkārtne tikai nesen bija kļuvusi par valsts nozīmes kuitalu vairošanās teritoriju. Turklāt 
saskaņā ar iestāžu sniegto informāciju 80 % no visiem Austrijas kuitalu vairošanās pāriem jau 
vairojās ĪADT. Tā kā Austrijas iestādes vēl joprojām uzskata, ka šīs ĪADT ir vispiemērotākās 
zonas sugu saglabāšanai, tās neplāno noteikt jaunas ĪADT. Iestādes arī norādīja, ka lidlauka 
īpašnieks sākotnēji iesniedza pieteikumu par 43 hektāru (no kopējās 110 hektāru platības) 
nodošanu izmantošanai rūpniecības un komerciālos mērķos. Tajā pašā laikā šie plāni ir 
ierobežoti, paredzot zemes izmantojuma izmaiņas tikai attiecībā uz 25 hektāriem. Pārējiem 
lidostas teritorijā ietilpstošajiem 85 hektāriem atbilstīgi valsts tiesību aktiem tiktu piešķirts 
dabas rezervāta statuss. Šā rezervāta mērķu vidū būtu arī kuitalu aizsardzības nodrošināšana. 
Saskaņā ar iestāžu sniegto informāciju dabas rezervāta teritorija tiktu papildināta ar vēl 
25 hektāriem, kas ietilpst līdzās esošajā kādreizējā militāro apmācību teritorijā, tādējādi 
izveidojot vienotu dabas rezervātu 110 hektāru platībā.

Uz Komisijas jautājumu par vajadzību veikt IVN iestāde atbildēja, ka tā ir pieņēmusi lēmumu, 
ka attiecībā uz sākotnējo projekta pieteikumu IVN nav vajadzīgs. Tomēr, tā kā šajā laikā 
sākotnējais plāns ir atsaukts, lēmums vairs nav spēkā. Saskaņā ar iestāžu sniegto informāciju 
līdz šim nav iesniegts jauns attīstības saskaņojuma pieprasījums. 

Komisijas dienesti 2011. gada 10. oktobrī informēja sūdzības iesniedzēju par savu nodomu 
pārtraukt sūdzības izskatīšanu, ņemot vērā, ka 80 % kuitalu vairošanās vietu valstī jau ir 
piešķirts ĪADT statuss. Turklāt Komisijas dienesti bija ņēmuši vērā plānus ievērojamu daļu 
                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.
2  OV L 26, 28.1.2012.
3 OV L 20, 26.1.2010.
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lidostas teritorijas aizsargāt kā dabas rezervātu atbilstīgi valsts tiesību aktiem. Komisijas 
dienesti arī ņēma vērā faktu, ka šajā laikā bija atcelts zemes izmantošanas izmaiņu projekts un 
ka nebija iesniegts jauns projekta pieteikums, kā arī to, ka jaunākajā BirdLife Austria 
publikācijā attiecīgā teritorija nebija norādīta kā savvaļas putnu aizsardzībai svarīga teritorija.

Sūdzības iesniedzējs 2011. gada 9. novembrī atbildēja, ka viņš nevar pieņemt Komisijas 
dienestu ieceri slēgt šo lietu. Viņš jo īpaši apstrīdēja iestāžu apgalvojumus, ka 80 % kuitalu 
vairošanās gadījumu Austrijā pašlaik notiek šai sugai paredzētajās ĪADT. Sūdzības 
iesniedzējs arī norādīja, ka kuitalu aizsardzības stāvoklis daudzās no pašreizējām ĪADT 
pasliktinās saistībā gan ar putnu skaita samazināšanos, gan zemajiem vairošanās rezultātiem.

Pamatojoties uz sūdzības iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija 2012. gada 4. janvārī 
lūdza Austrijas iestādes sniegt atjauninātu informāciju par kuitalu aizsardzības statusu ĪADT, 
jo īpaši saistībā ar populācijas lieluma izmaiņām, blīvumu un vairošanās rezultātiem. 

Austrijas iestādes 2012. gada 1. februāra atbildē apstiprināja, ka lielai daļai kuitalām 
piemērotāko vairošanās vietu ir piešķirts ĪADT statuss. Tomēr sniegtā informācija arī 
apstiprina, ka gan vairošanās rezultātu, gan populācijas blīvuma ziņā Velsas lidosta pašlaik ir 
viena no svarīgākajām kuitalu mitināšanās vietām valstī. Austrijas iestādes arī norāda, ka 
lidosta atrodas urbanizētā apvidū un ka iespējas šajā teritorijā turpināt vietējās vairošanās 
populācijas palielināšanu ir ļoti ierobežotas. Turklāt iestādes arī apgalvo, ka, īstenojot plānoto 
lidostas zemes daļas izmantojuma veida maiņu, pašreizējā kuitalu vairošanās populācija 
samazinātos tikai par 10 %. Visbeidzot, Austrijas iestādes uzskata, ka trūkumus pastāvošo 
ĪADT pārvaldījumā nevajadzētu izmantot kā argumentu, lai noteiktu saistības izveidot papildu 
ĪADT. 

Secinājums

Komisija ir ņēmusi vērā visu sūdzības iesniedzēja un Austrijas iestāžu sniegto informāciju un 
viedokļus. Komisijas dienesti vēl joprojām izvērtē, vai Putnu direktīvas prasības paredz 
saistības teritorijai ap Velsas lidostu piešķirt ĪADT statusu.

Saistībā ar prasību noteikt lidostas zemi par KNT atbilstīgi Dzīvotņu direktīvai 92/43/EK 
Komisijas dienesti novērtēja situāciju, pamatojoties uz tehnisko informāciju, un secināja, ka 
ierobežota biotopu veidu 6210 un 6510 klātbūtne neattaisno Kopienas nozīmes teritorijas 
statusa piešķiršanu Velsas lidostas teritorijai.

Saistībā ar IVN direktīvas īstenošanu Austrijā Komisija nesen sāka pārkāpuma procedūru, lai 
uzlabotu tiesu pieejamību, kas palīdzēs arī labāk izpildīt ar sabiedrības līdzdalību saistītās 
prasības IVN jautājumos. Attiecībā uz ES vides aizsardzības tiesību aktu īstenošanu Austrijā 
Komisija, pamatojoties uz sūdz ību ,  nevarēja konstatēt pārkāpumu. Dzīvotņu 
direktīva 92/43/EK neparedz obligātas sabiedrības līdzdalības prasības, kā tas ir noteikts IVN 
direktīvā 2011/92/ES.


