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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van opvatting dat Oostenrijk handelt in strijd met de bepalingen van de 
Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en 
de wilde flora en fauna), de Vogelrichtlijn (Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand) en de 
Aarhus-Conventie. Indiener en zijn medestanders hebben hierover een klacht ingediend bij de 
Europese Commissie, maar deze is volgens indiener niet voornemens deze kwestie grondig te 
onderzoeken. Indiener verzoekt om hulp van het Europees Parlement om de in zijn ogen 
systematische niet-naleving van Gemeenschapsrecht door de Oostenrijkse autoriteiten te 
onderzoeken en hen te helpen hun milieu- en natuurbeschermingswetgeving in lijn te brengen 
met de Europese regelgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Op 14 februari 2011 heeft de Commissie een klacht ontvangen over de ontoereikende 
bescherming van een bedreigde trekvogelsoort, de wulp, op het vliegveld van Wels, in Opper-
Oostenrijk.  De indiener van de klacht gaf aan dat het vliegveld van Wels onlangs is 
uitgegroeid tot een broedplaats van nationaal belang, aangezien er momenteel 9-10 
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broedparen van de wulp aanwezig zijn. Het toenemende aantal broedvogels en het goede 
broedresultaat op het terrein van het vliegveld staan haaks op de dalende regionale en 
nationale trends en het gewoonlijk slechte broedresultaat van deze bedreigde soort.  De reden 
voor de klacht waren plannen van de Federale Staat Oostenrijk en de stad Wels om een 
aanzienlijk deel van het terrein van het vliegveld een nieuwe bestemming te geven als 
commerciële en industriële zone, waardoor de waarde van dit gebied als broedgebied van de 
wulp zou afnemen.

De klager voegt daaraan toe dat het gebied rond het vliegveld vanwege de aanwezigheid van 
habitattypes 6210 (Halfnatuurlijke droge graslanden met struikopslag) en 6510 (Laaggelegen
schraal hooiland), aangemerkt had moeten worden als gebied van communautair belang, 
zoals bepaald in de Habitatrichtlijn 92/43/EG1 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna. De klager draagt voorts aan dat Oostenrijk zijn 
verplichtingen ten aanzien van de vereisten voor inspraak van het publiek krachtens Richtlijn 
2011/92/EU2 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten en krachtens de Habitatrichtlijn niet volledig is nagekomen.

Om de situatie beter te kunnen beoordelen, heeft de Commissie de Oostenrijkse overheid op 
22 juni 2011 gevraagd toe te lichten waarom het gebied rond het vliegveld van Wels niet is 
aangemerkt als speciale beschermingszone, zoals bepaald in artikel 4 van de Vogelrichtlijn 
2009/147/EG3, ondanks het belang van dit gebied als broedgebied voor de wulp. De 
Oostenrijkse overheid werd eveneens gevraagd om nadere informatie te verschaffen over de 
aard en omvang van de geplande herbestemming van de grond en om toe te lichten welke 
compensatiemaatregelen zij gepland heeft om de gevolgen van de herbestemming voor de 
wulp te beperken en of er een milieueffectbeoordeling (MEB) uitgevoerd of gepland is.

In haar antwoord van 26 augustus 2011 heeft de Oostenrijkse overheid uitgelegd dat het 
gebied rond het vliegveld van Wels pas kort voordien een gebied van nationaal belang voor de 
wulp was geworden. Voorts stelt de overheid dat 80% van alle Oostenrijkse broedparen van 
de wulp reeds in speciale beschermingszones broedt. Aangezien de Oostenrijkse overheid 
deze speciale beschermingszones nog steeds als de meest geschikte gebieden voor de 
instandhouding van de soort beschouwt, is zij niet van plan om meer speciale 
beschermingszones aan te duiden. De overheid wees er eveneens op dat de eigenaar van het 
vliegveld aanvankelijk gevraagd had om 43 van de 110 hectare van het terrein van het 
vliegveld een nieuwe bestemming te geven als industriële en commerciële zone. Ondertussen 
zijn die plannen bijgesteld en krijgt slechts 25 hectare een nieuwe bestemming. De overige 85 
hectare van het terrein zouden krachtens de nationale wetgeving als natuurreservaat 
aangemerkt worden. Dat reservaat zou onder meer tot doel hebben de wulp te beschermen. 
Volgens de overheid zou het geplande natuurreservaat aangevuld worden met nog eens 25 
hectare van een aangrenzend voormalig militair oefenterrein, waardoor een aaneengesloten 
natuurreservaat van 110 hectare zou ontstaan.

Op de vraag van de Commissie over de noodzaak van een milieueffectbeoordeling (MEB) 
antwoordde de overheid dat zij besloten had dat er voor de oorspronkelijke projectaanvraag 
                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992.
2  PB L 26 van 28.1.2012.
3 PB L 26 van 26.1.2010.
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geen MEB nodig was. Aangezien het oorspronkelijke plan ondertussen is ingetrokken, is die 
beslissing echter overbodig geworden. Volgens de overheid is er voorlopig nog geen nieuwe 
vergunningsaanvraag ingediend.

Op 10 oktober 2011 hebben de diensten van de Commissie de klager per brief in kennis 
gesteld van hun voornemen om de klacht niet verder te onderzoeken, aangezien 80% van het 
nationale broedgebied voor de wulp al is aangemerkt als speciale beschermingszone. Voorts 
hebben de diensten van de Commissie nota genomen van de plannen om een aanzienlijk 
gedeelte van het vliegveld te beschermen door het als natuurreservaat aan te merken volgens 
de nationale wetgeving. De diensten van de Commissie hebben er eveneens rekening mee 
gehouden dat het herbestemmingsproject ondertussen is ingetrokken en dat er tot nu toe geen 
nieuwe aanvraag voor een ander project is ingediend en dat het desbetreffende gebied in een 
recente publicatie van BirdLife Austria niet vermeld werd als belangrijk vogelgebied.

De klager antwoordde op 9 november 2011 dat hij het voornemen van de Commissiediensten 
om de zaak te sluiten niet kon aanvaarden. Hij tekende met name bezwaar aan tegen de 
bewering van de overheid dat 80% van de broedparen van de wulp in Oostenrijk momenteel 
in voor die soort aangemerkte speciale beschermingszones broedt. De klager gaf eveneens aan 
dat de staat van instandhouding van de wulp in veel van de bestaande speciale 
beschermingszones erop achteruitgaat, zowel wat de omvang van de populatie als wat de 
broedresultaten betreft.

Op basis van de door de klager verstrekte informatie, heeft de Commissie de Oostenrijkse 
overheid op 4 januari 2012 gevraagd om actuele informatie te verschaffen over de staat van 
instandhouding van de wulp in de speciale beschermingszones, met name ten aanzien van de 
evolutie van de omvang van de populatie, de populatiedichtheid en de broedresultaten.

In haar antwoord van 1 februari 2012 bevestigde de Oostenrijkse overheid dat een groot deel 
van de meest geschikte broedgebieden voor de wulp als speciale beschermingszone is 
aangemerkt. Uit de verschafte gegevens blijkt evenwel ook dat het vliegveld van Wels zowel 
op het vlak van broedresultaten als op het vlak van populatiedichtheid ondertussen een van de 
belangrijkste nationale gebieden voor de wulp is. De Oostenrijkse overheid wijst er echter ook 
op dat het vliegveld zich in stedelijk gebied bevindt en dat de plaatselijke broedpopulatie 
bijgevolg slechts in bijzonder beperkte mate kan uitbreiden. De overheid draagt voorts aan dat 
de geplande herbestemming van een gedeelte van het terrein de huidige broedpopulatie van de 
wulp slechts met 10% zou inperken. De Oostenrijkse overheid is tot slot van mening dat 
tekortkomingen in het beheer van de huidige speciale beschermingszones niet als argument 
gebruikt mogen worden om de aanwijzing van aanvullende speciale beschermingszones op te 
leggen.

Conclusie 

De Commissie heeft nota genomen van alle informatie en standpunten die de klager en de 
Oostenrijkse overheid hebben aangedragen. De Commissiediensten bekijken nog steeds of de 
eisen van de Vogelrichtlijn betekenen dat het gebied rond het vliegveld van Wels als speciale 
beschermingszone in de zin van die richtlijn moet worden aangemerkt.

Wat het verzoek om het vliegveldterrein aan te merken als gebied van communautair belang 
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in de zin van de Habitatrichtlijn 92/43/EG betreft, hebben de Commissiediensten de situatie 
vanuit technisch oogpunt bekeken en zijn zij tot de conclusie gekomen dat de beperkte 
aanwezigheid van habitattypes 6210 en 6510 niet volstaat om de aanmerking van de 
vliegveldterreinen van Wels als speciale beschermingszone te rechtvaardigen.

Wat de tenuitvoerlegging van de MEB-richtlijn in Oostenrijk betreft, heeft de Commissie 
onlangs een inbreukprocedure opgestart om de toegang tot justitie te bevorderen, wat ook de 
handhaving van de eisen van publieke inspraak in MEB-aangelegenheden ten goede zal 
komen. Ten aanzien van de tenuitvoerlegging van de EU-natuurbeschermingswetgeving in 
Oostenrijk kon de Commissie geen inbreuken vaststellen op basis van de klacht. De 
Habitatrichtlijn 92/43/EG omvat, in tegenstelling tot zoals MEB-richtlijn 2011/92/EU, geen 
bepalingen inzake verplichte inspraak van het publiek.


