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Dotyczy: Petycji 1181/2011, którą złożył Martin Donat (Austria) w imieniu 
Oberösterreichische Umweltanwaltschaft, w sprawie lotniska Wels oraz 
nieprzestrzegania przez Austrię postanowień dyrektyw ptasiej i siedliskowej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że Austria postępuje wbrew postanowieniom dyrektywy 
siedliskowej (dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory), dyrektywy ptasiej (dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) oraz konwencji z Aarhus. 
Składający petycję oraz osoby popierające go wnieśli skargę w tej sprawie do Komisji 
Europejskiej, jednak, jak twierdzi składający petycję, Komisja nie ma zamiaru dogłębnie 
zbadać sprawy. Składający petycję domaga się, by Parlament Europejski przeprowadził 
postępowanie wyjaśniające w sprawie rzekomego nieprzestrzegania przez władze austriackie 
prawa wspólnotowego oraz pomógł im dostosować krajowe przepisy w zakresie ochrony 
środowiska do prawodawstwa europejskiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Dnia 14 lutego 2011 r. Komisja otrzymała skargę w sprawie niedostatecznej ochrony 
zagrożonego gatunku ptaka migrującego, kulika wielkiego, na lotnisku Wels w Górnej 
Austrii. Skarżący twierdził, że teren lotniska Wels stał się niedawno mającym znaczenie na 
skalę krajową terenem rozrodu tego ptaka – obecnie żyje na nim 9–10 par reprodukcyjnych. 
Pozytywne zmiany w populacji oraz wysoki poziom sukcesu reprodukcyjnego tego gatunku 
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na terenie lotniska jest zjawiskiem wyjątkowym na tle negatywnego trendu regionalnego i 
krajowego, a także ogólnie niskiego poziomu sukcesu reprodukcyjnego tego zagrożonego 
gatunku. Skarżący zdecydował się na zgłoszenie skargi z powodu planów władz federalnych 
Austrii oraz miasta Wels dotyczących przekształcenia znacznej części terenu lotniska w 
przestrzeń przeznaczoną do celów komercyjnych i przemysłowych, które oznaczałoby 
pogorszenie jakości terenu rozrodu kulika wielkiego.

Skarżący twierdzi dodatkowo, że ze względu na występowanie typów siedlisk – 6210 
(półnaturalne odmiany suchych muraw i zarośli) oraz 6510 (nizinne łąki kośne) – teren 
lotniska należało uznać za teren mający znaczenie dla Wspólnoty na mocy dyrektywy 
siedliskowej 92/43/EWG1w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 
flory. Skarżący twierdzi również, że Austria nie wdrożyła w pełni swoich zobowiązań 
dotyczących wymogów zapewnienia udziału społeczeństwa, wynikających z dyrektywy 
2011/92/UE2w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne, a także z dyrektywy siedliskowej.

Aby lepiej ocenić sytuację, Komisja zwróciła się dnia 22 czerwca 2011 r. do władz 
austriackich o wyjaśnienie, dlaczego teren wokół lotniska Wels nie został uznany za obszar 
specjalnej ochrony (OSO) zgodnie z art. 4 dyrektywy ptasiej 2009/147/WE3, mimo że jest on 
istotny jako obszar gniazdowania kulika wielkiego. Władze austriackie poproszono również o 
dostarczenie dodatkowych informacji na temat charakteru i stopnia planowanego 
przekwalifikowania sposobu użytkowania gruntów oraz o wyjaśnienie, jakie środki 
kompensujące planowano wdrożyć w celu złagodzenia wpływu zmiany sposobu użytkowania 
gruntów na kulika wielkiego, a także czy przeprowadzono ocenę oddziaływania na 
środowisko (OOŚ) lub czy jest ona w planach.

W odpowiedzi z dnia 26 sierpnia 2011 r. władze Austrii wyjaśniły, że dopiero niedawno teren 
lotniska Wels przekształcono w miejsce o znaczeniu krajowym w odniesieniu do kulika 
wielkiego. Ponadto, jak twierdzą władze, 80% par reprodukcyjnych kulika wielkiego 
zamieszkujących Austrię ma gniazda na terenach obszarów specjalnej ochrony. Jako że 
władze austriackie wciąż uważają wspomniane OSO za obszary najkorzystniejsze dla ochrony 
tego gatunku, nie planują one wyznaczania dodatkowych obszarów specjalnej ochrony. 
Władze wskazały również, że właściciel terenu lotniska początkowo złożył wniosek o 
przekwalifikowanie gruntów na tereny komercyjne i przemysłowe w przypadku 43 z łącznych 
110 hektarów terenu lotniska. W międzyczasie obszar ten uległ zmniejszeniu do jedynie 25 
hektarów. Pozostałe 85 hektarów terenu lotniska stanie się rezerwatem przyrody zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym. W rezerwacie tym ochronie podlegać będzie m.in. kulik wielki. 
Według władz austriackich planowany rezerwat przyrody zostanie powiększony o dodatkowe 
25 hektarów przyległego dawnego wojskowego terenu szkoleniowego, w związku z czym 
ostatecznie rezerwat przyrody będzie utworzony łącznie na 110 hektarach.

Na pytanie Komisji o to, czy zachodziła potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko (OOŚ), władze odpowiedziały, że zdecydowały, iż OOŚ nie była konieczna w 
odniesieniu do początkowego wniosku dotyczącego przedsięwzięcia. Początkowy plan 

                                               
1Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
2Dz.U. L 26 z 28.1.2012.
3Dz.U. L 20 z 26.1.2010.
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wycofano jednak w międzyczasie, w związku z czym decyzja ta nie jest już aktualna. Władze 
twierdzą, że do tej pory nie zgłoszono nowego wniosku o wydanie zezwolenia na inwestycję.

Dnia 10 października 2011 r. służby Komisji poinformowały skarżącego w piśmie, że nie 
zamierzają prowadzić dalej postępowania w sprawie skargi, ponieważ 80% krajowych 
terenów rozrodu kulika wielkiego przekształcono już w OSO. Ponadto służby Komisji 
dowiedziały się o planach ochrony znacznej części lotniska jako rezerwatu przyrody zgodnie 
z ustawodawstwem krajowym. Służby Komisji uznały również, że w międzyczasie wycofano 
się z przedsięwzięcia przekwalifikowania gruntów, a jak dotąd nie zgłoszono żadnego 
nowego wniosku dotyczącego nowego przedsięwzięcia, zaś rzeczony teren nie został uznany 
za ważny obszar ochrony ptactwa w ostatniej publikacji BirdLife Austria.

Skarżący odpowiedział dnia 9 listopada 2011 r., że nie akceptuje decyzji służb Komisji o 
zamknięciu sprawy. Zakwestionował on zwłaszcza informację podawaną przez władze, 
jakoby 80% wszystkich terenów rozrodu kulika wielkiego w Austrii znajdowało się na OSO 
wyznaczonych dla tego gatunku. Skarżący dodał również, że stan ochrony kulika wielkiego 
ulega pogorszeniu w wielu z istniejących OSO, zarówno pod względem zmniejszającej się 
wielkości populacji, jak i niskiego poziomu sukcesu reprodukcyjnego.

W oparciu o informacje przedstawione przez skarżącego Komisja zwróciła się do władz 
austriackich dnia 4 stycznia 2012 r. o przedstawienie aktualnych informacji na temat stanu 
ochrony kulika wielkiego w OSO, zwłaszcza z uwzględnieniem rozwoju populacji, gęstości 
populacji oraz poziomu sukcesu reprodukcyjnego. 

W odpowiedzi z dnia 1 lutego 2012 r. władze austriackie potwierdziły, że duża część 
najkorzystniejszych terenów rozrodu dla kulika wielkiego została zakwalifikowana jako OSO. 
Dane dostarczone do tej pory potwierdzają jednak również, że zarówno w odniesieniu do 
poziomu sukcesu reprodukcyjnego, jak i gęstości populacji, lotnisko Wels stanowi obecnie 
jeden z najważniejszych obszarów dla tego gatunku w kraju. Władze Austrii zaznaczyły 
mimo to, że lotnisko położone jest na obszarze miejskim, w związku z czym ma bardzo 
ograniczone możliwości co do zwiększenia lokalnej populacji lęgowej. Władze twierdzą 
także, że planowane przekwalifikowanie sposobu użytkowania części terenu lotniska 
zmniejszyłoby obecną populację lęgową kulika wielkiego jedynie o 10%. Władze austriackie 
są również zdania, że uchybienia w zarządzaniu istniejącymi już OSO nie powinny stanowić 
argumentu za tym, by narzucać wyznaczanie dodatkowych OSO. 

Wniosek 

Komisja odnotowała wszelkie informacje i poglądy zgłoszone przez skarżącego oraz władze 
austriackie. Służby Komisji wciąż prowadzą ocenę dotyczącą tego, czy wymogi wynikające z 
dyrektywy ptasiej ustanawiają obowiązek wyznaczenia terenu wokół lotniska Wels jako 
obszaru specjalnej ochrony w znaczeniu tej dyrektywy. 

Co się tyczy wniosku o przekwalifikowanie terenu lotniska na teren mający znaczenie dla 
Wspólnoty w znaczeniu dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG, służby Komisji dokonały oceny 
technicznej i doszły do wniosku, że ograniczona obecność typów siedlisk 6210 i 6510 nie 
uzasadniałaby wydania decyzji dotyczącej stworzenia terenu mającego znaczenie dla 
Wspólnoty na obszarze lotniska Wels.
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W sprawie wdrażania dyrektywy OOŚ w Austrii Komisja wszczęła niedawno postępowanie w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, aby poprawić dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości, dzięki czemu będzie można również lepiej egzekwować przepisy 
dotyczące zapewnienia udziału społeczeństwa w sprawach związanych z OOŚ. Jeśli chodzi o 
wdrożenie prawodawstwa unijnego dotyczącego ochrony środowiska w Austrii, Komisja nie 
dopatrzyła się żadnego naruszenia przepisów, o którym mowa w petycji. W dyrektywie 
siedliskowej 92/43/EWG nie ustanowiono obowiązkowego zapewnienia udziału 
społeczeństwa, jak stało się to w przypadku dyrektywy OOŚ 2011/92/UE.


