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Oberösterreichische Umweltanwaltschaft, privind aeroportul din Wels și 
nerespectarea Directivelor „Păsări” și „Habitate” în Austria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că Austria acționează contrar dispozițiilor prevăzute de Directiva 
„Habitate” (Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică), de Directiva „Păsări” (Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice) și de 
Convenția de la Aarhus. Petiționarul și susținătorii săi au depus o plângere în această privință 
la Comisia Europeană, însă, potrivit petiționarului, Comisia nu intenționează în niciun fel să 
investigheze în detaliu această chestiune. Petiționarul solicită asistență din partea 
Parlamentului European pentru investigarea a ceea ce el consideră a fi o încălcare sistematică 
a dreptului UE de către autoritățile austriece, precum și pentru a-i ajuta în alinierea legilor 
naționale privind mediul și conservarea la legislația europeană.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul al Comisiei, primit la 30 mai 2012

La 14 februarie 2011, Comisia a primit o reclamație cu privire la protecția necorespunzătoare 
a culicului mare, o specie de păsări migratoare pe cale de dispariție, pe aeroportul din Wels 
din Austria Superioară. Petiționarul menționează faptul că aeroportul din Wels a devenit 
recent o arie de reproducere de importanță națională, deoarece pe această arie se află în 
prezent 9-10 perechi reproducătoare de culiculi. Tendința pozitivă de populare și marele 
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succes al reproducerii în zona aeroportului sunt contrare tendințelor negative regionale și 
naționale și, în general, ratei reduse de reproducere a acestei specii pe cale de dispariție. 
Reclamația a fost motivată de planurile Statului Federal Austria și ale orașului Wels de a 
schimba destinația unei părți semnificative din terenurile aeroportului în scopuri comerciale și 
industriale, reducând astfel valoarea sitului ca arie de reproducere a culiculilor.

În plus, petiționarul susține faptul că, dată fiind prezența tipurilor de habitat 6210 (Pajiști 
uscate seminaturale și facies pentru tufărișuri pe substraturi calcaroase) și 6510 (Preerii slabe 
la secerat de altitudine joasă), zona aeroportuară ar fi trebuit să fie propusă ca sit de 
importanță comunitară conform Directivei 92/43/CE privind conservarea habitatelor naturale 
și a speciilor de faună și floră sălbatică1 (Directiva „Habitate”). De asemenea, petiționarul 
susține că Austria nu a pus în aplicare pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul 
Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului2 și în temeiul Directivei „Habitate”, referitor la cerința unei participări publice.

Cu scopul de a analiza mai bine situația, la 22 iunie 2011, Comisia a solicitat autorităților 
austriece să explice motivul pentru care zona din împrejurimile aeroportului din Wels nu este 
desemnată deja ca arie de protecție specială în conformitate cu articolul 4 din 
Directiva 2009/147/CE3 (Directiva „Păsări”), în pofida importanței acesteia ca arie de cuibărit 
pentru culiculi. De asemenea, autorităților austriece li s-a solicitat să furnizeze informații 
suplimentare privind natura și amploarea realocării planificate a utilizării terenului și să 
explice ce măsuri compensatorii au fost planificate cu scopul de a atenua impactul schimbării 
destinației terenurilor asupra culiculilor și dacă s-a efectuat sau planificat o evaluare a 
impactului asupra mediului (EIM).

În răspunsul lor din 26 august 2011, autoritățile austriece au explicat faptul că suprafața 
aeroportului din Wels a devenit recent un sit de importanță națională pentru culiculi. În plus, 
potrivit autorităților, 80 % din perechile reproducătoare de culiculi mari din Austria se 
reproduc deja în cadrul APS. Întrucât autoritățile austriece consideră în continuare că aceste 
arii de protecție specială (APS) sunt esențiale pentru conservarea speciei respective, ele nu 
intenționează să desemneze alte arii de protecție specială.
De asemenea, autoritățile au subliniat faptul că proprietarul aerodromului a solicitat inițial 
schimbarea destinației a 43 de hectare din totalul de 110 hectare din zona aeroportului în scop 
industrial și comercial.
 Între timp, aceste planuri au fost reduse la schimbarea destinației a doar 25 de hectare. Cele 
85 de hectare rămase din zona aeroportului vor deveni o rezervație naturală în temeiul 
legislației naționale. Această rezervație va fi consacrată, printre altele, protecției culiculilor. 
Potrivit autorităților, rezervația naturală planificată va fi completată cu încă 25 de hectare 
dintr-o fostă zonă adiacentă de instrucție militară, creându-se astfel o rezervație naturală de 
110 hectare.

Referitor la întrebarea Comisiei privind necesitatea evaluării impactului asupra mediului 
(EIM), autoritățile au răspuns că au decis că o evaluare a impactului asupra mediului nu era 
necesară pentru punerea în aplicare a proiectului inițial. Cu toate acestea, întrucât planul 
                                               
1 JO L 206, 22.7.1992.
2 JO L 26, 28.1.2012.
3 JO L 26, 26.1.2010.
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inițial a fost retras între timp, această decizie a devenit caducă. Potrivit autorităților, nu s-a 
depus încă nicio altă cerere de autorizare de construcție.

La 10 octombrie 2011, serviciile Comisiei i-au adresat petiționarului o scrisoare, informându-l 
cu privire la intenția lor de a nu continua ancheta în cazul reclamației în cauză, luând în 
considerare faptul că 80 % din ariile naționale de reproducere a culiculilor mari sunt deja 
desemnate ca arii de protecție specială. În plus, serviciile Comisiei au luat act de planurile de 
protejare a unei părți substanțiale a aeroportului ca rezervație naturală în conformitate cu 
legislația națională. Serviciile Comisiei au luat în considerare, de asemenea, faptul că 
proiectul de schimbare a destinației terenului a fost retras între timp, că nu s-a introdus până 
acum nicio altă cerere pentru un alt proiect și că zona în cauză nu a fost înregistrată ca arie de 
protecție specială avifaunistică într-o publicație recentă a BirdLife Austria.

Petiționarul a răspuns la 9 noiembrie 2011 că nu poate accepta intenția Comisiei de a închide 
cazul. Acesta contestă în special afirmația autorităților cu privire la faptul că 80 % din toate 
cazurile de reproducere a culiculilor se desfășoară, în prezent, în ariile de protecție specială 
desemnate pentru aceste specii. De asemenea, petiționarul menționează faptul că stadiul de 
conservare a culiculilor devine precar în multe dintre ariile de protecție specială existente, atât 
din punct de vedere al diminuării populației, cât și din punct de vedere al ratei reduse de 
reproducere.

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, la 4 ianuarie 2012, Comisia a solicitat 
autorităților austriece să furnizeze informații actualizate privind stadiul de conservare a 
culiculilor din ariile de protecție specială, în special cu privire la dezvoltarea dimensiunii 
populației, la densitatea populației și la rata de reproducere.

În răspunsul lor din 1 februarie 2012, autoritățile austriece au confirmat faptul că o mare parte 
din cele mai adecvate zone de reproducere pentru culiculi sunt desemnate arii de protecție 
specială. Cu toate acestea, datele furnizate confirmă, de asemenea, faptul că, atât din punct de 
vedere al ratei de reproducere, cât și din punct de vedere al densității populației, aeroportul 
din Wels este una dintre cele mai importante zone naționale pentru culiculi. Cu toate acestea, 
autoritățile austriece subliniază, de asemenea, faptul că aeroportul este situat într-o zonă 
urbană și că, prin urmare, există un potențial foarte limitat pentru creșterea suplimentară a 
populației reproducătoare locale. Autoritățile susțin în continuare faptul că schimbarea 
planificată a destinației unei părți din suprafața aeroportului va reduce populația 
reproducătoare existentă de culiculi cu doar 10 %. În cele din urmă, autoritățile austriece 
susțin faptul că deficiențele din gestionarea ariilor de protecție specială existente nu ar trebui 
să fie utilizate ca argument pentru impunerea desemnării unor arii de protecție specială 
suplimentare.

Concluzie

Comisia a luat act de toate informațiile și opiniile furnizate de petiționar și de autoritățile 
austriece. Serviciile Comisiei analizează în continuare dacă dispozițiile Directivei „Păsări” 
prevăd obligația de a desemna zona din împrejurimile aeroportului din Wels ca arie de 
protecție specială în sensul acestei directive.

Referitor la cerința de a numi zona aeroportuară ca sit de importanță comunitară (SIC) în 
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sensul Directivei 92/43/CE privind habitatele, serviciile Comisiei au evaluat situația pe o bază 
tehnică și au concluzionat că prezența limitată a tipurilor de habitat 6210 și 6510 nu justifică 
desemnarea terenurilor aeroportului din Wels ca sit de importanță comunitară.

Referitor la punerea în aplicare a Directivei EIM în Austria, Comisia a deschis deja o 
procedură de încălcare a dreptului UE pentru a îmbunătăți accesul la justiție, care va contribui 
și la îmbunătățirea aplicării cerințelor referitoare la participarea publicului în problemele EIM. 
Referitor la punerea în aplicare în Austria a legislației UE privind protecția naturii, Comisia 
nu a putut identifica nicio încălcare pe baza reclamației. Directiva 92/43/CE privind habitatele 
nu prevede dispoziții pentru o participare publică obligatorie, astfel cum este cazul 
Directivei 2011/92/UE (Directiva EIM).


