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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0127/2011, внесена от Rupert Frechinger, с австрийско гражданство, 
от името на Puchenauer Bürgerinititive gegen die Westring Transitautobahn, 
относно проекта за изграждане на магистрала А26, която минава през град 
Линц, Австрия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу проекта за планирано изграждане на 
магистрала А26, която минава през град Линц в Австрия. Той твърди, че федералната 
провинция Горна Австрия и град Линц вече имат сериозни дългове и ще задлъжнеят 
още повече с този проект. Наред с финансовите възражения относно проекта, 
вносителят на петицията счита, че проектът ще доведе до превишаване на нормите за 
прахови частици (PM10) и ще бъде пагубен за целите на опазването на климата. Освен 
това вносителят на петицията споменава и сериозните последици за природните 
резервати, където живеят защитени видове прилепи, влечуги и птици. Вносителят моли 
за проверка на съвместимостта на проекта с Директива 92/43/ЕИО (Директивата за 
местообитанията), Споразумението Eurobats, правилата относно праховите частици, 
целите в областта на климата и тяхната финансова обосновка.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 май 2011 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 16 декември 2011 г.

Наблюдения на Комисията

Твърденията на вносителя по отношение на възможно нарушаване на разпоредбите на 
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директивите за птиците и местообитанията са необосновани. Вземайки предвид 
твърденията на вносителя, че зоната, засегната от строителството на магистралата, 
отговаря на изискванията за включване в мрежата Натура 2000, предоставените данни 
във връзка с местното разпространение на видове и типовете естествени местообитания 
от значение за двете директиви за околната среда не подкрепят това твърдение.

Освен това, тъй като най-близката територия, обявена за част от Натура 2000, е 
разположена на разстояние 5 км от планирания участък на магистралата, няма особени 
изгледи проектът да окаже значително въздействие върху съществуващата мрежа 
Натура 2000 в Австрия.

Съгласно Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 
2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа1, 
държавите-членки определят на своята територия зони и агломерации, отразяващи 
гъстотата на населението. След това те трябва да оценят качеството на атмосферния 
въздух по отношение на замърсителите, посочени в директивите.

Последните данни (за 2010 г.) показват, че зоните Линц и Горна Австрия са в 
съответствие с годишната пределно допустима стойност PM10. От друга страна, и в 
двете зони се превишава дневната пределно допустима стойност PM10. Комисията се 
съгласи с искането на Австрия за удължаване на сроковете за Линц, но не и за Горна 
Австрия, което поставя тази зона в положение на несъответствие.

Що се отнася до NO2, и двете зони превишават годишната пределно допустима 
стойност. В същото време, на 3 октомври 2011 г. Австрия подаде искане за удължаване 
на срока, което Комисията разглежда в момента. Комисията разполага с девет месеца за 
вземане на решение. По отношение на почасовата пределно допустима стойност двете 
зони осигуряват съответствие.

В случай че оценката установи продължително несъответствие със законодателството 
за качеството на въздуха, Комисията ще предприеме съответните действия спрямо 
Австрия.

Заключения

Въз основа на предоставената от вносителя на петицията информация Комисията не е 
установила никакво нарушение на директивите за птиците и местообитанията. 
Понастоящем Комисията разглежда въпроса за несъответствието с Директивата за
качеството на въздуха.

                                               
1 OВ L 152, 11.6.2008 г.


