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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0127/2011 af Rupert Frechinger, østrigsk statsborger, for 
"Puchenauer Bürgerinititive gegen die Westring Transitautobahn", om 
gennemførelsen af motorvejsprojekt A26 gennem byen Linz (Østrig)

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod den planlagte gennemførelse af motorvejsprojekt A26 gennem 
byen Linz i Østrig. Han mener, at delstaten Oberösterreich og byen Linz allerede har stor 
gæld, og at dette projekt vil føre dem ud i endnu større gældsætning. Ud over de finansielle 
problemer vil projektet ifølge andrageren også medføre yderligere overskridelser af normerne 
for partikelindhold (PM10) og en underminering af klimabeskyttelsesmålene. Andrageren 
peger desuden på de alvorlige konsekvenser for naturbeskyttelsesområder, hvor der blandt 
andet lever flagermus, krybdyr og fugle. Andrageren anmoder om en undersøgelse af 
projektets forenelighed med direktiv 92/43/EØF (habitatdirektivet), aftalen om beskyttelse af 
flagermus i Europa, lovgivningen vedrørende partikler, klimamålene og det finansielle 
grundlag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. maj 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

”Kommissionens bemærkninger 

Andragerens påstande om en mulig overtrædelse af bestemmelserne i fugle- og 
habitatdirektiverne er ubegrundet. Andrageren påstår, at området, som berøres af 
motorvejsbyggeriet, bør optages i Natura 2000-netværket, men de fremsendte oplysninger om 
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den lokale forekomst af arter og naturtyper af relevans for de to naturdirektiver støtter ikke 
denne påstand. 

Da det nærmeste udpegede Natura 2000-område ligger mere end 5 km væk fra den planlagte 
motorvejs beliggenhed, er det højst usandsynligt, at projektet ville have nogen væsentlig 
indvirkning på det eksisterende Natura 2000-netværk i Østrig. 

I henhold til direktivet 2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i Europa1, skal 
medlemsstaterne fastlægge zoner og bymæssige områder efter befolkningstæthed.

Så må de vurderer luftkvaliteten med hensyn til de forurenende stoffer, som nævnt i 
direktiverne.

De nyeste tal (for 2010) viser, at områderne Linz og Oberösterreich overholder de årlige 
grænseværdier for PM10. På den anden side overskrider begge områder den daglige PM10-
grænseværdi. Kommissionen har imødekommet Østrigs anmodning om forlængelse af 
tidsfristen for Linz men ikke for Oberösterreich, hvilket betyder, at zonen ikke overholder de 
gældende bestemmelser.

Hvad angår NO2 overskrider begge områder den årlige grænseværdi. Østrig ansøgte den 3. 
oktober om en tidsmæssig forlængelse, som Kommissionen for øjeblikket vurderer. 
Kommissionen har ni måneder til at give sit svar. Med hensyn til timegrænseværdien 
overholder begge områder den.

I tilfælde af, at der ved denne vurdering konstateres en overtrædelse af lovgivningen om 
luftkvalitet, vil Kommissionen træffe de fornødne foranstaltninger over for Østrig.

Konklusion

På baggrund af andragerens oplysninger, har Kommissionen ingen beviser på overtrædelse af 
fugle- og habitatdirektivet. Manglende overholdelse af luftkvalitetsdirektivet er for øjeblikket 
under vurdering af Kommissionen.”

                                               
1 EUT L 152 af 11.6.2008.


