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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0127/2011, του Rupert Frechinger, αυστριακής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Puchenauer Bürgerinititive gegen die Westring Transitautobahn, σχετικά με 
την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου A26 κοντά στην πόλη Linz της Αυστρίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την προβλεπόμενη κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου A26 που θα 
περνά από την πόλη Linz στην Αυστρία. Ισχυρίζεται ότι το κρατίδιο Oberösterreich και η 
πόλη του Linz έχουν ήδη μεγάλα χρέη και με το εν λόγω έργο θα αποκτήσουν ακόμα 
περισσότερα. Παράλληλα με την οικονομική επιβάρυνση, το έργο θα οδηγήσει, σύμφωνα με 
τον αναφέροντα, σε περαιτέρω υπέρβαση των ορίων που αφορούν τα σωματίδια (ΑΣ10) και 
σε επιπτώσεις όσον αφορά τους στόχους για την προστασία του κλίματος. Ο αναφέρων 
παραπέμπει ακόμα στις σοβαρές συνέπειες για τις προστατευόμενες φυσικές περιοχές, όπου 
κατοικούν, μεταξύ άλλων, προστατευόμενα είδη νυχτερίδων, ερπετών και πτηνών. Ο 
αναφέρων ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη συμβατότητα του έργου με την οδηγία
92/43/ΕΟΚ (οδηγία για τους οικοτόπους), τη συμφωνία Eurobats, τον κανονισμό για τα
σωματίδια, τους στόχους που αφορούν το κλίμα και την οικονομική ενίσχυση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Μαΐου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Οι ισχυρισμοί του αναφέροντος όσον αφορά την ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων της
οδηγίας για τα Άγρια Πτηνά και τους Οικοτόπους είναι αβάσιμη. Ενώ ο αναφέρων
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ισχυρίζεται ότι η περιοχή που θίγεται από την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου μπορεί να
συμπεριληφθεί στο δίκτυο Natura 2000, τα στοιχεία που παρέχει και αφορούν την τοπική 
παρουσία ειδών και οικοτόπων σε σχέση με τις δύο οδηγίες δεν υποστηρίζουν τους 
ισχυρισμούς του.

Επιπλέον, δεδομένου ότι η πιο πρόσφατα καθορισμένη περιοχή Natura 2000 βρίσκεται
περισσότερο από 5 χιλιόμετρα μακριά από τον σχεδιαζόμενο αυτοκινητόδρομο, δεν είναι 
πιθανό το σχέδιο να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο υπάρχον δίκτυο Natura 2000 στην 
Αυστρία. 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/50/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και
καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη1, τα κράτη μέλη θα καθορίσουν ζώνες και περιοχές στην 
επικράτειά τους ανάλογα με την πυκνότητα του πληθυσμού. Θα πρέπει, κατόπιν τούτου να 
αξιολογήσουν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα όσον αφορά τα σωματίδια που 
αναφέρονται στις οδηγίες.

Τα πρόσφατα στοιχεία (για το 2010), δείχνουν ότι οι ζώνες Linz και Άνω Αυστρίας τηρούν 
τις προδιαγραφές για τα  ετήσια όρια σωματιδίων ΑΣ10. Εξάλλου και οι δύο αυτές ζώνες 
υπερβαίνουν το ημερήσιο όριο ΑΣ10. Η Επιτροπή συμφώνησε στο αίτημα της Αυστρίας για 
παράταση στην περιοχή του Linz, αλλά όχι και για την περιοχή της Άνω Αυστρίας, η οποία, 
τίθεται έτσι σε καθεστώς μη συμμόρφωσης.

Όσον αφορά το Διοξείδιο του Αζώτου (NO2), και οι δύο ζώνες υπερβαίνουν τις ετήσιες 
οριακές τιμές. Εν τούτοις, η Αυστρία έκανε αίτηση στις 3 Οκτωβρίου 2011 για μια χρονική 
παράταση την οποία επί του παρόντος η Επιτροπή εξετάζει, έχει δε εννέα μήνες για να δώσει 
την απάντησή της. Όσον αφορά την ωριαία οριακή τιμή, και οι δύο ζώνες συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις.

Στην περίπτωση που η αξιολόγηση καταδείξει μια συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία που αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, η Επιτροπή θα λάβει τα 
κατάλληλα μέτρα κατά της Αυστρίας.

Συμπεράσματα

Βάσει των πληροφοριών του αναφέροντα, η Επιτροπή δεν έχει στοιχεία για παραβίαση των
οδηγιών που αφορούν τα Άγρια Πτηνά και τους Φυσικούς Οικοτόπους. Η μη συμμόρφωση
με την οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα αξιολογείται, επί του παρόντος από
την Επιτροπή.

                                               
1 ΕΕ L 152, 11.6.2008.


