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Tárgy: Rupert Frechinger osztrák állampolgár által a „Puchenauer Bürgerinititive 
gegen die Westring Transitautobahn” nevében benyújtott 0127/2011. számú 
petíció egy, az A26-os autópályával kapcsolatos projekt Linz városa 
(Ausztria) általi megvalósításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy, a Linzen áthaladó A26-os autópályára vonatkozó projekt tervezett 
megvalósítása ellen tiltakozik. Kifejti, hogy Felső-Ausztria tartománynak és Linz városának 
már így is komoly adósságállománya van, és a tervezett projekttel csak még jobban 
eladósodnának. A pénzügyi kifogások mellett a petíció benyújtója azt állítja, hogy a projekt a 
szálló porra (PM10) vonatkozó előírások további megsértéséhez és az éghajlatvédelmi 
célkitűzések veszélyeztetéséhez vezetne. A petíció benyújtója továbbá megemlíti a – többek 
között védett denevérek, hüllők és madarak élőhelyéül szolgáló – természetvédelmi 
területeket érintő komoly következményeket. A petíció benyújtója annak vizsgálatát kéri, 
hogy a projekt összeegyeztethető-e a 92/43/EGK (élőhelyvédelmi) irányelvvel, az európai 
denevérfajok populációinak megőrzéséről szóló megállapodással (EUROBATS), a szálló 
porra vonatkozó szabályozással, az éghajlat-változási célkitűzésekkel, valamint hogy 
pénzügyileg megfelelően megalapozott-e.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. május 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.
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„A Bizottság észrevételei

A petíció benyújtójának a madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelv rendelkezéseinek 
lehetséges megsértésével kapcsolatos állításai nem megalapozottak.  Habár a petíció 
benyújtója azt állítja, hogy az autópályaépítkezés miatt érintett terület teljesíti a Natura 2000 
hálózatba való felvétel feltételeit, a két irányelv szempontjából releváns fajok és természetes 
élőhelyfajták helyi előfordulására vonatkozóan szolgáltatott adatok ezen állítását nem 
támasztják alá. 

Ezenkívül, mivel a legközelebb kijelölt Natura 2000 terület több mint öt kilométerre található 
a tervezett autópálya helyétől, nem valószínű, hogy a projekt jelentős hatást gyakorolna a 
meglévő Natura 2000 hálózatra Ausztriában.  

A környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról 
szóló 2008/50/EK irányelv szerint a tagállamoknak olyan zónákat és agglomerációkat kell 
létrehozniuk, amelyek területi eloszlása tükrözi a népsűrűséget.  A tagállamoknak ezután el 
kell végezniük a környezeti levegő vizsgálatát az irányelvben említett szennyező anyagokat 
illetően. 

A legutóbbi (2010-es) statisztika adatai azt mutatják, hogy a Linz és Felső-Ausztria zónája 
megfelel a PM10-es éves határértékeknek.  Ezzel szemben a PM10 napi határértékét mindkét 
zóna túllépte.  A Bizottság Linz esetében jóváhagyta Ausztria kérelmét a Linzre vonatkozó 
határidő meghosszabbításáról, Felső-Ausztriára vonatkozóan azonban nem, aminek révén ez a 
zóna nem felel meg az előírásoknak. 

Ami a nitrogén-dioxidot illeti, mindkét zóna túllépte az éves határértéket.  Azonban Ausztria 
2011. október 3-án a határidő meghosszabbítását kérvényezte. amit jelenleg a Bizottság 
tárgyal.  A Bizottságnak kilenc hónapja van, hogy döntést hozzon.  Az óránkénti 
határértéknek mindkét zóna megfelel. 

Abban az esetben, ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a levegőminőségre vonatkozó 
jogszabályok továbbra sem teljesülnek, a Bizottság meghozza a megfelelő intézkedéseket 
Ausztria ellen. 

Következtetések

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott információk alapján a Bizottság nem talált a 
madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelv megsértésére utaló jelet. A levegőminőségi 
irányelvnek való meg nem felelést a Bizottság jelenleg vizsgálja.”


