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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0127/2011 dėl Linco miesto (Austrija) įgyvendinamo greitkelio 
A26 tiesimo projekto, kurią pateikė Austrijos pilietis Rupert Frechinger 
Puchenauer Bürgerinititive gegen die Westring Transitautobahn vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas protestuoja dėl Linco miesto, Austrija, planuojamo greitkelio A26 tiesimo 
projekto įgyvendinimo. Jis teigia, kad Aukštutinės Austrijos žemė ir Lincas turi didelių skolų, 
o įgyvendinant projektą skolos dar padidėtų. Be finansinių sunkumų, projekto įgyvendinimas, 
anot peticijos pateikėjo, reikštų tolesnį leistino kietųjų dalelių kiekio atmosferoje normų 
(PM10) nesilaikymą ir trukdytų siekti kovos su klimato kaita tikslų. Peticijos pateikėjas taip 
pat nurodo, kad greitkelio tiesimas turėtų rimtų neigiamų padarinių gamtos draustiniams, 
kuriuose gyvena saugomų rūšių šikšnosparniai, driežai ir paukščiai. Peticijos pateikėjas prašo 
ištirti, ar projekto įgyvendinimas suderinamas su Direktyva 92/43/EEB (Buveinių direktyva), 
EUROBATS susitarimu, kietųjų dalelių kiekio normomis, kovos su klimato kaita tikslais ir 
ekonomine nauda.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gegužės 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Komisijos pastabos

Peticijos pateikėjo teiginiai apie galimą Paukščių ir Buveinių direktyvų nuostatų pažeidimą 
nepagrįsti. Peticijos pateikėjas teigia, kad teritorija, kuriai greitkelio tiesimas darys poveikį, 
atitinka įtraukimo į „Natura 2000“ tinklą kriterijus, tačiau pateiktais duomenimis apie vietines 
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rūšis ir natūralių buveinių tipus, susijusius su abiem gamtos direktyvomis, šis teiginys 
nepagrindžiamas.

Be to, kadangi artimiausia tinklo „Natura 2000“ statusą turinti teritorija yra toliau kaip 5 km 
nuo planuojamos greitkelio vietos, mažai tikėtina, kad projektas turėtų didelį poveikį 
dabartiniam Austrijos „Natura 2000“ tinklui. 

Direktyvoje 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje1 numatyta, kad 
valstybės narės savo teritorijoje nustato zonas ir aglomeracijas, atsižvelgiant į gyventojų 
tankumą. Tada jos turi įvertinti aplinkos oro kokybę – kiek jame yra direktyvose paminėtų 
teršalų.

Iš naujausių duomenų (2010 m.) matyti, kad Linco ir Aukštutinės Austrijos zonose laikomasi 
metinės ribinės PM10 vertės. Tačiau abiejose zonose viršijama dienos PM10 ribinė vertė. 
Komisija sutiko su Austrijos pateiktu prašymu pratęsti laikotarpį Lincui, bet ne Aukštutinei 
Austrijai, todėl šioje zonoje reikalavimas pažeidžiamas.

Abiejose zonose viršijama metinė NO2 ribinė vertė. Vis dėlto Austrija 2011 m. spalio 3 d. 
paprašė pratęsti laikotarpį ir dabar Komisija tą prašymą nagrinėja. Komisija sprendimą turi 
pateikti per devynis mėnesius. Valandinės ribinės vertės abi zonos neviršija.

Jeigu atlikus šį vertinimą bus nustatyta, kad ir toliau nesilaikoma oro kokybės teisės aktų, 
Komisija prieš Austriją imsis deramų veiksmų.

Išvados

Remdamasi peticijos pateikėjo pateikta informacija, Komisija neturi įrodymų, kad būtų 
pažeista Paukščių ar Buveinių direktyva. Ar laikomasi oro kokybės direktyvos, Komisija šiuo 
metu aiškinasi.“
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