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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0127/2011, ko Puchenauer Bürgerinititive gegen die 
Westring Transitautobahn vārdā iesniedza Austrijas valstspiederīgais Rupert 
Frechinger, par A26 autoceļa būvniecību caur Lincas pilsētu (Austrijā)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret plānoto A26 autoceļa būvniecību caur Lincas pilsētu 
Austrijā. Viņš norāda, ka Augšaustrijas provincei un Lincas pilsētai jau tāpat ir lieli parādi un 
ka līdz ar šī projekta īstenošanu tā ieslīgtu vēl lielākos parādos. Līdztekus iebildumiem par 
projekta finansiālo pusi lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka projekta rezultātā tiks vēl vairāk 
pārsniegti makrodaļiņu (PM10) emisiju standarti un ka projekts traucēs klimata aizsardzības 
mērķu sasniegšanā. Lūgumraksta iesniedzējs norāda arī uz būtisko ietekmi uz dabas 
rezervātiem, kuros dzīvo aizsargājamās sikspārņu, rāpuļu un putnu sugas. Lūgumraksta 
iesniedzējs prasa pārbaudīt projekta atbilstību Direktīvas 92/43/EEK (Dzīvotņu direktīva) 
noteikumiem, Līguma par sikspārņu aizsardzību Eiropā (Eurobats) noteikumiem, 
noteikumiem par makrodaļiņu emisijām, klimata mērķiem un tā finanšu pamatojuma 
dokumentiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 18. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Komisijas novērojumi

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumi attiecībā uz iespējamiem Putnu direktīvas un Dzīvotņu 
direktīvas nosacījumu pārkāpumiem ir nepamatoti. Lai gan lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, 
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ka autoceļa būvniecības skartā teritorija ir iekļaujama Natura 2000 tīklā, dati par tādu sugu un 
dabisko dzīvotņu veidu izplatību, uz kuriem attiecas šīs divas direktīvas, šo apgalvojumu 
neapstiprina.

Turklāt, tā kā tuvākā Natura 2000 teritorija atrodas vairāk nekā 5 km attālumā no plānotās 
autoceļa atrašanās vietas, ir maz iespējams, ka projekts varētu būtiski ietekmēt esošās 
Natura 2000 tīkla teritorijas Austrijā.

Saskaņā ar Direktīvu 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai1 dalībvalstīm ir 
jāiedala to teritorija zonās un aglomerācijās atkarībā no iedzīvotāju blīvuma. Pēc tam tām 
jānovērtē gaisa kvalitāte attiecībā uz direktīvās minētajām piesārņojošām vielām.

Jaunākie dati (par 2010. gadu) liecina, ka Lincas un Augšaustrijas zonās PM10 gada 
robežvērtība ir ievērota. Tomēr abās zonās ir pārsniegta PM10 dienas robežvērtība. Komisija ir 
piekritusi Austrijas termiņa pagarinājuma pieprasījumam attiecībā uz Lincu, bet ne uz 
Augšaustriju, kā rezultātā šī zona patlaban neatbilst noteiktajām prasībām.

Attiecībā uz NO2 jānorāda, ka abās zonās gada robežvērtība ir pārkāpta. Tomēr Austrija 
2011. gada 3. oktobrī iesniedza pieteikumu termiņa pagarinājumam, kuru Komisija patlaban 
izvērtē. Komisijai lēmums ir jāpieņem deviņu mēnešu laikā. Attiecībā uz stundas 
robežvērtību, jāatzīst, ka abās zonās tā ir ievērota.

Gadījumā, ja novērtēšanas gaitā tiks konstatēta ilgstoša neatbilstība gaisa kvalitātes tiesību 
aktiem, Komisija veiks attiecīgus pasākumus pret Austriju.

Secinājumi

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisijas rīcībā nav 
pierādījumu, kas apliecinātu Putnu direktīvas un Dzīvotņu direktīvas pārkāpumus. Komisija 
patlaban izvērtē iespējamo neatbilstību Gaisa kvalitātes direktīvas noteikumiem.

                                               
1 OV L 152, 11.6.2008.


