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Suġġett: Petizzjoni 0127/2011, imressqa minn Rupert Frechinger, ta’ ċittadinanza 
Awstrijaka, f’isem il-“Puchenauer Bürgerinititive gegen die Westring 
Transitautobahn”, dwar il-bini tal-awtostrada A26, ipproġettata li tgħaddi 
mill-belt ta’ Linz (fl-Awstrija)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta kontra l-bini ppjanat tal-awtostrada A26, ipproġettata li tgħaddi 
mill-belt ta’ Linz fl-Awstrija. Huwa jgħid li l-provinċja tal-Awstrija ta’ Fuq u l-belt ta’ Linz 
diġà għandhom dejn kbir u b’dan il-proġett huma se jkomplu jżiduh. Minbarra li joġġezzjona 
għall-proġett minħabba raġunijiet finanzjarji, il-petizzjonant jikkunsidra li l-proġett se jwassal 
ukoll għal żieda fil-materjali f’forma ta’ partikuli (PM10) u dan ikun ta’ detriment għall-
objettivi tal-protezzjoni tal-klima. Il-petizzjonant isemmi wkoll il-konsegwenzi serji għar-
riżervi naturali fejn jgħixu l-friefet il-lejl, ir-rettili u l-għasafar. Il-petizzjonant jitlob li tiġi 
evalwata l-kompatibilità tal-proġett mad-Direttiva 92/43/KEE (id-Direttiva dwar il-Ħabitats), 
mal-Ftehim ‘Eurobats’, mar-regoli dwar il-materjali f’forma ta’ partikuli, mal-objettivi tal-
klima, u l-ġustifikazzjoni finanzjarja tiegħu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Mejju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Diċembru 2011

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

L-ilmenti tal-petizzjonant fir-rigward ta' possibilità ta' ksur tad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 
dwar l-Għasafar u l-Ħabitats m'għandhomx bażi. Għalkemm il-petizzjonant qed jilmenta li ż-
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żona affettwati mill-bini tal-awtostrada tikkwalifika biex tkun inkluża fin-netwerk Natura 
2000, id-data li qed tiġi pprovduta fir-rigward tal-eżistenza tal-ispeċi u tat-tipi ta’ ħabitats 
naturali, li huma relevanti għaż-żewg direttivi dwar in-natura, ma jsostnux dan l-ilment. 

Barra minn hekk, billi l-eqreb sit identifikat bħala Natura 2000 jinsab aktar minn 5 kilometri 'l 
bogħod mill-post fejn hi ppjanata l-awtrostrada, hu wisq improbabbli li l-proġett ikollu impatt 
sinifikattiv fuq in-netwerk eżistenti ta' Natura 2000 fl-Awstrija. 

Skont id-Direttiva 2008/50KE dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-
Ewropa1, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu żoni u agglomerazzjonijiet fit-territorju 
kollu tagħhom li jirriflettu d-densità tal-popolazzjoni. Imbagħad huma għandhom jivvalutaw 
il-kwalità tal-arja fl-ambjent fir-rigward tas-sustanzi li jniġġsu msemmija fid-direttivi.

L-aħħar data (għall-2010) turi li ż-żoni ta' Linż u l-Awstrija ta' Fuq huma konformi mal-valur 
ta' limitu annwali tal-PM10. Min-naħa l-oħra, iż-żewġ żoni jeċċedu l-valur ta' limitu ta' kuljum 
tal-PM10. Il-Kummissjoni qablet mat-talba tal-Awstrija għal estensjoni ta' żmien għal Linz, 
imma mhux għall-Awstrija ta' Fuq, għaliex tpoġġi din iż-żona fi stat ta' nuqqas ta' konformità.

Fir-rigward tal-NO2,, iż-żewġ żoni jeċċedu l-valur ta' limitu annwali. Madankollu, l-Awstrija 
applikat,  fit-3 ta' Ottubru 2011, għal estensjoni ta' żmien li attwalment qed jiġi vvalutata mill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha disa' xhur biex tagħti d-deċiżjoni tagħha.. Iż-żewġ 
żoni huma konformi mal-valur tal-limitu ta' kull siegħa.

Fil-każ li din il-valutazzjoni tistabbilixxi nuqqas ta' konformità regolari mal-leġiżlazzjoni 
dwar il-kwalità tal-arja, il-Kummissjoni tieħu l-azzjoni meħtieġa kontra l-Awstrija.

Konklużjonijiet

Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni m'għandha l-ebda 
evidenza ta' xi ksur tad-Direttivi dwar l-Għasafar u l-Ħabitats. In-nuqqas ta' konformità mad-
Direttiva dwar il-Kwalità tal-Arja attwalment qed tiġi vvalutata mill-Kummissjoni.
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