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NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

16.12.2011

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0127/2011, ingediend door Rupert Frechinger (Oostenrijkse 
nationaliteit), namens de Puchenauer Bürgerinititive gegen die Westring 
Transitautobahn, over de aanleg van het snelwegproject A26 door de stad 
Linz (Oostenrijk)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen de geplande aanleg van het snelwegproject A26 door de stad Linz 
in Oostenrijk. Hij stelt dat de deelstaat Oberösterreich en de stad Linz reeds grote schulden 
hebben en zich met dit project nog verder in de schulden zullen steken. Naast de financiële 
bezwaren zal het project volgens indiener ook leiden tot verdere overschrijding van de 
normen voor fijnstof (PM10) en aantasting van de klimaatbeschermingsdoelstellingen. 
Indiener maakt voorts melding van ernstige gevolgen voor natuurreservaten, waar onder meer 
beschermde vleermuizen, reptielen en vogels leven. Indiener verzoekt om een onderzoek naar 
de verenigbaarheid van het project met Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn), de Eurobats-
overeenkomst, de regelgeving inzake fijnstof, de klimaatdoelstellingen en de financiële
onderbouwing.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 mei 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011.

Opmerkingen van de Commissie

De beweringen van indiener met betrekking tot de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn 
ongegrond. Indiener beweert dat het terrein dat door de bouw van de snelweg wordt aangetast 
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in aanmerking komt om in het Natura 2000-netwerk opgenomen te worden. Deze bewering 
wordt echter niet gestaafd door de verstrekte gegevens over de aanwezigheid van soorten en 
typen natuurlijke habitats waarop de twee richtlijnen van toepassing zijn.

Aangezien het dichtstbijzijnde aangewezen Natura 2000-gebied op meer dan vijf kilometer 
van het geplande traject van de snelweg ligt, is het bovendien onwaarschijnlijk dat het project 
enige gevolgen van betekenis voor het bestaande Natura 2000-netwerk in Oostenrijk zal 
hebben.

Overeenkomstig Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor 
Europa1 moeten de lidstaten op hun hele grondgebeid zones en agglomeraties afbakenen op 
basis van de bevolkingsdichtheid. Vervolgens moeten zij de luchtkwaliteit beoordelen met 
betrekking tot de in de richtlijnen vermelde verontreinigende stoffen.

Uit de recentste gegevens (2010) blijkt dat de zones Linz en Oberösterreich aan de jaarlijkse 
grenswaarde voor PM10 voldoen. Wel wordt de dagelijkse PM10-grenswaarde in beide zones 
overschreden. De Commissie heeft het verzoek van Oostenrijk om uitstel ingewilligd voor 
Linz, maar niet voor Oberösterreich, wat betekent dat deze laatste zone niet aan de normen 
voldoet.

Wat NO2 betreft, wordt de jaarlijkse grenswaarde in beide zones overschreden. Op 3 oktober 
2011 heeft Oostenrijk echter een verzoek om uitstel ingediend, dat momenteel door de 
Commissie wordt onderzocht. De Commissie heeft negen maanden om een besluit te nemen. 
Beide zones voldoen wel aan de uurgrenswaarde.

Als uit deze beoordeling blijkt dat de wetgeving inzake luchtkwaliteit nog steeds niet wordt 
nageleefd, zal de Commissie de nodige maatregelen tegen Oostenrijk nemen.

Conclusies

Op grond van de informatie die indiener heeft verstrekt, heeft de Commissie geen 
aanwijzingen van een inbreuk op de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn. De Commissie gaat 
momenteel na of er sprake is van niet-naleving van de richtlijn inzake luchtkwaliteit.

                                               
1 PB L 152 van 11.6.2008.


