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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0127/2011, którą złożył Rupert Frechinger (Austria) w imieniu 
Puchenauer Bürgerinititive gegen die Westring Transitautobahn, w sprawie 
realizacji przedsięwzięcia budowy autostrady A26 przebiegającej przez Linz 
(Austria)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje przeciwko planowanej budowie autostrady A26 przebiegającej 
przez Linz w Austrii. Twierdzi on, że Górna Austria oraz Linz są już znacznie zadłużone, a 
budowa autostrady jeszcze bardziej powiększyłaby ten dług. Biorąc pod uwagę zastrzeżenia 
natury finansowej co do rzeczonego przedsięwzięcia, składający petycję uważa, że 
przedsięwzięcie to w dalszym stopniu przyczyniłoby się do przekroczenia norm emisji 
cząstek stałych (PM10) oraz wywarłoby negatywny wpływ na realizację celów w zakresie 
ochrony klimatu. Składający petycje wymienia następnie poważne skutki wpływu rzeczonego 
przedsięwzięcia na rezerwaty przyrody, w których żyją nietoperze, gady i ptaki. Składający 
petycję zwraca się o zbadanie zgodności tego przedsięwzięcia z dyrektywą 92/43/EWG 
(dyrektywą siedliskową), porozumieniem o ochronie nietoperzy w Europie (Eurobats), 
przepisami dotyczącymi cząstek stałych, celami w dziedzinie klimatu oraz ich uzasadnieniem 
finansowym.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 maja 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Uwagi Komisji
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Zarzuty składającego petycję dotyczące ewentualnego naruszenia przepisów dyrektywy 
ptasiej i siedliskowej są bezpodstawne. O ile składający petycję twierdzi, że obszar, na który 
ma wpływ budowa autostrady, kwalifikuje się do włączenia do sieci Natura 2000, nie 
potwierdzają tego dostarczone dane dotyczące występowania na tym obszarze określonych 
typów siedlisk przyrodniczych i gatunków, które objęte są zakresem przepisów dwóch 
dyrektyw w sprawie ochrony przyrody.

Ponadto z uwagi na to, że najbliższy wyznaczony obszar Natura 2000 znajduje się w 
odległości ponad 5 km od planowanej lokalizacji autostrady, jest bardzo mało 
prawdopodobne, aby przedmiotowe przedsięwzięcie miało znaczący wpływ na istniejącą sieć 
Natura 2000 w Austrii. 

Zgodnie z dyrektywą 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla 
Europy1 państwa członkowskie wyznaczają strefy i aglomeracje na całym swoim terytorium 
według gęstości zaludnienia. Następnie muszą dokonać oceny jakości powietrza w 
odniesieniu do substancji zanieczyszczających wymienionych w dyrektywach.

Według najnowszych danych (za rok 2010) na obszarze miasta Linz i Górnej Austrii poziom 
stężenia PM10 nie przekracza rocznej wartości dopuszczalnej. Na obu obszarach 
przekroczona jest jednak dzienna wartość dopuszczalna poziomu stężenia PM10. Komisja 
przychyliła się do wniosku Austrii o przedłużenie terminu dla miasta Linz, ale nie dla Górnej 
Austrii, co oznacza, że obszar ten nie spełnia stosownych wymogów.

Jeśli chodzi o poziom stężenia NO2 na obu obszarach przekroczona jest roczna wartość 
dopuszczalna. Niemniej jednak Austria złożyła w dniu 3 października 2011 r. wniosek w 
sprawie przedłużenia terminu, który obecnie rozpatruje Komisja. Komisja ma dziewięć 
miesięcy na wydanie decyzji. Jeśli chodzi o godzinową wartość dopuszczalną, oba obszary 
spełniają odnośne normy.

Jeśli w trakcie rozpatrywania wniosku zostanie stwierdzony brak zgodności z przepisami 
dotyczącymi jakości powietrza, Komisja podejmie przeciwko Austrii stosowne działania.

Wnioski

Na podstawie informacji przedstawionych przez składającego petycję Komisja nie może 
stwierdzić naruszenia dyrektywy ptasiej ani siedliskowej. Brak zgodności z wymogami 
określonymi w dyrektywie w sprawie jakości powietrza jest obecnie oceniany przez Komisję.

                                               
1Dz.U. L 152 z 11.6.2008.


