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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0127/2011, adresată de Rupert Frechinger, de cetățenie austriacă, în 
numele Puchenauer Bürgerinititive gegen die Westring Transitautobahn, privind 
construirea autostrăzii A26 de către orașul Linz (Austria)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva construirii de către orașul austriac Linz a autostrăzii A26. 
Acesta susține că landul Oberösterreich și orașul Linz au deja datorii mari și că, prin 
realizarea acestui proiect, se vor îndatora și mai mult. Pe lângă împovărarea de ordin 
financiar, petiționarul consideră că proiectul va atrage după sine și încălcarea normelor 
privind noxele (PM10) și va aduce atingere obiectivelor legate de protecția climei. De 
asemenea, petiționarul atrage atenția asupra efectelor grave ale proiectului asupra rezervațiilor 
naturale, care găzduiesc, printre altele, specii protejate de lilieci, reptile și păsări. Petiționarul 
solicită investigarea compatibilității proiectului cu Directiva 92/43/CEE (privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică), cu Acordul EUROBATS, cu 
reglementările privind noxele, cu obiectivele de ordin climatic și cu fundamentarea financiară.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 mai 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

Observațiile Comisiei

Afirmațiile petiționarului cu privire la o posibilă încălcare a dispozițiilor directivelor privind 
habitatele și păsările nu sunt fondate. Deși petiționarul susține că zona afectată de construcția 
autostrăzii se califică pentru includerea în rețeaua Natura 2000, datele transmise cu privire la 
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ocurența, la nivel local, a tipurilor de specii și de habitate naturale relevante pentru cele două 
directive referitoare la natură nu vin în sprijinul solicitărilor acestuia.

În plus, întrucât cel mai apropiat sit Natura 2000 se află la peste 5 km distanță de locul 
destinat construirii autostrăzii, este foarte puțin probabil ca proiectul să aibă un impact 
semnificativ asupra rețelei Natura 2000 existente în Austria. 

Conform Directivei 2008/50/CE1 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat 
pentru Europa, statele membre realizează defalcarea teritoriului lor în zone și aglomerări care 
să reflecte densitatea populației. Ulterior, statele trebuie să evalueze calitatea aerului 
înconjurător cu privire la poluanții menționați în directive.

Cele mai recente date (privind anul 2010) arată că zonele Linz și Austria Superioară respectă 
valoarea-limită anuală a PM10. Pe de altă parte, ambele zone depășesc valoarea-limită zilnică 
a PM10. Comisia a fost de acord cu cererea Austriei de extindere a termenului pentru Linz, dar 
nu și pentru Austria Superioară, ceea ce face ca zona să se afle în stare de neconformitate.

În ceea ce privește NO2, ambele zone depășesc valoarea-limită anuală. Cu toate acestea, 
Austria a depus, la 3 octombrie 2011, o cerere de extindere a termenului, aflată în curs de 
evaluare de către Comisie. Comisia are la dispoziție nouă luni pentru a adopta o decizie. În 
ceea ce privește valoarea-limită orară, ambele zone se află în conformitate.

În eventualitatea în care această evaluare dovedește nerespectarea continuă a legislației 
privind calitatea aerului, Comisia va lua măsurile adecvate împotriva Austriei.

Concluzii

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, Comisia nu deține nicio dovadă a încălcării 
directivelor privind habitatele și păsările. Nerespectarea Directivei privind calitatea aerului 
este, în prezent, evaluată de către Comisie.
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