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Om: Andragende 0639/2011 af Reinhard Forst, tysk statsborger, for "Botanische 
Vereinigung für Naturschutz" i § A49, baseret på fejlagtige oplysninger

1. Sammendrag

Tyskland anmodede om en undtagelses fra habitatdirektivet for at anlægge en ny motorvej 
med henblik på at skabe forbindelse til det overordnede motorvejsnet. Andrageren har klart 
identificeret tre altafgørende punkter, hvor en sandsynlig oversættelsesfejl har fordrejet de 
oplysninger, der blev fremsendt af Tyskland, med en tendens til fordel for at give tilladelse til 
en undtagelse. Det drejer sig om: antallet af nyoprettede job, trafiktæthed og støj. Andrageren 
anmoder om, at der fremlægges en begrundelse for den "bydende nødvendige væsentlige 
offentlige interesse" og om, at Kommissionens afgørelse annulleres, såfremt den er baseret på 
falske forudsætninger som følge af oversættelsesfejl.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. oktober 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"Kommissionens udtalelse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, andet afsnit, i Rådets 
direktiv 92/43/EØF1 (habitatdirektivet) er baseret på oplysninger indsendt af den pågældende 
medlemsstat.

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EFT L 206 af 

22.7.1992.
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Kommissionen kan bekræfte, at dens udtalelse indeholder en række faktuelle fejl vedrørende 
de spørgsmål, som andrageren nævner. Det samme argument blev allerede fremført via 
Europa-Parlamentet i forespørgsel til skriftlig besvarelse E-8845/2011, hvortil Kommissionen 
svarede følgende:

"F.eks. skulle der i den tyske udgave af udtalelsen have stået "næsten" ("nahezu" på tysk) i 
stedet for "mindst" 10 dB(A). Dette kunne skyldes oversættelsen af teksten. Det ændrer 
imidlertid ikke Kommissionens udtalelse om, at de negative effekter af byggeriet af det nye 
afsnit af motorvej A 49 for Natura 2000-området DE 5120303 "Herrenwald östlich von 
Stadtallendorf" retfærdiggøres af bydende nødvendige hensyn til væsentlige 
samfundsinteresser og af alle de andre hensyn, der anføres i Kommissionens udtalelse.
Kommissionen offentliggør snart en berigtigelse til udtalelsen, hvori der tages højde for disse 
spørgsmål. Denne bliver tilgængelig via: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm."

Kommissionen har således allerede behandlet andragerens argument. Der offentliggøres snart 
en berigtigelse til Kommissionens udtalelse."


