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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0639/2011, του Reinhard Forst, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Botanische Vereinigung für Naturschutz» στο Hessen, σχετικά με 
γνωμοδότηση της Επιτροπής για εξαίρεση από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ
(οικότοποι) με σκοπό την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου A49, που 
βασίζεται σε λανθασμένες πληροφορίες

1. Περίληψη της αναφοράς

Η Γερμανία υπέβαλε αίτηση εξαίρεσης από την οδηγία για τους οικοτόπους, προκειμένου να 
κατασκευαστεί ένας νέος αυτοκινητόδρομος που θα συνδέεται με το ευρύτερο δίκτυο. Ο 
αναφέρων προσδιόρισε ρητά τρία βασικά στοιχεία όπου πιθανό μεταφραστικό σφάλμα 
ενδέχεται να προκάλεσε στρέβλωση των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τη Γερμανία 
ευνοώντας τη χορήγηση άδειας εξαίρεσης. Αυτά είναι: α) ο αριθμός των θέσεων εργασίας 
που θα δημιουργηθούν, η πυκνότητα της κυκλοφορίας και η ηχορρύπανση. Ο αναφέρων ζητεί 
να αιτιολογηθεί το «επιτακτικό υπερισχύον δημόσιο συμφέρον» και υποστηρίζει ότι αν η 
απόφαση της Επιτροπής βασίζεται σε λάθος δεδομένα λόγω μεταφραστικού σφάλματος, τότε 
πρέπει να ακυρωθεί.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Οκτωβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012

Η γνωμοδότηση της Επιτροπής, βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4 υποπαράγραφος 2 της 
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οδηγίας 92/43/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου (οδηγία για τους οικοτόπους), βασίζεται σε 
πληροφορίες που έχει παράσχει το οικείο κράτος μέλος.

Η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η γνωμοδότησή της περιέχει μια σειρά πραγματικών 
σφαλμάτων που είναι σχετικά με τα ζητήματα που θίγει ο αναφέρων. Το ίδιο ακριβώς 
επιχείρημα έχει ήδη προβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της γραπτής 
ερώτησης E-8845/2011 στην οποία η Επιτροπή απάντησε ως εξής:

«Για παράδειγμα, το κείμενο της γνωμοδότησης στα γερμανικά θα έπρεπε να γράφει «περίπου» 
(στα γερμανικά «nahezu») αντί για «τουλάχιστον» 10 dB(A). Το λάθος αυτό μπορεί να 
προέκυψε κατά τη μετάφραση του κειμένου. Ωστόσο, δεν αλλάζει τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία οι δυσμενείς επιπτώσεις της κατασκευής του νέου τμήματος 
του αυτοκινητόδρομου Α 49 στην τοποθεσία του δικτύου Natura 2000 DE 5120303 
Herrenwald ανατολικά του Stadtallendorf, δικαιολογούνται από το επιτακτικό υπερισχύον 
δημόσιο συμφέρον και από όλους τους άλλους λόγους που εξηγεί η Επιτροπή στη γνωμοδότησή 
της. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει σύντομα διορθωτικό στη γνωμοδότηση για την αντιμετώπιση 
των συγκεκριμένων ζητημάτων, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm.

Συνεπώς, το επιχείρημα που προβάλλει ο αναφέρων έχει ήδη εξεταστεί από την Επιτροπή.
Σύντομα θα εκδοθεί διορθωτικό στη γνωμοδότηση της Επιτροπής.

                                               
1 Οδηγία 92/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 

και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.7.1992.


