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Tárgy: Reinhard Forst német állampolgár által a Botanische Vereinigung für 
Naturschutz in Hessen nevében benyújtott 0639/2011. számú petíció az A49-
es autópálya megépítése érdekében a 92/43/EGK irányelv (élőhelyvédelmi 
irányelv) alóli eltérést engedő, téves információkon alapuló bizottsági 
véleményről

1. A petíció összefoglalása

Németország eltérést kért az élőhelyvédelmi irányelv alól egy új, az átfogó hálózathoz 
csatlakozó autópálya megépítése érdekében. A petíció egyértelműen azonosította azt a három 
lényegi elemet, amelyek esetében egy valószínű fordítási hiba miatt torzultak a Németország 
által biztosított információk, ami kedvezően hatott az eltérés engedélyezésére: ezek a létrejött 
munkahelyek száma, a forgalom sűrűsége és a zaj. A petíció benyújtója azt kéri, hogy 
igazolják az „elsődlegesen fontos közösségi érdek” meglétét, és semmisítsék meg a Bizottság 
határozatát, ha az fordítási hibákból fakadó téves feltevéseken alapszik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. október 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

A Bizottság véleménye a 92/43/EGK tanácsi (élőhelyvédelmi) irányelv1 6. cikke (4) 

                                               
1 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
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bekezdésének második albekezdésével összhangban az érintett tagállam által benyújtott 
információkon alapul. 

A Bizottság megerősíti, hogy véleménye a petíció benyújtója által említett kérdésekkel 
kapcsolatos számos ténybeli tévedést tartalmaz. Ugyanezeket az érveket hozták fel az Európai 
Parlament útján az E-8845/2011. számú írásbeli kérdésben, amelyre a Bizottság a következő 
választ adta:

„A vélemény német változatában például a „nahezu” kifejezést tartalmazó szövegrész 
jelentése „legalább 10dB(A)” helyett „majdnem 10dB(A)”. E hiba a szöveg fordításának 
tudható be. Ez azonban nem változtat a Bizottság azon véleményén, hogy az A 49-es 
autópálya új szakasza építésének a DE 5120303 Natura 2000 területre („Herrenwald östlich 
Stadtallendorf”) gyakorolt káros hatásait közérdeken alapuló kényszerítő okok, valamint a 
Bizottság véleményében felvázolt egyéb indokok igazolják. A Bizottság hamarosan közzéteszi 
az e kérdéssel foglalkozó vélemény kiigazítását. Ez a következő internetes oldalon lesz 
elérhető: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm.”

A Bizottság tehát már foglalkozott a petíció benyújtójának érveivel. Hamarosan közzéteszik a 
Bizottság véleményének kiigazítását.

                                                                                                                                                  
növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22.).


