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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0639/2011 dėl klaidinga informacija grindžiamos Komisijos 
nuomonės, kuria pritariama leidimui išimties tvarka greitkelio A49 tiesimo 
atveju nukrypti nuo Direktyvos 92/43/EEB (Buveinių direktyva) reikalavimų, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis Reinhard Forst organizacijos „Botanische 
Vereinigung für Naturschutz“ Hesene vardu

1. Peticijos santrauka

Vokietija paprašė leidimo išimties tvarka nukrypti nuo Buveinių direktyvos reikalavimų, kad 
galėtų nutiesti naują greitkelio jungtį su bendru tinklu. Peticijos pateikėjas aiškiai nustatė 
toliau nurodomus tris labai svarbius punktus, kuriuose dėl tikėtinos vertimo klaidos Vokietijos 
naudai iškreipiama jos pateikta informacija: sukurtų darbo vietų skaičius, eismo tankis ir 
triukšmas. Peticijos pateikėjas prašo, kad būtų pateiktas „įpareigojančių priežasčių 
neatsižvelgti į visuomenės interesus“ pagrindimas ir kad Komisijos sprendimas būtų 
panaikintas, jeigu jis priimtas remiantis klaidingomis prielaidomis dėl vertimo klaidų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. spalio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Pagal Tarybos direktyvos 92/43/EEB1 (Buveinių direktyva) 6 straipsnio 4 dalies antrą 
pastraipą Komisijos nuomonė pagrįsta atitinkamos valstybės narės pateikta informacija.

                                               
1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 

apsaugos (OL L 206, 1992 7 22).
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Komisija patvirtina, kad jos pateiktoje nuomonėje yra keletas faktinių klaidų, susijusių su 
minėtais peticijos pateikėjo klausimais. Tokie pat klausimai jau buvo iškelti Europos 
Parlamente pateiktame klausime Nr. E-8845/2011, į kurį atsakoma raštu. Į šį klausimą 
Komisija atsakė, kad:

„pavyzdžiui, į vokiečių kalbą išverstoje nuomonėje turėtų būti vartojamas žodis „beveik“ 
(vok. nahezu), o ne „bent jau“ (10 dB(A). Tai tikriausiai vertimo klaida. Tačiau tai nekeičia 
Komisijos nuomonės, kad neigiamas poveikis, patiriamas tiesiant naują greitkelio A49 dalį 
tinklo „Natura 2000“ teritorijoje DE 5120303 „Herrenwald östlich Stadtallendorf“, yra 
pagrįstas įpareigojančiomis priežastimis neatsižvelgti į visuomenės interesus ir visomis 
kitomis Komisijos nuomonėje išdėstytomis priežastimis. Netrukus Komisija paskelbs 
nuomonės klaidų, susijusių su šiais klausimais, ištaisymą. Šį klaidų ištaisymą bus galima rasti 
adresu: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm.“

Taigi Komisija jau atsižvelgė į peticijos pateikėjo pateiktus argumentus. Netrukus bus 
paskelbtas Komisijos nuomonės klaidų ištaisymas.“


