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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0639/2011, ko apvienības Botanische Vereinigung für 
Naturschutz in Hessen vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais Reinhard 
Forst, par kļūdainā informācijā balstītu Komisijas atzinumu attiecībā uz 
atkāpi no Direktīvas 92/43/EEK (Dzīvotņu direktīva) prasībām, lai būvētu 
automaģistrāli A49

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Vācija ir iesniegusi pieteikumu ļaut piemērot izņēmumu no Dzīvotņu direktīvas noteikumiem, 
lai būvētu jaunu automaģistrāli, kas savienota ar vispārējo tīklu. Lūgumraksta iesniedzējs ir 
skaidri norādījis trīs būtiskus jautājumus, kuros, iespējams, kļūdaina tulkojuma dēļ ir 
sagrozīta Vācijas sniegtā informācija, tādējādi ietekmējot lēmumu piešķirt atļauju par 
izņēmumu: šie jautājumi ir: jaunu darba vietu skaits, satiksmes blīvums un troksnis. 
Lūgumraksta iesniedzējs prasa pamatot „neatliekamas, prioritāras sabiedrības intereses” un —
tā kā Komisijas lēmums ir pieņemts, pamatojoties uz nepareiziem pieņēmumiem, kas radušies 
tulkojuma kļūdas dēļ, — to atcelt.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 17. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Komisijas atzinums saskaņā ar Padomes Direktīvas 92/43/EEK1 (Dzīvotņu direktīva) 6. panta 

                                               
1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, 

OV L 206, 22.7.1992.



PE483.572v01-00 2/2 CM\892892LV.doc

LV

4. punkta otro daļu ir balstīts uz attiecīgās dalībvalsts sniegto informāciju. 

Komisija var apstiprināt, ka tās atzinumā ir vairākas faktu kļūdas saistībā ar lūgumraksta 
iesniedzēja minēto informāciju. Identisku argumentu Eiropas Parlaments jau pauda 
Rakstiskajā jautājumā E-8845/2011, uz kuru Komisija atbildēja šādi:

„Piemēram, atzinuma vācu valodas versijā „vismaz” vietā jābūt „gandrīz” (vācu valodā 
„nahezu”) 10 dB(A).  Tas varētu būt teksta tulkojuma dēļ. Taču tas nemaina Komisijas 
atzinumu, ka automaģistrāles A 49 būvniecības Natura 2000 teritorijā DE 5120303 
„Herrenwald östlich Stadtallendorf” kaitīgā ietekme ir attaisnota ar sevišķi svarīgiem 
iemesliem sabiedrības interešu labā un visiem citiem Komisijas atzinumā izklāstītajiem 
iemesliem. Komisija drīzumā publicēs atzinuma grozījumu, pievēršoties šiem jautājumiem. 
Tas būs pieejams vietnē: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm”

Tādējādi Komisija jau ir izskatījusi lūgumraksta iesniedzēja argumentu. Komisijas atzinuma 
grozījums tiks izdots drīzumā.

                                                                                                                                                  


