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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 894023, imressqa minn Reinhard Forst, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, f’isem il-Botanische Vereinigung für Naturschutz f’Hessen, dwar 
Opinjoni tal-Kummissjoni b’rabta ma’ eċċezzjoni mid-Direttiva 92/43/KEE 
(Ħabitats) biex tinbena l-awtostrada A49, abbażi ta’ informazzjoni żbaljata

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-Ġermanja applikat għal eċċezzjoni mid-Direttiva dwar il-Ħabitats, sabiex tinbena 
awtostrada ġdida li tingħaqad mal-bqija tan-netwerk. Il-petizzjonant identifika biċ-ċar tliet 
punti kruċjali fejn dak li x’aktarx kien żball fit-traduzzjoni għawweġ l-informazzjoni 
pprovduta mill-Ġermanja favur l-għoti ta’ permess għal eċċezzjoni: dawn huma a) in-numru 
ta' impjiegi  li jinħolqu, id-densità tat-traffiku u l-ħsejjes. Il-petizzjonant jitlob li tingħata 
ġustifikazzjoni ta' “raġunijiet imperattivi ta’ interess pubbliku prevalenti” u li jekk id-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni hi bbażata fuq premessi foloz minħabba żbalji fit-traduzzjoni, din 
għandha tiġi kkanċellata.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Ottubru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Frar 2012

L-Opinjoni tal-Kummissjoni, b’konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6(4) tad-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE1 (id-Direttiva dwar il-Ħabitats), hija bbażata fuq 

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KE, tal-21 ta’ Mejju 1992, dwar il-konservazzjoni ta’ l-habitat naturali u tal-

fawna u l-flora selvaġġa ĠU L 206, 22.7.1992.
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informazzjoni sottomessa mill-Istat Membru kkonċernat. 

Il-Kummissjoni tista' tikkonferma li l-Opinjoni tagħha fiha numru ta' żbalji fattwali relatati 
mal-kwistjonijiet imsemmija mill-petizzjonant. L-istess argument kien diġà ġie ppreżentat 
permezz tal-Parlament Ewropew fil-Mistoqsija bil-Miktub E-8845/2011, li għaliha l-
Kummissjoni wieġbet:

"Pereżempju, il-verżjoni Ġermaniża tal-Opinjoni għandha tgħid 'kważi' (bil-Ġermaniż 
'nahezu') minflok 'mill-inqas' 10 dB(A). Dan jista' jkun minħabba t-traduzzjoni tat-test. 
Madankollu, dan ma jibdilx l-opinjoni tal-Kummissjoni li l-effetti negattivi tal-bini tas-
sezzjoni l-ġdida tal-awtostrada A 49 fiż-żona tan-Natura 2000 DE 5120303 “Herrenwald 
östlich Stadtallendorf” huma ġustifikati minn raġunijiet imperattivi ta' interess pubbliku 
prevalenti u għar-raġunijiet l-oħra kollha deskritti fl-opinjoni tal-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni dalwaqt se tippubblika rettifika tal-Opinjoni li tindirizza dawn il-kwistjonijiet. 
Din se tkun disponibbli fuq 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm "

L-argument tal-petizzjonant, għalhekk, diġà tqies mill-Kummissjoni. Ir-rettifika tal-Opinjoni 
tal-Kummissjoni se tiġi ppubblikata dalwaqt.

                                                                                                                                                  


