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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0639/2011, ingediend door Reinhard Forst (Duitse nationaliteit), namens 
de Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen, over een advies van de 
Commissie voor een uitzondering op Richtlijn 92/43/EEG (Habitats) om snelweg A49 
aan te leggen op basis van onjuiste informatie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Duitsland heeft verzocht een uitzondering te mogen maken op de Habitatrichtlijn om een nieuwe 
snelweg aan te leggen die op de rest van het verkeersnet kan worden aangesloten. Indiener heeft 
duidelijk drie essentiële punten vastgesteld waar een vertaalfout naar alle waarschijnlijkheid de 
door Duitsland verstrekte informatie vertekent, waardoor het verlenen van toestemming voor een 
uitzondering aannemelijker wordt: het betreft het aantal gecreëerde banen, de verkeersdichtheid 
en het geluid. Indiener vraagt "de dwingende redenen van groot openbaar belang" te motiveren 
en verlangt dat het besluit van de Commissie, als dit is gebaseerd op onjuiste aannames als 
gevolg van vertaalfouten, wordt ingetrokken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 oktober 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Het advies van de Commissie, overeenkomstig artikel 6, lid 4, alinea 2 van Richtlijn 92/43/EEG 
van de Raad1 (Habitatrichtlijn), is gebaseerd op informatie die door de betrokken lidstaat is 
voorgelegd.

De Commissie kan bevestigen dat haar advies een aantal feitelijke fouten bevat in verband met 
de vraagstukken die door de indiener van het verzoekschrift worden genoemd. Hetzelfde 
                                               
1 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 

wilde flora en fauna, PB L 206 van 22.7.1992.
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argument was al door het Europees Parlement naar voren gebracht in schriftelijke vraag E-
8845/2011, waarop de Commissie antwoordde:

"Bijvoorbeeld, de Duitse versie van het advies dient 'bijna' (in het Duits 'nahezu') in plaats van 
'ten minste' 10 dB(A) te luiden. Dit zou het gevolg van de vertaling van de tekst kunnen zijn. Dit 
verandert echter niets aan het advies van de Commissie dat de negatieve effecten van de aanleg 
van snelweg A49 over het Natura 2000-gebied DE 5120303 "Herrenwald östlich Stadtallendorf" 
gerechtvaardigd zijn op grond van dwingende redenen van groot openbaar belang en vanwege 
alle overige redenen die in het advies van de Commissie worden uiteengezet. De Commissie zal 
binnenkort een rectificatie van het advies publiceren om op deze vraagstukken in te gaan. Dit zal 
beschikbaar zijn op 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm."

Het argument van de indiener van het verzoekschrift is derhalve al door de Commissie in 
overweging genomen. Een rectificatie van het advies van de Commissie zal binnenkort worden 
uitgegeven.


