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Ref.: Petiția nr. 0639/2011, adresată de Reinhard Forst, de cetățenie germană, în numele 
„Botanische Vereinigung für Naturschutz din Hessen”, privind un aviz al 
Comisiei referitor la o exceptare de la Directiva 92/43/CEE (Directiva Habitate) 
pentru a construi autostrada A49, acordată pe baza unor informații greșite

1. Rezumatul petiției

Germania a solicitat să se facă o excepție de la Directiva Habitate, în scopul de a construi o 
autostradă nouă pentru a face legătura cu rețeaua globală. Petiționarul a identificat în mod clar 
trei elemente cruciale în cazul cărora o probabilă eroare de traducere a denaturat informațiile 
furnizate de Germania, părtinind acordarea aprobării pentru excepție. Acestea sunt: numărul 
locurilor de muncă create, densitatea traficului și zgomotul. Petiționarul solicită o justificare 
pentru „interesul public superior” și anularea deciziei Comisiei în cazul în care aceasta se 
bazează pe premise false din cauza unor erori de traducere.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 octombrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

În conformitate cu articolul 6 alineatul (4) al doilea paragraf din Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului1 (Directiva Habitate), avizul Comisiei se bazează pe informațiile transmise de 
statele membre vizate. 

                                               
1 Directiva 92/43/CE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 

faună și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992.
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Comisia poate confirma că avizul său conține o serie de erori de fapt legate de aspectele 
menționate de petiționar. Același argument a fost deja prezentat în Parlamentul European în 
cadrul întrebării cu solicitare de răspuns scris E-8845/2011, la care Comisia a răspuns după 
cum urmează:

„De exemplu, în versiunea germană a avizului trebuie folosit termenul „aproape” (în limba 
germană „nahezu”), în loc de „cel puțin” 10 dB(A). Este posibil ca această confuzie să se fi 
creat din cauza traducerii textului. Totuși, acest lucru nu schimbă avizul Comisiei, potrivit 
căruia efectele negative exercitate de construirea unui nou tronson al autostrăzii A49 pe situl 
Natura 2000, DE 5120303, „Herrenwald östlich Stadtallendorf”, sunt justificate de motivele 
imperative legate de interesul public superior și de toate celelalte motive menționate în avizul 
Comisiei. Comisia va publica în curând o rectificare a avizului, corectând aceste aspecte. 
Această rectificare va fi disponibilă la adresa: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm.”

Prin urmare, argumentele petiționarului au fost deja luate în considerare de Comisie. În 
curând se va publica o rectificare a avizului Comisiei.


