
CM\892892SV.doc PE483.572v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 0639/2011, ingiven av Reinhard Forst, tysk medborgare, för 
”Botanische Verieinigung für Naturschutz in Hessen”, om ett yttrande från 
kommissionen om undantag från direktiv 92/43/EEG (livsmiljödirektivet) för 
byggande av motorväg A49, på grundval av felaktiga upplysningar

1. Sammanfattning av framställningen

Tyskland har ansökt om ett undantag från livsmiljödirektivet för att kunna bygga en ny 
motorväg som ska anknyta till det allmänna nätverket. Framställaren har tydligt pekat på tre 
avgörande punkter där ett troligt översättningsfel har förvanskat den information som 
Tyskland tillhandahållit så att den blir partisk till förmån för beviljande av undantag, närmare 
bestämt följande: antalet tillkommande arbetstillfällen, trafiktäthet och buller. Framställaren 
begär att en motivering ska tillhandahållas för ”tvingande orsaker som har ett allt 
överskuggande allmänintresse” och att kommissionens beslut ska upphävas om det utgår från 
felaktiga premisser på grund av översättningsfel.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 17 oktober 2011. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 17 februari 2012

Kommissionens yttrande i enlighet med artikel 6.4 andra stycket i rådets direktiv 92/43/EEG1
(livsmiljödirektivet) grundar sig på upplysningar som lämnats in av den berörda 
medlemsstaten. 

Kommissionen kan bekräfta att dess yttrande innehåller ett antal faktafel med anknytning till 
de frågor som framställaren tar upp. Samma resonemang har redan tidigare förts fram genom 
Europaparlamentet i form av frågan för skriftligt besvarande E-8845/2011, som 
kommissionen besvarade på följande sätt:

Till exempel ska det i den tyska versionen av yttrandet stå ”nästan” (”nahezu” på tyska) och 
inte ”åtminstone” 10 dBA. Detta kan bero på textens översättning. Emellertid påverkar det 
inte kommissionens synpunkt att de negativa följderna av att bygga ett nytt avsnitt av 
motorväg A49 i Natura 2000-området DE 5120303 ”Herrenwald östlich Stadtallendorf” 
motiveras av tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse och av alla de 
andra skäl som anges i kommissionens yttrande. Kommissionen kommer inom kort att 
publicera en rättelse av yttrandet, där dessa frågor behandlas. Den kommer att finnas 
tillgänglig på följande webbadress: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm

Framställarens resonemang har därför redan behandlats av kommissionen. En rättelse av 
kommissionens yttrande kommer att utfärdas inom kort.

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, 
EGT L 206, 22.7.1992.


