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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0639/2011, внесена от Reinhard Forst, с германско гражданство, от 
името на „Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen“, относно 
становище на Комисията за изключение от Директива 92/43/ЕИО 
(местообитания) за строителството на автомагистрала А49 въз основа на 
невярна информация

1. Резюме на петицията

Германия е подала заявление за предоставянето на изключение от Директивата за 
местообитанията, за да се построи нова автомагистрала, която да се свърже с 
цялостната мрежа. Вносителят на петицията ясно определя три основни точки, за които 
вероятна грешка при превода е преиначила предоставената от Германия информация, 
като се създават необективни предпоставки за предоставяне на разрешение за 
изключение. Това са: а) брой на създадени работни места, интензивност на движението 
и шум. Вносителят на петицията отправя искане да бъде предоставена обосновка за 
наличието на „наложителни причини от приоритетен обществен интерес“ и ако 
решението на Комисията е основано на неверни предпоставки поради грешки при 
превода, то да бъде отменено.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 октомври 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Становището на Комисията в съответствие с член 6, параграф 4, алинея 2 от Директива 
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92/43/ЕИО1 на Съвета (Директива за местообитанията) се основава на информацията, 
предоставена от съответната държава членка.

Комисията потвърждава, че становището й съдържа редица фактически грешки, 
свързани с въпросите, споменати от вносителя на петицията. Същият аргумент вече бе 
представен чрез Европейския парламент във въпрос с искане за писмен отговор Е-
8845/2011, на който Комисията е отговорила:

„Например немският вариант на становището следва да гласи „почти“ (на немски 
„nahezu“), вместо „поне“ 10 dB(A). Възможно е тази грешка да е допусната при 
превода на текста. Това не променя обаче становището на Комисията, че вредните 
последици от изграждането на новия участък от магистрала А 49 върху територия 
от „Натура 2000“ DE 5120303 „Herrenwald östlich Stadtallendorf“ са оправдани от 
наложителни причини от приоритетен обществен интерес, както и всички други 
причини, изложени в становището на Комисията. Комисията скоро ще публикува 
поправка на становището, което ще обърне внимание на тези въпроси. То ще бъде
достъпно на адрес:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm “

Следователно аргументът на вносителя на петицията вече е взет предвид от Комисията. 
Скоро ще бъде публикувана поправка на становището на Комисията.

4. Отговор на Комисията, REV, получен на 30 август 2012 г.

Комисията води кореспонденция с вносителя по този въпрос от 2010 г. насам. 
Комисията вече е информирала вносителя в предишен свой отговор, че становище на 
Комисията C(2010)84382 се основава на информация, предоставена от държавата 
членка. Комисията също така е разяснила, че няма правни и технически основания за 
това, да бъде разпоредено друго техническо проучване от трети страни, за да се 
провери достоверността на информацията, предоставена от държавата членка.

Комисията не би се поколебала да поиска допълнителна информация от държавата 
членка, ако резултатите от проучването не бяха последователни, но в този случай няма 
причина това да бъде направено.

Комисията счита, че е в компетентността на националните съдилища да проверят дали 
данните, въз основа на които е разрешен проектът, действително са верни. Съгласно 
европейските директиви относно достъпа до правосъдие акредитирано природозащитно 
сдружение като НПО „Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen“ има правото да 
оспори решението на националните органи пред съда.

Вносителят вече е информирал по-рано Комисията, че горепосоченото становище на 
Комисията съдържа някои фактически грешки, основаващи се на неправилен превод. В 

                                               
1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 

дивата флора и фауна, ОВ L 206, 22.7.1992 г.
2 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/hessen_en.pdf.
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резултат на това Комисията публикува поправка C(2012)9111, в която тези грешки са 
поправени, и благодари на вносителя в лично писмо за ценния му принос. Този въпрос 
бе също така повдигнат във въпрос с искане за писмен отговор 8845/2011 от Michael 
Cramer (Verts/ALE), на който съответно бе даден отговор.

Заключение

Становище на Комисията C(2010)8438 и поправката на това становище C(2012)911 
обхващат оценката на екологичните стойности, върху които проектът вероятно ще 
окаже въздействие, значимостта на посочените наложителни причини и баланса на тези 
два противоположни интереса, както и оценка на мерките за компенсация. Оценката 
включва както научни, така и икономически съображения, както и проверка на 
необходимостта и пропорционалността на осъществяването на проекта с оглед на 
посочените наложителни причини.

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/hessen_corr_en.pdf.


