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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0639/2011, którą złożył Reinhard Forst (Niemcy) w imieniu 
Botanische Vereinigung für Naturschutz w Hesji, w sprawie bazującej na 
błędnych informacjach opinii Komisji dotyczącej zastosowania odstępstwa 
od dyrektywy 92/43/EWG (siedliskowej) w celu budowy autostrady A49

1. Streszczenie petycji

W celu zbudowania nowego połączenia autostradowego z całą siecią Niemcy wystąpiły 
o zastosowanie odstępstwa od dyrektywy siedliskowej. Składający petycję wyraźnie określił 
trzy kluczowe kwestie, w przypadku których prawdopodobne błędy w tłumaczeniu 
zniekształciły informacje przekazane przez Niemcy w sposób korzystniej przedstawiający 
kwestię udzielenia zezwolenia na odstępstwo. Chodzi tu o liczbę utworzonych miejsc pracy, 
natężenie ruchu i hałas. Składający petycję zwraca się o uzasadnienie występowania 
„powodów o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego” 
oraz o anulowanie decyzji Komisji, jeżeli wydana ona została w oparciu o błędne założenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 października 2011 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Opinia Komisji, zgodnie z art. 6 ust. 4 akapitem drugim dyrektywy Rady 92/43/EWG1

                                               
1 Dyrektywa Rady 92/43/WE z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory, Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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(dyrektywy siedliskowej), oparta jest na informacjach dostarczonych przez odnośne państwo 
członkowskie. 

Komisja potwierdza, że jej opinia zawiera wiele błędów rzeczowych dotyczących problemów 
poruszonych przez składającego petycję. Identyczny argument został już przedstawiony za 
pośrednictwem Parlamentu Europejskiego w pytaniu pisemnym E-8845/2011, na które 
Komisja udzieliła następującej odpowiedzi:

Przykładowo w niemieckiej wersji opinii powinno znajdować się sformułowanie „prawie” 
(w języku niemieckim „nahezu”) zamiast „co najmniej” 10 db(A). Rozbieżności te powstały 
prawdopodobnie podczas tłumaczenia tekstu. Niemniej jednak nie ma to wpływu na opinię 
Komisji, zgodnie z którą negatywne skutki budowy nowego odcinka autostrady A49 dla 
obszaru Natura 2000 DE 5120303 „Herrenwald östlich Stadtallendorf” można 
usprawiedliwić powodami o charakterze zasadniczym wynikającymi z nadrzędnego interesu 
publicznego oraz innymi powodami wyszczególnionymi w opinii Komisji. Komisja opublikuje 
niebawem sprostowanie do opinii, w którym zostaną uwzględnione powyższe kwestie. Będzie 
ono dostępne pod adresem: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm.

Argument składającego petycję został już zatem przeanalizowany przez Komisję. Wkrótce 
zostanie opublikowane sprostowanie do opinii Komisji.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Komisja wymienia pisma w tej sprawie ze składającym petycję od 2010 r. Komisja 
poinformowała już składającego petycję we wcześniejszej odpowiedzi, że opinia Komisji 
C(2010)84381 opiera się na informacjach przedłożonych przez państwo członkowskie. 
Komisja wyjaśniła także, że brak podstaw prawnych i technicznych, aby zlecać kolejne 
badanie techniczne stronom trzecim w celu sprawdzenia wiarygodności informacji 
przedłożonych przez państwo członkowskie. 

Komisja nie zawahałaby się zwrócić do państwa członkowskiego o dodatkowe informacje 
jeśli ustalenia badania nie byłyby spójne, ale w tym przypadku takie postępowanie nie 
miałoby uzasadnienia. 

Komisja uważa, że do kompetencji sądów krajowych należy weryfikacja prawidłowości 
danych, na podstawie których wydaje się zezwolenie na realizację projektu. Zgodnie 
z europejskimi dyrektywami o dostępie do wymiaru sprawiedliwości akredytowana 
organizacja ochrony środowiska, jak organizacja pozarządowa Botanische Vereinigung für 
Naturschutz in Hessen, ma prawo kwestionować decyzję władz krajowych w sądzie.

Składający petycję poinformował już Komisję, że powyższa opinia Komisji zawierała pewne 
błędy faktograficzne wynikające z niewłaściwego tłumaczenia. W związku z tym Komisja 
opublikowała sprostowanie C(2012)9112 korygujące te błędy i podziękowała składającemu 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/hessen_en.pdf.
2 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/hessen_corr_en.pdf.
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petycję w indywidualnym piśmie za jego cenny wkład. Ta kwestia została także poruszona 
w pytaniu pisemnym 8845/2011 skierowanym przez Michaela Cramera (Verts/ALE), na które 
także udzielono odpowiedzi. 

Podsumowanie

Opinia Komisji C(2010)8438 i sprostowanie do niej C(2012)911 zawiera ocenę walorów 
ekologicznych, które mogą ulec zniszczeniu w trakcie realizacji projektu, wagę przywołanych 
powodów o zasadniczym znaczeniu i proporcje między tymi przeciwstawnymi interesami, 
a także ocenę środków wyrównawczych. Opinia obejmuje zarówno ocenę pod względem 
naukowym i ekonomicznym, jak i analizę niezbędności i proporcjonalności wykonania 
projektu w odniesieniu do przywołanych powodów o zasadniczym znaczeniu.


