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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

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 derogare 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 derogare 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, favorizând în mod părtinitor acordarea aprobării pentru excepție. 
Acestea sunt: a) numărul locurilor de muncă create, densitatea traficului și zgomotul. 
Petiționarul solicită argumente care să justifice „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 
Consiliului 1(Directiva Habitate), avizul Comisiei se bazează pe informațiile transmise de 

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

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 traducerea corectă ar trebui să fie „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.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 30 august 2012

Comisia a corespondat cu petiționarul cu privire la această chestiune începând cu 2010. 
Comisia a informat deja petiționarul într-un răspuns anterior că avizul Comisiei 
C(2010)8438 se bazează pe informațiile transmise de statul membru.  De asemenea, Comisia 
a explicat că nu există nici un motiv legal și tehnic de a comanda un alt studiu tehnic pregătit 
de terțe părți pentru a verifica credibilitatea informațiilor transmise de statul membru.  

Comisia nu ar fi ezitat să solicite statului membru informații suplimentare dacă concluziile 
studiului nu ar fi fost coerente, dar nu a avut nici un motiv să facă acest lucru în cazul de 
față.  

Comisia consideră că este de competența instanțelor naționale să verifice dacă datele pe baza 
cărora un proiect este autorizat sunt corecte în fapt.  Potrivit directivelor europene privind 
accesul la justiție, o asociație ecologică acreditată precum ONG-ul „Botanische Vereinigung 
für Naturschutz in Hessen” are dreptul de a contesta decizia autorităților naționale în fața 
unei instanțe.

Petiționarul a informat deja în prealabil Comisia că avizul sus-menționat al Comisiei conține 
unele erori de fapt bazate pe greșeli de traducere.  Prin urmare, Comisia a publicat o 
rectificare C(2012)9111 care corectează aceste erori și a mulțumit petiționarului pentru 
contribuția sa valoroasă într-o scrisoare personală.  Această chestiune a fost, de asemenea, 
ridicată în întrebarea cu solicitare de răspuns scris adresată de Michael Cramer (Verts/ALE) 

                                                                                                                                                  
faună și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992.

1 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/hessen_corr_en.pdf.
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și un răspuns a fost oferit în consecință.  

Concluzie

Avizul Comisiei C (2010)8438 și rectificarea acestuia C(2012)911 acoperă evaluarea valorilor 
ecologice care ar putea fi afectate de proiect, relevanța motivelor imperative invocate și 
echilibrul dintre aceste două interese opuse, precum și o evaluare a măsurilor compensatorii.  
Evaluarea implică o apreciere științifică și economică, precum și o examinare a necesității și 
proporționalității realizării proiectului cu privire la motivul imperativ invocat.


