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Subiect: Petiția nr. 0221/2020, adresată de Franz Klammler, de cetățenie austriacă, în 
numele „Schutzgemeinschaft Lengau”, privind un proiect de construcție a 
unui drum care reprezintă o amenințare pentru fluturi protejați în temeiul 
Directivei privind habitatele

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că, având în vedere proiectul de construcție a unui drum legat de șoseaua 
federală 147 din Austria Superioară, autoritățile au decis că ar trebui să fie pus la dispoziție un 
coridor pentru eventuala construcție a unui drum ce traversează o zonă umedă de pășune din 
localitatea Lengau, unde s-a demonstrat că există specii de fluturi care sunt protejate în temeiul 
Directivei privind habitatele. El susține că evaluarea strategică a impactului asupra mediului și 
evaluarea impactului asupra naturii efectuate de autoritatea competentă au fost deficitare. De 
exemplu, în evaluări nu s-a acordat suficientă atenție alternativelor, iar relevanța speciei de 
fluturi în cauză a fost apreciată eronat.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 iunie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Observațiile Comisiei 

La 30 noiembrie 2018, organizația reprezentată de petiționar (Schutzgemeinschaft Lengau) a 
depus la Comisie o plângere referitoare la același subiect. Această plângere a fost înregistrată 
cu numărul de referință CHAP (2018)3866. După ce a examinat plângerea, Comisia l-a 
înștiințat pe autorul acesteia că, potrivit comunicării Comisiei intitulate „Legislația UE: o mai 
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bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune”1, autoritățile și instanțele naționale sunt 
mai bine poziționate pentru a investiga cazurile individuale de presupusă aplicare 
necorespunzătoare a dreptului UE. Cu toate acestea, autorul plângerii a transmis informații 
suplimentare referitoare la aceasta la 12 ianuarie 2019, 27 ianuarie 2019 și 16 august 2019. 

În acest sens, este demn de remarcat că Austria Superioară a adoptat în 2019 Oö. Natur- und 
Landschaftsschutzrechtsnovelle, o lege de modificare a legii Austriei Superioare privind 
protecția naturii, cu scopul de a pune în aplicare Convenția de la Aarhus privind accesul la 
informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu2. 
Această nouă lege prevede că organizațiile de protecție a mediului au acces la o cale de atac în 
fața unei instanțe judecătorești. Calea de atac se referă atât la hotărârile care afectează siturile, 
cât și la hotărârile care afectează speciile protejate în temeiul Directivei privind habitatele3. Prin 
urmare, se pare că, dacă organizația petiționarului îndeplinește condițiile privind organizațiile 
de protecție a mediului în temeiul dreptului național, aceasta poate face uz de o cale de atac 
împotriva hotărârilor de acest fel în fața instanței administrative competente. 

Concluzie

După examinarea noilor informații transmise, poziția Comisiei rămâne neschimbată. Petiția și 
plângerea se referă la presupusa aplicare deficitară a dreptului UE într-un caz individual și nu 
indică nicio deficiență sistematică a sistemului juridic al Austriei. Prin urmare, în conformitate 
cu comunicarea Comisiei menționată anterior, autoritățile și instanțele naționale sunt cele mai 
în măsură să investigheze acest caz.

1 Comunicarea Comisiei - Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune; JO C 18, 
19.1.2017, p. 10.
2Aceste măsuri au fost adoptate în contextul procedurii 2014/4111 a Comisiei de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor împotriva Austriei referitoare la punerea în aplicare a Convenției de la Aarhus; această procedură se 
află încă pe rol. 
3Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, p. 7–50.


