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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1156/2007, внесена от Eva-Maria Weides,  с германско 
гражданство, от името на асоциацията за опазване на дивата флора и 
фауна „Naturschutzjugend in NABU Hamburg", подкрепена от 60 
подписа, относно моста над Femern Belt в Северна Германия

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията възразява срещу решението за построяване на мост с 
дължина 19 км над Femern Belt в Северна Германия. Тя твърди, че това ще има 
изключително вредно въздействие върху морските защитени зони (MPA) в Балтийско 
море, както и върху многобройните прелетни птици, които ежегодно преминават над 
Femern Belt. Следователно, вносителката на петицията моли Европейския парламент да 
се намеси с цел спазване на разпоредбите на ЕС в областта на околната среда, 
прекратяване на заплануваното изграждане на моста, опазване на морските защитени 
зони и окончателното приемане на устойчива политика в областта на околната среда по 
отношение на района Балтийско море от страна на отговорните правителства.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 март 2008 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Петицията обхваща два въпроса:

1. Разширяване на морските защитени зони (МРА) в Балтийско море

Вносителката на петицията моли да бъдат определени повече и по-големи защитени 
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зони отвъд границите от 12 морски мили в EEZ (изключителна икономическа зона). 
Тези зони следва да се простират отвъд националните граници и следва да бъдат 
интегрирани в съгласувана система от МРА в Балтийско море.

2. Прекратяване на изграждането на моста Fehmarnbelt между Германия и Дания 

Вносителката на петицията възразява срещу намерението за построяване на мост с 
дължина 19 км над Fehmarn Belt в Северна Германия. Тя твърди, че това ще има 
изключително вредно въздействие върху MPA в Балтийско море, както и върху 
многобройните прелетни птици, които ежегодно преминават над Fehmarn Belt. 
Следователно, вносителката на петицията моли Европейския парламент да се намеси с 
цел спазване на разпоредбите на ЕС в областта на околната среда, прекратяване на 
заплануваното изграждане на моста, опазване на морските защитени зони и 
окончателното приемане на устойчива политика в областта на околната среда по 
отношение на района Балтийско море от страна на отговорните правителства.

Вносителите на петицията действат от името на „HABITAT MARE”, което 
представлява двустранно сътрудничество между шведската младежка природна 
организация Fältbiologerna и германската младежка природна организация NAJU. 

Натура 2000 е европейската екологична мрежа от обекти, която включва специални 
защитени територии (SAC), определени според директивата за местообитанията1 и 
специални защитени зони (SPA), класифицирани според директивата за птиците2. 
Опазването на биологичното разнообразие е ключов въпрос в политиката на ЕС и 
директивите на Общността относно природата са основополагащи за тази политика.
Разширяването на мрежата Натура 2000 спрямо морските райони е включено в десетте 
приоритетни цели, определени в Съобщението на Комисията относно спиране на 
намаляването на биоразнообразието3 и свързания с него план за действие. За да 
постигнат тази цел, държавите-членки ще трябва да определят морски обекти от Натура 
2000 до 2008 г., в частност извънбрегови територии, които се простират отвъд зоната на 
12-те морски мили, когато това е приложимо. Тези територии съдържат обекти от 
значение за Общността, предложени в съответствие с член 4, параграф 4 от директивата 
за местообитанията и специални защитени зони, класифицирани в съответствие с член 
4 от директивата за птиците. Комисията е приканила съответните държави-членки да 
увеличат усилията си и е подчертала нуждата от синхронизиране на избраните обекти, 
както и от сътрудничество между държавите-членки, които споделят подводни 
елементи на релефа, включително в Балтийско море. След това дали предложените 
обекти са достатъчно на брой ще бъде оценено на общностно ниво. Комисията 
контролира този процес като приоритетен въпрос, включително и що се отнася до 
взаимодействието между управлението на рибните ресурси и опазването на природата.

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

дивата флора и фауна

2  Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 относно опазването на дивите птици

3 СОМ/2006/0216 – окончателен вариант
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Транспортната връзка Fehmarn Belt е проект, който е включен в трансевропейската 
транспортна мрежа като част от железопътен коридор. През последните петнайсет 
години датските и германските органи са извършили серия предварителни технико-
икономически проучвания, които са свързани с предварителните икономически, 
финансови, технически, оперативни и екологични аспекти на проекта. За да може да се 
възползва от европейско съфинансиране, всеки проект от трансевропейската 
транспортна мрежа трябва да спазва изцяло законодателството на Общността. Това 
включва директивата относно оценката на въздействието върху околната среда, 
85/337/EО1, което също така трябва да включва проучването на алтернативни решения 
и причините за избор на конкретния вариант, като се вземе предвид съответното 
въздействие върху околната среда, както и Директива 92/43/EИО за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна (в частност, по отношение на 
въздействието на целия проект върху който и да било обект от Натура 2000), и 
Директива 2001/42/EО2 относно оценката на последиците на някои планове и програми 
върху околната среда, известна като Директива за стратегическа оценка на околната 
среда (директива SEA).

Територията „Fehmarnbelt” принадлежи към Натура 2000 и е включена в списъка с 
обекти от значение за Общността съгласно директивата за местообитанията 92/43/EИО. 
Следователно, разрешаването на проекта за моста Fehmarnbelt ще е обект на 
съответните разпоредби на член 6 от директивата за местообитанията и, в частност, на 
нуждата от подходяща оценка по отношение на въздействието върху стойността на 
обекта за съхраняване и съответните предпазни мерки във връзка с целостта на обекта и 
единството на мрежата като цяло. Комисията предлага финансиране във връзка с 
Трансевропейската транспортна мрежа (ТЕN-Т) за извършването на проучвания на 
околната среда, които са необходими за пълното спазване на изискванията за ОВОС. В 
случай, че резултатът от процедурите за одобрение е задоволителен, може да бъде 
осигурено допълнително TEN-T финансиране, което да подпомогне строителните 
работи в дългосрочен план.

Настоящата информация предполага, че ще са необходими от четири до пет години, 
преди да бъде издадено разрешително за изграждането на проекта Fehmarn Belt (тунел 
или мост). Преди тази дата, проектът трябва да бъде изготвен на базата на всички 
необходими оценки на околната среда, консултации и подходящи споразумения за 
съфинансиране.

Заключения

Комисията счита разширяването на мрежата Натура 2000 спрямо морските райони, 
особено извън бреговете, за високоприоритетно, и настоятелно приканва държавите-
членки да положат всички необходими усилия, за да предложат бързо важни морски 
обекти, които да бъдат класифицирани спрямо директивата за местообитанията и 
директивата за птиците.

                                               
1 Директива 85/337/EО относно оценката на въздействието върху околната среда (директива ОВОС)
2 Директива 2001/42/EО относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната 
среда (директива SEA)



PE414.251v01-00 4/4 CM\747372BG.doc

BG

Всяко едно решение относно крайното решение за транспортната връзка Fehmarnbelt 
ще трябва да бъде взето в пълно съответствие със законодателството на Общността. 
Изпълнението на това изискване е условие за всяко съфинансиране от страна на 
Общността.
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