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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1156/2007 af Eva-Maria Weides, tysk statsborger, for foreningen til 
beskyttelse af vilde dyr "Naturschutzjugend in NABU Hamburg", og 60 
medunderskrivere, om broen over Femern Bælt i Nordtyskland

1. Sammendrag

Andrageren klager over en beslutning om at opføre en 19 km lang bro over Femern Bælt i 
Nordtyskland, idet hun gør gældende, at dette vil være meget skadeligt for de beskyttede 
havområder i Nordsøen og de mange trækfugle, der flyver over Femern Bælt hvert år. 
Andrageren opfordrer derfor Europa-Parlamentet til at træffe foranstaltninger til at sikre 
overholdelse af EU's miljøbeskyttelseslovgivning, stoppe det planlagte brobyggeri, beskytte 
de beskyttede havområder og sikre, at de ansvarlige regeringer endelig vedtager en 
bæredygtig miljøpolitik for Østersøområdet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. marts 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"Andragendet dækker to områder:

1. Udvidelse af beskyttede havområder i Østersøen

Andrageren ønsker, at der oprettes flere og større bevarede områder uden for 12-
sømilegrænserne i den eksklusive økonomiske zone. Disse områder bør strække sig over 
nationale grænser og bør integreres i et sammenhængende system af beskyttede havområder i 
Østersøen.
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2. Standsning af opførelsen af broen over Femern Bælt mellem Tyskland og Danmark

Andrageren klager over planerne om at opføre en 19 km lang bro over Femern Bælt i 
Nordtyskland, idet hun gør gældende, at dette vil være meget skadeligt for de beskyttede 
havområder i Østersøen og de mange trækfugle, der flyver over Femern Bælt hvert år.
Andrageren opfordrer derfor Europa-Parlamentet til at træffe foranstaltninger til at sikre 
overholdelse af EU's miljøbeskyttelseslovgivning, stoppe det planlagte brobyggeri, beskytte 
de beskyttede havområder og sikre, at de ansvarlige regeringer vedtager en bæredygtig 
miljøpolitik for Østersøområdet.

Andragerne optræder på vegne af "HABITAT MARE", som er et bilateralt samarbejde 
mellem den svenske natur-ungdomsorganisation Fältbiologerna og den tyske natur-
ungdomsorganisation NAJU.

Natura 2000 er et europæisk miljønetværk, som omfatter særligt beskyttede områder i henhold 
til habitatdirektivet1 fra 1992 og særligt beskyttede områder i henhold til fugledirektivet fra 
19792.  Beskyttelsen af biodiversiteten er et vigtigt politisk spørgsmål i EU, og Fællesskabets 
naturdirektiver udgør en hjørnesten i denne politik.

Udvidelsen af Natura 2000-netværket i havsektoren er medtaget i de 10 hovedmålsætninger, 
der er fastlagt i Kommissionens meddelelse om standsning af tabet af biodiversitet3 og den 
tilknyttede handlingsplan. For at nå dette mål skal medlemsstaterne udpege Natura 2000-
havområder inden 2008, i særlige offshore-områder eventuelt udvidet ud over 12-
sømilezonen. Disse områder omfatter lokaliteter af fællesskabsbetydning foreslået i henhold 
til artikel 4, stk. 4, i habitatdirektivet og særligt beskyttede områder udpeget i henhold til 
artikel 4 i fugledirektivet. Kommissionen har opfordret de pågældende medlemsstater til at 
intensivere deres bestræbelser og har understreget behovet for synkronisering af udpegelserne 
og samarbejde mellem medlemsstater, der er fælles om undersøiske elementer, herunder i 
Østersøen. Det vil så blive vurderet på fællesskabsplan, om de foreslåede lokaliteter er 
tilstrækkelige. Kommissionen overvåger denne proces som en prioriteret opgave, herunder 
vekselvirkningen mellem fiskeriforvaltning og naturbevarelse.

Den faste forbindelse over Femern Bælt er et projekt, der er inkluderet i det transeuropæiske 
transportnet som del af en jernbanekorridor. I løbet af de sidste femten år har de danske og 
tyske myndigheder udført en række gennemførlighedsundersøgelser, som beskæftiger sig med 
projektets foreløbige økonomiske, finansielle, tekniske, driftsmæssige og miljømæssige 
aspekter. Ethvert projekt vedrørende det transeuropæiske transportnet skal for at være 
berettiget til EU-medfinansiering fuldt ud overholde fællesskabslovgivningen. Dette omfatter 
direktivet om vurdering af bestemte offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, 
85/337/EF, hvilket også omfatter en undersøgelse af alternative løsninger og grundene til at 
vælge den løsning, idet der tages behørig højde for de respektive miljøvirkninger samt 
direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (navnlig med hensyn 
til hele projektets indvirkning på en Natura 2000-lokalitet) og direktiv 2001/42/EF om 

                                               
1  Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.
2  Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle.
3  KOM/2006/0216.
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vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet, kendt som direktivet 
om strategisk miljøvurdering (SEA-direktivet)

Femern Bælt-området er en Natura 2000-lokalitet, der er med på listen over lokaliteter af 
fællesskabsbetydning i henhold til habitatdirektivet 92/43/EØF. Godkendelse af Femern Bælt-
broprojektet vil derfor være underlagt de relevante bestemmelser i artikel 6 i habitatdirektivet 
og navnlig behovet for en passende vurdering vedrørende indvirkningen på lokalitetens 
bevaringsværdi og dermed forbundne beskyttelsesforanstaltninger vedrørende lokalitetens 
integritet og netværkets sammenhæng som helhed. Kommissionen yder støtte til TEN-T til at 
foretage de miljøundersøgelser, der er påkrævet for fuldt ud at overholde VVM-kravene.
Såfremt der foreligger et tilfredsstillende resultat af godkendelsesprocedurerne, kunne der 
efterfølgende være yderligere TEN-T-tilskud til rådighed på længere sigt til at støtte 
anlægsarbejder.

De nuværende oplysninger viser, at det kunne tage fire til fem år, før der gives byggetilladelse 
til den faste forbindelse over Femern Bælt (tunnel eller bro). Før dette tidspunkt skal 
projektdesignet udvikles på grundlag af alle de nødvendige miljøvurderinger, høringer og 
relevante medfinansieringsordninger.

Konklusioner

Kommissionen mener, at udvidelsen af Natura 2000-netværket i havmiljøet, navnlig offshore, 
er af høj prioritet og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gøre sig alle de 
nødvendige bestræbelser på hurtigt at foreslå væsentlige havlokaliteter til udpegelse i henhold 
til habitatdirektivet og fugledirektivet.

Alle beslutninger vedrørende den endelige løsning for en fast forbindelse over Femern Bælt 
skal træffes i fuld overensstemmelse med fællesskabslovgivningen. Opfyldelse af dette krav 
er en forudsætning for Fællesskabets medfinansiering."
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