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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1156/2007 της Eva-Maria Weides, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης για την προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας
"Naturschutzjugend in NABU Hamburg", η οποία συνοδεύεται από 60 
υπογραφές, σχετικά με τη γέφυρα πάνω από το Fehmarn Belt στη Βόρεια 
Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκφράζει την αντίθεσή της στην απόφαση να κατασκευαστεί μια γέφυρα 
μήκους 19 χλμ. πάνω από το Fehmarn Belt στη Βόρεια Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι θα 
είναι εξαιρετικά επιβλαβής για τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στη Βαλτική για τα 
πολυάριθμα αποδημητικά πτηνά που διασχίζουν το Fehmarn Belt κάθε χρόνο.  Για τον λόγο 
αυτό, η αναφέρουσα ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές διατάξεις της ΕΕ, να σταματήσει η 
σχεδιαζόμενη κατασκευής της γέφυρας, να προστατευτούν οι θαλάσσιες προστατευόμενες 
περιοχές και να εξασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνες κυβερνήσεις θα υιοθετήσουν τελικά μια 
αειφόρο περιβαλλοντική πολιτική για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 26 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Η αναφορά καλύπτει δύο τομείς:

1. Διεύρυνση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ) της Βαλτικής Θάλασσας
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Η αναφέρουσα ζητά να οριστούν περισσότερες και μεγαλύτερες διατηρητέες περιοχές πέρα 
από τα όρια των 12 ναυτικών μιλίων στην ΑΟΖ (αποκλειστική οικονομική ζώνη). Οι 
περιοχές αυτές πρέπει να εκτείνονται κατά μήκος των εθνικών συνόρων και πρέπει να 
ενταχθούν σε ένα συνεπές σύστημα ΘΠΠ στη Βαλτική Θάλασσα.

2. Αναστολή της κατασκευής της Γέφυρας Fehmarnbelt μεταξύ Γερμανίας και Δανίας

Η αναφέρουσα εκφράζει την αντίθεσή της στην απόφαση να κατασκευαστεί μια γέφυρα 
μήκους 19 χλμ. πάνω από το Fehmarn Belt στη Βόρεια Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι θα 
είναι εξαιρετικά επιβλαβής για τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στη Βαλτική για τα 
πολυάριθμα αποδημητικά πτηνά που διασχίζουν το Fehmarn Belt κάθε χρόνο.  Για τον λόγο 
αυτό, η αναφέρουσα ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές διατάξεις της ΕΕ, να σταματήσει η 
σχεδιαζόμενη κατασκευής της γέφυρας, να προστατευτούν οι θαλάσσιες προστατευόμενες 
περιοχές και να εξασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνες κυβερνήσεις θα υιοθετήσουν τελικά μια 
αειφόρο περιβαλλοντική πολιτική για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

Οι αναφέροντες ενεργούν εκ μέρους της οργάνωσης ‘HABITAT MARE’, διμερούς 
συνεργασίας της Fältbiologerna, σουηδικής οργάνωσης για τη φύση και τη νεότητα, και της
NAJU, γερμανικής οργάνωσης για τη φύση και τη νεότητα . 

Το Natura 2000 είναι το ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο περιοχών, όπου συγκαταλέγονται 
ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ), οι οποίες ορίζονται από την Οδηγία περί φυσικών 
οικοτόπων1 και περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ), οι οποίες κατατάσσονται από την 
Οδηγία περί της διατηρήσεως αγρίων πτηνών2.  Η προστασία της βιοποικιλλότητας αποτελεί 
βασικό θέμα πολιτικής της ΕΕ και οι κοινοτικές οδηγίες για τη φύση αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο αυτής της πολιτικής.
Η επέκταση του δικτύου Natura 2000 στον θαλάσσιο τομέα είναι ένας από τους 10 
πρωταρχικούς στόχους που ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 
ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλλότητας 3 και στο σχετικό πρόγραμμα δράσης. 
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τα Κράτη-μέλη θα πρέπει να ορίσουν θαλάσσιες 
περιοχές Natura 2000 μέχρι το 2008, ειδικότερα περιοχές σε απόσταση μεγαλύτερη από 12 
ναυτικά μίλια, όπου ισχύει. Στις περιοχές αυτές συγκαταλέγονται σημαντικές περιοχές για 
την Κοινότητα, οι οποίες προτείνονται σύμφωνα με το Άρθρο 4 (4) της Οδηγίας για τους 
φυσικούς οικοτόπους και περιοχές ειδικής προστασίας, οι οποίες κατατάσσονται σύμφωνα με 
το Άρθρο 4 της Οδηγίας για τα άγρια πτηνά. Η Επιτροπή προσκάλεσε τα ενδιαφερόμενα 
Κράτη-μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους και υπογράμμισε την ανάγκη για 
εκσυγχρονισμό των χαρακτηρισμών και για συνεργασία μεταξύ Κρατών-μελών που 
μοιράζονται υδάτινες περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Βαλτική Θάλασσα. Η 
καταλληλότητα των προτεινόμενων περιοχών θα αξιολογηθεί στη συνέχεια σε επίπεδο 
Κοινότητας. Η Επιτροπή παρακολουθεί αυτή τη διαδικασία, ως ζήτημα υψηλής 
                                               
1  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 

και της άγριας πανίδας και χλωρίδας

2  Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.

3 COM/2006/0216 τελικό
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προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης για τη διαχείριση των ιχθυοτροφείων 
και τη συντήρηση της φύσης.

Το πέρασμα Fehmarn Belt είναι ένα έργο που εντάσσεται στο διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών ως μέρος ενός σιδηροδρομικού διαδρόμου. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, οι 
αρχές της Δανίας και της Γερμανίας εκπόνησαν σειρά προμελετών σκοπιμότητας, για την 
εκτίμηση των προκαταρκτικών οικονομικών/ χρηματοοικονομικών/ τεχνικών/ 
επιχειρησιακών και περιβαλλοντικών πτυχών του έργου. Οποιοδήποτε έργο του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την κοινοτική 
νομοθεσία, για να είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. Στην εν λόγω 
κοινοτική νομοθεσία συμπεριλαμβάνεται η Οδηγία 85/337/ΕΚ για την αξιολόγηση της 
επίπτωσης ορισμένων έργων στο περιβάλλον1, πράγμα που επίσης περιλαμβάνει τη μελέτη 
εναλλακτικών λύσεων και τους λόγους που γίνεται η εκάστοτε επιλογή, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αντίστοιχες επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας (ειδικότερα, όσον 
αφορά τις επιπτώσεις ολόκληρου του έργου επί οποιασδήποτε περιοχής Natura 2000) και η 
Οδηγία 2001/42/ΕΚ2 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων, γνωστή και ως Οδηγία Στρατηγικής Εκτίμησης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Οδηγία ΣΕΠΕ).

Η περιοχή "Fehmarnbelt" είναι περιοχή Natura 2000, η οποία συγκαταλέγεται στον κατάλογο 
περιοχών κοινοτικής σημασίας σύμφωνα με την Οδηγία για τους φυσικούς οικοτόπους
92/43/ΕΟΚ. Έτσι, η παροχή της άδειας για το έργο της γέφυρας Fehmarnbelt θα υπόκειται 
στις σχετικές διατάξεις του Άρθρου 6 της Οδηγίας για τους φυσικούς οικοτύπους και, 
ειδικότερα, στην ανάγκη κατάλληλης αξιολόγησης αναφορικά με την επίπτωση στην αξία 
συντήρησης της περιοχής και των σχετικών στοιχείων της που πρέπει να συντηρηθούν όσον 
αφορά την ακεραιότητα της περιοχής και τη συνοχή ολόκληρου του δικτύου. Η Επιτροπή 
παρέχει χρηματοδότηση TEN-T για την πραγματοποίηση των περιβαλλοντικών μελετών που 
απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΕΠΕ. Δεδομένου 
ότι το πόρισμα των διαδικασιών έγκρισης είναι ικανοποιητικό, είναι δυνατό μακροπρόθεσμα 
να καταστεί διαθέσιμη περαιτέρω χρηματοδότηση TEN-T για την υποστήριξη των εργασιών 
κατασκευών. 

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, μπορεί να περάσουν τέσσερα-πέντε χρόνια μέχρι 
να εκδοθεί η άδεια ανάπτυξης του περάσματος Fehmarn Belt (σήραγγα ή γέφυρα). Μέχρι 
τότε πρέπει να αναπτυχθεί το σχέδιο του έργου, βάσει όλων των απαραίτητων 
περιβαλλοντικών εκτιμήσεων, συμβουλών και των κατάλληλων διακανονισμών 
συγχρηματοδότησης. 

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την επέκταση του δικτύου Natura 2000 στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, ιδιαίτερα σε μεγάλη απόσταση από την ακτή, και παρακινεί τα Κράτη-
μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την γρήγορη πρόταση σημαντικών 
                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΚ σχετικά με την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Οδηγία ΕΠΕ)
2 Οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και
προγραμμάτων (Οδηγία ΣΕΠΕ)
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θαλάσσιων περιοχών για ορισμό δυνάμει της Οδηγίας για τους φυσικούς βιότοπους και της 
Οδηγίας για τα άγρια πτηνά.

Κάθε απόφαση για την τελική λύση σχετικά με το πέρασμα Fehmarnbelt θα πρέπει να γίνει 
τηρώντας πλήρως την νομοθεσία της Κοινότητας. Η εκπλήρωση αυτής της προϋπόθεσης 
είναι απαράβατος όρος για οποιαδήποτε κοινοτική συγχρηματοδότηση.
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