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Asia: Vetoomus nro 1156/2007, Eva-Maria Weides, Saksan kansalainen, 
Naturschutzjugend in NABU Hamburg -luonnonsuojelujärjestön puolesta, ja 
60 allekirjoittanutta, Fehmarnin salmen ylittävästä sillasta Pohjois-Saksassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa päätöstä 19 kilometrin pituisen sillan rakentamisesta 
Fehmarnin salmen yli Pohjois-Saksassa. Hän katsoo, että rakentaminen on äärimmäisen 
haitallista Itämeren suojelluille merialueille ja lukuisille muuttolinnuille, jotka ylittävät 
vuosittain Fehmarnin salmen. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia ryhtymään 
toimenpiteisiin EU:n ympäristölainsäädännön noudattamiseksi, sillanrakennushankkeen 
pysäyttämiseksi, suojeltujen merialueiden suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
asianomaiset hallitukset viimeinkin hyväksyvät kestävän ympäristöpolitiikan Itämeren 
alueelle.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 26. maaliskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

Vetoomus käsittää kaksi eri osa-aluetta:

1. Suojeltujen merialueiden laajentaminen Itämerellä

Vetoomuksen esittäjä pyytää, että perustettaisiin enemmän ja suurempia suojelualueita, jotka 
ulottuisivat valtion yksinomaisen talousalueen eli perusviivasta lasketun 12 meripeninkulman 
vyöhykkeen ulkopuolelle. Nämä alueet olisivat kansalliset rajat ylittäviä ja ne sisällytettäisiin 
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Itämeren suojeltujen merialueiden yhtenäiseen järjestelmään.

2. Saksan ja Tanskan välisen Fehmarnin salmen sillan rakennushankkeen pysäyttäminen

Vetoomuksen esittäjä vastustaa aikomusta 19 kilometrin pituisen sillan rakentamisesta 
Fehmarnin salmen yli Pohjois-Saksassa. Hän katsoo, että rakentaminen on äärimmäisen 
haitallista Itämeren suojelluille merialueille ja lukuisille muuttolinnuille, jotka ylittävät 
vuosittain Fehmarnin salmen. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia ryhtymään 
toimenpiteisiin EU:n ympäristölainsäädännön noudattamiseksi, sillanrakennushankkeen 
pysäyttämiseksi, suojeltujen merialueiden suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
asianomaiset hallitukset hyväksyvät kestävän ympäristöpolitiikan Itämeren alueelle.

Vetoomuksen esittäjät toimivat Habitat Mare -hankkeen puolesta. Hanke toteutetaan 
ruotsalaisen nuorison Fältbiologerna-luonnonsuojelujärjestön ja saksalaisen vastaavan NAJU-
järjestön kahdenvälisenä yhteistyönä. 

Natura 2000 on Euroopan ekologinen verkosto, joka koostuu luontotyyppidirektiivissä1

nimetyistä erityisten suojelutoimien alueista sekä lintudirektiivissä2 luokitelluista 
erityissuojelualueista.  Luonnon monimuotoisuuden suojelu on EU:n politiikan keskeinen ala, 
ja yhteisön luontodirektiivit ovat sen peruskivi.
Natura 2000 -verkoston laajentaminen merialueilla on yksi kymmenestä ensisijaisesta 
tavoitteesta, jotka on määritelty biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämisestä 
annetussa komission tiedonannossa3 ja siihen liittyvässä toimintasuunnitelmassa. Tavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on vuoteen 2008 mennessä nimettävä 12 meripenikulman 
vyöhykkeen ulkopuolelle ulottuvia Natura 2000 -merialueita, erityisesti avomerialueita. 
Näihin alueisiin kuuluu luontotyyppidirektiivin 4 artiklan 4 kohdan nojalla yhteisön tärkeinä 
pitämiksi alueiksi ehdotettuja ja lintudirektiivin 4 artiklan nojalla erityisten suojelutoimen 
alueiksi luokiteltuja alueita.  Komissio on pyytänyt asianomaisia jäsenvaltioita tehostamaan 
toimiaan. Komissio on myös korostanut, että nimeämisiä on sovitettava yhteen, ja kehottanut 
yhteistyöhön jäsenvaltioita, joilla on samantyyppisiä vedenalaisia alueita esimerkiksi 
Itämerellä. Ehdotettujen alueiden riittävyyttä arvioidaan myöhemmin yhteisön tasolla. 
Komissio pitää ensiarvoisen tärkeänä seurata tätä prosessia, johon kuuluu myös 
kalastuksenhoidon ja luonnonsuojelun välinen vuorovaikutus.

Fehmarnin salmen ylittävää liikenneyhteyttä koskeva hanke sisältyy Euroopan laajuiseen 
liikenneverkkoon osana rautatiekäytävää. Tanskan ja Saksan viranomaiset ovat viidentoista 
viime vuoden aikana tehneet useita alustavia toteutettavuustutkimuksia, joissa käsitellään 
hankkeen alustavia taloudellisia, teknisiä ja toiminnallisia sekä ympäristö- ja 
rahoitusnäkökohtia. Täyttääkseen EU:n yhteisrahoituksen kelpoisuusvaatimukset Euroopan 
laajuisen liikenneverkon hankkeiden on oltava täysin yhteisön lainsäädännön mukaisia. 
Asianomaiseen lainsäädäntöön kuuluu ympäristövaikutusten arvioinnista annettu direktiivi 
85/337/EY4, jonka mukaan on selvitettävä myös toimenpidevaihtoehdot ja valintaan johtaneet 
syyt ottaen asianmukaisella tavalla huomioon ympäristövaikutukset. Lisäksi siihen kuuluvat 
                                               
1  Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta.
2  Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten lintujen suojelusta.
3 KOM(2006)0216 lopullinen.
4 Ympäristövaikutusten arvioinnista annettu direktiivi 85/337/EY (YVA-direktiivi).
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luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettu direktiivi 
92/43/ETY (erityisesti hankkeen Natura 2000 -alueisiin kohdistuvien vaikutusten osalta) ja 
tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annettu direktiivi 
2001/42/EY1, joka tunnetaan strategisesta ympäristöarvioinnista annettuna direktiivinä (SEA-
direktiivinä).

Fehmarnin salmen alue on Natura 2000 -alue, joka kuuluu luontotyyppidirektiivin 92/43/ETY 
mukaiseen yhteisön tärkeinä pitämien alueiden luetteloon. Fehmarnin salmen siltahankkeen 
hyväksyminen edellyttää sen vuoksi, että hanke täyttää luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 
asianomaiset säännökset. Lisäksi on tehtävä asianmukainen arviointi hankkeen vaikutuksesta 
alueen suojeluarvolle sekä toteutettava asianmukaiset suojatoimet alueen koskemattomuuden 
ja koko verkoston yhtenäisyyden turvaamiseksi. Komissio myöntää Euroopan laajuisen 
liikenneverkon rahoitusta YVA-direktiivin vaatimusten noudattamiseksi tehtäville 
ympäristötutkimuksille. Jos hyväksymismenettelyssä saadaan aikaan tyydyttävä tulos, myös 
rakennustöihin voidaan myöntää pitkällä aikavälillä Euroopan laajuisen liikenneverkon 
rahoitusta. 

Nykyisten tietojen perusteella toteuttamisluvan myöntäminen Fehmarnin salmen ylittävälle 
liikenneyhteydelle (tunnelille tai sillalle) voi kestää neljästä viiteen vuotta. 
Hankesuunnitelmaa on sitä ennen kehitettävä kaikkien tarvittavien ympäristöarviointien, 
kuulemisten ja asianmukaisten yhteisrahoitusjärjestelyjen pohjalta. 

Päätelmät

Komissio katsoo, että on erittäin tärkeää laajentaa Natura 2000 -verkostoa meriympäristössä 
ja etenkin avomerialueella. Komissio kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään tarpeellisiin toimiin, 
jotta ne voivat viipymättä ehdottaa huomattavia merialueita luontotyyppidirektiivin ja 
lintudirektiivin mukaisesti nimettäviksi alueiksi.

Päätökset Fehmarnin salmen ylittävää liikenneyhteyttä koskevasta lopullisesta ratkaisusta on 
tehtävä noudattamalla yhteisön lainsäädäntöä. Tämän vaatimus on täytettävä yhteisön 
yhteisrahoituksen saamiseksi.

                                               
1 Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annettu direktiivi 2001/42/EY (SEA-
direktiivi).
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