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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az Eva-Maria Weides, német állampolgár által a „Naturschutzjugend in 
NABU Hamburg” vadvédelmi szövetség nevében benyújtott 1156/2007
számú, 60 aláírást tartalmazó petíció Észak-Németországban a Femern-
szoros felett átívelő hídról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja az arra irányuló határozatot, hogy egy 19 km hosszú hidat 
építenek Észak-Németországban a Femern-szoros felett, mivel állítása szerint ez rendkívüli 
mértékben károsítaná a Baltikum védett tengeri területeit (VTT), valamint ártana a Femern-
szoros felett minden évben áthaladó nagyszámú vándormadárnak. A petíció benyújtója ennek 
megfelelően az Európai Parlament segítségét kéri annak érdekében, hogy biztosítsák az EU 
környezetvédelmi rendelkezéseinek tiszteletben tartását, állítsák le a híd tervezett megépítését, 
őrizzék meg a védett tengeri területeket, és biztosítsák, hogy a felelős kormányok végre 
fenntartható környezetvédelmi politikát fogadnak el a balti-tengeri térség tekintetében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 26. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A petíció két területet érint:

1. A Balti-tenger védett tengeri területeinek (VTT) kiterjesztése.
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A petíció benyújtója azt kéri, hogy több és nagyobb védett terület létesüljön az EEZ-n 
(kizárólagos gazdasági övezeten) belül a 12 tengeri mérföldes határon túl. Ezeknek a 
területeknek a nemzeti határokon átnyúlva a Balti-tenger térségében összefüggő, integrált 
VTT rendszert kellene alkotniuk.

2. A Németországot és Dániát összekötő Femern-szoros feletti híd építésének leállítása.

A petíció benyújtója ellenzi azt az elképzelést, hogy egy 19 km hosszú hidat építsenek a
Femern-szoros fölött Észak-Németországban, mivel állítása szerint ez rendkívüli mértékben 
károsítaná a Baltikum VTT-it, valamint ártana a Femern-szoros felett minden évben áthaladó 
nagyszámú vándormadárnak. A petíció benyújtója ennek megfelelően az Európai Parlament 
segítségét kéri annak érdekében, hogy biztosítsák az EU környezetvédelmi rendelkezéseinek 
tiszteletben tartását, állítsák le a híd tervezett megépítését, őrizzék meg a védett tengeri 
területeket, és biztosítsák, hogy a felelős kormányok fenntartható környezetvédelmi politikát 
fogadjanak el a balti-tengeri térség tekintetében.

A petíció benyújtói a ‘HABITAT MARE’ nevében járnak el, amely a Fältbiologerna svéd 
természetvédő ifjúsági szervezet és a NAJU német természetvédő ifjúsági szervezet közötti 
kétoldalú együttműködés. 

A Natura 2000 védett területek európai ökológiai hálózata, amely az élőhely irányelv1

keretében kijelölt különleges természetmegőrzési területeket (SAC), valamint a madarak 
védelméről szóló irányelv2 értelmében besorolt különleges védelmi területeket (SPA) foglal 
magában. A biológiai sokszínűség megőrzése az egyik legfontosabb politikai kérdés az EU 
számára, és ennek a szakpolitikának a sarokköveit a Közösség természettel kapcsolatos 
irányelvei képezik.
A Natura 2000 hálózatnak a tengeri szektorokra való kiterjesztése része a biodiverzitás
leépülésének megállításáról szóló Bizottsági közleményben3 lefektetett 10, prioritást élvező 
célkitűzésnek és a vonatkozó akciótervnek. A tagállamoknak a célkitűzés megvalósítása 
érdekében 2008-ra tengeri Natura 2000 területeket kell kijelölniük, különös tekintettel a 12 
tengeri mérföldes sávon túl elterülő part menti területekre. Ezek a területek az élőhely 
irányelv 4. cikkének (4) bekezdése alapján javasolt közösségi jelentőségű helyekből, valamint 
a madarak védelméről szóló irányelv 4. cikke értelmében kijelölt különleges védelmi 
területekből állnak. A Bizottság felkérte az érintett tagállamokat, hogy fokozzák 
erőfeszítéseiket, és kiemelte, hogy szükség van a területek kijelölésének összehangolására, 
valamint a közös víz alatt álló területekkel rendelkező tagállamok együttműködésére, 
beleértve a Balti államokat. Ezt követően bizottsági szinten értékelik, hogy a javasolt helyek 
megfelelőek-e. A Bizottság prioritásként kezeli és figyelemmel kíséri ezt a folyamatot, 
beleértve a halgazdálkodás és a természetvédelmi programok közötti viszonyrendszert is.

                                               
1  A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 

növények védelméről

2  A Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.) a vadon élő madarak védelméről

3 COM/2006/0216 végleges
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A Femern-szorosnál létesítendő állandó átjáró projektje egy vasúti folyosó részeként szerepel 
a transzeurópai közlekedési hálózatban. A dán és a német hatóságok az elmúlt tizenöt évben 
számos megvalósíthatósági előtanulmányt folytattak, amelyek a projekt előzetes gazdasági, 
pénzügyi, műszaki, operatív és környezeti aspektusaival foglalkoznak. A transzeurópai 
közlekedési hálózathoz tartozó projekteknek teljes mértékben meg kell felelniük a közösségi 
jogszabályoknak ahhoz, hogy jogosultak legyenek uniós társfinanszírozásra. Ezek közé a 
jogszabályok közé tartozik a környezeti hatásvizsgálatról szóló 85/337/EK irányelv1 is, amely
kiterjed az alternatív megoldások vizsgálatára, és az opciók közötti választás indoklására,
különös tekintettel a várható környezeti hatásokra, továbbá a természetes élőhelyek, valamint 
a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv (különösen a teljes 
projekt által bármely Natura 2000 területre gyakorolt hatás vonatkozásában), továbbá a 
2001/42/EK irányelv2 meghatározott tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról, amely a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló irányelvként (SEA-irányelv) is 
ismert.

A Femern-szoros környéke a Natura 2000 helyek közé tartozik, és a 92/43/EGK, másnéven az 
élőhely-irányelvnek megfelelően szerepel a közösségi jelentőségű természeti területek 
listáján. A Femern-szoros hídépítési projektjének engedélyezésére tehát az élőhely irányelv 6. 
cikkének vonatkozó rendelkezései érvényesek, és az engedély megadásának fontos feltétele a 
megfelelő vizsgálat elvégzése, amelynek ki kell térnie a terület természetvédelmi értékére 
gyakorolt hatásra és a terület sértetlenségét valamint a hálózat egészének koherenciáját érintő 
kapcsolódó biztosítékokra. A Bizottság TEN-T finanszírozást biztosít az EIA-követelmények 
maradéktalan teljesítéséhez szükséges környezeti vizsgálatok elvégzéséhez. Amennyiben az 
engedélyezési eljárás megnyugtató eredménnyel zárul, hosszabb távon további TEN-T
támogatások adhatók az építési munkálatok támogatására.

A jelenlegi információk arra utalnak, hogy a Femern-szorosi állandó átjáró (alagút vagy híd)
jóváhagyásának megadása négy vagy öt évet vesz igénybe. Ez alatt az idő alatt kell kidolgozni 
a projekttervet az összes kötelező környezeti értékelés, konzultáció és a megfelelő 
társfinanszírozási megállapodások alapján. 

Következtetések

A Bizottság prioritásai között szerepel a Natura 2000 hálózat kibővítése a tengeri 
környezetben, különös tekintettel a part menti vizekre, és arra ösztönzi a tagállamokat, hogy 
tegyenek meg minden szükséges erőfeszítést annak érdekében, hogy az élőhely-irányelv és a 
madarak védelméről szóló irányelv keretében minél előbb jelentős tengeri területeket
javasoljanak a hálózatba történő felvételre.

A Femern-szorosnál létesítendő állandó átjáróra vonatkozó végleges megoldással kapcsolatos 
minden döntést a közösségi jogszabályokkal teljes összhangban kell meghozni. Ennek a 
követelménynek a teljesítése a közösségi társfinanszírozás feltétele.

                                               
1 85/337/EK irányelv a környezeti hatásvizsgálatról (KHV-irányelv)
2 2001/42/EK irányelv bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (SEA-
irányelv)
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