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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1156/2007, ko dabas aizsardzības apvienības „Naturschutzjugend 
in NABU Hamburg” vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgā Eva-Maria Weides un 
kam pievienoti 60 paraksti, par Femern Belt tiltu Vācijas ziemeļu daļā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret lēmumu būvēt 19 km garu tiltu Femern Belt Vācijas 
ziemeļu daļā, norādot, ka šādai būvniecībai būs ārkārtīgi kaitīga ietekme uz aizsargājamām 
jūras teritorijām (AJT) Baltijas reģionā un daudziem gājputniem, kas ik gadu šķērso teritoriju, 
kur plānots Femern Belt. Tādēļ lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties, lai 
nodrošinātu atbilstību ES noteikumiem vides jomā, apturētu plānoto tilta būvniecību, 
saglabātu aizsargājamās jūras teritorijas un nodrošinātu, ka valdības visbeidzot pieņem 
ilgtspējīgu vides politiku attiecībā uz Baltijas jūras reģionu.

2. Pieņemamība 

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 26. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26.septembrī.

Lūgumraksts aptver divas jomas:

1. Aizsargājamo jūras teritoriju (AJT) paplašināšana Baltijas jūrā 

Lūgumraksta iesniedzēja aicina, lai tiktu veidotas plašākas un vairāk aizsargājamās teritorijas, 
kas pārsniedz 12 jūras jūdžu EEZ (ekskluzīvā ekonomiskā zona) robežas. Šīm teritorijām 
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jāstiepjas pāri valstu robežām, un tās jāintegrē saskaņotā Baltijas jūras AJT sistēmā.

2. Pieprasījums apturēt Fehmarnbelt tilta būvniecību starp Vāciju un Dāniju

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret nodomu būvēt 19 km garu tiltu Femern Belt Vācijas 
ziemeļu daļā, norādot, ka šādai būvniecībai būs ārkārtīgi kaitīga ietekme uz aizsargājamām 
jūras teritorijām (AJT) Baltijas reģionā un daudziem gājputniem, kas ik gadu šķērso teritoriju, 
kur plānots Femern Belt. Tādēļ lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties, lai 
nodrošinātu atbilstību ES noteikumiem vides jomā, apturētu plānoto tilta būvniecību, 
saglabātu aizsargājamās jūras teritorijas un nodrošinātu, ka valdības visbeidzot pieņem 
ilgtspējīgu vides politiku attiecībā uz Baltijas jūras reģionu.

Lūgumraksta iesniedzēji rīkojas ‘HABITAT MARE’ vārdā, kas ir Zviedrijas dabas
aizsardzības jauniešu organizācijas Fältbiologerna un Vācijas dabas aizsardzības jauniešu 
organizācija NAJU divpusējā sadarbība.

Natura 2000 ir Eiropas ekoloģiskais tīkls, kas apvieno īpašas aizsargājamās dabas teritorijas 
(SACs), kas ietvertas Direktīvā par dzīvotņu aizsardzību1 un īpaši aizsargājamās teritorijas 
(SPAs), kas ietvertas Putnu direktīvā2. Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība ir galvenais ES 
politikas jautājums, un kopienas dabas direktīvas ir šīs politikas stūrakmens.
Natura 2000 tīkla paplašināšana uz jūras sektoru ir ietverta 10 prioritāro mērķu vidū, kas 
noteikti Komisijas Paziņojumā par bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apturēšanu3 un 
ar to saistītajā Rīcības plānā. Lai sasniegtu šo mērķi, dalībvalstīm līdz 2008. gadam būs 
jānosauc Natura 2000 jūras teritorijas, sevišķi jūras piekrastes zonas, kas plešas tālāk par 
noteikto 12 jūras jūdžu attālumu. Šīs teritorijas ietver Kopienā nozīmīgas teritorijas, kas 
minētas Direktīvas par dzīvotņu aizsardzību 4. panta 4. punktā un īpaši aizsargājamas 
teritorijas, kas noteiktas Putnu direktīvas 4. pantā. Komisija aicinājusi dalībvalstis, kuras skar 
šis jautājums, pastiprināt to centienus, un ir uzsvērusi nepieciešamību saskaņot apzīmējumus 
un sadarbību to dalībvalstu starpā, kurām ir līdzīgas zemūdens īpatnības, tostarp arī Baltijas 
jūrā. Ierosināto teritoriju pietiekamība tiks izvērtēta Kopienas līmenī. Komisija uzrauga šo 
procesu prioritārā kārtībā, tostarp zivsaimniecības un dabas aizsardzības mijiedarbību.
Fehmarn Belt satiksmes pārvada projekts ir ietverts trans-Eiropas transporta tīklā kā daļa no 
dzelzceļa koridora. Pēdējo piecpadsmit gadu laikā Dānijas un Vācijas iestādes veikušas 
virkni pirms-projekta tehniski ekonomisko pamatojumu, kuros apskatīti projekta sākotnējie 
ekonomiskie, finanšu, tehniskie, ekspluatācijas un vides aspekti. Šādi pamatojumi jāizstrādā 
jebkuram trans-Eiropas transporta tīkla projektam, lai iegūtu tiesības saņemt ES 
līdzfinansējumu, tāpat tam pilnībā jāatbilst Kopienas tiesību aktiem. Projektam jāatbilst 
Direktīvas par ietekmes uz vidi novērtējumu 85/337/EK4 prasībām, kas citu starpā ietver 
izpēti par alternatīviem risinājumiem, un iemesliem par labu tieši šādai izvēlei, ņemot vērā 

                                               
1  Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21.maijs) par dabīgo biotopu, savvaļas augu un dzīvnieku 

aizsardzību

2  Padomes Direktīva 79/409/EEK (1979. gada 2. aprīlis) par savvaļas putnu aizsardzību 

3 COM/2006/0216 galīgā redakcija

4 Direktīva 85/337/EK par ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN direktīva) 
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ietekmi uz vidi novērtējumu, kā arī Direktīvai 92/43/EEK par dabīgo biotopu, savvaļas augu 
un dzīvnieku aizsardzību (sevišķi tie jautājumi, kas skar projekta ietekmi kopumā uz jebkuru 
Natura 2000 teritoriju) un Direktīvai 2001/42/EK1 par noteiktu plānu un programmu ietekmes 
uz vidi novērtējumu, kas pazīstama kā Stratēģiskās  ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva 
(SVN direktīva).
"Fehmarnbelt" teritorija ir Natura 2000 teritorija, kas ietverta Kopienas nozīmīguma teritoriju 
sarakstā Direktīvā par dzīvotņu aizsardzību 92/43/EEK. Tādējādi Fehmarnbelt-tilta projekta 
apstiprināšana būs atkarīga no Direktīvas par dzīvotņu aizsardzību 6. panta nosacījumiem un
precīzāk, būs nepieciešams atbilstošs izvērtējums par ietekmi uz šo teritoriju, ievērojot tās 
aizsardzības mērķus, kā arī izvērtējums par aizsardzības pasākumiem, kas nodrošinās 
teritorijas viengabalainību un tīkla saskaņotību kopumā. Komisija piešķir TEN-T finansējumu 
vides pētījumu veikšanai, kas nepieciešami IVN prasību pilnīgai izpildei. Ja apstiprināšanas
procedūrām būs apmierinošs iznākums, ilgtermiņā būs pieejamas nākamās TEN-T dotācijas 
būvniecības darbu īstenošanai.

Esošā informācija liecina, ka varētu paiet četri līdz pieci gadi līdz Fehmarn Belt satiksmes 
pārvadam (tunelim vai tiltam) tiks sniegts akcepts tālākai projekta īstenošanai. Līdz tam 
projekts jāvirza, balstoties uz nepieciešamajiem ietekmes uz vidi izvērtējumiem, 
konsultācijām un atbilstošiem līdzfinansējuma pasākumiem. 

Secinājumi 

Komisija uzskata Natura 2000 tīkla paplašināšanu uz jūras vidi, īpaši uz jūras piekrastes 
zonām par augstu prioritāti un mudina dalībvalstis veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai 
ātri ierosinātu nozīmīgas jūras teritorijas iekļaušanai Direktīvā par dzīvotņu aizsardzību un 
Putnu direktīvā.

Jebkurš lēmums par gala risinājumu Fehmarnbelt pārvada jautājumā būs jāpieņem saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem. Šīs prasības izpilde ir priekšnosacījums jebkāda Kopienas 
līdzfinansējuma saņemšanai.

                                               
1 Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programme ietekmes uz vidi novērtējumu (SVN direktīva)
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