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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1156/2007 imressqa minn Eva-Maria Weides ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, f’isem l-assoċjazzjoni għall-ħarsien tan-natura ‘Naturschutzjugend in 
NABU Hamburg’, iffirmata minn 60 persuna, dwar il-pont li jgħaddi minn fuq il-
Femern Belt fit-tramuntana tal-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta qed toġġezzjona kontra d-deċiżjoni li jinbena pont ta’ 19 –il kilometru fuq il-
Femern Belt fit-Tramuntana tal-Ġermanja, minħabba li skont hi dan il-pont se jkun ta’ ħsara 
għal Żoni Marini Protetti fil-Baħar Baltiku u lil għadd kbir ta’ għasafar migratorji li kull sena 
jaqsmu l-Femern Belt. Il-petizzjonanta għalhekk qed titlob li tittieħed azzjoni mill-Parlament 
Ewropew li tiżgura konformità mad-dispożizzjonijiet ambjentali tal-UE, li twaqqaf il-
kostruzzjoni ppjanata tal-pont, li tikkonserva ż-żoni marini protetti u li tiżgura li l-gvernijiet 
responsabbli finalment jadottaw politika ambjentali sostenibbli għar-reġjun tal-Baħar Baltiku.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Marzu 2008. Il-Kummissjoni kienet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

Il-petizzjoni tkopri żewġ oqsma:

1. It-tkabbir ta’ żoni marini protetti (ŻBPs) fil-Baħar Baltiku

Il-petizzjonanta titlob li jkunu stabbiliti aktar żoni u ppreservati f’aktar kobor lil hinn mill-
konfini ta’ 12-il mil nawtiku fiż-ŻEE (Zona Ekonomika Esklussiva). Dawn iż-żoni għandhom 
jinfirxu tul konfini nazzjonali u għandhom ikunu integrati f’sistema koerenti ta’ ŻBPs fil-
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Baħar Baltiku.

2. Il-waqfien fil-konstruzzjoni tal-Pont ta’ Femernbelt bejn il-Ġermanja u d-Danimarka 

Il-petizzjonanta toġġezzjona għall-intenzjoni li jinbena pont ta’ 19-il kilometru fuq il-Fermern 
Belt fit-Tramuntana tal-Ġermanja, u ssostni li se jkun tassew ta’ ħsara għal ŻBPs u għal ħafna 
għasafar migratorji li kull sena jaqsmu l-Fermrn Belt. Il-petizzjonanta, għalhekk, qed titlob li 
tittieħed azzjoni mill-Parlament Ewropew li tiżgura konformità mad-dispożizzjonijiet 
ambjentali tal-UE, li twaqqaf il-kostruzzjoni ppjanata tal-pont, li tikkonserva ż-żoni marini
protetti u li tiżgura li l-gvernijiet responsabbli finalment jadottaw politika ambjentali 
sostenibbli għar-reġjun tal-Baħar Baltiku.

Il-petizzjonanti qed jaġixxu f’isem l-‘HABITAT MARE’ li hija kooperazzjoni bilaterali tal-
organizzazzjoni Żvediża għall-ambjent u ż-żgħażagħ Fältbiologerna u l-organizzazzjoni 
Ġermaniża għall-ambjent u ż-żgħażagħ NAJU. 

Natura 2000 huwa n-netwerk ekoloġiku Ewropew ta’ siti li jinkludi żoni speċjali ta' 
konservazzjoni (ŻSKs) magħżulin skont id-Direttiva tal-Habitats1 u żoni ta’ protezzjoni 
speċjali (ŻPSs) ikklassifikati skont id-Direttiva tal-Għasafar2. Il-protezzjoni tal-bijodiversità 
hija kwistjoni ta’ politika ewlenija tal-UE u d-direttivi dwar in-natura tal-Komunità huma l-
bażi ta’ dik il-politika.
L-estensjoni tan-netwerk ta’ Natura 2000 għas-settur marittimu hija inkluża fl-10 għanijiet ta’ 
prijorità stabbiliti fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni biex il-Bijodiversità ma tribqax 
tintilef3 u l-Pjan ta’ Azzjoni relatat. Biex jintlaħaq dan l-għan, l-Istati Membri se jkollhom 
jagħżlu siti marittimi ta’ Natura 2000 sal-2008, partikolarment f’żoni ’l bogħod mix-xatt li 
jestendu lil hinn miz-zona tat-12-il mil nawtiku kif applikabbli. Dawn iż-żoni jikkostitwixxu 
siti ta’ importanza Komunitarja proposti skont l-Artikolu 4 (4) tad-Direttiva dwar l-Ħabitats u 
Zoni ta’ Protezzjoni Speċjali ikklassifikati skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva tal-Għasafar. Il-
Kummissjoni stiednet lill-Istati Membri konċernati biex iqawwu l-isforzi tagħhom u 
enfasizzat il-ħtieġa tas-sinkronizzazzjoni tal-għażliet u l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri li 
jaqsmu bejniethom karatteristiċi simili taħt il-baħar, inkluż fil-Baħar Baltiku. Is-suffiċjenza 
tas-siti proposti mbagħad tkun evalwata fuq livell Komunitarju. Il-Kummissjoni qed 
timmonitorja dan il-proċess bħala kwistjoni ta’ prijorità, inkluża l-interazzjoni bejn l-
immaniġġar tan-negozju tas-sajd u l-konservazzjoni tan-natura.

Il-proġett ta’ Fermern Belt li joffri pont fiss huwa proġett inkluż fin-netwerk tat-trasport trans-
Ewropew bħala parti minn kuritur tal-ferrovija. Matul l-aħħar ħmistax-il sena, l-awtoritajiet 
Ġermaniżi u Daniżi għamlu għadd ta’ studji minn qabel dwar jekk dan il-proġett jistax isir, 
studji li jindirizzaw l-aspetti ekonomiċi, finanzjarji, tekniċi, operazzjonali u ambjentali 
preliminari tal-proġett. Kull proġett tan-netwerk trans-Ewropew għandu jkun f’konformità 
sħiħa mal-leġiżlazzjoni tal-Komunità biex ikun eliġibbli għal ko-finanzjament mill-UE. Dan 

                                               
1  Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju dwar il-konservazzjoni tal-habitats naturali u tal-flora u l-

fawna salvaġġa 

2  Direttiva 79/409/KEE tal-Kunsill tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni ta’ għasafar selvaġġi 

3 COM/2006/0216 finali
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jinkludi d-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt Ambjentali, 85/337/KE1,  li tinkludi wkoll l-
istudju ta’ soluzzjonijiet alternattivi u r-raġunijiet għaliex ittieħdet dik l-għażla b’qies xierqa 
tal-effetti ambjentali rispettivi, kif ukoll id-Directiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni ta’ 
ħabitats naturali u tal-flora u l-fawna selvaġġa (partikolarment fejn għandhom x’jaqsmu l-
effetti tal-proġett sħiħ fuq kull sit ta’ Natura 2000) u d-Directtiva 2001/42/KE2 dwar l-istima 
ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent, magħrufa bħala d-Direttiva dwar l-Istima 
Strateġika Ambjentali (Direttiva SEA).

Iz-zona ta’ “Fermern Belt” hija sit ta’ Natura 2000 inkluża fil-lista ta’ Siti ta’ Importanza 
Komunitarja skont id-Direttiva tal-Habitats 92/43/KEE. L-awtorizzazzjoni tal-proġett tal-Pont 
ta’ Fermernbelt, għalhekk, se tkun soġġetta għad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Artikolu 6 tad-
Direttiva tal-Habitats u, partikolarment, għall-ħtieġa ta’ evalwazzjoni xierqa rigward l-impatt 
fuq il-valur ta' konservazzjoni tas-sit u salvagwardji relatati rigward l-integrità tas-sit u l-
koerenza ġenerali tan-netwerk. Il-Kummissjoni qed tagħti finanzjament TEN-T għal min 
jagħmel l-istudji ambjentali meħtieġa biex ikun hemm konformità sħiħa mar-rekwiżiti tal-
EIA. Jekk ikun hemm riżultat sodisfaċenti għall-proċeduri ta’ approvazzjoni, iktar għotjiet
finanzjarji TEN-T jistgħu sussegwentament ikunu disponibbli matul is-snin għall-appoġġ ta’ 
xogħlijiet ta’ kostruzzjoni. 

L-informazzjoni attwali tissuġġerixxi li jistgħu jgħaddi minn erba’ sa ħames snin qabel
jinħareġ il-kunsens għall-Fermern Belt li joffri punt fiss minn fejn wieħed jista’ taqsam (mina 
jew pont). Qabel dik id-data, il-mudell tal-proġett għandu jkun ġie żviluppat abbażi ta’ l-
evalwazzjonijiet ambjentali, il-konsultazzjonijiet u l-arranġamenti xierqa kollha ta’ ko-
finanzjament. 

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tikkunsidra l-estensjoni tan-netwerk Natura 2000 għall-ambjent marittimu, 
speċjalment dak li jkun lil hinn  mix-xtut, bħala prijorità kbira għolja u tħeġġeġ lill-Istati 
Membri biex jagħmlu l-isforzi neċessarji kollha biex jipproponu mill-iktar fis siti marittimi 
sostanzjali biex jintagħżlu skont id-Direttiva dwar l-Habitats u d-Direttiva tal-Għasafar.

Kull deċiżjoni dwar is-soluzzjoni finali dwar il-Fermern Belt li joffri punt fiss min fejn 
wieħed jista’ jaqsam għandha tittieħed b’konformità sħiħa mad-dritt Komunitarju. Li an ir-
rekwiżit jitħares hija kondizzjoni għal kull ko-finanzjament mill-Komunità.

                                               
1 Direttiva 85/337/KE dwar l-Istima tal-Impatt Ambjentali  (Direttiva EIA)
2 Direttiva 2001/42/KE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent (Direttiva SEA)
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