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Betreft: Verzoekschrift 1156/2007, ingediend door Eva-Maria Weides (Duitse 
nationaliteit), namens de natuurbeschermingsorganisatie ‘Naturschutzjugend in 
NABU Hamburg’, gesteund door 60 medeondertekenaars, met betrekking tot de 
brug over de Fehmarn Belt in Noord-Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster maakt bezwaar tegen het besluit om een 19 km lange brug over de Fehmarn Belt in 
Noord-Duitsland te bouwen, omdat dit volgens haar uiterst schadelijk zou zijn voor 
beschermde mariene zones (MPA) in de Oostzee en voor de talloze trekvogels die de 
Fehmarn Belt elk jaar oversteken. Indienster verzoekt het Europees Parlement daarom 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de milieubepalingen van de EU worden 
nageleefd, de geplande bouw van de brug wordt geannuleerd, de beschermde mariene zones 
behouden blijven en de verantwoordelijke regeringen eindelijk een duurzaam milieubeleid 
aannemen voor het Oostzeegebied.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

Het verzoekschrift heeft betrekking op twee punten:

1. Uitbreiding van beschermde mariene zones (MPA) in de Oostzee

Indienster verzoekt om meer en grotere beschermde gebieden in te stellen buiten de zone van 
12 zeemijl in de EEZ (exclusieve economische zone). Deze gebieden zouden zich over 
nationale grenzen moeten uitstrekken en zouden moeten worden geïntegreerd in een 



PE414.251v01-00 2/3 CM\747372NL.doc

NL

samenhangend MPA-systeem in de Oostzee.

2. Een stop op de bouw van de brug over de Fehmarn Belt tussen Duitsland en Denemarken

Indienster maakt bezwaar tegen het besluit om een 19 km lange brug over de Fehmarn Belt in 
Noord-Duitsland te bouwen, omdat dit volgens haar uiterst schadelijk zou zijn voor 
beschermde mariene zones (MPA) in de Oostzee en voor de talloze trekvogels die de 
Fehmarn Belt elk jaar oversteken. Indienster verzoekt het Europees Parlement daarom 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de milieubepalingen van de EU worden 
nageleefd, de geplande bouw van de brug wordt geannuleerd, de beschermde mariene zones 
behouden blijven en de verantwoordelijke regeringen eindelijk een duurzaam milieubeleid 
aannemen voor het Oostzeegebied.

Indieners vertegenwoordigen ‘HABITAT MARE’, een bilateraal samenwerkingsverband van 
de Zweedse jeugdnatuurbond Fältbiologerna en de Duitse jeugdnatuurbond NAJU.

Natura 2000 is het Europese ecologische netwerk van gebieden dat speciale 
beschermingszones omvat zoals vermeld in de habitatrichtlijn1 en speciale beschermingszones 
zoals geclassificeerd in de vogelrichtlijn2. Bescherming van de biodiversiteit is een essentieel 
beleidsonderwerp van de EU, en de natuurrichtlijnen van de Gemeenschap vormen de 
hoeksteen van dat beleid.
De uitbreiding van het Natura 2000-netwerk in de mariene sector maakt deel uit van de tien 
prioritaire doelstellingen van de Gemeenschap die zijn geformuleerd in de mededeling van de 
Commissie over het tot staan brengen van het biodiversiteitsverlies3 en het bijbehorende 
actieplan. Teneinde deze doelstelling te realiseren, zullen de lidstaten uiterlijk in 2008 Natura 
2000-gebieden moeten aanwijzen, in het bijzonder in open zee buiten de zone van 12 zeemijl, 
voor zover van toepassing. Deze gebieden omvatten locaties van communautair belang zoals 
voorgesteld in artikel 4, lid 4 van de habitatrichtlijn en speciale beschermingszones zoals 
geclassificeerd in artikel 4 van de vogelrichtlijn. De Commissie heeft de betrokken lidstaten 
uitgenodigd hun inspanningen te versterken en heeft de aandacht gevestigd op de behoefte aan 
synchronisatie bij het aanwijzen van locaties en samenwerking tussen lidstaten die belangrijke 
wateren delen, waaronder de Oostzee. Of er voldoende locaties worden voorgesteld, zal 
vervolgens op communautair niveau worden beoordeeld. De Commissie ziet met prioriteit op 
dit proces toe, inclusief de wisselwerking tussen visserijbeheer en natuurbehoud.

De vaste oeververbinding over de Fehmarn Belt is een project dat deel uitmaakt van het trans-
Europese vervoersnet, als deel van een spoorlijn. De afgelopen vijftien jaar hebben de Deense 
en Duitse autoriteiten een reeks voorstudies van uitvoerbaarheid uitgevoerd, waarbij aandacht 
is besteed aan de preliminaire economische, financiële, technische, operationele en 
milieuaspecten van het project. Elk project van het trans-Europese vervoersnet moet, om in 
aanmerking te komen voor EU-medefinanciering, volledig voldoen aan communautaire 
wetgeving. Deze omvat de MER-richtlijn, 85/337/EG4, in het kader waarvan ook een studie 
naar alternatieve oplossingen zal worden gedaan en zal worden gekeken naar de reden voor 
het kiezen van deze optie, rekening houdend met de respectievelijke milieueffecten, Richtlijn 
                                               
1 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 

wilde flora en fauna.
2 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand.
3 COM(2006)0216.
4 Richtlijn 85/337/EG betreffende de milieueffectrapportage (MER-richtlijn)
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92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna
(in het bijzonder met het oog op de effecten van het gehele project op eventuele Natura 2000-
gebieden) en Richtlijn 2001/42/EG1 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het 
milieu van bepaalde plannen en programma's (ook bekend als de 'SMER-Richtlijn').

Het "Fehmarn Belt"-gebied is een Natura 2000-gebied dat is opgenomen in de lijst van 
gebieden van communautair belang volgens de habitatrichtlijn 92/43/EEG. Toestemming voor 
het project van de Fehmarn Belt-brug zal daarom vallen onder de toepasselijke bepalingen 
van artikel 6 van de habitatrichtlijn; in het bijzonder zal worden gekeken naar de noodzaak 
van een passende beoordeling inzake het effect op de waarde van het gebied als 
beschermingszone en daarmee verbandhoudende waarborgen met betrekking tot de integriteit 
van het gebied en de samenhang van het netwerk als geheel. De Commissie kent TEN-T-
financiering toe voor het uitvoeren van de milieustudies die noodzakelijk zijn om volledig te 
voldoen aan de MER-vereisten. Wanneer de goedkeuringsprocedures tot een bevredigend 
resultaat leiden, kunnen er vervolgens verdere TEN-T-subsidies beschikbaar zijn voor de 
langere termijn, ter ondersteuning van bouwwerkzaamheden. 

Actuele informatie suggereert dat het vier tot vijf jaar zou kunnen duren voordat de 
vergunning voor de vaste oeververbinding over de Fehmarn Belt (tunnel of brug) zal worden 
verleend. Voor die datum moet het projectontwerp ontwikkeld zijn, gebaseerd op alle 
noodzakelijke milieubeoordelingen, raadplegingen en passende regelingen voor 
medefinanciering. 

Conclusies

De Commissie beschouwt de uitbreiding van het Natura 2000-netwerk in de mariene 
omgeving, in het bijzonder in open zee, als een hoge prioriteit en dringt er bij lidstaten op aan 
om alle noodzakelijke inspanningen te leveren om snel te komen met voorstellen voor grote 
mariene zones voor aanwijzing volgens de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn.

Een besluit over de definitieve oplossing voor een vaste oeververbinding over de Fehmarn 
Belt zal moeten worden genomen met volledige inachtneming van de communautaire 
wetgeving. Naleving van deze eis is een voorwaarde voor elke vorm van medefinanciering 
door de Gemeenschap.

                                               
1 Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 
programma's (SMER-richtlijn).
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