
CM\747372PL.doc PE414.251v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

26.09.2008

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1156/2007, którą złożyła Eva-Maria Weides (Niemcy), w imieniu 
towarzystwa ochrony przyrody „Naturschutzjugend in NABU Hamburg”, z 60 
podpisami, w sprawie mostu biegnącego nad cieśniną Bełt Fehmarn 
w północnych Niemczech

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zgłasza sprzeciw w związku z podjęciem decyzji o budowie 
dziewiętnastokilometrowego mostu nad cieśniną Bełt Fehmarn w północnych Niemczech, 
utrzymując, że będzie on skrajnie szkodliwy dla morskich obszarów chronionych w Bałtyku 
i licznych ptaków migrujących, które co roku przelatują nad cieśniną Bełt Fehmarn. 
Składająca petycję zwraca się zatem do Parlamentu Europejskiego, aby zapewnił zgodność 
z przepisami z zakresu ochrony środowiska naturalnego, zatrzymał planowaną budowę mostu, 
objął ochroną morskie obszary chronione i zagwarantował, że właściwe rządy przyjmą 
w końcu trwałą politykę ochrony środowiska naturalnego dla obszaru Morza Bałtyckiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Petycja obejmuje dwa aspekty:

1. Poszerzenie morskich obszarów chronionych na Morzu Bałtyckim

Składająca petycję zwraca się o to, aby ustanowiono więcej obszarów chronionych 
i o większej powierzchni poza wynoszącymi 12 mil morskich granicami wyłącznej strefy 
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ekonomicznej. Te obszary powinny rozciągać się poza granice krajowe i powinny być 
włączone do spójnego systemu morskich obszarów chronionych na Morzu Bałtyckim.

2. Wstrzymanie budowy mostu nad cieśniną Bełt Fehmarn łączącego Niemcy i Danię

Składająca petycję sprzeciwia się wobec planowanej budowy dziewiętnastokilometrowego 
mostu nad cieśniną Bełt Fehmarn w północnych Niemczech, utrzymując, że będzie on 
skrajnie szkodliwy dla morskich obszarów chronionych w Bałtyku i licznych ptaków 
migrujących, które co roku przelatują nad cieśniną Bełt Fehmarn. Składająca petycję zwraca 
się zatem do Parlamentu Europejskiego, aby zapewnił zgodność z przepisami z zakresu 
ochrony środowiska naturalnego, wstrzymał planowaną budowę mostu, objął ochroną 
morskie obszary chronione i zagwarantował, że właściwe rządy przyjmą w końcu trwałą 
politykę ochrony środowiska naturalnego dla obszaru Morza Bałtyckiego.

Składający petycję działają w imieniu organizacji „HABITAT MARE”, która stanowi 
dwustronną współpracę pomiędzy szwedzką organizacją młodzieżową zajmującą się ochroną 
środowiska naturalnego – Fältbiologerna a niemiecką organizacją młodzieżową zajmującą się 
ochroną środowiska – NAJU. 

Natura 2000 jest europejską siecią terenów, które obejmują specjalne obszary ochrony 
wyznaczone na mocy dyrektywy siedliskowej1 oraz obszary specjalnej ochrony 
zaklasyfikowane na mocy dyrektywy ptasiej2. Ochrona różnorodności biologicznej jest 
kluczową kwestią polityki UE, a dyrektywy wspólnotowe z zakresu ochrony środowiska 
naturalnego są kamieniem węgielnym tej polityki.
Rozszerzenie sieci Natura 2000 w sektorze morskim jest objęte dziesięcioma priorytetowymi 
celami ustanowionymi w komunikacie Komisji w sprawie zatrzymania procesu utraty 
różnorodności biologicznej3 i związanym z nim planem działań. Aby osiągnąć ten cel państwa 
członkowskie będą musiały do 2008 r. wyznaczyć tereny morskie do sieci Natura 2000,
a w szczególności obszary przybrzeżne poza strefą 12 mil morskich, jak to ma zastosowanie. 
Obszary te obejmują tereny o znaczeniu wspólnotowym proponowane zgodnie z art. 4 ust. 4 
dyrektywy siedliskowej oraz obszary specjalnej ochrony klasyfikowane na mocy art. 4 
dyrektywy ptasiej. Komisja zwróciła się do określonych państw członkowskich 
o wzmocnienie ich wysiłków i podkreśliła konieczność synchronizacji wyznaczania terenów
i współp r a c y  pomiędzy państwami członkowskimi o podobnych właściwościach 
podwodnych, także w odniesieniu do Morza Bałtyckiego. Wystarczający charakter 
proponowanych terenów zostanie następnie oceniony na szczeblu wspólnotowym. Komisja 
monitoruje ten proces, uznając go za kwestię priorytetową. Monitoruje także wzajemne 
oddziaływanie pomiędzy zarządzaniem połowami a ochroną środowiska naturalnego.

Stałe połączenie nad cieśniną Bełt Fehmarn jest przedsięwzięciem włączonym do 
transeuropejskiej sieci transportowej jako część korytarza kolejowego. Przez ostanie 

                                               
1 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory.

2 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

3 COM/2006/0216 wersja ostateczna.



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

PL

piętnaście lat władze duńskie i niemieckie przeprowadziły szereg wstępnych badań 
wykonalności obejmujących wstępne aspekty ekonomiczne, finansowe, techniczne, 
operacyjne i środowiskowe tego przedsięwzięcia. Każdy projekt transeuropejskiej sieci 
transportowej, aby mógł być zakwalifikowany do współfinansowania ze strony UE, musi być 
w pełni zgodny z prawodawstwem wspólnotowym. Obejmuje ono dyrektywę , 85/337/WE1

w sprawie oceny wpływu wywieranego przez środowisko, która powinna zawierać także 
badanie rozwiązań alternatywnych i powodów, dla których wybrani dane rozwiązanie, 
należycie uwzględniając odnośne skutki wywierane na środowisko, a także dyrektywę 
92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(w szczególności w odniesieniu do skutków wywieranych przez całe przedsięwzięcie na 
tereny sieci Natura 2000) oraz dyrektywę 2001/42/WE2 w sprawie oceny wpływu niektórych 
planów i programów na środowisko, zwaną dyrektywą w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko (dyrektywa OOŚ).

Obszar „Fehmarnbelt” jest terenem sieci Natura 2000 włączonym do wykazu terenów 
mających znacznie dla Wspólnoty na mocy dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG. Zezwolenie 
na projekt budowy mostu nad cieśniną Bełt Fehmarn będzie zatem podlegać odpowiednim 
przepisom art. 6 dyrektywy siedliskowej, a w szczególności wymogowi przeprowadzenia 
stosowanej oceny w odniesieniu do wpływu na zachowanie wartości terenu i związanym 
zabezpieczeniom w odniesieniu do całości terenu i spójności sieci jako całości. Komisja 
przyznaje środki finansowe z TEN-T na przeprowadzenie badań dotyczących oddziaływania 
na środowisko wymaganych do pełnego przestrzegania wymogów OOŚ. Po warunkiem 
uzyskania satysfakcjonujących wyników procedur zatwierdzających można następnie 
w dłuższym okresie przyznać dalsze dotacje z TEN-T w celu wsparcia prac konstrukcyjnych. 

Z obecnych informacji wynika, że procedura uzyskania zezwolenia na realizację 
przedsięwzięcia budowy stałego połączenia nad cieśniną Bełt Fehmarn (tunel lub most) może 
potrwać cztery lub pięć lat. Przed tą datą projekt przedsięwzięcia będzie musiał być rozwijany 
w oparciu o wszelkie konieczne oceny oddziaływania na środowisko, konsultacje i stosowne 
uzgodnienia w sprawie współfinansowania. 

Wnioski

Komisja nadaje wysoki priorytet poszerzeniu sieci Natura 2000 w środowisku morskim, 
zwłaszcza na obszarach przybrzeżnych, i wzywa państwa członkowskie do podejmowania 
wszelkich koniecznych wysiłków w celu szybkiego zaproponowania znaczących terenów 
morskich do wyznaczenia na mocy dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej.
Każda decyzja dotycząca ostatecznego rozwiązania w zakresie stałego połączenia nad 
cieśniną Bełt Fehmarn będzie musiała być podjęta w pełni zgodnie z prawodawstwem 
wspólnotowym. Spełnienie tego wymogu jest warunkiem przyznania każdego 
współfinansowania wspólnotowego.

                                               
1 Dyrektywa 85/337/WE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i
prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa OOŚ).
2 Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dyrektywa 
SOOŚ).
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