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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1156/2007, adresată de Eva-Maria Weides, de naționalitate germană, 
în numele asociației de protecție a faunei sălbatice „Naturschutzjugend in NABU 
Hamburg”, însoțită de 60 de semnături, privind construirea podului peste 
strâmtoarea Femern în nordul Germaniei

1. Rezumatul petiției

Petiționara obiectează împotriva deciziei de a construi un pod de 19 km peste strâmtoarea 
Femern din nordul Germaniei, susținând că acest lucru va fi extrem de dăunător pentru ariile 
protejate marine (APM) din Marea Baltică și pentru numeroasele păsări migratoare care 
străbat strâmtoarea Femern în fiecare an. În consecință, petiționara solicită Parlamentului 
European să intervină pentru a asigura respectarea dispozițiilor UE în domeniul mediului, să 
oprească construirea podului, să sprijine conservarea ariilor protejate marine și să asigure că 
guvernele responsabile vor adopta în final o politică de mediu durabilă pentru zona Mării 
Baltice.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008.

Petiția acoperă două aspecte:

1. Extinderea ariilor protejate marine (APM) din Marea Baltică

Petiționara solicită stabilirea de zone protejate mai numeroase și mai extinse dincolo de 
frontierele de 12 mile marine în ZEE (zona economică exclusivă). Aceste zone ar trebui să se 
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întindă de-a lungul frontierelor naționale și ar trebui integrate într-un sistem coerent de APM 
în Marea Baltică.

2. Oprirea lucrărilor de construcție a Podului Fehmarnbelt dintre Germania și Danemarca

Petiționara obiectează în ceea ce privește intenția de a construi un pod cu o lungime de 19 km 
peste strâmtoarea Fehmarn din nordul Germaniei, susținând că acest lucru va fi extrem de 
dăunător pentru APM din Marea Baltică și pentru numeroasele păsări migratoare care străbat 
strâmtoarea Fehmarn în fiecare an. În consecință, petiționara solicită Parlamentului European 
să intervină pentru a asigura respectarea dispozițiilor UE în domeniul mediului, să oprească 
construirea podului, să sprijine conservarea ariilor protejate marine și să asigure că guvernele 
responsabile vor adopta o politică de mediu durabilă pentru zona Mării Baltice.
Petiționarii acționează în numele „HABITAT MARE”. care este o cooperare bilaterală între 
organizația suedeză a tineretului privind natura Fältbiologerna și organizația germană a 
tineretului privind natura NAJU. 

Natura 2000 este rețeaua ecologică europeană de situri compusă din arii speciale de 
conservare (ASC) desemnate în baza Directivei privind habitatele1 și din zone speciale de 
protecție (ZSP) catalogate în conformitate cu Directiva privind păsările2. Protecția 
biodiversității este o problemă cheie a politicii UE, iar directivele comunitare privind natura 
reprezintă piatra de temelie a acestei politici.
Extinderea rețelei Natura 2000 în sectorul marin este inclusă în cele 10 obiective prioritare 
stabilite în Comunicarea Comisiei privind oprirea pierderii biodiversității3 și planul de acțiune 
aferent. Pentru atingerea acestui obiectiv, statele membre vor trebui să desemneze situri
marine Natura 2000 până în anul 2008, în special în zonele din vecinătatea coastei care se 
extinzând dincolo de zona aplicabilă de 12 mile nautice. Aceste zone includ situri de 
importanță comunitară propuse în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 
privind habitatele și arii speciale de protecție catalogate conform Directivei privind păsările. 
Comisia a invitat statele membre implicate să-și intensifice eforturile și a subliniat necesitatea
sincronizării în ceea ce privește desemnarea și a cooperării între statele membre care 
împărtășesc aceleași trăsături subacvatice, inclusiv în Marea Baltică. Suficiența siturilor 
propuse va fi apoi evaluată la nivel comunitar. Comisia monitorizează acest proces 
considerându-l o problemă prioritară, inclusiv interacțiunea dintre gestionarea pescuitului și 
conservarea mediului.

Traversarea strâmtorii Fehmarn este un proiect inclus în rețeaua de transport transeuropeană  
ca parte a unui coridor feroviar. În ultimii cincisprezece ani, autoritățile daneze și cele 
germane au efectuat o serie de studii de prefezabilitate care se ocupă de aspectele economice, 
financiare, tehnice, operaționale și ecologice ale proiectului. Pentru a fi eligibil pentru 
cofinanțare din partea UE, orice proiect al rețelei de transport transeuropene trebuie să 
respecte în totalitate legislația comunitară. Aceasta include Directiva privind evaluarea 
                                               
1  Directiva Consiliului 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a faunei și florei 

sălbatice

2  Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice

3 COM/2006/0216 final
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impactului asupra mediului, 85/337/CE1, inclusiv studiul soluțiilor alternative și justificarea 
opțiunii luând în considerare efectele aferente asupra mediului, precum și Directiva
92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică (în 
special în ce privește efectele proiect în ansamblu asupra oricărui sit Natura 2000) și Directiva
2001/42/CE2 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului, 
cunoscută sub numele de Directiva privind evaluarea strategică de mediu (Directiva SEA).

Zona „Fehmarnbelt” este un sit Natura 2000 inclus în lista siturilor de importanță comunitară 
în temeiul Directivei 92/43/CEE privind habitatele. Autorizarea proiectului Fehmarnbelt-
Bridge va fi, prin urmare, supusă dispozițiilor relevante ale articolului 6 din Directiva privind 
habitatele, în special necesitatea unei evaluări adecvate privind impactul asupra valorii de 
conservare a sitului și dispozitivele de siguranță pentru integritatea sitului și coerența rețelei 
ca întreg. Comisia alocă fonduri TEN-T pentru efectuarea studiilor de mediu necesare pentru 
o conformare totală cu cerințele SEA. În cazul în care rezultatul procedurilor de aprobare va fi 
unul pozitiv, ar putea exista subvenționări TEN-T ulterioare pe termen lung, în vederea 
sprijinirii lucrărilor de construcție. 

Informații actuale sugerează că ar putea trece patru sau cinci ani până la emiterea autorizației 
de construire a traversării prin mijloace fixe (tunel sau pod) a strâmtorii Fehmarn. Înainte de 
acea dată, planul proiectului va trebui elaborat în baza tuturor evaluărilor de mediu necesare, a 
consultațiilor și a aranjamentelor de cofinanțare adecvate. 

Concluzii

Comisia consideră extinderea rețelei Natura 2000 în mediul marin, în special de-a lungul 
coastei, o prioritate ridicată și îndeamnă statele membre să întreprindă toate eforturile 
necesare pentru propunerea rapidă de situri marine pentru desemnare în temeiul Directivei 
privind habitatele și al Directivei privind păsările.

Orice decizie în legătură cu soluția finală privind traversarea fixă a Fehmarnbelt va trebui 
luată cu respectarea deplină a legislației comunitare. Cofinanțarea comunitară este 
condiționată de respectarea acestei condiții.

                                               
1 Directiva 85/337/CE privind Evaluarea efectelor asupra mediului (Directiva EEM)
2 Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (Directiva 
SEA)
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