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Om: Andragende 0419/2008 af Rolf Jürgens, formodentlig tysk/østrigsk statsborger, 
om større ændringer af Donau

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod større ændringer af Donau i forbindelse med projekterede 
transeuropæiske transportnet. Han advarer mod, at størsteparten af det resterende 
flodbredslandskab og skovlandskab vil blive ødelagt. På grund af planer om at uddybe floden 
mellem Wien og Bratislava vil det også være nødvendigt at ændre på de nedstrøms sektioner, 
hvilket ifølge andrageren vil føre til ødelæggelse af adskillige arter af fauna og flora. Det 
planlagte arbejde vil også påvirke grundvandet og dermed drikkevandsforsyningen til 20 mio. 
mennesker, og der vil samtidig være en øget risiko for oversvømmelser, fordi skovområder og 
vådområder ved flodbredderne går tabt. Andrageren kræver, at planerne bliver standset, at der 
træffes foranstaltninger til at beskytte de vilde arters rigdom og diversitet, og at der findes en 
bæredygtig løsning for alle involverede. Han mener, at fartøjerne bør tilpasses til floden, og 
ikke omvendt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. september 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Hensigten med den europæiske transportpolitik er at optimere den modale integrering/skiftet
af transportformer og virkningerne heraf med henblik på at tilfredsstille den stigende 
efterspørgsel efter transport, navnlig transport af voluminøst gods. Bedre indre vandveje kan 
spille en vigtig rolle, særligt hvad angår skift mellem transportformer for voluminøst gods. De 
indre vandveje er et afgørende supplement i sig selv og i kombination med andre 
transportformer.
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I 2006 iværksatte Kommissionen et integreret europæisk handlingsprogram for transport ad 
indre vandveje (Naiades). Programmet er udarbejdet efter en grundig vurdering og omfattende 
høringsprocedure med medlemsstaterne og industrien. Det har fået opbakning fra Europa-
Parlamentet og Ministerrådet og sigter mod at fremme transporten ad de indre vandveje som 
en af de mest økonomisk effektive, miljøvenlige og sikre transportformer. Et af programmets 
vigtigste formål er at vedligeholde og forbedre farbarheden på nettet.

Donau indgår i det transeuropæiske net af indre vandveje som defineret i beslutning nr. 
884/2004/EF om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske 
transportnet (TEN-T). I henhold til retningslinjerne skal nettets vandveje mindst opfylde de 
tekniske specifikationer, der gælder for vandveje af klasse IV, som giver passagemulighed for 
et skib på 80–85 meters længde og 9,50 meters bredde.
Kommissionen er interesseret i at støtte relevante projekter af fælles interesse, og den 
strækning af Donau, som andrageren omtaler, er opført i bilag III til beslutning 884/2004/EF 
som del af det prioriterede projekt 18: Vandvejskorridor Rhinen/Meuse-Main-Donau.

Kommissionen støtter under alle omstændigheder ikke projekter, der ikke overholder 
Fællesskabets relevante miljølovgivning. Hvad angår Donau, der giver passagemulighed for 
skibe på over 1.350 tons, kræver EU-lovgivningen, at der foretages en fuldstændig vurdering 
af indvirkningerne på miljøet (VVM), herunder en offentlig høring, i overensstemmelse med 
VVM-direktivet 85/337/EØF, som ændret ved direktiv 97/11/EF1 og 2003/35/EF2. Desuden 
indeholder fugledirektivet3 (79/409/EØF) og habitatdirektivet4 (92/43/EØF) specifikke krav 
med hensyn til beskyttelse af vilde fugle og andre dyr og planter samt udsatte habitater, navnlig 
Natura 2000-områder. Store strækninger af Donau er blevet klassificeret som sådanne 
områder og er derfor omfattet af bestemmelserne i EU's naturdirektiver om naturbeskyttelse.
Endvidere fastsættes det i vandrammedirektivet5, at alt vand (floder, søer, grundvand og 
kystvande) i princippet skal opnå/bevare en god tilstand inden 2015, og at det ikke er tilladt at 
forringe vandtilstanden. Ethvert nyt projekt for bæredygtig udvikling (f.eks. projekter 
vedrørende transport ad indre vandveje) skal måles i forhold til disse bestemmelser. Hvad
angår Donau, har transport- og miljøforvaltningerne samt Kommissionens relevante 
tjenestegrene udarbejdet en "fælleserklæring om vejledende principper for udviklingen af 
sejlads på indre vandveje og miljøbeskyttelse på Donaus flodbækken"6, der er blevet vedtaget 
af kommissionen for skibsfart på Donau (Danube Navigation Commission) og den 
internationale kommission for beskyttelse af Donau (International Commission for the 
Protection of the Danube River).

Den miljøkonsekvensvurdering, der er fastsat i henhold til den nationale lovgivning i Østrig, 
er i øjeblikket ved at blive foretaget. Den består af høringsfaser og en høring med 
projektlederen og forvaltningsmyndighederne, hvor offentligheden samt ngo'er kan udtrykke 
deres synspunkter og komme med bemærkninger, inden der træffes en beslutning om det 
endelige projekt. I henhold til artikel 8 i VVM-direktivet skal de resultater og oplysninger, 

                                               
1 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5.
2 EUT L 156 af 26.5.2003, s. 17.
3 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1.
4 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
5 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
6 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm.
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som er indhentet under vurderingsprocessen, tages i betragtning i forbindelse med den 
administrative beslutning om projektet.

Konklusion

I betragtning af de omtalte fremskridt med hensyn til de berørte østrigske myndigheders 
accept af VVM og eftersom VVM-procedurerne er igangværende, lader det til, at alle 
foranstaltninger er blevet truffet for at overholde EU-lovgivningen og beskytte dyre- og 
plantearter samt bestemmelsen om drikkevand. Desuden tager de hidtil trufne 
foranstaltninger, som det er nævnt i miljøkonsekvensvurderingen, sigte på at genetablere 
flodbreddernes naturlige forhold med henblik på at beskytte dyr og planter og fjerne den 
unødvendige infrastruktur, der tidligere er blevet bygget."


