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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen de herindeling van de Donau in het kader van de plannen voor 
trans-Europese vervoersnetwerken. Hij waarschuwt ervoor dat als de plannen worden 
uitgevoerd het grootste deel van de in Europa resterende rivierlandschappen en ooibossen 
zullen worden verwoest. Vanwege de geplande verdieping van de rivier tussen Wenen en 
Bratislava moeten ook andere delen verder stroomafwaarts worden aangepast. Hierbij zal 
volgens indiener een groot aantal dier- en plantensoorten worden vernietigd. De plannen 
beïnvloeden ook de grondwaterstand en daarmee de drinkwatervoorziening voor twintig 
miljoen mensen. Bovendien wordt het risico van overstroming groter door het verlies van 
ooibossen en overloopgebieden. Indiener wil dat de plannen worden gestopt, dat de diversiteit 
en de soortenrijkdom wordt behouden, en dat een duurzame oplossing wordt gevonden voor 
alle behoeften. Indiener is van mening dat schepen aan de rivier moeten worden aangepast en 
niet andersom.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 september 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Het Europese vervoersbeleid heeft tot doel de integratie van en verschuivingen tussen 
verschillende vervoertakken en de complementaire effecten te optimaliseren om te voldoen 
aan de groeiende vervoersvraag, in het bijzonder voor volumineuze goederen. Een verbetering 
van binnenwateren kan een belangrijke rol spelen, vooral bij de verschuiving tussen 
vervoertakken voor volumineuze goederen. Binnenwateren zijn zowel van zichzelf als in 



PE423.638v01-00 2/3 CM\777574NL.doc

NL

combinatie met andere vervoermodi een belangrijk vervoerscomplement.
In 2006 heeft de Commissie onder de naam NAIADES een geïntegreerd Europees actieplan 
voor de binnenvaart gelanceerd. Dit plan is gebaseerd op een grondige beoordeling en een 
uitgebreide raadpleging van de lidstaten en het bedrijfsleven. Het is goedgekeurd door het 
Europees Parlement en de Raad van ministers en beoogt de bevordering van het vervoer over 
binnenwateren, aangezien dit één van de meest economisch efficiënte, milieuvriendelijke en 
veilige vervoertakken is. Een van de belangrijkste doelstellingen is de instandhouding en 
verbetering van de bevaarbaarheid van het netwerk. 

De Donau is een onderdeel van het netwerk van trans-Europese binnenwateren zoals 
gedefinieerd in Beschikking 884/2004/EG betreffende communautaire richtsnoeren voor de 
ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-V). Deze richtsnoeren geven aan 
dat de technische kenmerken van waterwegen binnen het netwerk minimaal moeten voldoen 
aan de vereisten die zijn vastgesteld voor waterwegen van klasse IV, welke schepen moeten 
doorlaten van 80-85 m lang en 9,50 m breed. 

De Commissie steunt graag projecten die het algemeen belang dienen. Het gedeelte van de 
Donau dat indiener noemt, is opgenomen in Bijlage III van Beschikking 884/2004/EG en 
wordt daar aangemerkt als deel van het prioritaire project nr. 18: rivierverbinding Rijn/Maas-
Main-Donau.

In elk geval ondersteunt de Commissie geen projecten die niet voldoen aan de relevante 
communautaire milieuwetgeving. In het geval van de Donau, die schepen van meer dan 1 350 
ton kan doorlaten, vereist de Europese wetgeving dat een volledige milieueffectbeoordeling 
(MEB) wordt uitgevoerd, inclusief een raadpleging van het publiek volgens de MEB-Richtlijn 
85/337/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG1 en Richtlijn 2003/35/EG2). Daarnaast 
bevatten de Vogelrichtlijn3 (79/409/EEG) en de Habitatrichtlijn4 (92/43/EEG) specifieke 
vereisten met betrekking tot de bescherming van wilde vogels en andere dieren- en 
plantensoorten, evenals kwetsbare habitats, met name in Natura 2000-gebieden. Zeer grote 
delen van de Donau zijn als zodanig aangemerkt en daarom gelden voor deze delen de 
bepalingen voor natuurbehoud uit de natuurrichtlijnen van de EU. Bovendien bepaalt de 
Kaderrichtlijn water5 dat alle wateren (rivieren, meren, grondwater, kustwateren) in principe 
uiterlijk in 2015 de status goed moeten hebben, en dat een verslechtering van de waterstatus 
niet is toegestaan. Alle nieuwe projecten voor duurzame ontwikkeling (bijv. 
binnenscheepvaartprojecten) moeten worden getoetst aan deze bepalingen. Met betrekking tot 
de Donau hebben instellingen voor milieu- en transportbeheer samen met de relevante 
Commissiediensten algemene beginselen opgesteld in een "gezamenlijke verklaring omtrent 
de richtsnoeren voor de ontwikkeling van de binnenvaart en milieubescherming in het 
stroomgebied van de Donau", welke zijn aangenomen door zowel de Commissie voor de 
bevaring van de Donau als de Internationale Commissie ter bescherming van de Donau6.

Op dit moment is de door de Oostenrijkse nationale wetgeving voorgeschreven 
                                               
1 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5
2 PB L 156 van 26.5.2003, blz. 17
3 PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1
4 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7
5 PB L327 van 22.12.2000, blz. 1
6 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm
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effectbeoordelingsprocedure gaande. Deze procedure behelst verschillende stadia van 
raadpleging en een hoorzitting met de promotor en bestuursorganen, waarbij het publiek, 
inclusief niet-gouvernementele organisaties, zijn mening kan uiten en opmerkingen kan 
maken alvorens een beslissing over het uiteindelijke project wordt genomen. Volgens artikel 8 
van de MEB-richtlijn moeten de uitkomsten en de informatie die tijdens het 
beoordelingsproces worden verzameld in overweging worden genomen bij de administratieve 
beslissingsprocedure voor het project.

Conclusie

Overwegende dat de MEB als onderdeel van de bovenstaande ontwikkelingen door de 
betrokken Oostenrijkse instanties is geaccepteerd, en dat de MEB-procedures nog niet zijn 
afgesloten, lijken alle maatregelen te zijn genomen om te voldoen aan de Europese wetgeving 
en om de flora en fauna en de drinkwatervoorziening te beschermen. Bovendien zijn de tot 
dusverre genomen maatregelen, zoals vermeld in de milieueffectbeoordeling, gericht op het 
herstel van de natuurlijke omstandigheden van de oevers ter bescherming van de flora en 
fauna, waarbij de onnodige infrastructuur uit het verleden wordt verwijderd.


