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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0419/2008, ingiven av Rolf Jürgens (tysk/österrikisk 
medborgare?) om omläggningen av Donau

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot omläggningen av Donau inom ramen för planerna för 
transeuropeiska transportnätverk. Han varnar för att merparten av de flodlandskap och de 
flodnära skogar som fortfarande finns i Europa kommer att ödeläggas om planerna 
genomförs. På grund av den planerade nedsänkningen av floden mellan Wien och Bratislava 
måste också andra delar längre nedströms anpassas. Enligt framställaren kommer härigenom 
ett stort antal djur- och växtarter att utrotas. Planerna påverkar också grundvattennivån och 
därmed dricksvattenförsörjningen för 20 miljoner människor. Dessutom blir risken för 
översvämning större genom förlusten av flodnära skogar och översvämningsområden. 
Framställaren vill att planerna stoppas, att mångfalden och artrikedomen bevaras samt att en 
hållbar lösning hittas för samtliga behov. Framställaren anser att fartyg på floden måste 
anpassas och inte tvärtom.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 2 september 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009

Den europeiska transportpolitiken syftar till att optimera integrering av/övergång till andra 
transportsätt och kompletterande effekter för att tillgodose ökande efterfrågan på transporter, 
särskilt för skrymmande gods. Förbättrade inre vattenvägar kan spela en viktig roll särskilt när 
det gäller övergång till andra transportsätt för skrymmande gods. Inre vattenvägar är ett 
nyckelkomplement både fristående och i kombination med andra transportsätt.
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Under 2006 lanserade kommissionen ett europeiskt åtgärdsprogram för transport på inre 
vattenvägar kallat Naiades. Programmet bygger på en noggrann bedömning och ett 
omfattande samråd med medlemsstater och industrin. Det har godkänts av Europaparlamentet 
och ministerrådet och syftar till att främja transporter på inre vattenvägar som ett av de mest 
ekonomiskt effektiva, miljövänliga och säkra transportsätten. En av huvudmålsättningarna är 
att bibehålla och förbättra nätets farbarhet. 

Donau är en del av det transeuropeiska nätet av inre vattenvägar enligt definitionen i beslut 
(EG) nr 884/2004 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T). Enligt dessa riktlinjer ska en miniminivå för de tekniska 
egenskaperna för de vattenvägar som ingår i nätverket överensstämma med riktlinjerna för en 
vattenväg i klass IV som tillåter fartyg att passera som är 80–85 m långa och 9,50 m breda. 

Kommissionen är angelägen om att stödja lämpliga projekt av gemensamt intresse och den 
sträckning av Donau som framställaren belyser ingår i bilaga III i beslut (EG) nr 884/2004 
som en del av prioriterat projekt 18: Inre vattenvägar utefter axeln Rhen/Maas–Main–Donau.

Kommissionen stöder inga projekt som inte uppfyller relevant gemenskapslagstiftning på 
miljöområdet. När det gäller Donau, där fartyg på över 1 350 ton tillåts passera krävs i 
europeisk lagstiftning att en fullständig miljökonsekvensbedömning genomförs, inklusive 
samråd med allmänheten enligt direktiv 85/337/EEG, ändrat genom direktiven 97/11/EG1 och 
2003/35/EG2). Fågeldirektivet3 (79/409/EEG) och direktivet om livsmiljöer4 (92/43/EEG) 
innehåller specifika krav för bevarande av vilda fåglar och andra djur och växtarter liksom 
känsliga livsmiljöer, särskilt i Natura 2000-områden. Mycket stora delar av Donau har 
klassificerats som sådana områden och omfattas därför av bestämmelserna om bevarande av 
naturen i EU:s naturdirektiv. I ramdirektivet om vatten5 anges dessutom att alla slags vatten 
(floder, sjöar, grundvatten, kustvatten) ska uppnå/bibehålla god status år 2015 och att ingen 
försämring av vattenstatusen tillåts. Eventuella nya projekt för hållbar utveckling (dvs. projekt 
för inre vattenvägar) ska bedömas i förhållande till dessa bestämmelser. I Donaus fall har 
miljö- och transportmyndigheterna liksom lämpliga enheter inom kommissionen utarbetat 
gemensamma principer i ett ”Gemensamt uttalande om riktlinjer för utveckling av sjöfart på 
inre vattenvägar och skydd av miljön i Donaus flodområde” som har antagits både av Donaus 
sjöfartskommission och Internationella kommissionen för skydd av Donau6.

Förfarandet för att bedöma påverkan enligt nationell lag i Österrike pågår för närvarande. Det 
innefattar samråd och en utfrågning med initiativtagaren och administrativa myndigheter, där 
allmänheten, inklusive icke-statliga organisationer, kan uttrycka sin uppfattning och lämna 
kommentarer innan ett beslut om det slutliga projektet fattas. Enligt artikel 8 i direktivet om 
bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt måste resultat och 
information som samlats in under bedömningsprocessen beaktas i det administrativa 
förfarandet för projektbeslut.

                                               
1 EGT L 73, 14.3.1997, s. 5.
2 EGT L 156, 14.3.1997, s. 17.
3 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1.
4 EGT L 206, 14.3.1997, s. 7.
5 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
6 Internet: http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm
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Slutsats

Med tanke på ovannämnda framsteg när det gäller berörda österrikiska myndigheters 
accepterande av direktivet om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt och med tanke på att förfaranden enligt detta direktiv pågår, förefaller det som 
om alla åtgärder har vidtagits för att uppfylla europeisk lagstiftning och skydda flora och 
fauna liksom dricksvattenförsörjning. Enligt vad som också redovisats i bedömningen av 
inverkan syftar de åtgärder som hittills vidtagits till att återupprätta de naturliga villkoren på 
flodbankerna för att skydda flora och fauna och undanröja onödig äldre infrastruktur.


