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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0832/2008 af Anton Huber, tysk statsborger, om anmodning om 
blokering af bevillinger til undersøgelsesprogrammet vedrørende 
besejlingsforholdene på Donau og navnlig strækningen mellem Staubing og 
Vilshofen

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind og blokere TEN-bevillingerne til 
undersøgelsesprogrammet vedrørende besejlingsforholdene på Donau, så længe det ikke er 
sikret, at den pågældende undersøgelse vil blive foretaget på en neutral og objektiv måde. 
Andrageren påpeger i denne sammenhæng, at den for undersøgelsen ansvarlige virksomhed, 
"RMD Wasserstrassen GmbH", bag kulisserne driver lobbyisme til fordel for 
stemmeværkstrin, hvilket forbundsregeringen efter en eksperthøring havde forkastet af 
økologiske og økonomiske årsager. Opfyldningen af Donau på strækningen mellem Staubing 
og Vilshofen ved hjælp af stemmeværkstrin vil føre til en ødelæggelse af økosystemet i et af 
de mest betydningsfulde flodområder i Sydtyskland, og andrageren understreger, at der i 
indeværende sag er tale om en grov tilsidesættelse af en række af EU's på området gældende 
retsakter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

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

"Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind og blokere TEN-bevillingerne til 
nye undersøgelser, som er uafhængige af de aktuelle løsningsmodeller, af 
besejlingsforholdene på Donau på strækningen mellem Straubing og Vilshofen, da "RMD 
Wasserstrassen GmbH" ifølge andrageren ikke er neutral og objektiv. 
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Andrageren hævder, at RMD driver lobbyisme til fordel for et stemmeværkssystem, som kan 
føre til en ødelæggelse af økosystemet i et af de mest betydningsfulde flodområder i 
Sydtyskland.
Andrageren understreger, at der er tale om en grov tilsidesættelse af EU's lovgivningsmæssige 
krav til offentlige indkøb. 

Samfinansieringen af projekter på TEN-T-budgettet er betinget af, at projektet overholder al 
fællesskabslovgivning, herunder miljødirektiverne. 

Den indre vandvejsakse Rhinen/Meuse-Main-Danou er et af de projekter, der er prioriteret i 
TEN-T-retningslinjerne1. Da infrastrukturprojekterne, der skal finansieres under det flerårige 
TEN-T-program for 2007-2013, er langsigtede, vil nogle projekter endnu ikke have 
gennemgået alle relevante procedurer, såsom fuldførelsen af en vurdering af indvirkningerne 
på miljøet (VVM) i henhold til VVM-direktivet2, vurderingen af deres indvirkning på Natura 
2000-områder jf. habitatdirektivets artikel 6 og de obligatoriske bestemmelser i 
vandrammedirektivets artikel 4, stk. 7. Derfor vil nogle afgørelser om finansiering af 
projekter, der er omfattet af det flerårige program, have delmål i forbindelse med behovet for 
at gennemføre og forelægge yderligere oplysninger om miljømæssige procedurer.

Koordinatoren for de europæiske indre vandveje, Karla Peijs, besøgte i januar det tyske 
trafikministerium og miljøministerium. Efterfølgende besøgte hun Straubing i februar, hvor 
hun først fik mulighed for at møde en lang række miljøgrupper, dernæst de lokale og 
nationale entreprenører og afslutningsvis en udvalgt gruppe af personer fra de to sider.

Efter at lyttet til begge siders bekymringer og klagepunkter foreslog koordinatoren at etablere 
en fælles overvågningsgruppe af miljø- og transporteksperter, som nøje skal følge 
fremskridtene i undersøgelsen af indvirkningerne på Donauområdet uafhængigt af de tidligere 
formulerede forslag. Derudover blev alle de tilstedeværende enige om at inkludere en grundig 
analyse af, i hvilket omfang det ville gavne det regionale miljø at fragte en specifik mængde 
gods via indre vandveje frem for via de regionale hovedveje. 

Overvågningsgruppen etableres af det tyske trafikministerium under ledelse af en anset 
uafhængig ekspert. Gruppen vil bestå af specialister fra både transport- og miljøsektoren. 
Gruppen skal støtte det tyske trafikministeriums aktiviteter, ikke alene i evalueringen af den 
valgte løsningsmodels indvirkning på floden, men også, hvilket er endnu mere væsentligt, i 
vurderingen af, hvilken betydning bæredygtig landtransport, herunder togtransport, har for 
den samlede regionale trafik og dermed for den samlede indvirkning på miljøet som følge af 
det voksende behov for godstransport.

Samtidig har transport- og miljøforvaltningerne i alle lande, der støder op til Donaufloden, i 
fællesskab med Kommissionens tjenestegrene udarbejdet en "fælleserklæring om vejledende 

                                               
1  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 884/2004/EF af 29. april 2004 om ændring af beslutning nr. 
1692/96/EF om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet. 
2 Rådets Direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse 
offentlige og private projekters indvirkning på miljøet.
3 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger.
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principper for udviklingen af sejlads på indre vandveje og miljøbeskyttelse på Donaus 
flodbækken"1. Fælleserklæringen er officielt blevet vedtaget af de relevante udvalg under 
folkeretten: Udvalget for skibsfart på Donau og udvalget for beskyttelse af Donau. 

Konklusion

Kommissionen vil følge udviklingen tæt.  Der vil ikke blive udbetalt fællesskabsstøtte til nye 
anlægsarbejder, før alle påkrævede miljøvurderingsprocedurer er gennemført, og resultaterne 
behørigt indgår i valget af den nye løsningsmodel og den endelige anlægstilladelse."

                                               
1 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm


