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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0832/2008, του Anton Huber, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
έκκληση για αναστολή της χρηματοδότησης ερευνητικού προγράμματος που 
αφορά την πλοϊμότητα του Δούναβη, ιδιαίτερα δε του τμήματος μεταξύ 
Straubing και Vilshofen

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει ώστε να ανασταλεί η 
χρηματοδότηση ΔΕΔ για το ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά την πλοϊμότητα του Δούναβη, 
έως ότου διασφαλιστεί ότι η μελέτη θα διεξαχθεί κατά τρόπο ουδέτερο και αντικειμενικό. Ο 
αναφέρων δηλώνει ότι η εταιρεία που είναι αρμόδια για τη μελέτη, η «RMD Wasserstrassen 
GmbH» ασκεί πίεση παρασκηνιακά για χρήση συστήματος τεχνητών φραγμάτων το οποίο 
απορρίφθηκε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας για περιβαλλοντικούς και 
οικονομικούς λόγους κατόπιν ακρόασης πραγματογνωμόνων. Η αύξηση της στάθμης των 
υδάτων του Δούναβη μεταξύ Straubing και Vilshofen λόγω των εν λόγω τεχνητών 
φραγμάτων θα προκαλούσε την καταστροφή του οικοσυστήματος σε έναν από τους 
σημαντικότερους υγροβιότοπους στη νότια Γερμανία, και ο αναφέρων τονίζει ότι στην εν 
λόγω υπόθεση έχει σημειωθεί κατάφωρη περιφρόνηση σειράς νομικών πράξεων της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Ο αναφέρων καλεί την Επιτροπή να παρέμβει προκειμένου να εμποδίσει τη χρηματοδότηση 
ΔΕΔ για πρόσθετες μελέτες ανεξάρτητα από τις διάφορες υφιστάμενες λύσεις που αφορούν 
την πλοϊμότητα του Δούναβη μεταξύ του Straubing και του Vilshofen, ισχυριζόμενος ότι η 
«RMD Wasserstrassen GmbH» δεν είναι ουδέτερη και αμερόληπτη. 
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Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η RMD ασκεί πιέσεις για τη χρήση συστήματος τεχνητών 
φραγμάτων το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει την καταστροφή του οικοσυστήματος σε 
μια από τις πιο σημαντικές ζώνες υγροτόπου στη νότια Γερμανία.
Ο αναφέρων τονίζει ότι υπήρξε κατάφωρη περιφρόνηση των νομικών απαιτήσεων της ΕΕ 
όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. 

Η συγχρηματοδότηση σχεδίων από τον προϋπολογισμό του ΔΕΔ-Μ προϋποθέτει ότι το 
σχέδιο θα συμμορφώνεται προς το σύνολο της κοινοτικής νομοθεσίας, περιλαμβανομένων 
των περιβαλλοντικών οδηγιών. 

Ο άξονας της εσωτερικής πλωτής οδού «Ρήνος/Meuse-Main-Δούναβης» είναι ένα από τα 
σχέδια προτεραιότητας που προβλέπονται στους προσανατολισμούς ΔΕΔ-Μ1. Η 
μακροπρόθεσμη φύση των έργων υποδομής που περιλαμβάνονται στο πολυετές πρόγραμμα 
(ΠΠ) χρηματοδότησης του ΔΕΔ-Μ 2007-2013 σημαίνει ότι ορισμένα έργα ενδέχεται ακόμη 
να βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης όλων των σχετικών διαδικαστικών σταδίων 
όπως η ολοκλήρωση μιας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) όπως απαιτείται 
από την οδηγία ΕΠΕ2, η εκτίμηση των επιπτώσεων σε τόπους του δικτύου Natura 2000 
σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους3 και διαδικασίες με βάση τις 
υποχρεωτικές διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 7, της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα4. 
Συνεπώς, ορισμένες αποφάσεις χρηματοδότησης έργων που συμπεριλαμβάνονται στο ΠΠ θα 
περιλαμβάνουν ορισμένα κριτήρια αναφοράς σχετικά με την ανάγκη ολοκλήρωσης και 
υποβολής περαιτέρω λεπτομερών στοιχείων για περιβαλλοντικές διαδικασίες.

Η Ευρωπαία Συντονίστρια για τις Εσωτερικές Πλωτές Μεταφορές, κ. Karla Peijs, 
επισκέφθηκε το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο 
Περιβάλλοντος τον Ιανουάριο. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Straubing τον Φεβρουάριο όπου 
είχε την ευκαιρία να γνωρίσει αρχικά πληθώρα περιβαλλοντικών οργανώσεων, κατόπιν τους 
τοπικούς και εθνικούς επιχειρηματίες και τέλος μια επιλεγμένη ομάδα προσωπικοτήτων και 
από τις δύο πλευρές.

Έχοντας ακούσει τις ανησυχίες και τα παράπονα και των δύο πλευρών, η Συντονίστρια 
πρότεινε τη σύσταση μιας κοινής Ομάδας Παρακολούθησης, με περιβαλλοντικούς ειδικούς 
και ειδικούς μεταφορών, οι οποίοι θα παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της μελέτης για τις 
επιπτώσεις στον οικότοπο του Δούναβη, ανεξάρτητα από τις προτάσεις που είχαν διατυπωθεί 
προηγουμένως. Επιπλέον, όλοι όσοι ήταν παρόντες συμφώνησαν να συμπεριλάβουν 
λεπτομερή ανάλυση σε σχέση με το πόσο θα μειωθεί ο φόρτος στο συνολικό περιφερειακό 
περιβάλλον εξαιτίας του ότι θα μεταφερθεί ορισμένη ποσότητα εμπορευματικών μεταφορών 
από τους περιφερειακούς αυτοκινητοδρόμους στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές. 

                                               
1  Απόφαση αριθ. 884/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη 
του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

2 Οδηγία 97/11/EΚ  του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για 
την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.
3 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας
4 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.
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Η Ομάδα Παρακολούθησης θα συστηθεί από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών υπό 
την προεδρία ξακουστού ανεξάρτητου ειδικού επιστήμονα. Η Ομάδα θα περιλαμβάνει 
ειδικούς από τον τομέα μεταφορών καθώς και από τον τομέα του περιβάλλοντος. Ο στόχος 
αυτής της Ομάδας θα είναι να στηρίξει τις δραστηριότητες του Ομοσπονδιακού Υπουργείου 
Μεταφορών, όχι μόνο κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων στον ποταμό σύμφωνα με τη λύση 
που θα επιλεγεί, αλλά και, κάτι ακόμα πιο σημαντικό, να αξιολογήσει τη σημασία των 
βιώσιμων εσωτερικών μεταφορών, περιλαμβανομένου του σιδηρόδρομου, για τη συνολική 
περιφερειακή κυκλοφορία, και συνεπώς του συνολικού περιβαλλοντικού αντικτύπου εξαιτίας 
της αυξανόμενης ζήτησης των μεταφορών εμπορευμάτων.

Ταυτόχρονα, οι διοικήσεις μεταφορών και περιβάλλοντος όλων των παρόχθιων χωρών του 
Δούναβη, μαζί με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, εκπόνησαν την «Κοινή δήλωση για τις 
κατευθυντήριες αρχές σχετικά με την ανάπτυξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και την 
περιβαλλοντική προστασία στη λεκάνη απορροής του Δούναβη»1. Η κοινή δήλωση 
εγκρίθηκε επισήμως από τις σχετικές επιτροπές βάσει του διεθνούς δικαίου: την Επιτροπή 
Ναυσιπλοΐας του Δούναβη και την Επιτροπή Προστασίας του Ποταμού Δούναβη. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή σχεδιάζει να παρακολουθεί στενά τις περαιτέρω εξελίξεις.  Η κοινοτική 
χρηματοδότηση για επόμενες κατασκευές δεν θα καταβληθεί έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι 
απαιτούμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής εκτίμησης και ληφθεί δεόντως υπόψη το 
αποτέλεσμά τους για την επιλογή της νέας λύσης και τη χορήγηση της τελικής άδειας 
κατασκευής.

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


