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Asia: Vetoomus nro 0832/2008, Anton Huber, Saksan kansalainen, rahoituksen 
jäädyttämisestä Tonavan liikennöintimahdollisuuksien tutkimusohjelmalle 
etenkin Straubingin ja Vilshofenin välisellä osuudella

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia toimimaan Tonavan 
liikennöintimahdollisuuksia koskevalle tutkimusohjelmalle annettavan rahoituksen 
jäädyttämiseksi, kunnes on varmistettu, että tutkimus toteutetaan puolueettomasti ja 
objektiivisesti. Vetoomuksen esittäjä toteaa, että tutkimuksesta vastaava yritys, RMD 
Wasserstrassen GmbH, edistää kulissien takana patojärjestelmää, jonka Saksan liittovaltion 
hallitus asiantuntijoita kuultuaan hylkäsi taloudellisista ja ympäristösyistä. Tonavan 
vedenpinnan nostaminen Straubingin ja Vilshofenin välillä näiden patojen avulla tuhoaisi 
Etelä-Saksan tärkeimpiin kuuluvan kosteikkoalueen ekosysteemin, ja vetoomuksen esittäjä 
korostaa, että tapaukseen liittyy useiden EU:n säädösten räikeitä rikkomuksia. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 10. marraskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia toimimaan, jotta Tonavan 
liikennöintimahdollisuuksia Straubingin ja Vilshofenin välillä koskevan nykyisistä 
ratkaisuvaihtoehdoista riippumattoman lisätutkimuksen rahoitus jäädytettäisiin. Hän väittää, 
ettei RMD Wasserstrassen GmbH ole asiassa puolueeton ja objektiivinen. 
Vetoomuksen esittäjä väittää, että RMD pyrkii edistämään patojärjestelmän rakentamista, 
mikä voisi aiheuttaa ekosysteemin tuhoutumisen yhdellä Etelä-Saksan tärkeimmistä 
kosteikkoalueista.
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Vetoomuksen esittäjä korostaa, että julkisia hankintoja koskevien EU:n säädösten vaatimuksia 
on räikeästi rikottu. 

Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) talousarviosta myönnettävän yhteisrahoituksen 
ehtona on, että hanke noudattaa kaikkia yhteisön säädöksiä, myös ympäristödirektiivejä. 

Sisävesiväylä Rein/Maas–Main–Tonava on yksi TEN-T-verkon suuntaviivoissa määritetyistä 
ensisijaisista hankkeista1. Monivuotiseen TEN-T-rahoitusohjelmaan (2007–2013) kuuluvien 
infrastruktuurihankkeiden pitkäaikaisesta luonteesta johtuu, että joidenkin hankkeiden osalta 
kaikkia asiaankuuluvia menettelyn vaiheita ei välttämättä vielä ole saatettu päätökseen. 
Hankkeista on tehtävä esimerkiksi YVA-direktiivissä edellytetty ympäristövaikutusten 
arviointi2 ja Natura 2000 -alueisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi luontotyyppidirektiivin3

6 artiklan ja vesipuitedirektiivin4 4 artiklan 7 kohdan pakottavien säännösten mukaisesti. 
Tästä syystä joidenkin monivuotisesta ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden 
rahoituspäätöksiin sisällytetään välitavoitteita, jotka koskevat ympäristömenettelyjen 
toteuttamisen ja näistä toimitettavien lisätietojen tarvetta.

Euroopan sisävesiväylien koordinaattori, Karla Peijs, vieraili liittovaltion 
liikenneministeriössä ja ympäristöministeriössä tammikuussa. Helmikuussa hän kävi 
Straubingissa, missä hänellä oli tilaisuus tavata ensinnäkin useita eri ympäristöryhmiä, 
toiseksi paikallisia ja kansallisia yrittäjiä ja lopulta valikoitu joukko molempien osapuolten 
edustajia.

Kuunneltuaan molempien osapuolten huolenaiheita ja valituksia, koordinaattori ehdotti 
yhteisen valvontaryhmän perustamista ympäristöasioiden ja liikenteen asiantuntijoiden välille. 
Tämä seuraa tarkasti ja aiemmin laadituista ehdotuksista riippumatta Tonavan 
elinympäristöön kohdistuvista vaikutuksista tehtävän tutkimuksen kehitystä. Lisäksi kaikki 
läsnäolleet sopivat ottavansa mukaan perusteellisen analyysin alueelliseen ympäristöön 
kokonaisuudessa kohdistuvasta helpotuksesta, kun tietty määrä kuljetuksista siirtyy 
alueellisilta maanteiltä sisävesiliikenteeseen. 

Valvontaryhmän asettaa liikenneministeriö, ja sitä johtaa maineikas riippumaton asiantuntija.
Ryhmä koostuu sekä liikenne- että ympäristöalan asiantuntijoista. Sen tavoitteena olisi tukea 
liittovaltion liikenneministeriön toimia, kun arvioidaan kunkin valittavana olevan ratkaisun 
vaikutuksia jokeen, ja mikä vielä tärkeämpää, kun arvioidaan kestävän maaliikenteen, siis 
myös rautatieliikenteen, merkitystä koko alueellisen liikenteen kannalta. Näin ryhmä tukisi 
rahtiliikenteen kasvavasta tarpeesta aiheutuvan kokonaisvaltaisen ympäristövaikutuksen 
arviointia.

Samanaikaisesti kaikkien Tonavan rannalla sijaitsevien maiden liikenne- ja 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 884/2004/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön 
suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi tehdyn päätöksen N:o 1692/96/EY 
muuttamisesta. 
2 Neuvoston direktiivi 97/11/EY, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1997, tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista.
3 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta.
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 lokakuuta 2000.
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ympäristöhallinnon viranomaiset yhdessä komission kanssa ovat kehitelleet yhteisen 
julkilausuman sisävesiliikenteen ja ympäristönsuojelun kehittämisen pääperiaatteista Tonavan 
jokialueella1. Kansainvälisen oikeuden nojalla asiaa käsittelevät toimikunnat, Tonavan 
laivaliikenteen toimikunta ja Tonavan suojelua käsittelevä toimikunta, ovat virallisesti 
hyväksyneet julkilausuman. 

Johtopäätös

Komissio aikoo seurata tulevaa kehitystä tarkasti. Yhteisön rahoitusta jatkorakentamista 
varten ei jaeta ennen kuin kaikki vaaditut ympäristöarvioinnin menettelyt on saatettu 
päätökseen ja niiden tulokset otettu asianmukaisesti huomioon uuden ratkaisun valinnassa ja 
lopullista lupaa myönnettäessä. 

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


