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Tárgy: Az Anton Huber, német állampolgár által benyújtott 0832/2008. számú 
petíció a Duna Staubing és Vilshofen közötti szakaszának hajózhatóságára 
vonatkozó vizsgálat céljaira megítélt támogatások leállítására vonatkozó 
kérelemről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy avatkozzon közbe, és állítsa le a 
Duna hajózhatóságára vonatkozó vizsgálat céljaira megítélt TEN-támogatásokat, ameddig 
nem biztosított, hogy az adott vizsgálat semlegesen és objektívan folyik. A petíció benyújtója 
rámutat, hogy a vizsgálatért felelős vállalat, az „RMD Wasserstrassen GmbH” a kulisszák 
mögött lobbitevékenységet folytat a vízlépcső érdekében, amelyet a szövetségi kormány egy 
szakértői konzultációt követően ökológiai és gazdasági okokból elutasított. A Duna vízlépcső 
segítségével történő feltöltése a Staubing és Vilshofen közötti szakaszon az egyik 
legjelentősebb dél-németországi folyó vízterületén található ökoszisztéma elpusztulásához 
vezet, és a petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy ebben az ügyben több, az adott területen 
érvényben lévő uniós jogszabályt is durván megsértenek. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy avatkozzon közbe, és állítsa le a 
Duna Straubing és Vilshofen közötti szakaszának hajózhatóságára vonatkozó, a jelenlegi 
eltérő megoldásoktól független további vizsgálatok céljaira megítélt TEN-támogatásokat azon 
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állítások alapján, hogy az „RMD Wasserstrassen GmbH” tevékenysége nem tekinthető 
semlegesnek és objektívnek. 
A petíció benyújtója azt állítja, hogy az „RMD Wasserstrassen GmbH” lobbitevékenységet 
folytat egy vízlépcső érdekében, amely az egyik legjelentősebb dél-németországi vizes 
élőhelyen található ökoszisztéma elpusztulásához vezethet.
A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy a közbeszerzés tekintetében nyilvánvalóan 
figyelmen kívül hagyják az európai uniós jogi követelményeket. 

A projekteknek a TEN-T költségvetéséből történő társfinanszírozása az összes közösségi 
jogszabály, többek között a környezetvédelmi irányelvek betartásától függ. 

A Rajna/Maas (Meuse)–Majna–Duna folyami csatorna a TEN-T-re vonatkozó 
iránymutatásokban1 meghatározott, kiemelt fontosságú projektek közé tartozik. A TEN-T 
2007–2013-ra szóló, finanszírozásra vonatkozó többéves programjában szereplő 
infrastrukturális projektek hosszú távú jellegénél fogva előfordulhat, hogy egyes projektek 
még mindig a vonatkozó eljárási lépések megtételének folyamatánál tartanak, mint például a 
KHV-irányelv2 alapján előírt környezeti hatásvizsgálat elvégzése, az élőhelyvédelmi irányelv3

6. cikke szerint a Natura 2000 területekre gyakorolt hatások vizsgálata, valamint a vízügyi 
keretirányelv4 4. cikkének (7) bekezdésében foglalt kötelező rendelkezések végrehajtása. 
Ezért bizonyos, a többéves programban szereplő projektekre vonatkozó finanszírozási 
határozatok magukban foglalják majd a teljesítéssel és a környezetvédelmi eljárásokra 
vonatkozó további részletek benyújtásával kapcsolatos főbb határidőket.

Az európai belvízi hajózással foglalkozó koordinátor, Karla Peijs januárban látogatást tett a 
Szövetségi Közlekedési Minisztériumnál és a Szövetségi Környezetvédelmi Minisztériumnál. 
Majd februárban ellátogatott Straubingba, ahol először is lehetőség nyílt arra, hogy több 
környezetvédelmi csoporttal, másodsorban helyi és nemzeti vállalkozókkal, végül pedig egy 
mindkét fél meghatározó személyiségeiből álló csoporttal találkozzon.

Miután mindkét fél aggályait és panaszait meghallgatta, a koordinátor egy közös ellenőrző 
csoport létrehozását indítványozta, amelynek a környezetvédelemmel és a közlekedéssel 
foglalkozó szakértők egyaránt tagjai, és amely szorosan nyomon követi majd a Duna mentén 
található élőhelyekre gyakorolt hatással kapcsolatos tanulmány elkészítését, a korábban 
megfogalmazott javaslatoktól függetlenül. Ezenfelül a jelenlevők közül mindenki 
beleegyezett abba, hogy részletes tanulmány készüljön az általános regionális környezet 
terhelésének csökkentéséről, amelyre a teheráru-szállítás bizonyos mennyiségének a 
regionális főútvonalakról a belvízi hajózáshoz történő áthelyezése nyomán kerülne sor. 

Az ellenőrző csoportot a Szövetségi Közlekedési Minisztérium hozza létre, egy elismert 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 884/2004/EK határozata a transzeurópai közlekedési 
hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló 1692/96/EK határozat módosításáról. 

2 A Tanács 1997. március 3-i 97/11/EK irányelve az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról
3 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről
4 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve
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független szakértő elnökletével. A csoport tagjai között a közlekedési és a környezetvédelmi 
ágazatból is lesznek szakértők. A csoport célja, hogy támogatást nyújtson a Szövetségi 
Közlekedési Minisztérium tevékenységeihez, nem csupán a folyóra a kiválasztandó 
megoldásnak megfelelően gyakorolt hatás értékelése során, hanem emellett – és még 
hangsúlyosabban – arra is törekszik, hogy az általános regionális forgalom szempontjából 
értékelje a fenntartható szárazföldi szállítás, többek között a vasút jelentőségét, azaz a 
teheráru-szállítás iránti egyre növekvő kereslet miatt bekövetkező általános környezeti hatást.

Ugyanakkor a Duna menti országok közlekedési és környezetvédelmi igazgatásai a Bizottság 
szolgálataival közösen kidolgozták „A Duna vízgyűjtő területén a belvízi hajózásra és a 
környezetvédelemre vonatkozó együttes nyilatkozat” című dokumentumot1. Az együttes 
nyilatkozatot hivatalosan elfogadták a nemzetközi jog értelmében illetékes bizottságok: a 
Dunai Hajózási Bizottság és a Duna védelmével foglalkozó bizottság. 

Következtetés

A Bizottság azt tervezi, hogy szorosan nyomon követi a további fejleményeket. A későbbi
munkálatokra vonatkozó közösségi finanszírozást csak akkor fizetik majd ki, amikor lezárul a 
környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos összes szükséges eljárás, és azok eredményét 
kellőképpen figyelembe veszik az új megoldás kiválasztásához, valamint a végleges engedély 
megadásához. 

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


