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Suġġett: Petizzjoni 0832/2008, imressqa minn Anton Huber, ta’ nazzjonalità
Ġermaniża, li jitlob li l-fondi għall-programm ta’ riċerka dwar in-navigabiltà 
tad-Danubju jkunu mblukkata, u b’mod partikulari l-parti bejn Straubing u 
Vilshofen

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni biex jimblokka l-fondi TEN 
għall-programm ta’ riċerka dwar in-navigabiltà tad-Danubju sakemm ikun żgurat li l-istudju 
jitwettaq b’mod newtrali u oġġettiv.  Il-petizzjonant jgħid li l-kumpanija responsabbli għall-
istudju, 'RMD Wasserstrassen GmbH' qed tfittex appoġġ minn wara l-kwinti għal sistema ta’ 
baraxxijiet li kienet twarrbet mill-gvern Federali Ġermaniż minħabba raġunijiet ambjentali u 
ekonomiċi wara li kienu nstemgħu l-esperti.  Jekk jogħla l-livell tal-ilma tad-Danubju bejn 
Straubing u Vilshofen permezz ta’ dawn il-baraxxijiet, dan iwassal għall-qerda tal-ekosistema 
f’waħda miż-żoni l-aktar importanti ta’ art mistagħdra fil-Ġermanja tan-Danubju , u l-
petizzjonant jenfasizza li f’dan il-każ kien hemm nuqqas sfaċċat ta’ konformità ma’ għadd ta’ 
atti legali tal-UE. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Novembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet  fil-20 ta’ Marzu 2009

Il-petizzjonant jitlob lill-Kummissjoni biex tintervjeni u twaqqaf il-fondi TEN għall-istudji 
miżjuda indipendenti minn soluzzjonijiet varjanti kurrenti li jikkonċernaw il-kanali tal-ilma 
tad-Danubju bejn Straubing u Vilshofen fuq allegazzjonijiet li l-'RMD Wasserstrassen GmbH' 
ma jżommux newtralità u oġġettività. 
Il-petizzjonant jallega li RMD qiegħed jagħmel lobbying għal sistema ta’ baraxxijiet li jistgħu 
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jikkawżaw id-distruzzjoni tal-ekosistema f’waħda mill-aktar lokalitajiet ta’ zona umda fin-
Nofsinhar tal-Ġermanja.
Il-petizzjonant jenfasizza li kien hemm stfratterija bl-addoċċ tar-rekwiżiti legali tal-UE bħala 
kisba pubblika. 

Il-kofinanzjament tal-proġetti mill-baġit tat-TEN-T huwa kondizzjonali fuq il-proġett li 
jirrispetta l-leġiżlazzjoni tal-Komunità kollha, inklużi d-Direttivi ambjentali. 

L-assi tal-kanali interni tal-ilma tar-Rhine/Meuse-Main-Danube hija waħda mill-proġetti mill-
prijoritajiet identifikati mil-linjigwidi tat-TEN-T1. Il-proġetti tal-infrastruttura tan-natura tat-
terminu fit-tul fil-Programm Multi-Annwali (MAP) għall-fondi jfisser li xi proġetti jistgħu 
jkunu għadhom fil-proċess tat-tkomplija tal-passi tal-proċedura relevanti bħat-tkomplija tal-
evalwazzjoni tal-impatt ambjentali (EIA) kif mitlub taħt id-Direttiva EIA2, l-evalwazzjoni tal-
impatti fuq is-siti Natura 2000 skont l-Art. 6 tad-Direttiva tal-Ħabitats3 u d-dispożizzjonijiet 
mandatorji tal-artikolu 4(7) tad-Direttiva tal-qafas dwar l-Ilma4. Għalhekk xi deċiżjonijiet 
għall-fondi tal-proġetti fil-MAP se jinkludu plier tal-mili relatati mal-ħtieġa li jiġu kompleti u 
sottomessi b’aktar dettall dwar il-proċeduri ambjentali.

Il-Koordinatur tal-Kanali interni tal-Ilma Ewropew, s-Sinjura Karla Peijs, marret il-Ministeru 
Federali tat-Trasport u l-Ministeru Federali tal-Ambjent f’Jannar. Sussegwentament switilha 
żjara fi Straubing fi Frar fejn kellha l-opportunità li tiltaqà ma’ varjetà mifruxa ta’ gruppi 
ambjentali, kif ukoll ma’ imprendituri u grupp ta’ personalitajiet selezzjonati miż-żewġ naħat.

Wara li nstema’ t-tħassib u l-ilmenti taż-żewġ naħat, il-Koordinatur ippropona waqfa ta’ 
Grupp ta’ Moniteraġġ, bejn l-esperti ambjentali u tat-trasport, li jsegwu mill-viċin l-iżvilupp 
tal-istudju tal-effett fuq il-ħabitat tad-Danubju, independentament minn proposti fformulati 
preċedentament. Barra dan dawk kollha li kienu preżenti qablu li jinkludu analiżi ddettaljata 
tat-taffija fuq l-iżvilupp tal-ambjent reġjunali dovut għat-trasferiment ta’ ċerta kwantità ta’ 
trasport mit-toroq prinċipali reġjonali għall-kanali interni tal-ilma . 

Il-Grupp ta’ Moniteraġġ se jitwaqqaf mill-Ministeru Federali tat-Trasport taħt il-presidenza 
ta’ espert indipendenti magħruf. Il-Grupp se jinkludi speċjalisti mis-settur tat-trasport kif 
ukoll mis-settur ambjentali. L-għan ta’ dan il-Grupp għandu jkn li jsostni l-attivitajiet tal-
Ministeru Federali tat-Trasport,  mhux biss fl-evalwazzjoni tal-impatt fuq ix-xmara skont is-
soluzzjoni li għandha tintgħażel, iżda ukoll, u aktar sinifikattiv, biex tiġi evalwata l-
importanza tat-trasport tal-kanali interni inklużi l-binarji, għat-traffiku kollu tar-reġjun u 
għalhekk tal-impatt ambjentali kollu dovut għad-domanda tat-trasportazzjoni tat-tagħbija li 
qed tikber.

                                               
1  Id-deċiżjoni 884/2004/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 204 li temenda d-deċiżjoni 
1692/96/KE dwar il-linjigwidi tal-Komunità għall-iżvilupp tan-network tat-trasport trans-Ewropew. 

2 Id-direttiva tal-Kunsill 97/11/KE tat- 3 ta’ Marzu 1997 li temenda d-direttiva 85/337/KEE 
dwar l-evalwazzjoni ta’ ċerti proġetti  pubbliċi u privati dwar l-ambjent.
3 Id-direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats 
naturali tal-fauna u l-flora slavaġ.
4 Id-direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 
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Fl-istess ħin, l-amministrazzjonijiet tat-trasport u l-ambjent tal-pajjiżi max-xatt tax-xmara tad-
Danubju kollu, flimkien mas-servizzi tal-Kummissjoni, żviluppaw “Evalwazzjoni Konġunta 
dwar il-Prinċipji Gwidi għall-Iżvilupp tal-Protezzjoni tal-Kanali Interni tal-Ilma fil-Fond tax-
Xmara tad-Danubju"1. L-Evalwazzjoni Konġunta ġiet adottata uffiċjalment mill-
Kummissjonijiet relevanti taħt il-Liġi Internazzjonali: Il-Kummissjoni dwar il-Kanali tal-Ilma 
tad-Danubju u l-Kummissjoni dwar il-Protezzjoni tax-Xmara Danubju. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tippjana li ssegwi l-iżviluppi li jridu jsiru mill-viċin.  Il-fondi tal-Komunità 
għall-kostruzzjoni sussegwenti mhux se jiġi żbursat sakemm il-proċeduri tal–evalwazzjoni 
ambjentali mitluba jitkomplew u r-riżultat dovut jiġi kkunsidrat għall-għażla tas-soluzzjoni l-
ġdida u l-kunsens finali għall-iżvilupp. 

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


