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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0832/2008, adresată de Anton Huber, de naționalitate germană, care 
solicită blocarea finanțării programului de cercetare privind navigabilitatea pe 
Dunăre, în special pe porțiunea dintre Straubing și Vilshofen

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Parlamentului European să intervină pentru a bloca finanțarea TEN pentru 
programul de cercetare privind navigabilitatea pe Dunăre până când va exista certitudinea că 
studiul se desfășoară într-o manieră neutră și obiectivă. Potrivit petiționarului, firma 
însărcinată cu efectuarea studiului, „RMD Wasserstrassen GmbH”, susține în secret 
înființarea unui sistem de baraje care a fost respins de către guvernul federal german din 
rațiuni economice și de mediu în urma audierii unui grup de experți. Ridicarea nivelului 
Dunării între Straubing și Vilshofen cu ajutorul acestor baraje poate provoca distrugerea 
ecosistemului în unul dintre cele mai importante zone umede din sud-vestul Germaniei, iar 
petiționarul accentuează existența unui dispreț flagrant pentru un număr de acte juridice ale 
UE în acest caz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiționarul solicită Comisiei să intervină pentru a bloca finanțarea TEN pentru efectuarea 
unor studii suplimentare, independente de soluțiile alternative actuale în ceea ce privește 
navigabilitatea pe Dunăre între Straubing și Vilshofen, reclamând lipsa de neutralitate și 
obiectivitate a „RMD Wasserstrassen GmbH”.

Petiționarul afirmă că RDM susține înființarea unui sistem de baraje care ar putea duce la 
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distrugerea ecosistemului în una din cele mai importante zone umede din sudul Germaniei.

Petiționarul subliniază faptul că au fost încălcate flagrant cerințele juridice ale UE în ceea ce 
privește achizițiile publice.

Pentru ca proiectele să fie cofinanțate din bugetul TEN-T, acestea trebuie să respecte 
legislația comunitară, inclusiv directivele în materie de mediu.

Axa fluvială Rin/Meuse-Main-Dunăre constituie unul dintre proiectele prioritare identificate 
în orientările TEN-T1. Caracterul de lungă durată al proiectelor de infrastructură cuprinse în 
Programul multianual TEN-T 2007-2013 pentru finanțare presupune că unele proiecte ar 
putea să se afle încă în proces de finalizare a tuturor etapelor procedurale relevante, cum ar fi 
realizarea unei evaluări a impactului asupra mediului (EIA), conform prevederilor directivei 
EIA2, a evaluării impacturilor asupra siturilor Natura 2000, în conformitate cu articolul 6 din 
directiva privind habitatele3 și cu dispozițiile obligatorii ale articolului 4 alineatul (7) din 
directiva-cadru privind apa4. Prin urmare, unele decizii de finanțare pentru proiectele cuprinse 
în programul multianual vor include indicatori privind necesitatea finalizării și a prezentării 
unor elemente suplimentare în ceea ce privește procedurile în materie de mediu.

În ianuarie, coordonatorul european pentru căile navigabile interioare, Karla Peijs, a vizitat 
Ministerul Federal al Transporturilor și Ministerul Federal al Mediului. Ulterior, în februarie, 
a făcut o vizită la Straubing, unde a avut ocazia să întâlnească, mai întâi, o varietate largă de 
grupuri militante pentru mediu, apoi întreprinzători locali și naționali și, în final, un grup atent 
ales, format din personalități aparținând ambelor tabere.

După ce a ascultat preocupările și plângerile ambelor tabere, coordonatoarea a propus crearea 
unui Grup de monitorizare comun, între experții din domeniul mediului și al transporturilor, 
care va urmări îndeaproape, independent de propunerile formulate anterior, evoluția studiului 
privind efectele asupra habitatului Dunării. În plus, toți cei prezenți au convenit asupra 
realizării unei analize detaliate privind atenuarea efectelor asupra mediului din regiune în 
ansamblu cauzate de transferul unei anumite cantități de mărfuri din zona autostrăzilor 
regionale către căile navigabile interioare.

Grupul de monitorizare va fi creat de Ministerul Federal al Transporturilor sub coordonarea 
unui reputat expert independent. Grupul va cuprinde specialiști din sectorul transporturilor,
precum și din sectorul mediului. Acest grup va avea drept obiectiv sprijinirea activităților
Ministerului Federal al Transporturilor, nu numai în evaluarea impactului asupra fluviului, în 
funcție de soluția care urmează să fie aleasă, ci mai ales în evaluarea importanței unui 
transport interior durabil, inclusiv feroviar, pentru traficul regional global și, prin urmare, a 
impactului asupra mediului în ansamblu, având în vedere cererea crescândă în ceea ce 
privește transportul de mărfuri.
                                               
1 Decizia 884/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 de modificare a Deciziei 
1692/96/CE privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport.
2 Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului
3 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică
4 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000
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În același timp, administrațiile din domeniile mediului și transporturilor ale țărilor riverane 
Dunării au elaborat împreună cu serviciile Comisiei „Declarația comună privind orientările 
pentru dezvoltarea navigației interioare și protecția mediului în bazinul Dunării”1. Declarația 
comună a fost adoptată oficial de comisiile competente înființate în temeiul dreptului 
internațional: Comisia pentru navigația pe Dunăre și Comisia pentru protecția fluviului 
Dunărea.

Concluzie

Comisia intenționează să urmărească atent evoluțiile ulterioare. Finanțarea comunitară pentru 
viitoarea construcție nu va fi acordată decât după ce se vor finaliza toate procedurile necesare 
privind evaluarea mediului și se vor lua în considerare în mod corespunzător rezultatele
acestora în vederea alegerii noii soluții și a acordării autorizației finale.

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


