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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0832/2008, ingiven av Anton Huber (tysk medborgare), om 
begäran om inställning av bidragen till forskningsprogrammet om farbarheten på 
Donau och särskilt mellan Straubing och Vilshofen

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren uppmanar Europaparlamentet att ingripa och ställa in TEN-bidragen till 
forskningsprogrammet om farbarheten på Donau tills det kan garanteras att den aktuella 
undersökningen kommer att genomföras på ett neutralt och objektivt sätt. Här påpekar 
framställaren att det företag som ansvarar för undersökningen, ”RMD Wasserstrassen 
GmbH”, bakom kulisserna bedriver lobbyism för dammar, vilket den tyska 
förbundsregeringen efter hörande av sakkunniga hade tillbakavisat av ekologiska och 
ekonomiska skäl. En höjning av Donaus vattennivå på sträckan mellan Straubing och 
Vilshofen med hjälp av dammar skulle förstöra ekosystemet i ett av de mest betydelsefulla 
flodområdena i Sydtyskland, och framställaren understryker att det i det här fallet är tal om 
grova överträdelser av en rad EU-rättsakter på området.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 10 november 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställaren uppmanar kommissionen att ingripa och ställa in TEN-bidragen för ytterligare 
undersökningar, som är oberoende av de befintliga olika lösningarna när det gäller farbarheten 
på Donau mellan Straubing och Vilshofen på grund av att företaget 
”RMD Wasserstrassen GmbH” enligt framställarens åsikt inte är neutralt och objektivt.
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Framställaren hävdar att RMD bedriver lobbyism för ett system med dammar, vilket skulle 
förstöra ekosystemet i ett av de mest betydelsefulla flodområdena i Sydtyskland.

Framställaren betonar vidare att det i det här fallet är tal om grova överträdelser av EU:s 
rättsliga krav när det gäller offentlig upphandling.

Samfinansiering av projekt från TEN-T-budgeten är beroende av att projektet 
överensstämmer med all EG-lagstiftning, inklusive miljödirektiven.

Den inre vattenvägen Rhen/Maas–Main–Donau är ett av de prioriterade projekt som 
identifieras i TEN-T-riktlinjerna.1 De infrastrukturprojekt som ingår för finansiering inom 
ramen för det fleråriga programmet för TEN-T 2007–2013 har en långsiktig karaktär, vilket 
innebär att alla tillämpliga förfaranden ännu inte har avslutats för en del projekt, t.ex. 
slutförandet av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som krävs enligt MKB-direktivet2, 
utvärderingen av inverkan på Natura 2000-områden i enlighet med artikel 6 i direktivet om 
livsmiljöer3 och de obligatoriska bestämmelserna i artikel 4.7 i ramdirektivet om vatten.4
Några av finansieringsbesluten i det fleråriga programmet kommer därför att innehålla frister
för att slutföra och lämna in ytterligare uppgifter om miljöförfaranden.

I januari besökte Karla Peijs, europeisk samordnare för inre vattenvägar, förbundsministeriet 
för transport och förbundsministeriet för miljö. I februari besökte hon sedan Straubing, där
hon fick möjlighet att sammanträffa med en rad olika miljöorganisationer och därefter med 
lokala och nationella företagare och slutligen med en utvald grupp av framträdande personer
från båda sidor.

Efter att ha lyssnat till båda sidors synpunkter och klagomål föreslog samordnaren att man 
skulle inrätta en gemensam övervakningsgrupp, där såväl miljö- och transportexperter skulle 
ingå, som nära ska följa utvecklingen av undersökningen av effekterna på livsmiljön i Donau, 
oberoende av de förslag som tidigare utformats. Dessutom enades samtliga parter om att även 
ta med en ingående analys av den minskade belastningen på den regionala miljön generellt 
sett till följd av att en del av godstrafiken överförs från de regionala huvudvägarna till 
transport på inre vattenvägar.

Övervakningsgruppen kommer att inrättas av förbundsministeriet för transport under ledning 
av en ansedd oberoende expert. Gruppen kommer att bestå av specialister från såväl transport-
som miljösektorn. Syftet med denna grupp är att stödja förbundstransportministeriets arbete, 
inte bara i utvärderingarna av effekterna på Donau enligt den lösning som kommer att väljas 
utan även, vilket är ännu viktigare, att utvärdera betydelsen av en hållbar landtransport, 
inklusive järnvägar, för den regionala trafiken i allmänhet, och följaktligen den övergripande 
miljöpåverkan på grund av den ökade efterfrågan på godstransporter.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets beslut 884/2004/EG av den 29 april 2004 om ändring av beslut 1692/96/EG om 
gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet.
2 Rådets direktiv 97/11/EG av den 3 mars 1997 om ändring av direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan 
på miljön av vissa offentliga och privata projekt.
3 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000.
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Samtidigt har transport- och miljöförvaltningarna i alla länder längs Donaus stränder, 
tillsammans med kommissionens tjänsteavdelningar, tagit fram ett ”gemensamt uttalande om 
riktlinjer för utveckling av transport på inre vattenvägar och miljöskydd i Donauområdet”.1
Det gemensamma uttalandet har antagits officiellt av de berörda kommissionerna enligt 
internationell rätt, dvs. Donaukommissionen och Internationella kommissionen för skyddet av 
Donau.

Slutsats

Kommissionen kommer att nära följa den vidare utvecklingen. Framtida gemenskapsmedel 
för anläggningsarbetena kommer inte att utbetalas förrän alla obligatoriska 
miljöbedömningsförfaranden har slutförts och deras resultat vederbörligen har beaktats i valet 
av den nya lösningen och i det slutliga bygglovet.

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


