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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.6.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0832/2008, внесена от Anton Huber, с германско гражданство, 
изискваща блокирането на финансиране за изследователската програма 
относно плаваемостта на р. Дунав и в частност отсечката между Щраубинг и 
Филсхофен

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да се намеси, за да блокира 
отпускане на финансиране по TEN (Трансевропейска транспортна мрежа) за 
изследователската програма относно плаваемостта на р. Дунав, докато не се увери, че 
изследването ще бъде проведено по неутрален и обективен начин. Вносителят твърди, 
че фирмата, която е отговорна за изследването, „RMD Wasserstrassen GmbH“, скрито 
лобира за система от баражи, която след изслушване на експерти е била отхвърлена от 
германското федерално правителство по екологични и икономически причини. 
Покачването на нивото на водата на р. Дунав между Щраубинг и Филсхофен чрез тези 
баражи би довело до унищожаване на екосистемата в една от най-важните мочурливи 
области в южна Германия, и вносителят подчертава, че в този случай е имало явно 
незачитане на няколко нормативни акта на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да се намеси, за да блокира 
отпускане на финансиране по TEN (Трансевропейска транспортна мрежа) за 
допълнителни изследвания, независимо от настоящия вариант на решенията относно 
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плаваемостта на река Дунав между Щраубинг и Филсхофен с оглед на твърдения за 
липса на неутралност и обективност от страна на „RMD Wasserstrassen GmbH“.
Вносителят на петицията твърди, че RMD лобира за система от баражи, които ще 
причинят унищожаването на екосистемата в една от най-важните мочурливи области в 
южна Германия.
Вносителят на петицията подчертава, че в този случай е налице явно незачитане на 
законови изисквания на ЕС във връзка с обществените поръчки.

Съфинансирането на проекти от бюджета на TEN-T зависи от това дали проектът е в 
съответствие с цялото общностно законодателство, включително директивите в 
областта на околната среда.

Вътрешният воден път Рейн/Мозел–Майн–Дунав е един от приоритетните проекти, 
посочени в насоките по TEN-T1. Дългосрочният характер на инфраструктурните 
проекти, включени в Многогодишната програма (MAP) TEN-T за периода 2007 г.—
2013 г. за финансиране, означава, че някои проекти може да са все още в процес на 
изпълнение на всички съответни процедурни етапи, като приключване на оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС), изискваща се съгласно Директивата за 
ОВОС2, оценка на въздействието върху обектите от „Натура 2000“ съгласно член 6 от 
директивата за местообитанията3 и задължителните разпоредби на член 4, параграф 7 
от рамковата директива за водите4. Поради това някои решения за финансиране за 
проекти, включени в MAP, ще обхващат основните ориентири във връзка с 
необходимостта да се попълнят и представят допълнителни данни за екологичните 
процедури.

Европейският координатор за вътрешни водни пътища, г-жа Karla Peijs, посети
Федералното министерство на транспорта и Федералното министерство на околната 
среда през януари. Впоследствие тя извърши посещение в Страсбург през февруари, 
където получи възможност да се срещне, на първо място, с множеството екологични 
групи, на второ място, с местни и национални предприемачи и накрая, с подбрана група 
лица от двете страни.

След като изслуша безпокойството и оплакванията на двете страни, координаторът 
предложи създаването на обща Група за наблюдение, съставена от експерти в областта 
на околната среда и транспорта, които ще следят отблизо развитието на изследването 
на въздействието върху дунавското местообитание, независимо от формулираните 
преди това предложения. В допълнение към това, всички присъстващи се съгласиха да 
включат цялостен анализ на облекчаването на общата околна среда в региона поради 
прехвърлянето на определено количество товари от регионалните магистрали към 

                                               
1 Решение 884/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за изменение на 

Решение № 1692/96/ЕО относно насоките на Общността за развитието на Трансевропейската 
транспортна мрежа. 

2 Директива 97/11/ЕО на Съвета от 3 март 1997 година за изменение на Директива 85/337/ЕИО 
относно оценката на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната 
среда.

3 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и 
на дивата флора и фауна.

4 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г.
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вътрешните водни пътища.

Групата за наблюдение ще бъде съставена от Федералното министерство на транспорта 
под председателството на признат независим експерт. Групата ще включва специалисти 
от транспортния сектор, както и от сектора околна среда. Целта на тази група ще бъде 
да поддържа дейностите на Федералното министерство на транспорта не само по 
отношение на оценката на въздействието върху реката съгласно избраното решение, но 
също така, и дори с по-голямо значение, оценката на важността на устойчивия 
вътрешен транспорт, включително железопътен, за общия трафик в региона и поради 
това на общото въздействие върху околната среда в резултат на нарастващите нужди от 
превози на товари.

Същевременно администрациите в областта на транспорта и околната среда на всички 
държави, през които преминава река Дунав, заедно със службите на Комисията, са 
разработили „Обща декларация относно ръководните принципи за развитието на 
вътрешноводната навигация и защитата на околната среда в басейна на река Дунав”1. 
Общата декларация е официално приета от съответните комисии съгласно 
международното право: Дунавска навигационна комисия и Комисия за защита на река 
Дунав.

Заключение

Комисията планира да следи отблизо последващото развитие. Финансирането от 
Общността за последващо строителство няма да бъде отпуснато, докато не приключат 
всички необходими процедури за оценка на околната среда и резултатите от тях не 
бъдат надлежно взети предвид при избора на новото решение и окончателното съгласие 
за застрояване. 

4. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

За да подкрепи развитието на системата за вътрешноводен транспорт (IWT), Комисията 
решително подкрепи инициатива, предприета през 2007 г. съвместно от 
Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR), Дунавската комисия и 
Международната комисия за басейна на река Сава. Този процес доведе до „Обща 
декларация относно ръководните принципи за развитието на вътрешноводната 
навигация и защитата на околната среда в басейна на река Дунав“.

Тези принципи изискват участието на специалисти в областта на околната среда от 
самото начало на изготвянето на проекта за инфраструктурните дейности, които ще 
окажат въздействие върху река Дунав. Инициативата беше одобрена от трите комисии, 
както и от министрите на околната среда на държавите, през които минава река Дунав, 
през 2008 г.

Понастоящем процесът се продължава, като на редовното заседание на ICPDR през 
декември 2009 г. бяха представени „Изисквания за изпълнение“. Одобрението на този 

                                               
1 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm
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документ за практическо изпълнение се очаква да бъде приключено през март 2010 г.

Ръководните принципи на Общата декларация се прилагат при проекти, които се 
изпълняват в Румъния в качеството на пилотни изследвания и са приети от унгарското 
Министерство на транспорта при проект за възстановяването на плаваемостта на 
унгарската отсечка от река Дунав. 

Успоредно и в допълнение към тази инициатива, Комисията помоли Федералното 
министерство на транспорта на Германия да включи група за наблюдение при 
изследването за оценката на отсечката от река Дунав между Щраубинг и Филсхофен в 
Бавария. Групата за наблюдение е съставена от представители на групи за опазване на 
околната среда, както и от представители на бранша на речния транспорт.

През декември 2009 г. ICPDR одобри първия План за управление на басейна на река 
Дунав, който предстои да бъде одобрен от дунавските страни през февруари 2010 г. 
Този план е израз на основния принцип на Рамковата директива за водите за 
трансгранично и международно сътрудничество с цел ефективно интегрирано 
управление на басейните на реките, като съдържа също така програма за прилагане на 
мерки през идните шест години, които целят постигането на „добър статус” за всички 
води в дунавския регион. Така този план представлява допълнително указание, на което 
следва да се обърне надлежно внимание при подготовката на проекти за 
вътрешноводен транспорт.

5. Отговор на Комисията (REV ІІ), получен на 10 юни 2011 г.

От тринадесетте дейности, изброени в решението на ЕС, дейности 1-11 са започнати и 
изпълнението им се извършва по график. Работите по дейности 12 и 13 ще бъдат 
извършени, съгласно същия график, едва през лятото съответно на 2011 г. и 2012 г. 
Докладите относно основните ориентири (доклад относно настоящото състояние на 
местообитанието) са изготвени в съответствие с графика на Комисията.

Докладът за състоянието на действията (ASR) бе представен на ЕК в края на март. 
Работите се извършват съгласно предвидения график и не се очакват по-нататъшни 
закъснения. В ASR са включени допълнителни придружаващи действия, отнасящи се 
до цялостното представяне на разследванията, включително приемането или 
прозрачността на разследванията. До началото на 2012 г. ще бъдат публикувани също 
така прогнози за трафика с икономически съображения, както и дейности за 
разпространение на информация сред обществеността.

В рамките на проучването бяха създадени три групи за изпълнение на дейностите: 
група за управление, група за наблюдение и работна група. Всяка от групите заседава 
редовно на всеки 4 седмици от началото на изпълнението на дейностите. Обменът на 
информация между трите групи се осигурява чрез обмен на протоколите от 
заседанията. Освен това членовете на работната група участват в заседанията на 
групата за наблюдение, като по този начин се гарантира ефикасно протичане на 
техническите дискусии между тези две групи. При необходимост или по искане на 
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групата за наблюдение могат да бъдат поканени външни експерти1.

Предвижда се провеждането на публична конференция през тази есен, на която да 
бъдат обсъдени междинните резултати от дейностите по проучването. Този процес 
следва да гарантира, че такива безпокойства като изразеното от вносителя на петицията 
ще бъдат надлежно взети предвид.

                                               
1 Вж. напр:

http://www.wsd-sued.wsv.de/wasserstrassen/projekte/donauausbau/index.html
http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2010/scheurle-experten-garantieren-
unabhaengige-untersuchungen-zum-ausbau-der-
donau.html?linkToOverview=SiteGlobals%2FForms%2FSuche%2FServicesuche_Formular.html%3Fnn%
3D45664%26amp%3Bgtp%3D45660_list%25253D1%26amp%3BsearchIssued%3D0%26amp%3BsearchI
ssued%3D0%26amp%3Bsubmit%3Dfinden%26amp%3BsortString%3D-
score%26amp%3BsearchArchive%3D0%26amp%3BpageLocale%3Dde%26amp%3Binput_%3D%26amp
%3BsearchIssued.HASH%3D819a5991435d4f61%26amp%3BsearchIssued.HASH%3D19a5991435b229e
4%26amp%3BsearchArchive.HASH%3D819a5991435d4961%26amp%3BsortString.HASH%3D915bcfdd
ed7aeb2d%26amp%3BresourceId%3D1188%26amp%3BquickSearchEngineQueryString%3Dstraubing%2
6amp%3Bview%3DprocessForm%23id21600

http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2011/100-ramsauer-
donauausbau.html?linkToOverview=SiteGlobals%2FForms%2FSuche%2FServicesuche_Formular.html%3
Fnn%3D45664%26amp%3Bgtp%3D45660_list%25253D1%26amp%3BsearchIssued%3D0%26amp%3Bs
earchIssued%3D0%26amp%3Bsubmit%3Dfinden%26amp%3BsortString%3D-
score%26amp%3BsearchArchive%3D0%26amp%3BpageLocale%3Dde%26amp%3Binput_%3D%26amp
%3BsearchIssued.HASH%3D819a5991435d4f61%26amp%3BsearchIssued.HASH%3D19a5991435b229e
4%26amp%3BsearchArchive.HASH%3D819a5991435d4961%26amp%3BsortString.HASH%3D915bcfdd
ed7aeb2d%26amp%3BresourceId%3D1188%26amp%3BquickSearchEngineQueryString%3Dstraubing%2
6amp%3Bview%3DprocessForm%23id66804


