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Subject: Andragende 0832/2008 af Anton Huber, tysk statsborger, om anmodning om 
blokering af bevillinger til undersøgelsesprogrammet vedrørende 
besejlingsforholdene på Donau og navnlig strækningen mellem Staubing og 
Vilshofen

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind og blokere TEN-bevillingerne til 
undersøgelsesprogrammet vedrørende besejlingsforholdene på Donau, så længe det ikke er 
sikret, at den pågældende undersøgelse vil blive foretaget på en neutral og objektiv måde. 
Andrageren påpeger i denne sammenhæng, at den for undersøgelsen ansvarlige virksomhed, 
"RMD Wasserstrassen GmbH", bag kulisserne driver lobbyisme til fordel for 
stemmeværkstrin, hvilket forbundsregeringen efter en eksperthøring havde forkastet af 
økologiske og økonomiske årsager. Opfyldningen af Donau på strækningen mellem Staubing 
og Vilshofen ved hjælp af stemmeværkstrin vil føre til en ødelæggelse af økosystemet i et af 
de mest betydningsfulde flodområder i Sydtyskland, og andrageren understreger, at der i 
indeværende sag er tale om en grov tilsidesættelse af en række af EU's på området gældende 
retsakter. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind og blokere TEN-bevillingerne til 
nye undersøgelser, som er uafhængige af de aktuelle løsningsmodeller, af 
besejlingsforholdene på Donau på strækningen mellem Straubing og Vilshofen, da "RMD 
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Wasserstrassen GmbH" ifølge andrageren ikke er neutral og objektiv. 
Andrageren hævder, at RMD driver lobbyisme til fordel for et stemmeværkssystem, som kan 
føre til en ødelæggelse af økosystemet i et af de mest betydningsfulde flodområder i 
Sydtyskland.
Andrageren understreger, at der er tale om en grov tilsidesættelse af EU's lovgivningsmæssige 
krav til offentlige indkøb. 

Samfinansieringen af projekter på TEN-T-budgettet er betinget af, at projektet overholder al 
fællesskabslovgivning, herunder miljødirektiverne. 

Den indre vandvejsakse Rhinen/Meuse-Main-Danou er et af de projekter, der er prioriteret i 
TEN-T-retningslinjerne1. Da infrastrukturprojekterne, der skal finansieres under det flerårige 
TEN-T-program for 2007-2013, er langsigtede, vil nogle projekter endnu ikke have 
gennemgået alle relevante procedurer, såsom fuldførelsen af en vurdering af indvirkningerne 
på miljøet (VVM) i henhold til VVM-direktivet2, vurderingen af deres indvirkning på Natura 
2000-områder jf. habitatdirektivets3 artikel 6 og de obligatoriske bestemmelser i 
vandrammedirektivets4 artikel 4, stk. 7. Derfor vil nogle afgørelser om finansiering af 
projekter, der er omfattet af det flerårige program, have delmål i forbindelse med behovet for 
at gennemføre og forelægge yderligere oplysninger om miljømæssige procedurer.

Koordinatoren for de europæiske indre vandveje, Karla Peijs, besøgte i januar det tyske 
trafikministerium og miljøministerium. Efterfølgende besøgte hun Straubing i februar, hvor 
hun først fik mulighed for at møde en lang række miljøgrupper, dernæst de lokale og 
nationale entreprenører og afslutningsvis en udvalgt gruppe af personer fra de to sider.

Efter at lyttet til begge siders bekymringer og klagepunkter foreslog koordinatoren at etablere 
en fælles overvågningsgruppe af miljø- og transporteksperter, som nøje skal følge 
fremskridtene i undersøgelsen af indvirkningerne på Donauområdet uafhængigt af de tidligere 
formulerede forslag. Derudover blev alle de tilstedeværende enige om at inkludere en grundig 
analyse af, i hvilket omfang det ville gavne det regionale miljø at fragte en specifik mængde 
gods via indre vandveje frem for via de regionale hovedveje. 

Overvågningsgruppen etableres af det tyske trafikministerium under ledelse af en anset 
uafhængig ekspert. Gruppen vil bestå af specialister fra både transport- og miljøsektoren. 
Gruppen skal støtte det tyske trafikministeriums aktiviteter, ikke alene i evalueringen af den 
valgte løsningsmodels indvirkning på floden, men også, hvilket er endnu mere væsentligt, i 
vurderingen af, hvilken betydning bæredygtig landtransport, herunder togtransport, har for 
den samlede regionale trafik og dermed for den samlede indvirkning på miljøet som følge af 

                                               
1  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 884/2004/EF af 29. april 2004 om ændring af beslutning nr. 
1692/96/EF om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet. 

2 Rådets Direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af direktiv 85/337/EØF om 
vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet.
3 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter.
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af 
en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger.
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det voksende behov for godstransport.

Samtidig har transport- og miljøforvaltningerne i alle lande, der støder op til Donaufloden, i 
fællesskab med Kommissionens tjenestegrene udarbejdet en "fælleserklæring om vejledende 
principper for udviklingen af sejlads på indre vandveje og miljøbeskyttelse på Donaus 
flodbækken"1. Fælleserklæringen er officielt blevet vedtaget af de relevante udvalg under 
folkeretten: Udvalget for skibsfart på Donau og udvalget for beskyttelse af Donau. 

Konklusion

Kommissionen vil følge udviklingen tæt.  Der vil ikke blive udbetalt fællesskabsstøtte til nye 
anlægsarbejder, før alle påkrævede miljøvurderingsprocedurer er gennemført, og resultaterne 
behørigt indgår i valget af den nye løsningsmodel og den endelige anlægstilladelse." 

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 19. februar 2010

"For at støtte et bæredygtigt system til transport ad indre vandveje har Kommissionen i høj 
grad støttet et fælles initiativ i 2007 fra den internationale kommission for beskyttelse af 
Donau (International Commission for the Protection of the Danube River, ICPDR), Donau-
kommissionen og den internationale kommission for Savas flodbækken (International Sava 
River Basin Commission). Denne proces medførte en "fælleserklæring om vejledende 
principper for udviklingen af sejlads på indre vandveje og miljøbeskyttelse på Donaus 
flodbækken". 

Disse principper kræver deltagelse af miljøspecialister helt fra begyndelsen af udarbejdelsen 
af projektet om infrastrukturarbejde, som har en indvirkning på Donaufloden. Initiativet er 
vedtaget af tre kommissioner i 2008 og af miljøministerierne i de lande, der støder op til 
Donaufloden.

Processen fortsætter nu, og der er fremlagt præstationskrav på ICPDR's ordinære møde i 
december 2009. Godkendelsen af dette praktiske gennemførelsesdokument forventes at være 
afsluttet i marts 2010.

De ledende principper i fælleserklæringen finder anvendelse på projekter i Rumænien som en 
tidlig test og anvendes af det ungarske transportministerium i dets projekt om at genskabe 
farbarheden for den ungarske del af Donau. 

Parallelt med og som supplement til dette initiativ har Kommissionen anmodet om, at det 
tyske transportministerium inddrager en overvågningsgruppe i undersøgelsen om evaluering 
af Donau på strækningen mellem Straubing og Vilshofen i Bayern. Overvågningsgruppen 
består af repræsentanter for miljøbeskyttelsesgrupper samt repræsentanter for pramindustrien.

I december 2009 godkendte ICPDR den første vandområdeplan for Donau, som skal 
godkendes af Donau-landene i februar 2010. Denne plan er et udtryk for 
vandrammedirektivets vigtige princip om grænseoverskridende og internationalt samarbejde 

                                               
1 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm
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om effektiv integreret vandforvaltning og indeholder desuden et program af foranstaltninger, 
som skal gennemføres over de næste seks år for at sikre, at vandet i hele Donau-distriktet er i 
en "god tilstand". Den udgør således endnu en reference, som der skal tages behørigt hensyn 
til i forbindelse med udarbejdelse af projekter om transport ad indre vandveje."

5. Kommissionens svar (REV II), modtaget den 10. juni 2011

Af de 13 aktiviteter, der er opregnet i EU’s afgørelse, er aktiviteterne 1-11 allerede indledt, og 
deres gennemførelse forløber planmæssigt. Arbejdet på aktivitet 12 og 13 vil ifølge planen 
først finde sted sommeren hhv. 2011 og 2012.  Rapporterne om milesten 1 (rapporten om den 
nuværende habitatstatus) milesten 4 (rapport om flodmorfologi) udarbejdes i 
overensstemmelse med Kommissionens tidsplan.

Aktionsstatusrapporten (ASR) blev forelagt Kommissionen i slutningen af marts. Arbejdet 
skrider frem som planlagt, og der ventes ikke yderligere forsinkelser. ASR omfatter yderligere 
ledsagende aktiviteter vedrørende den generelle forelæggelse af undersøgelser, herunder 
accepten eller åbenheden af undersøgelserne.  En rapport om trafikprognoser med 
økonomiske overvejelser såvel som offentlige udbredelsesaktiviteter vil også blive 
offentliggjort i begyndelsen af 2012.

Som led i undersøgelsen er der oprettet tre grupper til gennemførelsen af aktiviteterne: en 
styringsgruppe, en overvågningsgruppe og et arbejdspanel. Hver af grupperne mødes 
regelmæssigt hver fjerde uge efter påbegyndelse af aktiviteterne. Udveksling af oplysninger 
mellem de tre grupper sikres gennem udveksling af mødereferater. Desuden deltager 
medlemmer af arbejdspanelet i overvågningsgruppens møder, hvilket sikrer et effektivt forløb 
af tekniske diskussioner mellem disse to grupper. Hvis det anses for nødvendigt, eller 
overvågningsgruppen anmoder herom, kan eksterne eksperter indbydes1.
                                               
1 Se f.eks.

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%3D45
664%26amp%3Bgtp%3D45660_list%25253D1%26amp%3BsearchIssued%3D0%26amp%3BsearchIssued%3D
0%26amp%3Bsubmit%3Dfinden%26amp%3BsortString%3D-
score%26amp%3BsearchArchive%3D0%26amp%3BpageLocale%3Dde%26amp%3Binput_%3D%26amp%3Bs
earchIssued.HASH%3D819a5991435d4f61%26amp%3BsearchIssued.HASH%3D19a5991435b229e4%26amp
%3BsearchArchive.HASH%3D819a5991435d4961%26amp%3BsortString.HASH%3D915bcfdded7aeb2d%26a
mp%3BresourceId%3D1188%26amp%3BquickSearchEngineQueryString%3Dstraubing%26amp%3Bview%3D
processForm%23id21600

http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2011/100-ramsauer-
donauausbau.html?linkToOverview=SiteGlobals%2FForms%2FSuche%2FServicesuche_Formular.ht
ml%3Fnn%3D45664%26amp%3Bgtp%3D45660_list%25253D1%26amp%3BsearchIssued%3D0%26
amp%3BsearchIssued%3D0%26amp%3Bsubmit%3Dfinden%26amp%3BsortString%3D-
score%26amp%3BsearchArchive%3D0%26amp%3BpageLocale%3Dde%26amp%3Binput_%3D%26
amp%3BsearchIssued.HASH%3D819a5991435d4f61%26amp%3BsearchIssued.HASH%3D19a5991
435b229e4%26amp%3BsearchArchive.HASH%3D819a5991435d4961%26amp%3BsortString.HASH
%3D915bcfdded7aeb2d%26amp%3BresourceId%3D1188%26amp%3BquickSearchEngineQueryStri
ng%3Dstraubing%26amp%3Bview%3DprocessForm%23id66804
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En offentlig konference er planlagt for dette efterår til drøftelse af midtvejsresultaterne af 
undersøgelsesaktiviteterne. Denne proces bør sikre, at der tages behørigt hensyn til 
bekymringer som dem, andrageren har givet udtryk for. 

                                                                                                                                                  


