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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0832/2008, του Anton Huber, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
έκκληση για αναστολή της χρηματοδότησης ερευνητικού προγράμματος που 
αφορά την πλοϊμότητα του Δούναβη, ιδιαίτερα δε του τμήματος μεταξύ 
Straubing και Vilshofen

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει ώστε να ανασταλεί η 
χρηματοδότηση ΔΕΔ για το ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά την πλοϊμότητα του Δούναβη, 
έως ότου διασφαλιστεί ότι η μελέτη θα διεξαχθεί κατά τρόπο ουδέτερο και αντικειμενικό. Ο 
αναφέρων δηλώνει ότι η εταιρεία που είναι αρμόδια για τη μελέτη, η «RMD Wasserstrassen 
GmbH» ασκεί πίεση παρασκηνιακά για χρήση συστήματος τεχνητών φραγμάτων το οποίο 
απορρίφθηκε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας για περιβαλλοντικούς και 
οικονομικούς λόγους κατόπιν ακρόασης πραγματογνωμόνων. Η αύξηση της στάθμης των 
υδάτων του Δούναβη μεταξύ Straubing και Vilshofen λόγω των εν λόγω τεχνητών 
φραγμάτων θα προκαλούσε την καταστροφή του οικοσυστήματος σε έναν από τους 
σημαντικότερους υγροβιότοπους στη νότια Γερμανία, και ο αναφέρων τονίζει ότι στην εν 
λόγω υπόθεση έχει σημειωθεί κατάφωρη περιφρόνηση σειράς νομικών πράξεων της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Ο αναφέρων καλεί την Επιτροπή να παρέμβει προκειμένου να εμποδίσει τη χρηματοδότηση 
ΔΕΔ για πρόσθετες μελέτες ανεξάρτητα από τις διάφορες υφιστάμενες λύσεις που αφορούν 
την πλοϊμότητα του Δούναβη μεταξύ του Straubing και του Vilshofen, ισχυριζόμενος ότι η 
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«RMD Wasserstrassen GmbH» δεν είναι ουδέτερη και αμερόληπτη.
Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η RMD ασκεί πιέσεις για τη χρήση συστήματος τεχνητών 
φραγμάτων το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει την καταστροφή του οικοσυστήματος σε 
μια από τις πιο σημαντικές ζώνες υγροτόπου στη νότια Γερμανία.
Ο αναφέρων τονίζει ότι υπήρξε κατάφωρη περιφρόνηση των νομικών απαιτήσεων της ΕΕ 
όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις.

Η συγχρηματοδότηση σχεδίων από τον προϋπολογισμό του ΔΕΔ-Μ προϋποθέτει ότι το 
σχέδιο θα συμμορφώνεται προς το σύνολο της κοινοτικής νομοθεσίας, περιλαμβανομένων 
των περιβαλλοντικών οδηγιών.

Ο άξονας της εσωτερικής πλωτής οδού «Ρήνος/Meuse-Main-Δούναβης» είναι ένα από τα 
σχέδια προτεραιότητας που προβλέπονται στους προσανατολισμούς ΔΕΔ-Μ1. Η 
μακροπρόθεσμη φύση των έργων υποδομής που περιλαμβάνονται στο πολυετές πρόγραμμα 
(ΠΠ) χρηματοδότησης του ΔΕΔ-Μ 2007-2013 σημαίνει ότι ορισμένα έργα ενδέχεται ακόμη 
να βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης όλων των σχετικών διαδικαστικών σταδίων 
όπως η ολοκλήρωση μιας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) όπως απαιτείται 
από την οδηγία ΕΠΕ2, η εκτίμηση των επιπτώσεων σε τόπους του δικτύου Natura 2000 
σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους3 και διαδικασίες με βάση τις 
υποχρεωτικές διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 7, της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα4.
Συνεπώς, ορισμένες αποφάσεις χρηματοδότησης έργων που συμπεριλαμβάνονται στο ΠΠ θα 
περιλαμβάνουν ορισμένα κριτήρια αναφοράς σχετικά με την ανάγκη ολοκλήρωσης και 
υποβολής περαιτέρω λεπτομερών στοιχείων για περιβαλλοντικές διαδικασίες.

Η Ευρωπαία Συντονίστρια για τις Εσωτερικές Πλωτές Μεταφορές, κ. Karla Peijs, 
επισκέφθηκε το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο 
Περιβάλλοντος τον Ιανουάριο. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Straubing τον Φεβρουάριο όπου 
είχε την ευκαιρία να γνωρίσει αρχικά πληθώρα περιβαλλοντικών οργανώσεων, κατόπιν τους 
τοπικούς και εθνικούς επιχειρηματίες και τέλος μια επιλεγμένη ομάδα προσωπικοτήτων και 
από τις δύο πλευρές.

Έχοντας ακούσει τις ανησυχίες και τα παράπονα και των δύο πλευρών, η Συντονίστρια 
πρότεινε τη σύσταση μιας κοινής Ομάδας Παρακολούθησης, με περιβαλλοντικούς ειδικούς 
και ειδικούς μεταφορών, οι οποίοι θα παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της μελέτης για τις 
επιπτώσεις στον οικότοπο του Δούναβη, ανεξάρτητα από τις προτάσεις που είχαν διατυπωθεί 
προηγουμένως. Επιπλέον, όλοι όσοι ήταν παρόντες συμφώνησαν να συμπεριλάβουν 

                                               
1  Απόφαση 884/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την 
τροποποίηση της απόφασης 1692/96/ΕΚ περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

2 Οδηγία 97/11/EΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
στο περιβάλλον.
3 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας
4 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000.



CM\870220EL.doc 3/5 PE423.667v03-00

EL

λεπτομερή ανάλυση σε σχέση με το πόσο θα μειωθεί ο φόρτος στο συνολικό περιφερειακό 
περιβάλλον εξαιτίας του ότι θα μεταφερθεί ορισμένη ποσότητα εμπορευματικών μεταφορών 
από τους περιφερειακούς αυτοκινητοδρόμους στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

Η Ομάδα Παρακολούθησης θα συσταθεί από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών υπό 
την προεδρία ξακουστού ανεξάρτητου ειδικού επιστήμονα. Η Ομάδα θα περιλαμβάνει 
ειδικούς από τον τομέα μεταφορών καθώς και από τον τομέα του περιβάλλοντος. Ο στόχος 
αυτής της Ομάδας θα είναι να στηρίξει τις δραστηριότητες του Ομοσπονδιακού Υπουργείου 
Μεταφορών, όχι μόνο κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων στον ποταμό σύμφωνα με τη λύση 
που θα επιλεγεί, αλλά και, κάτι ακόμα πιο σημαντικό, να αξιολογήσει τη σημασία των
βιώσιμων εσωτερικών μεταφορών, περιλαμβανομένου του σιδηρόδρομου, για τη συνολική 
περιφερειακή κυκλοφορία, και συνεπώς του συνολικού περιβαλλοντικού αντικτύπου εξαιτίας 
της αυξανόμενης ζήτησης των μεταφορών εμπορευμάτων.

Ταυτόχρονα, οι διοικήσεις μεταφορών και περιβάλλοντος όλων των παρόχθιων χωρών του 
Δούναβη, μαζί με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, εκπόνησαν την «Κοινή δήλωση για τις 
κατευθυντήριες αρχές σχετικά με την ανάπτυξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και την 
περιβαλλοντική προστασία στη λεκάνη απορροής του Δούναβη»1. Η κοινή δήλωση 
εγκρίθηκε επισήμως από τις σχετικές επιτροπές βάσει του διεθνούς δικαίου: την Επιτροπή 
Ναυσιπλοΐας του Δούναβη και την Επιτροπή Προστασίας του Ποταμού Δούναβη.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή σχεδιάζει να παρακολουθεί στενά τις περαιτέρω εξελίξεις.  Η κοινοτική 
χρηματοδότηση για επόμενες κατασκευές δεν θα καταβληθεί έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι 
απαιτούμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής εκτίμησης και ληφθεί δεόντως υπόψη το 
αποτέλεσμά τους για την επιλογή της νέας λύσης και τη χορήγηση της τελικής άδειας 
κατασκευής.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Προκειμένου να στηρίξει ένα βιώσιμο σύστημα εσωτερικών πλωτών μεταφορών, η Επιτροπή 
υποστήριξε σθεναρά μια πρωτοβουλία που αναλήφθηκε από κοινού το 2007 από τη διεθνή 
επιτροπή για την προστασία του ποταμού Δούναβη (ICPDR), την επιτροπή του Δούναβη και 
τη διεθνή επιτροπή για τη λεκάνη απορροής του ποταμού Σάβου. Η εν λόγω διαδικασία είχε 
ως αποτέλεσμα μια «Κοινή δήλωση σχετικά με τις κατευθυντήριες αρχές για την ανάπτυξη 
της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και την περιβαλλοντική προστασία στη λεκάνη απορροής του 
ποταμού Δούναβη».

Οι εν λόγω αρχές απαιτούν τη συμμετοχή ειδικών για το περιβάλλον από την αρχή ακόμη της 
κατάρτισης του σχεδίου για τα έργα υποδομής που έχουν επιπτώσεις στον ποταμό Δούναβη.
Η πρωτοβουλία εγκρίθηκε από τις τρεις επιτροπές το 2008 και από τα Υπουργεία 
Περιβάλλοντος των παραδουνάβιων κρατών.

Η διαδικασία προχωράει πλέον και οι «απαιτήσεις απόδοσης» παρουσιάσθηκαν στην τακτική 

                                               
1 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm
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συνεδρίαση της ICPDR τον Δεκέμβριο του 2009. Η έγκριση του εν λόγω εγγράφου 
πρακτικής εφαρμογής αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2010.

Οι κατευθυντήριες αρχές της κοινής δήλωσης εφαρμόζονται σε σχέδια στη Ρουμανία ως μια 
πρώιμη δοκιμή και λαμβάνονται υπόψη από το Υπουργείο Μεταφορών της Ουγγαρίας για το 
σχέδιό του σχετικά με την αποκατάσταση της πλοϊμότητας του ουγγρικού τμήματος του 
Δούναβη.

Παράλληλα και συμπληρωματικά με την εν λόγω πρωτοβουλία, η Επιτροπή ζήτησε από το 
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών της Γερμανίας να συμπεριλάβει μια ομάδα 
παρακολούθησης στη μελέτη για την αξιολόγηση του τμήματος του Δούναβη μεταξύ 
Straubing και Vilshofen στη Βαυαρία. Η ομάδα παρακολούθησης αποτελείται από 
εκπροσώπους ομάδων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως επίσης από εκπροσώπους 
του κλάδου των μεταφορών με φορτηγίδες.

Τον Δεκέμβριο του 2009, η ICPDR στήριξε το πρώτο σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης 
απορροής του ποταμού Δούναβη προς έγκριση από τις παραδουνάβιες χώρες τον Φεβρουάριο 
του 2010. Το εν λόγω σχέδιο εκφράζει την ουσιαστική αρχή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα 
σχετικά με τη διασυνοριακή και τη διεθνή συνεργασία για μια αποτελεσματική και 
ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών απορροής των ποταμών και περιλαμβάνει επίσης ένα 
πρόγραμμα μέτρων που πρέπει να εφαρμοστεί κατά τα επόμενα έξι χρόνια, προκειμένου να 
επιτευχθεί η «καλή κατάσταση» του συνόλου των υδάτων της περιοχής του Δούναβη. Έτσι, 
αποτελεί ένα επιπλέον σημείο αναφοράς που θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη στην 
προετοιμασία των σχεδίων για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

5. Απάντηση της Επιτροπής (REV II), που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011

Εκ των 13 δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην απόφαση της ΕΕ, οι δραστηριότητες 1-11 
έχουν ξεκινήσει, η εκτέλεσή τους βαίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα. Οι εργασίες σχετικά με
τις δραστηριότητες 12 και 13 θα λάβουν χώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, μόλις το
καλοκαίρι του 2011 και του 2012 αντιστοίχως. Οι εκθέσεις με τα κριτήρια αναφοράς 1 
(έκθεση για την παρούσα κατάσταση του οικοτόπου) και 4 (έκθεση για την μορφολογία του 
ποταμού) έχουν ετοιμασθεί σε συμμόρφωση με το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής.

Η Έκθεση Εξέλιξης Δράσεως (ΕΕΔ) διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη 
Μαρτίου. Οι εργασίες εξελίσσονται όπως έχει προγραμματισθεί και δεν αναμένεται 
περαιτέρω καθυστέρηση. Στην ΕΕΔ περιλαμβάνονται επιπλέον συνοδευτικές δραστηριότητες 
που αφορούν στην συνολική παρουσίαση των ερευνών, συμπεριλαμβανομένης και της 
αποδοχής ή της διαφάνειας των ερευνών. Μία έκθεση σχετικά με την πρόβλεψη της 
κυκλοφορίας με οικονομικές εκτιμήσεις όσο και δραστηριότητες δημόσιας διάδοσης θα 
εκδοθεί μέχρι τις αρχές του 2012.

Εντός της Μελέτης, τρεις ομάδες έχουν συσταθεί για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων: μία 
Ομάδα Καθοδήγησης, μία Ομάδα Παρακολούθησης και μία Ομάδα Εργασίας. Κάθε Ομάδα 
συνεδριάζει τακτικά κάθε 4 εβδομάδες από την έναρξη των δραστηριοτήτων. Η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των τριών Ομάδων διασφαλίζεται μέσω της ανταλλαγής των πρακτικών 
των συνεδριάσεων. Επιπροσθέτως, μέλη της Ομάδας Εργασίας συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις της Ομάδας Παρακολούθησης, διασφαλίζοντας μία αποτελεσματική ροή των 



CM\870220EL.doc 5/5 PE423.667v03-00

EL

τεχνικών συζητήσεων μεταξύ των δύο αυτών Ομάδων. Εάν κριθεί απαραίτητο ή ζητηθεί από 
την Ομάδα Παρακολούθησης εξωτερικοί εμπειρογνώμονες μπορούν να προσκληθούν1.

Μια δημόσια Διάσκεψη προβλέπεται για αυτό το φθινόπωρο για να συζητηθούν τα ενδιάμεσα 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της Μελέτης. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να 
εξασφαλίσει ότι ανησυχίες όπως αυτές που εκφράσθηκαν από τον αναφέροντα θα ληφθούν 
δεόντως υπόψη.

                                               
1 Βλέπε, για παράδειγμα:

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


