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Tárgy: Az Anton Huber, német állampolgár által benyújtott 0832/2008. számú 
petíció a Duna Staubing és Vilshofen közötti szakaszának hajózhatóságára 
vonatkozó vizsgálat céljaira megítélt támogatások leállítására vonatkozó 
kérelemről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy avatkozzon közbe, és állítsa le a 
Duna hajózhatóságára vonatkozó vizsgálat céljaira megítélt TEN-támogatásokat, ameddig 
nem biztosított, hogy az adott vizsgálat semlegesen és objektívan folyik. A petíció benyújtója 
rámutat, hogy a vizsgálatért felelős vállalat, az „RMD Wasserstrassen GmbH” a kulisszák 
mögött lobbitevékenységet folytat a vízlépcső érdekében, amelyet a szövetségi kormány egy 
szakértői konzultációt követően ökológiai és gazdasági okokból elutasított. A Duna vízlépcső 
segítségével történő feltöltése a Staubing és Vilshofen közötti szakaszon az egyik 
legjelentősebb dél-németországi folyó vízterületén található ökoszisztéma elpusztulásához 
vezet, és a petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy ebben az ügyben több, az adott területen 
érvényben lévő uniós jogszabályt is durván megsértenek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy avatkozzon közbe, és állítsa le a 
Duna Straubing és Vilshofen közötti szakaszának hajózhatóságára vonatkozó, a jelenlegi 
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eltérő megoldásoktól független további vizsgálatok céljaira megítélt TEN-támogatásokat azon 
állítások alapján, hogy az „RMD Wasserstrassen GmbH” tevékenysége nem tekinthető 
semlegesnek és objektívnek. 
A petíció benyújtója azt állítja, hogy az „RMD Wasserstrassen GmbH” lobbitevékenységet 
folytat egy vízlépcső érdekében, amely az egyik legjelentősebb dél-németországi vizes 
élőhelyen található ökoszisztéma elpusztulásához vezethet.
A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy a közbeszerzés tekintetében nyilvánvalóan 
figyelmen kívül hagyják az európai uniós jogi követelményeket. 

A projekteknek a TEN-T költségvetéséből történő társfinanszírozása az összes közösségi 
jogszabály, többek között a környezetvédelmi irányelvek betartásától függ. 

A Rajna/Maas (Meuse)–Majna–Duna folyami csatorna a TEN-T-re vonatkozó 
iránymutatásokban1 meghatározott, kiemelt fontosságú projektek közé tartozik. A TEN-T 
2007–2013-ra szóló, finanszírozásra vonatkozó többéves programjában szereplő 
infrastrukturális projektek hosszú távú jellegénél fogva előfordulhat, hogy egyes projektek 
még mindig a vonatkozó eljárási lépések megtételének folyamatánál tartanak, mint például a 
KHV-irányelv2 alapján előírt környezeti hatásvizsgálat elvégzése, az élőhelyvédelmi irányelv3

6. cikke szerint a Natura 2000 területekre gyakorolt hatások vizsgálata, valamint a vízügyi 
keretirányelv4 4. cikkének (7) bekezdésében foglalt kötelező rendelkezések végrehajtása. 
Ezért bizonyos, a többéves programban szereplő projektekre vonatkozó finanszírozási 
határozatok magukban foglalják majd a teljesítéssel és a környezetvédelmi eljárásokra 
vonatkozó további részletek benyújtásával kapcsolatos főbb határidőket.

Az európai belvízi hajózással foglalkozó koordinátor, Karla Peijs januárban látogatást tett a 
Szövetségi Közlekedési Minisztériumnál és a Szövetségi Környezetvédelmi Minisztériumnál. 
Majd februárban ellátogatott Straubingba, ahol először is lehetőség nyílt arra, hogy több 
környezetvédelmi csoporttal, másodsorban helyi és nemzeti vállalkozókkal, végül pedig egy 
mindkét fél meghatározó személyiségeiből álló csoporttal találkozzon.

Miután mindkét fél aggályait és panaszait meghallgatta, a koordinátor egy közös ellenőrző 
csoport létrehozását indítványozta, amelynek a környezetvédelemmel és a közlekedéssel 
foglalkozó szakértők egyaránt tagjai, és amely szorosan nyomon követi majd a Duna mentén 
található élőhelyekre gyakorolt hatással kapcsolatos tanulmány elkészítését, a korábban 
megfogalmazott javaslatoktól függetlenül. Ezenfelül a jelenlevők közül mindenki 
beleegyezett abba, hogy részletes tanulmány készüljön az általános regionális környezet 
terhelésének csökkentéséről, amelyre a teheráru-szállítás bizonyos mennyiségének a 
regionális főútvonalakról a belvízi hajózáshoz történő áthelyezése nyomán kerülne sor. 

Az ellenőrző csoportot a Szövetségi Közlekedési Minisztérium hozza létre, egy elismert 

                                               
1  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 884/2004/EK határozata a transzeurópai közlekedési 
hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló 1692/96/EK határozat módosításáról.

2 A Tanács 1997. március 3-i 97/11/EK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról
3 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről
4 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve
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független szakértő elnökletével. A csoport tagjai között a közlekedési és a környezetvédelmi 
ágazatból is lesznek szakértők. A csoport célja, hogy támogatást nyújtson a Szövetségi 
Közlekedési Minisztérium tevékenységeihez, nem csupán a folyóra a kiválasztandó 
megoldásnak megfelelően gyakorolt hatás értékelése során, hanem emellett – és még 
hangsúlyosabban – arra is törekszik, hogy az általános regionális forgalom szempontjából 
értékelje a fenntartható szárazföldi szállítás, többek között a vasút jelentőségét, azaz a 
teheráru-szállítás iránti egyre növekvő kereslet miatt bekövetkező általános környezeti hatást.

Ugyanakkor a Duna menti országok közlekedési és környezetvédelmi igazgatásai a Bizottság 
szolgálataival közösen kidolgozták „A Duna vízgyűjtő területén a belvízi hajózásra és a 
környezetvédelemre vonatkozó együttes nyilatkozat” című dokumentumot1. Az együttes 
nyilatkozatot hivatalosan elfogadták a nemzetközi jog értelmében illetékes bizottságok: a 
Dunai Hajózási Bizottság és a Duna védelmével foglalkozó bizottság. 

Következtetés

A Bizottság azt tervezi, hogy szorosan nyomon követi a további fejleményeket. A későbbi 
munkálatokra vonatkozó közösségi finanszírozást csak akkor fizetik majd ki, amikor lezárul a 
környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos összes szükséges eljárás, és azok eredményét 
kellőképpen figyelembe veszik az új megoldás kiválasztásához, valamint a végleges engedély 
megadásához.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. február 19.

A fenntartható belvízi közlekedési rendszerek (IWT) előmozdítása érdekében a Bizottság 
határozottan támogatta a Nemzetközi Dunavédelmi Bizottság (ICPDR), a Duna Bizottság és a 
Nemzetközi Száva Bizottság (ISRBC) 2007-ben közösen indított kezdeményezését. Ezen 
folyamat eredményeként jött létre „A Duna vízgyűjtő területén a belvízi hajózásra és a 
környezetvédelemre vonatkozó vezérelvekről szóló közös nyilatkozat” című dokumentum. 

Az említett elvek környezetvédelmi szakértők bevonását szorgalmazzák olyan 
infrastrukturális munkálatokra irányuló projektek kidolgozásának kezdetétől fogva, amelyek 
hatással vannak a Duna folyóra. A három bizottság 2008-ban fogadta el a kezdeményezést, 
majd azt a Duna mentén fekvő országok környezetvédelmi minisztériumai is elfogadták.

Az eljárás folyamatban van, és az ICPDR 2009. decemberi rendes ülésén sor került a 
„teljesítmény-követelmények” ismertetésére. A említett gyakorlati alkalmazási dokumentum 
jóváhagyása 2010 márciusában várható.

A közös nyilatkozat vezérelveit korai kísérletként romániai projektekre vonatkozóan 
alkalmazzák, és azokat a magyar Közlekedési Minisztérium is átvette az ország Duna-
szakasza hajózhatóságának helyreállítására irányuló projekt keretében. 

Ezzel párhuzamosan és egyben a szóban forgó kezdeményezés kiegészítéseként a Bizottság 
felkérte a német Szövetségi Közlekedési Minisztériumot, hogy egy ellenőrző csoportot is 

                                               
1 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm
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vonjon be a bajorországi Straubing–Vilshofen Duna-szakasz értékelésére irányuló tanulmány 
elkészítésébe. Az ellenőrző csoportot környezetvédelmi csoportok és az uszályos szállítási 
ágazat képviselői alkotják majd.

2009 decemberében az ICPDR jóváhagyta a Dunára vonatkozó első vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervet, amelyet a Duna menti országok várhatóan 2010 februárjában fogadnak el. A szóban 
forgó terv érvényesíti a hatékony, integrált vízgyűjtő-gazdálkodásra irányuló, határokon 
átnyúló és nemzetközi jellegű együttműködés vízügyi keretirányelvben foglalt alapvető elvét, 
továbbá egy intézkedési programot is tartalmaz, amelynek végrehajtására az elkövetkező hat 
évben kerül sor annak érdekében, hogy a Duna vonzáskörzetébe tartozó valamennyi víztest 
esetében elérhetővé váljon a „jó állapot”. Ez tehát egy újabb tényező, amely a belvízi 
közlekedési projektek kidolgozása során kellő megfontolást igényel.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II): 2011. június 10.

Az európai uniós határozatban felsorolt 13 tevékenység közül az 1–11. számú tevékenység 
már elkezdődött, végrehajtásuk az ütemterv szerint halad. A 12. és 13. számú tevékenységre 
az ütemterv szerint csupán 2011, illetve 2012 nyarán kerül sor. Az 1. lépésről (az élőhelyek 
jelenlegi állapotáról) és a 4. lépésről (a folyó morfológiájáról) szóló jelentéseket a bizottsági 
menetrendnek megfelelően készítették el.

A tevékenységre vonatkozó státuszjelentést 2011. március végén nyújtották be az Európai
Bizottságnak. A munka az ütemterv szerint halad, további késés nem várható. A 
státuszjelentésben a vizsgálatok átfogó ismertetésére, többek között a vizsgálatok 
elfogadtatására vagy átláthatóságára vonatkozó további kísérőtevékenységek szerepelnek. A 
közlekedési előrejelzésekről szóló, gazdasági szempontokra, illetve az információk nyilvános 
terjesztésére is kitérő jelentést is közzé fognak tenni 2012 elején.

A vizsgálat során három csoportot állítottak fel a feladatok végrehajtására: egy 
irányítócsoportot, egy ellenőrző csoportot és egy munkacsoportot. A csoportok mindegyike 
rendszeresen, négyhetente ülésezik a tevékenységek megkezdése óta. A három csoport közötti 
információcserét az ülések jegyzőkönyvének a többi csoporttal való megosztása biztosítja. 
Továbbá a munkacsoport tagjai részt vesznek az ellenőrző csoport ülésein, biztosítva ezáltal, 
hogy a két csoport között hatékonyan folyjanak a technikai jellegű tárgyalások. Szükség 
esetén, illetve az ellenőrző csoport kérelmére külső szakértőket hívhatnak meg1.

                                               
1 Lásd például:

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
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Ősszel a tervek szerint nyilvános konferenciát tartanak, hogy megtárgyalják a vizsgálati 
tevékenységek időközi eredményeit. E folyamat biztosítja, hogy a petíció benyújtójának 
aggodalmaihoz hasonló kérdéseket kellően figyelembe vegyék.

                                                                                                                                                  

http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2011/100-ramsauer-
donauausbau.html?linkToOverview=SiteGlobals%2FForms%2FSuche%2FServicesuche_Formular.html%3Fnn
%3D45664%26amp%3Bgtp%3D45660_list%25253D1%26amp%3BsearchIssued%3D0%26amp%3BsearchIssu
ed%3D0%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%23id66804


