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Tema: Peticija Nr. 0832/2008 dėl mokslinių tyrimų programos dėl Dunojaus upės, 
ypač atkarpos tarp Štraubingo ir Filshofeno, tinkamumo laivybai 
finansavimo nutraukimo, kurią pateikė Vokietijos pilietis Anton Huber

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą įsikišti ir nutraukti TEN finansavimą, skirtą 
mokslinių tyrimų programai dėl Dunojaus upės tinkamumo laivybai, kol bus užtikrinta, kad 
tyrimas būtų atliekamas nešališkai ir objektyviai. Peticijos pateikėjas teigia, kad už tyrimą 
atsakinga įmonė „RMD Wasserstrassen GmbH“ slapta užsiima lobizmu užtvankų, kurias 
išklausiusi eksperto dėl ekologinių ir ekonominių priežasčių Vokietijos federalinė vyriausybė 
atmetė, sistemos atžvilgiu. Tokiomis užtvankomis pakėlus Dunojaus upės vandens lygį 
atkarpoje tarp Štraubingo ir Filshofeno, būtų sunaikinta vienos svarbiausių šlapynių teritorijų 
pietų Vokietijoje ekosistema, ir peticijos pateikėjas pabrėžia, kad šiuo atveju akivaizdžiai 
nesilaikoma daugelio ES teisės aktų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. lapkričio 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. kovo 20 d.

„Peticijos pateikėjas ragina Komisiją įsikišti ir nutraukti TEN finansavimą papildomiems 
nepriklausomiems nuo dabartinių galimų sprendimų tyrimams dėl Dunojaus upės tinkamumo 
laivybai atkarpoje tarp Štraubingo ir Filshofeno įtarimų, kad įmonei „RMD Wasserstrassen 
GmbH“ trūksta nešališkumo ir objektyvumo, pagrindu.
Peticijos pateikėjas įtaria, kad įmonė RMD užsiima lobizmu užtvankų sistemų, dėl kurių gali 
būti sunaikinta vienos svarbiausių šlapynių teritorijų pietų Vokietijoje ekosistema, atžvilgiu.
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Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad akivaizdžiai nesilaikyta ES teisinių reikalavimų dėl viešųjų 
pirkimų.

Projektų bendram finansavimui iš TEN-T fondo taikomas reikalavimas dėl projekto atitikties 
visiems Bendrijos teisės aktams, įskaitant aplinkos apsaugos direktyvas.

Reino / Maso–Meino–Dunojaus vidaus vandens kelias yra vienas prioritetinių TEN-T gairėse1

nustatytų projektų. Į 2007–2013 m. TEN-T daugiametę programą finansavimui įtrauktų 
infrastruktūros projektų ilgalaikiškumas reiškia, kad kai kurių projektų atžvilgiu vis dar reikia 
užbaigti visas reikalingas procedūras, pvz., poveikio aplinkai vertinimą, kuris nustatytas PAV 
direktyvoje2, poveikio tinklo „Natura 2000“ vietovėms vertinimą pagal Buveinių direktyvos3

6 straipsnį ir privalomų Vandens pagrindų direktyvos4 4 straipsnio 7 dalies nuostatų 
įgyvendinimą. Todėl priimant sprendimą dėl kai kurių daugiamečių programų esančių 
projektų finansavimo reikės atsižvelgti į tai, jog reikia užbaigti aplinkosaugos procedūras ir 
apie jas pateikti daugiau informacijos.

Sausio mėn. Europos vidaus vandens kelių koordinatorė Karla Peijs lankėsi Federalinėje 
transporto ministerijoje ir Federalinėje aplinkos ministerijoje. Vėliau vasario mėn. ji lankėsi 
Štraubinge, kur turėjo galimybę susitikti su įvairiomis aplinkosaugos grupėmis, vietos ir 
nacionalinio lygmens verslininkais ir su abiejų šalių atstovais.

Išklausiusi abiejų šalių reiškiamą susirūpinimą ir skundus, koordinatorė pasiūlė įsteigti bendrą 
aplinkosaugos ir transporto ekspertų stebėsenos grupę, kuri nepaisydama anksčiau parengtų 
pasiūlymų atidžiai stebėtų poveikio Dunojaus baseino vietovei tyrimo eigą. Be to, visi 
dalyviai pritarė, kad reikia atlikti ir išsamią analizę dėl tam tikro krovinių kiekio perkėlimo iš 
regioninių greitkelių į vidaus laivybos kelius daromo poveikio bendrai regiono aplinkai 
sumažinimo.

Stebėsenos grupę, kuriai vadovaus garsus nepriklausomas ekspertas, įkurs Federalinė 
transporto ministerija. Grupėje dirbs transporto sektoriaus ir aplinkosaugos sektoriaus 
specialistai. Šios grupės tikslas – remti Federalinės transporto ministerijos veiklą ne tik 
vertinant poveikį upei, atsižvelgiant į pasirinktą sprendimą, bet ir – dar svarbiau – vertinant 
tvaraus vidaus transporto, įskaitant geležinkelius, svarbą bendram regiono transportui, taigi ir 
vertinant bendrą didėjančios krovinių vežimo paklausos poveikį aplinkai.

Be to, visų valstybių, per kurias teka Dunojus, valstybinės transporto ir aplinkosaugos 
institucijos kartu su Komisijos tarnybomis parengė „Bendrą pranešimą dėl vidaus vandens 
kelių laivybos plėtros ir aplinkos apsaugos Dunojaus upės baseine pagrindinių principų“5. 

                                               
1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas 884/2004/EB, iš dalies keičiantis 
Sprendimą 1692/96/EB, pateikiantį Bendrijos gaires dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros.

2 1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 97/11/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 85/337/EEB 
dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo.
3 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos.
4 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB.
5 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm.
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Bendrą pranešimą oficialiai patvirtino pagal tarptautinę teisę veikiančios atitinkamos 
komisijos: Dunojaus laivybos komisija ir Dunojaus upės apsaugos komisija.

Išvada

Komisija planuoja atidžiai stebėti tolesnius įvykius. Bendrijos finansavimas būsimai statybai 
nebus skirtas, kol bus užbaigtos visos būtinos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, o 
priimant naują sprendimą ir teikiant galutinį pritarimą bus visapusiškai atsižvelgta į vertinimų 
išvadas.“ 

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Siekdama paremti tvarią vidaus vandens kelių transporto sistemą (angl. IWT), Komisija 
tvirtai palaikė iniciatyvą, kurios 2007 m. bendrai ėmėsi Tarptautinė Dunojaus upės apsaugos 
komisija (angl. ICPDR), Dunojaus komisija ir Tarptautinė Savos upės baseino komisija. Šio 
proceso metu buvo parengtas „Bendras pranešimas dėl vidaus vandens kelių laivybos plėtros 
ir aplinkos apsaugos Dunojaus upės baseine pagrindinių principų“.

Remiantis šiais principais raginama, kad aplinkosaugos specialistai dalyvautų nuo pat 
infrastruktūros darbų, turinčių poveikį Dunojaus upei, projekto rengimo pradžios. Šią 
iniciatyvą 2008 m. patvirtino visos trys komisijos ir valstybių, per kurias teka Dunojus, 
aplinkos ministerijos.

Šiuo metu procesas yra tęsiamas ir 2009 m. gruodžio mėn. eiliniame posėdyje ICPDR buvo 
pateikti „Veiklos reikalavimai“. Tikimasi, kad šio praktinio įgyvendinimo dokumento 
patvirtinimas bus užbaigtas 2010 m. kovo mėn.

Bendro pranešimo pagrindiniai principai bandomi juos taikant projektams Rumunijoje ir juos 
ketina taikyti Vengrijos transporto ministerija savo projektui dėl laivybos atkūrimo savo 
teritorijos Dunojaus dalyje.

Be to, siekdama papildyti šią iniciatyvą, Komisija pareikalavo, kad Vokietijos Federalinė 
transporto ministerija į Dunojaus ruožo Štraubingas–Filshofenas Bavarijoje vertinimo tyrimą 
įtrauktų stebėsenos grupę. Šią stebėsenos grupę sudaro aplinkos apsaugos grupių atstovai ir 
užtvankų pramonės atstovai.

2009 m. gruodžio mėn. ICPDR pritarė tam, kad pirmąjį Dunojaus upės baseino valdymo 
planą 2010 m. vasario mėn. tvirtintų Dunojaus valstybės. Šiame plane pateikiamas Vandens 
pagrindų direktyvos esminis principas dėl veiksmingam integruotam upės baseino valdymui 
skirto tarptautinio bendradarbiavimo ir pateikiama priemonių programa, kuri turi būti 
įgyvendinama per „ateinančius šešerius metus, siekiant visų Dunojaus regiono vandenų 
„geros būklės“. Taigi į šį planą ir toliau reikės tinkamai atsižvelgti, rengiant vandens kelių 
transporto projektus.“

5. Komisijos atsakymas (peržiūrėtas antrą kartą), gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Iš ES sprendime išvardintų 13 veiklų buvo pradėtos 1–11 veiklos, kurių vykdymo darbai 



PE423.667v03-00 4/4 CM\870220LT.doc

LT

nurodyti tvarkaraštyje. 12 ir 13 veiklų vykdymo darbai bus atliekami pagal tvarkaraštį 
atitinkamai 2011 ir 2012 m. vasarą. Ataskaitos dėl 1 (dabartinės buveinių būsenos ataskaita) ir 
4 (Dunojaus upės morfologijos ataskaita) gairių buvo parengtos pagal Komisijos tvarkaraštį.

V0VVeiksmų padėties ataskaita (angl. ASR) buvo pateikta Komisijai 2011 m. kovo 
pabaigoje. Darbai vykdomi pagal tvarkaraštį ir daugiau delsiama nebus. ASR ataskaitoje 
nurodomos papildomos veiklos, susiję su bendru tyrimų pristatymu, įskaitant tyrimų 
pagrįstumą ar skaidrumą. Eismo prognozių ataskaita, kurioje aptariami ir ekonominiai 
aspektai, ir viešojo platinimo veikla, taip pat bus paskelbta iki 2012 m. pradžios.

Tyrimo metu buvo sudarytos trys grupės, kurios atlieka tam tikrą veiklą: iniciatyvinė grupė, 
stebėsenos grupė ir darbo grupė. Kiekviena grupė rengia reguliarius posėdžius kas 4 savaites 
nuo darbų pradžios. Visų trijų grupių keitimasis informacija vyksta keičiantis posėdžių 
protokolais. Be to, darbo grupės nariai dalyvauja stebėsenos grupės posėdžiuose, taip 
vykdomos efektyvios šių dviejų grupių diskusijos techniniais klausimais . Kai manoma arba 
kai to reikalauja stebėsenos grupės nariai, gali būti pakviesti dalyvauti išorės ekspertai1.

Šių metų rudenį planuojama surengti viešą konferenciją ir aptarti tarpinius tyrimo rezultatus. 
Taip siekiama užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į panašius peticijų pateikėjų 
keliamus klausimus.

                                               
1 Žr. pavyzdį:

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


