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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0832/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Anton Huber, 
pieprasot bloķēt finansējumu izpētes programmai attiecībā uz Donavas 
kuģojamību, un jo īpaši attiecībā uz posmu starp Štraubingas un Filshofenas
pilsētām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu iejaukties un bloķēt TEN finansējumu 
izpētes programmai attiecībā uz Donavas kuģojamību, kamēr nebūs nodrošināts, ka šis 
pētījums tiks veikts neitrāli un objektīvi. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka par pētījumu 
atbildīgā firma „RMD Wasserstrassen GmbH” aizkulisēs lobē aizsprostu sistēmas 
izveidošanu, ko Vācijas federālā valdība noraidīja pēc konsultācijām ar ekspertiem, balstoties 
uz vides un ekonomiskiem apsvērumiem. Donavas ūdens līmeņa paaugstināšana starp 
Štraubingas un Filshofenas pilsētām ar šādu aizsprostu palīdzību izraisītu ekosistēmas 
iznīcināšanu vienā no svarīgākajām mitrāju zonām Dienvidvācijā, un lūgumraksta iesniedzējs 
uzsver, ka šajā gadījumā ir notikusi vairāku ES tiesību aktu neievērošana.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 10. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs aicina Komisiju iejaukties un apturēt TEN finansējumu papildu 
pētījumiem neatkarīgi no pašreizējiem dažādajiem risinājumiem saistībā ar Donavas 
kuģojamību starp Štraubingu un Filshofenu, apgalvojot, ka „RMD Wasserstrassen GmbH” 
nav neitrāls un objektīvs.
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka „RDM” lobē aizsprostu sistēmas izveidošanu, kas varētu 
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radīt ekosistēmas postījumus vienā no svarīgākajām mitrāju zonām Dienvidvācijā.
Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka ir notikusi uzkrītoša ES tiesību aktu prasību neievērošana 
attiecībā uz valsts pasūtījumu.

Projektu līdzfinansēšana no TEN-T budžeta nosaka, ka projektam ir jāievēro visi Kopienas 
tiesību akti, tai skaitā vides direktīvas.

Reinas/Mēzas-Mainas-Donavas iekšzemes ūdensceļa ass ir viens no prioritārajiem projektiem, 
kas noteikts TEN-T pamatnostādnēs1. To infrastruktūras projektu ilgtermiņa būtība, kas ir 
iekļauti 2007.–2013. gada perioda TEN-T daudzgadu programmā (DGP) finansēšanai, paredz, 
ka joprojām var notikt dažu projektu visu ar to saistīto procedūras etapu pabeigšana, 
piemēram, ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) pabeigšana, kā to pieprasa IVN direktīva2, 
ietekmes novērtējuma uz Natura 2000 teritorijām pabeigšana saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas3

6. pantu un Ūdens pamatdirektīvas4 4. panta 7. punkta obligāto noteikumu izpilde. Tāpēc 
dažos lēmumos par finansējuma piešķiršanu projektiem, kas ir iekļauti DGP, tiks iekļauti 
pavērsieni saistībā ar nepieciešamību pabeigt un iesniegt sīkāku informāciju par vides 
procedūrām.

Eiropas iekšzemes ūdensceļu koordinatore Karla Peijs janvārī apmeklēja Federālo satiksmes 
ministriju un Federālo vides ministriju. Vēlāk, februārī, viņa apmeklēja Štraubingu, kur viņai 
bija iespēja satikt, pirmkārt, dažādas vides grupas, otrkārt, vietējos un valsts līmeņa 
uzņēmējus, visbeidzot, abu pušu izvēlētu personu grupu.

Pēc abu pušu problēmu un sūdzību uzklausīšanas koordinatore ierosināja izveidot kopēju 
pārraudzības grupu, ar vides un transporta ekspertiem, kas uzmanīgi sekos pētījuma par 
ietekmi uz Donavas dzīvotni attīstībai neatkarīgi no iepriekš formulētajiem priekšlikumiem.
Turklāt visi klātesošie piekrita iekļaut pamatīgu vispārējās reģionālās vides atvieglošanas ar 
noteikta daudzuma kravu pārvadājumu pārvietošanu no reģionālajām automaģistrālēm uz 
iekšzemes kuģošanu analīzi.

Pārraudzības grupu izveidos Federālā satiksmes ministrija atzīta neatkarīga eksperta vadībā.
Grupā būs transporta sektora speciālisti, kā arī vides sektora speciālisti. Grupas mērķis būs 
atbalstīt Federālās satiksmes ministrijas darbības ne tikai ietekmes uz upi novērtēšanā saskaņā 
ar izvēlamo risinājumu, bet arī, pat svarīgāk, novērtēt ilgtspējīga iekšzemes transporta, tai 
skaitā dzelzceļa, nozīmi vispārējā reģionālajā satiksmē un tāpēc vispārējo ietekmi uz vidi 
saistībā ar pieaugošo kravu pārvadājumu transporta pieprasījumu.

Tajā pašā laikā visu Donavas zemju transporta un vides pārvaldes kopā ar Komisijas 
dienestiem ir izveidojušas „Kopējo nostādni par pamatprincipiem iekšzemes kuģniecības un 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Lēmums 884/2004 par grozījumiem Lēmumā 

1692/96/EK par Kopienas pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai.
2 Padomes 1997. gada 3. marta Direktīva 97/11/EEK, ar kuru groza Direktīvu 85/337/EEK par dažu 

sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu.
3 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 

aizsardzību.
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK.
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vides aizsardzības attīstībai Donavas upes baseinā”1. Kopējo nostādni oficiāli pieņēma 
attiecīgās komitejas saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem: Donavas kuģniecības 
komiteja un Donavas upes aizsardzības komiteja.

Secinājumi

Komisija plāno cieši sekot notikumu gaitas attīstībai. Kopienas finansējums turpmākai 
celtniecībai netiks izmaksāts, kamēr netiks pabeigtas visas prasītās vides novērtējuma
procedūras un kamēr to rezultāti netiks pienācīgi ņemti vērā, izvēloties jaunu risinājumu un 
gala izstrādes atļauju.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Lai veicinātu ilgtspējīgu iekšzemes ūdensceļu transporta sistēmu (IWT), Komisija ir paudusi 
stingru atbalstu iniciatīvai, ko 2007. gadā kopīgi uzsāka Starptautiskā Donavas upes 
aizsardzības komisija (ICPDR), Donavas komisija un Starptautiskā Savas upes baseina 
komisija. Rezultātā tika izstrādāta „Kopīga deklarācija par pamatprincipiem iekšzemes 
kuģniecības attīstībai un vides aizsardzībai Donavas upes baseinā”.

Šie principi aicina vides speciālistus piedalīties jau no paša sākuma, kad tiek izstrādāts 
infrastruktūras darbu projekts, kas ietekmē Donavas upi. Šo iniciatīvu ir pieņēmušas minētās 
trīs komisijas 2008. gadā un Donavas piekrastes valstu vides ministrijas.

Process šobrīd virzās uz priekšu, un savā kārtējā sanāksmē 2009. gada decembrī ICPDR tika 
iepazīstināta ar „Darbības prasībām”. Paredzams, ka 2010. gada martā šis praktiskās 
īstenošanas dokuments tiks galīgi apstiprināts.

Kopējās nostādnes pamatprincipi ir piemēroti projektos Rumānijā kā agrīnā pārbaude, un tos 
ir ņēmusi vērā Ungārijas Satiksmes ministrija savā projektā par kuģojamības atjaunošanu 
Donavas Ungārijas posmā.

Paralēli un papildus šai iniciatīvai Komisija ir pieprasījusi Vācijas Federālajai satiksmes 
ministrijai iekļaut uzraudzības grupu pētījumā par Donavas Štraubingas–Filshofenas posma 
novērtējumu. Uzraudzības grupu veido pārstāvji no vides aizsardzības grupām, kā arī kuģu 
pārvadājumu nozares pārstāvji.

2009. gada decembrī ICPDR apstiprināja pirmo Donavas upes baseina pārvaldības plānu, lai 
to 2010. gada februārī pieņemtu Donavas valstis. Šajā plānā izpaužas Ūdens pamatdirektīvas 
būtiskais princips par pārrobežu un starptautisko sadarbību efektīvai integrētai upes baseina 
pārvaldībai, un tajā ietverta arī pasākumu programma, kas jāīsteno „nākamajos sešos gados, 
lai panāktu visu Donavas apgabala ūdeņu „labu stāvokli””. Tādējādi tas ir turpmākas atsauces 
materiāls, kas pienācīgi jāņem vērā, gatavojot IWT projektus.”

5. (REV II) Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

                                               
1 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm
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No ES lēmumā minētajām 13 darbībām, darbības Nr. 1.–11. ir uzsāktas un to izpilde ir 
plānota. Darbs pie 12. un 13. darbības saskaņā ar grafiku tiks veikts attiecīgi tikai 2011. un 
2012. gada vasarā.  Ziņojumi par starpposma mērķiem Nr. 1. (ziņojums par dzīvotņu 
pašreizējo statusu) un Nr. 4. (ziņojums par upju morfoloģiju) ir sagatavoti atbilstīgi Komisijas 
grafikam.

Ziņojums par darbības statusu ir iesniegts EK marta beigās. Darbs notiek atbilstoši grafikam 
un turpmāka kavēšanās nav gaidāma. Ziņojumam par darbības statusu ir pievienotas papildu 
darbības attiecībā uz ieguldījumu vispārējo izklāstu, tostarp ieguldījumu apstiprināšanu un 
pārredzamību. Ziņojums par satiksmes prognozēm, ņemot vērā ekonomiskus apsvērumus, kā 
arī informācijas publiskas izplatīšanas darbības arī tiks publicētas līdz 2012. gada sākumam.

Pētījumā ir izveidotas trīs grupas darbību izpildei: vadības grupa, uzraudzības grupa un 
darbības līmeņa grupa. Visas šīs grupas kopš darbību uzsākšanas regulāri tiekas reizi četrās 
nedēļās. Informācijas apmaiņa starp šīm trijām grupām tiek nodrošināta, apmainoties ar 
sanāksmju protokoliem. Turklāt darbības līmeņa grupas locekļi piedalās uzraudzības grupas 
sanāksmēs, nodrošinot efektīvas tehniskās diskusijas starp šīm abām grupām. Ja tas tiek 
uzskatīts par nepieciešamu vai to prasa uzraudzības grupa, var tikt uzaicināti neatkarīgie 
eksperti1.

Šoruden ir paredzēta publiska konference, lai apspriestu pētījuma darbību starpposma 
rezultātus. Ar šo procesu būtu jānodrošina, lai tiktu ņemtas vērā lūgumraksta iesniedzēja 
paustās bažas.

                                               
1 Skatīt, piemēram:

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


