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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0832/2008, którą złożył Anton Huber (Niemcy), wzywając do 
wstrzymania finansowania programu badań dotyczącego żeglowności 
Dunaju, a w szczególności na odcinku między Straubing i Vilshofen

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa Parlament Europejski do podjęcia działań w celu zablokowania 
finansowania TEN dla programu badań dotyczącego żeglowności Dunaju do czasu 
zapewnienia przeprowadzenia analizy w bezstronny i obiektywny sposób. Składający petycję 
stwierdza, że firma odpowiedzialna za tę analizę, „RMD Wasserstrassen GmbH”, lobbuje 
potajemnie na rzecz systemu zapór wodnych, który federalny rząd niemiecki po przesłuchaniu 
ekspertów odrzucił ze względów środowiskowych i ekonomicznych. Zwiększenie poziomu 
wód na Dunaju między Straubing i Vilshofen przy pomocy nowych zapór doprowadziłoby 
do zniszczenia ekosystemu na jednym z najważniejszych obszarów podmokłych 
w południowych Niemczech. Składający petycję podkreśla, że w przedmiotowej sprawie 
dochodzi do jawnego lekceważenia kilku aktów prawnych UE. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Składający petycję wzywa Komisję do podjęcia działań w celu zablokowania finansowania 
TEN dla dodatkowych badań prowadzonych niezależnie od obecnych zróżnicowanych 
rozwiązań dotyczących żeglowności Dunaju między Straubing a Vilshofen, zarzucając, 
że RMD Wasserstrassen GmbH brakuje bezstronności i obiektywności. 
Składający petycję zarzuca, że RMD lobbuje na rzecz systemu zapór, który może 
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spowodować zniszczenie ekosystemu na jednym z najważniejszych obszarów podmokłych 
w południowych Niemczech.
Składający petycję podkreśla, że w jawny sposób zlekceważono unijne wymogi prawne 
w zakresie zamówień publicznych. 

Współfinansowanie projektów z budżetu TEN-T uwarunkowane jest zgodnością danego 
przedsięwzięcia z całym prawem wspólnotowym, w tym z dyrektywami z zakresu 
środowiska. 

Śródlądowa oś rzeczna Ren/Moza-Men-Dunaj jest jednym z projektów priorytetowych 
określonych w wytycznych dotyczących TEN-T1. Długoterminowy charakter przedsięwzięć 
infrastrukturalnych przewidzianych do sfinansowania w ramach wieloletniego programu 
TEN-T na lata 2007-2013 (MAP) oznacza, że w przypadku niektórych projektów nadal mogą 
toczyć się wszystkie odnośne procedury, takie jak ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) 
na mocy dyrektywy OOŚ2, ocena wpływu na obszary Natura 2000 zgodnie z art. 6 dyrektywy 
siedliskowej3 i obowiązkowymi przepisami art. 4 ust. 7 ramowej dyrektywy wodnej4. A zatem 
niektóre decyzje w sprawie finansowania przedsięwzięć uwzględnionych w MAP wiążą się 
z koniecznością podjęcia zasadniczych kroków w celu zakończenia procedur środowiskowych 
i przekazania szczegółowych informacji na ich temat.

Karla Peijs, europejska koordynator ds. śródlądowych dróg wodnych, odwiedziła w styczniu 
Federalne Ministerstwo Transportu i Federalne Ministerstwo Środowiska. Następnie w lutym 
złożyła wizytę w Straubing, gdzie miała okazję spotkać się po pierwsze z wieloma różnymi 
grupami środowiskowymi, po drugie z lokalnymi i krajowymi przedsiębiorcami, a wreszcie 
z grupą wybranych osobistości z obu stron.

Po wysłuchaniu obaw i skarg obu stron koordynator zaproponowała utworzenie grupy 
monitorującej składającej się z ekspertów do spraw środowiska i transportu, która będzie 
ściśle nadzorować prowadzenie badań nad dunajskim siedliskiem niezależnie od uprzednio 
sformułowanych propozycji. Ponadto wszyscy obecni zgodzili się na załączenie dogłębnej 
analizy dotyczącej odciążenia całego środowiska w regionie na skutek przeniesienia części 
transportu z autostrad regionalnych na wody śródlądowe. 

Grupa monitorująca utworzona zostanie przez Federalne Ministerstwo Transportu, 
a przewodzić jej będzie uznany niezależny ekspert. Grupa ta będzie się składać ze 
specjalistów z sektora transportowego, jak również sektora środowiskowego. Jej cel to 
wspieranie działań Federalnego Ministerstwa Transportu nie tylko w zakresie oceny wpływu 
wywieranego na rzekę w zależności od wybranego rozwiązania, lecz także, co ważniejsze, 
ocena znaczenia zrównoważonego transportu śródlądowego, w tym kolei, dla całego ruchu 
w regionie, a tym samym ogólnego oddziaływania na środowisko wynikającego z coraz 
większego popytu na przewozy towarowe.

                                               
1 Decyzja 884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję 
1692/96/WE w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej.
2 Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.
3 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory.
4 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
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Jednocześnie organy do spraw transportu i środowiska ze wszystkich krajów naddunajskich 
opracowały wraz ze służbami Komisji „Wspólne oświadczenie w sprawie zasadniczych 
wytycznych w zakresie rozwoju żeglugi śródlądowej i ochrony środowiska w dorzeczu 
Dunaju”1. Wspólne oświadczenie zostało oficjalnie przyjęte na mocy prawa 
międzynarodowego przez właściwe komisje: Komisję ds. Żeglugi na Dunaju oraz 
Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Dunaju. 

Wniosek

Komisja planuje bacznie śledzić dalsze wydarzenia w tym zakresie.  Fundusze wspólnotowe 
dla kolejnych budowli nie będą wypłacone do czasu zakończenia wszystkich wymaganych 
procedur oceny środowiskowej oraz należnego uwzględnienia ich wyników przy 
dokonywaniu wyboru nowego rozwiązania i wydawaniu ostatecznego zezwolenia na 
inwestycje. 

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

W celu wsparcia systemu zrównoważonego wodnego transportu śródlądowego Komisja 
stanowczo poparła inicjatywę podjętą wspólnie w 2007 r. przez Międzynarodową Komisję 
ds. Ochrony Dunaju (ICPDR), Komisję ds. Dunaju oraz Międzynarodową Komisję 
ds. Dorzecza Sawy. W rezultacie opublikowano „Wspólne oświadczenie w sprawie 
zasadniczych wytycznych w zakresie rozwoju żeglugi śródlądowej oraz ochrony środowiska 
w dorzeczu Dunaju”. 

W wytycznych tych wzywa się do zapewnienia uczestnictwa specjalistów ds. ochrony 
środowiska od początkowego etapu opracowywania projektu prac infrastrukturalnych, które 
mają wpływ na Dunaj. Przedmiotowa inicjatywa została przyjęta w 2008 r. przez trzy komisje 
oraz przez ministerstwa środowiska państw naddunajskich.

Proces ten jest cały czas kontynuowany, a w grudniu 2009 r. podczas zwyczajnego 
posiedzenia Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Dunaju (ICPDR) przedstawiono 
„Wymogi wykonawcze”. Przedmiotowy dokument dotyczący praktycznego wdrożenia 
zaplanowanych działań ma zostać zatwierdzony w marcu 2010 r.

Zasady określone we wspólnym oświadczeniu mają zastosowanie jako testy wstępne 
do projektów realizowanych w Rumunii, jak również są uwzględniane przez węgierskie 
Ministerstwo Transportu w projektach dotyczących przywrócenia żeglowności na węgierskim 
odcinku Dunaju. 

Uzupełniając przedmiotową inicjatywę, Komisja wezwała jednocześnie niemieckie Federalne 
Ministerstwo Transportu do włączenia grupy monitorującej do badania dotyczącego oceny 
stanu wód Dunaju na odcinku między Straubing i Vilshofen (Bawaria). W skład grupy 
monitorującej wchodzą przedstawiciele grup działających na rzecz ochrony środowiska, 
jak również przedstawiciele branży barek.

                                               
1 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm
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W grudniu 2009 r. Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Dunaju (ICPDR) zatwierdziła 
pierwszy plan zarządzania dorzeczem Dunaju, który ma zostać przyjęty przez kraje 
naddunajskie w lutym 2010 r. Plan ten jest odzwierciedleniem najważniejszych przepisów 
ramowej dyrektywy wodnej, które to przepisy odnoszą się do współpracy transgranicznej 
i międzynarodowej na rzecz skutecznego zintegrowanego zarządzania dorzeczem; w planie 
uwzględniono również środki, które mają zostać wdrożone w ciągu najbliższych sześciu lat 
w celu przywrócenia dobrego stanu wszystkich wód Dunaju. W związku z powyższym 
przedmiotowy plan należy wziąć pod uwagę podczas przygotowywania projektów w zakresie 
wodnego transportu śródlądowego.

5. Odpowiedź Komisji (REV II), otrzymana w dniu 10 czerwca 2011 r.

Z 13 działań wymienionych w decyzji UE, działania 1-11 zostały rozpoczęte, ich realizacja 
została zaplanowana. Prace w ramach działań 12 i 13 będą prowadzone, zgodnie z 
harmonogramem, dopiero odpowiednio latem 2011 i 2012 r. Sprawozdania w sprawie 
zasadniczych kroków 1 (sprawozdanie w sprawie obecnego stanu siedliska) i 4 (sprawozdanie 
w sprawie morfologii rzeki) są przygotowywane zgodnie z harmonogramem Komisji.

Sprawozdanie ze stanu działań (ASR) zostało udostępnione KE pod koniec marca. Prace 
trwają zgodnie z przyjętym programem i przewiduje się, że będą przebiegać bez dalszych 
opóźnień. Do ASR włączone zostały dodatkowe działania towarzyszące, dotyczące ogólnego 
sposobu przedstawienia badań, w tym dotyczące przyjęcia zasady przejrzystości badań. 
Sprawozdanie w sprawie przewidywanego natężenia ruchu wraz z uwagami natury 
gospodarczej, a także działań w zakresie informowania ogółu społeczeństwa, zostaną również 
opublikowane na początku 2012 r. 

W ramach badania zostały utworzone trzy grupy w celu realizacji działań: grupa sterująca, 
grupa monitorująca i grupa robocza. Każda z grup odbywa regularne posiedzenia co cztery 
tygodnie od momentu rozpoczęcia działań. Wymiana informacji między trzema grupami jest 
zapewniona poprzez wzajemne udostępnianie protokołów posiedzeń. Ponadto członkowie 
grupy roboczej uczestniczą w posiedzeniach grupy monitorującej, zapewniając skuteczny 
przepływ technicznych rozmów między tymi dwoma grupami. Istnieje możliwość 
zaproszenia do współpracy zewnętrznych ekspertów, jeżeli zostanie to uznane za konieczne1.

                                               
1 Zobacz na przykład:

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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Publiczna konferencja została przewidziana na jesień br. w celu przedyskutowania 
średniookresowych wyników badania działań. Proces ten powinien zagwarantować, że takie 
uwagi, jak te wyrażone przez składającego petycję, zostaną należycie uwzględnione.

                                                                                                                                                  
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


