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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0419/2008, внесена от Rolf Jürgens, с германско/австрийско? 
гражданство, относно сериозна корекция на река Дунав

1. Резюме на петицията

Вносителят протестира срещу сериозната корекция на река Дунав в рамките на 
плановете за трансевропейски транспортни мрежи. Той предупреждава, че ако 
плановете бъдат реализирани, ще бъде унищожена по-голямата част от останалите 
незасегнати крайречни области и гори в Европа. Заради планираното удълбочаване на 
реката между Виена и Братислава трябва да бъдат коригирани и части надолу по 
течението. С това според вносителя ще бъде унищожен голяма брой животински и 
растителни видове. Плановете оказват влияние и на нивото на подпочвените води и по 
този начин на снабдяването с питейна вода на 20 милиона души. Освен това рискът от 
наводнения става по-голям заради загубата на крайречните гори и влажните зони. 
Вносителят призовава плановете да бъдат спрени, да се вземат мерки за защита на 
разнообразието и богатството на видовете диви животни и да бъде намерено устойчиво 
решение за всички заинтересовани страни. Вносителят е на мнение, че корабите трябва 
да бъдат адаптирани към реката, а не обратното.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 септември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника)

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Европейската политика в областта на транспорта се стреми да оптимизира 
интегрирането/промените в използването на вида транспорт и допълнителните 
въздействия за удовлетворяване на нарастващите транспортни нужди, по-специално за 
обемисти стоки. Подобрените вътрешноконтинентални водни пътища могат да играят
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важна роля, по-специално във връзка с промените в използването на вида транспорт за 
обемисти стоки. Вътрешните водни пътища са ключов компонент сами по себе си и в 
комбинация с други видове транспорт.
През 2006 г. Комисията стартира Интегрирана европейска програма за действие за 
транспорта по вътрешните водни пътища, наречена NAIADES. Програмата е базирана 
на задълбочена оценка и пълна консултация с държавите-членки и сектора. Тя е 
потвърдена от Европейския парламент и Съвета на министрите и има за цел 
подпомагане на превоза по вътрешни водни пътища като един от най-икономически 
ефективните, екологични и безопасни начини за превоз. Една от основните й цели е 
поддържането и подобряването на плавателността на мрежата.

Река Дунав представлява част от Трансевропейската мрежа на вътрешни водни пътища 
съгласно дефиницията, дадена в Решение 884/2004/ЕО относно насоките на Общността 
за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Насоките 
предвиждат, че минималните технически характеристики, които са приети за 
плавателните пътища на мрежата, са тези, които отговарят на габарит от клас IV, която 
позволява преминаването на плавателен съд с дължина 80 до 85 метра и ширина от 9,50 
метра.
Комисията е готова да подкрепя подходящи проекти от общ интерес и удължаването на 
Дунав, което е подчертано от вносителя, е включено в Приложение III на Решение 
884/2004/EО като част от Приоритетен проект 18: Направление плавателен канал 
Рейн—Мозел—Майн—Дунав.

При всички положения Комисията не подкрепя никой проект, който не спазва 
съответното общностно законодателство в областта на опазването на околната среда. В 
случая на река Дунав, където се разрешава преминаването на плавателни съдове над 1
350 тона, европейското законодателство изисква извършването на пълна оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС), включително консултиране с 
обществеността, съгласно Директивата за ОВОС 85/337/ЕИО, изменена с Директиви 
97/11/ЕО1 и 2003/35/ЕО2). В допълнение към това, Директивата за птиците3

(79/409/ЕИО) и Директивата за местообитанията4 (92/43/ЕИО) включват специфични 
изисквания по отношение на опазването на дивите птици и други животински и 
растителни видове, както и уязвими местообитания, по-специално в области по „Натура 
2000“. Много големи части от река Дунав са класифицирани като такива области и, 
поради това, са предмет на разпоредбите относно запазването на природата на 
директивите на ЕС в областта на природата. Освен това, Рамковата директива за 
водите5 предвижда, че всички води (реки, езера, подземни води, крайбрежни води) 
трябва да постигнат/поддържат добро състояние, като правило до 2015 г., и че не се 
допуска влошаване на състоянието на водата. Всички нови проекти за устойчиво 
развитие (напр. проекти за вътрешноконтинентално корабоплаване) трябва да бъдат 
измервани спрямо тези разпоредби. Що се отнася до Дунав, екологичната и 
транспортната администрации, както и съответните служби на Комисията, са 
                                               
1 ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр.5.
2 ОВ L 156, 26.5.2003 г., стр.17.
3 ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр.1.
4 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр.7.
5 ОВ L327, 22.12.2000 г., стр.1.
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разработили общи принципи в „Съвместно изявление относно ръководните принципи 
за развитието на вътрешноконтиненталното корабоплаване и защитата на околната 
среда в басейна на река Дунав”, което е прието и от Дунавската комисия по 
корабоплаване, и от Международната комисия за защита на река Дунав1.

Процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, предвидена от 
националния закон в Австрия, тече в момента. Тя включва етапи на консултации и 
заседание за изслушване с вносителя на проекта и административните органи, при 
което обществеността, включително неправителствените организации, могат да изразят 
своето мнение и да направят коментари преди вземане на решение по окончателния 
проект. Съгласно член 8 от Директивата за ОВОС, резултатите и информацията, 
събрани по време на процеса на оценка, трябва да бъдат взети предвид в 
административната процедура за вземане на решение по проекта.

Заключение

Като се има предвид горепосочения напредък, свързан с приемането на ОВОС от 
съответните австрийски органи и с оглед на това, че в момента текат процедури за 
ОВОС, изглежда, че са взети всички мерки за спазване на европейското 
законодателство и за защита на видовете от флората и фауната, както и осигуряването 
на питейна вода. В допълнение към това, както се съобщава в оценката на 
въздействието, мерките, които са предприети до този момент, имат за цел 
възстановяване на естествените условия на бреговете за защита на флората и фауната, 
като се отстраняват ненужните инфраструктури, изградени в миналото.

                                               
1 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm


