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Θέμα: Αναφορά 0419/2008, του Rolf Jürgens, (γερμανικής/αυστριακής;) ιθαγένειας, 
σχετικά με τις μεγάλες τροποποιήσεις στον ποταμό Δούναβη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αντιτίθεται σε μεγάλες τροποποιήσεις που γίνονται στον ποταμό Δούναβη σε 
σχέση με τα προβλεπόμενα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Προειδοποιεί ότι, εάν 
πραγματοποιηθούν, το μεγαλύτερο μέρος του εναπομένοντος ποτάμιου τοπίου και των 
δασικών εκτάσεων θα καταστραφούν. Λόγω σχεδίων εκβάθυνσης του ποταμού μεταξύ της 
Βιέννης και της Μπρατισλάβα, θα καταστούν αναγκαίες τροποποιήσεις και σε κατάντη 
τμήματα, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον αναφέροντα, την καταστροφή πολυάριθμων ειδών 
πανίδας και χλωρίδας. Τα σχεδιαζόμενα έργα θα έχουν επίσης αντίκτυπο στα υπόγεια ύδατα 
και επομένως στους πόρους ύδρευσης 20 εκατομμυρίων καταναλωτών, και θα συνοδευτούν 
από αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών εξαιτίας της απώλειας παραποτάμιων δασών και 
υγρότοπων. Ο αναφέρων ζητεί τη διακοπή των σχεδίων, τη λήψη μέτρων για την προστασία 
του πλούτου και της ποικιλότητας των ειδών άγριας ζωής και την εξεύρεση βιώσιμης λύσης 
για όλους τους ενδιαφερόμενους. Υποστηρίζει ότι τα σκάφη πρέπει να προσαρμοστούν στον 
ποταμό και όχι το αντίστροφο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Σεπτεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών αποσκοπεί να βελτιστοποιήσει τη χρήση διαφορετικών 
μεταφορικών μέσων/τη μετάβαση σε αυτά και τα συμπληρωματικά αποτελέσματα για την 
κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης των μεταφορών, ιδιαίτερα των ογκωδών εμπορευμάτων. Η 
βελτίωση των εσωτερικών πλωτών οδών μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ιδίως 
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όσον αφορά τη μετάβαση σε διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς ογκωδών εμπορευμάτων. Οι 
εσωτερικές πλωτοί οδοί αποτελούν ένα βασικό συμπλήρωμα και μόνες τους και σε 
συνδυασμό με άλλους τρόπους μεταφοράς.
Το 2006 η Επιτροπή δρομολόγησε ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την 
εσωτερική ναυσιπλοΐα, το οποίο ονομάζεται NAIADES. Το πρόγραμμα βασίζεται σε 
διεξοδική αξιολόγηση και σε εκτενή διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τον κλάδο. 
Στηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών και έχει ως στόχο 
την προώθηση των μεταφορών μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών ως ενός από τους πλέον 
οικονομικά αποδοτικούς, φιλικούς προς το περιβάλλον και ασφαλείς τρόπους μεταφοράς. 
Ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος είναι η διατήρηση και η βελτίωση της 
πλοϊμότητας του δικτύου.
Ο Δούναβης εντάσσεται στο διευρωπαϊκό δίκτυο πλωτών οδών όπως ορίζεται στην απόφαση 
884/2004/ΕΚ περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Σύμφωνα με τους προσανατολισμούς αυτούς, τα ελάχιστα 
απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά για τις πλωτές οδούς του δικτύου πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της κατηγορίας IV που επιτρέπει τη διέλευση πλοίου 
μήκους 80 έως 85 μέτρων και πλάτους 9,50 μέτρων.
Η Επιτροπή είναι πρόθυμη να στηρίξει κατάλληλα έργα κοινού συμφέροντος, και η διαδρομή 
του Δούναβη που επισημαίνει ο αναφέρων συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ της 
απόφασης 884/2004/ΕΚ ως μέρος του έργου προτεραιότητας αριθ. 18: πλωτός άξονας 
Ρήνου/Μόζα-Μάιν-Δούναβη.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή δεν στηρίζει κανένα έργο που δεν συμμορφώνεται με τη 
σχετική κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία. Στην περίπτωση του Δούναβη, όπου 
επιτρέπεται η διέλευση πλοίων βάρους άνω των 1.350 τόνων, η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί 
την ολοκλήρωση πλήρους εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), 
συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης με το κοινό, σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ 
(οδηγία ΕΠΕ) όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ1 και 2003/35/ΕΚ2). Επιπλέον, η 
οδηγία περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών3 (79/409/ΕΟΚ) και η οδηγία για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων4 (92/43/ΕΟΚ) περιλαμβάνουν ειδικές απαιτήσεις όσον 
αφορά τη διατήρηση των άγριων πτηνών και άλλων ειδών πανίδας και χλωρίδας, καθώς και 
των ευαίσθητων οικοτόπων, ιδιαίτερα στους τόπους του δικτύου Natura 2000. Πολύ μεγάλα 
τμήματα του ποταμού Δούναβη έχουν χαρακτηριστεί ως τόποι αυτού του είδους και, ως εκ 
τούτου, υπόκεινται στις διατάξεις για την προστασία της φύσης των οδηγιών της ΕΕ για τη 
φύση. Επιπροσθέτως, η οδηγία για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων5 ορίζει ότι πρέπει να επιτευχθεί/διατηρηθεί η καλή κατάσταση όλων 
των υδάτων (ποταμών, λιμνών, υπόγειων υδάτων, παράκτιων υδάτων) γενικά έως το 2015 και 
ότι δεν επιτρέπεται να επιδεινωθεί η ποιότητα των υδάτων. Κάθε νέο έργο αειφόρου 
ανάπτυξης (π.χ. έργα εσωτερικής ναυσιπλοΐας) πρέπει να αξιολογείται βάσει των διατάξεων 
αυτών. Όσον αφορά τον Δούναβη, οι διοικητικές αρχές περιβάλλοντος και μεταφορών, 
καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής ανέπτυξαν κοινές αρχές σε μια «Κοινή 
                                               
1 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5.
2 ΕΕ L 156 της 26.5.2003, σ. 17
3 ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ.1
4 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7
5 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1
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δήλωση σχετικά με κατευθυντήριες αρχές για την ανάπτυξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και 
την προστασία του περιβάλλοντος στη λεκάνη απορροής του Δούναβη», τις οποίες ενέκρινε η 
επιτροπή ναυσιπλοΐας του Δούναβη και η διεθνής επιτροπή για την προστασία του ποταμού 
Δούναβη1.

Η διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία στην 
Αυστρία βρίσκεται σε εξέλιξη. Περιλαμβάνει στάδια διαβούλευσης και μια ακρόαση με τον 
εργολάβο και τις διοικητικές αρχές, όπου το κοινό, συμπεριλαμβανομένων μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, μπορεί να εκφράσει την άποψή του και να υποβάλει παρατηρήσεις πριν από τη 
λήψη απόφασης για το τελικό έργο. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας ΕΠΕ, τα 
αποτελέσματα και οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διαδικασία εκτίμησης πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας για τη λήψη απόφασης επί του 
έργου.

Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω πρόοδο όσον αφορά την αποδοχή της ΕΠΕ από τις 
αρμόδιες αυστριακές αρχές και δεδομένου ότι οι διαδικασίες ΕΠΕ βρίσκονται σε εξέλιξη, 
προκύπτει ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η προστασία των ειδών χλωρίδας και πανίδας, καθώς και η 
παροχή πόσιμου νερού. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην εκτίμηση επιπτώσεων, τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί έως σήμερα στοχεύουν στην αποκατάσταση των φυσικών συνθηκών στις 
όχθες του ποταμού για την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας, αφαιρώντας τις περιττές 
υποδομές που είχαν κατασκευαστεί κατά το παρελθόν.

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


