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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa Euroopan laajuisten liikenneverkkojen rakentamisen 
yhteydessä Tonava-jokeen tehtäviä suuria muutoksia. Hän varoittaa, että jos kyseiset 
muutokset toteutetaan, suurin osa jäljellä olevista Euroopan rantamaisemista ja metsäalueista 
tuhoutuu. Wienin ja Bratislavan välisen jokiosuuden syventämisestä johtuen muutoksia on 
tehtävä myös joen alajuoksulla. Vetoomuksen esittäjä sanoo, että tämän seurauksena monet 
kasvi- ja eläinlajit tuhoutuvat. Muutokset vaikuttavat pohjaveteen ja sitä kautta myös 
20 miljoonan kuluttajan juomaveden saantiin. Rantametsien ja -kosteikkojen tuhoutumisen 
myötä tulvariski kasvaa. Vetoomuksen esittäjä vaatii, että kyseiset suunnitelmat on
unohdettava, että on ryhdyttävä toimenpiteisiin luonnonvaraisten lajien rikkauden ja 
monimuotoisuuden suojelemiseksi ja että on pyrittävä löytämään kaikkia osapuolia 
hyödyttävä kestävä ratkaisu. Hänen mielestään jokea ei pidä muuttaa alusten kokoa 
vastaavaksi, vaan käytettävät alukset on valittava joen koon mukaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 2. syyskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Eurooppalaisen liikennepolitiikan avulla pyritään optimoimaan liikennemuotojen 
integrointi/liikennemuotosiirtymä ja täydentävät vaikutukset, jotta kasvavien 
kuljetustarpeiden kysyntä, erityisesti tilaa vievien tavaroiden osalta, saataisiin tyydytettyä. 
Parannetuilla sisävesiväylillä voi olla merkittävä asema erityisesti tilaa vieviin tavaroihin 
suuntautuvan liikennemuotosiirtymän osalta. Sisävesiväylät ovat keskeinen täydentävä tekijä 
itsenäisesti sekä yhdessä muiden kuljetusmuotojen kanssa.
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Vuonna 2006 komissio käynnisti sisävesiliikenteen integroidun eurooppalaisen 
toimintaohjelman (NAIADES). Ohjelma perustuu perusteelliseen arviointiin ja kattaviin 
neuvotteluihin jäsenvaltioiden ja teollisuuden kanssa. Euroopan parlamentti ja 
ministerineuvosto ovat hyväksyneet tämän ohjelman, joka tähtää sisävesikuljetusten 
edistämiseen yhtenä taloudellisesti tehokkaimmista, ympäristöystävällisimmistä ja 
turvallisimmista kuljetusmuodoista. Yksi sen keskeisistä tavoitteista on verkoston 
liikennöintikelpoisuuden ylläpito ja kehittäminen. 

Tonava on osa Euroopan laajuista sisävesiväylien verkkoa, joka on määritelty yhteisön 
suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi tehdyssä 
päätöksessä N:o 884/2004/EY. Suuntaviivojen mukaan verkoston osan muodostavien 
vesiväylien teknisten vähimmäisominaisuuksien pitäisi noudattaa luokan IV vesiväyliä varten 
säädettyjä teknisiä ominaisuuksia. Niissä voi kulkea 80–85 metriä pitkä ja 9,5 metriä leveä 
alus. 

Komissio on halukas tukemaan sopivia yhteistä etua koskevia hankkeita. Vetoomuksen 
esittäjän tarkoittama osa Tonavaa sisältyy päätöksen N:o 884/2004/EY liitteeseen III osana 
ensisijaista hanketta n:o 18: laajentaminen jokiväylällä Rein/Meuse-Main-Tonava.

Komissio ei missään tapauksessa tue hankkeita, jotka eivät ole asiaankuuluvan yhteisön 
ympäristölainsäädännön mukaisia. Tonavan, jolla sallitaan yli 1 350 tonnisten alusten 
kauttakulku, osalta EY:n lainsäädännössä edellytetään täysimääräisen ympäristövaikutusten 
arvioinnin (YVA) laatimista, myös yleisön kuulemista, YVA-direktiivin 85/337/ETY 
mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/11/EY1 ja 2003/35/EY2. Myös 
lintudirektiivi3 (79/409/ETY) ja luontotyyppidirektiivi4 (92/43/ETY) sisältävät 
erityisvaatimuksia luonnonvaraisten lintujen ja muiden eläinten ja kasvilajien sekä arkojen 
luontotyyppien suojelusta, erityisesti Natura 2000 -alueilla. Huomattavia osia Tonavasta on 
luokiteltu tällaisiksi alueiksi ja siksi niitä koskevat EU:n luontodirektiivien luonnonsuojelua 
koskevat säännökset. Lisäksi vesipolitiikan puitedirektiivissä5 säädetään, että kaikki vedet 
(joet, järvet, pohjavedet, rannikkovedet) saavuttavat/säilyttävät hyvän tilan pääsääntöisesti 
vuoteen 2015 mennessä ja että veden tilan huononemista ei sallita. Kaikkia uusia kestävän 
kehityksen hankkeita (esimerkiksi sisävesiliikennettä koskevia hankkeita) on punnittava 
näiden määräysten kannalta. Tonavan osalta ympäristö- ja liikennealan hallinto sekä 
asiaankuuluvat komission yksiköt ovat laatineet yhteiset periaatteet yhteisessä lausunnossa 
pääperiaatteista sisävesiliikenteen ja ympäristönsuojelun kehittämiseksi Tonavan jokialueella, 
jonka sekä liikennettä Tonavalla sääntelevä komitea että Tonavan kansainvälinen 
suojelukomissio ovat hyväksyneet6.

                                               
1 EYVL L 73, 14.3.1997, s. 5.
2 EUVL L 156, 26.5.2003, s. 17.
3 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1.
4 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
5 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
6 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm.
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Itävallan kansallisen lainsäädännön mukainen vaikutusten arviointimenettely on parhaillaan 
käynnissä. Se sisältää neuvotteluja ja kuulemistilaisuuden hanketta suunnittelevan tahon ja 
hallintoviranomaisten kanssa. Tilaisuudessa yleisö ja kansalaisjärjestöt voivat kertoa 
mielipiteensä ja tehdä huomautuksia, ennen kuin päätös lopullisesta hankkeesta tehdään. 
YVA-direktiivin 8 artiklan mukaan arviointimenettelyn aikana kerätyt tulokset ja tiedot on 
otettava huomioon hallinnollisessa menettelyssä hankkeesta päätettäessä.

Johtopäätös

Kun otetaan huomioon edellä mainittu edistyminen asianmukaisten Itävallan viranomaisten 
hyväksyessä YVA:a ja käynnissä olevat YVA-menettelyt, näyttää siltä, että kaikki 
toimenpiteet on tehty EY:n lainsäädännön noudattamiseksi ja kasvi- ja eläinlajien 
suojelemiseksi sekä juotavan veden tarjoamiseksi. Lisäksi vaikutusten arvioinnin mukaan 
tähän asti toteutetut toimenpiteet tähtäävät rantapenkereiden luonnollisten olojen 
palauttamiseen kasviston ja eläimistön suojelemiseksi poistamalla tarpeettomat 
menneisyydessä pystytetyt rakenteet.


