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Tárgy: A Rolf Jürgens, (német/osztrák?) állampolgár által benyújtott 0419/2008. 
számú petíció a Duna folyón végrehajtandó jelentős változtatásokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a tervezett transzeurópai közlekedési hálózatokkal 
összefüggésben a Duna folyón végrehajtandó jelentős változtatásokat. Arra figyelmeztet, 
hogy a változtatások végrehajtása a fennmaradó európai part menti övezetek és erdőségek 
nagy részének pusztulását okozza majd. Mivel a tervek szerint mélyíteni kívánják a folyó 
medrét Bécs és Pozsony között, az alsóbb szakaszokon is változtatásokat kell majd 
végrehajtani, ami a petíció benyújtója szerint nagyszámú állat- és növényfaj pusztulását 
okozza. Ezenkívül a tervezett munkálatok kihatnak majd a felszín alatti vizekre is, így 20 
millió fogyasztó ivóvízellátására, amelyhez az áradások fokozott kockázata is társul a part 
menti erdőségek és vizes élőhelyek elpusztulásának következményeként. A petíció benyújtója 
a tervek leállítását kéri, továbbá intézkedések végrehajtását a vadon élő fajok bőséges 
előfordulásának és sokszínűségének védelme érdekében, valamint egy fenntartható megoldás 
meglelését valamennyi érdekelt fél számára. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy a hajókat 
kellene a folyóhoz igazítani, nem pedig fordítva.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. szeptember 2. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

Az európai közlekedési politika célja a modális integráció/forgalomátterelés és a kiegészítő 
hatások optimalizálása a különösen az ömlesztett áruk esetében növekvő szállítási igény 



PE423.638v01-00 2/3 CM\777574HU.doc

HU

kielégítése érdekében. A jobb belvízi utak fontos szerepet játszhatnak, különösen az 
ömlesztett áruk forgalomátterelése tekintetében. A belvízi utak saját jogukon és más szállítási 
módokkal együtt is alapvető kiegészítő jelleggel bírnak.
A Bizottság 2006-ban elindította a belvízi szállítás érdekét szolgáló integrált európai 
cselekvési programot, NAIADES elnevezéssel. A program alapos értékelésen, valamint a 
tagállamokkal és az iparral folytatott széles körű konzultáción alapul. Ezt megerősítette az 
Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa, és célja a belvízi utakon történő szállítás 
előmozdítása az egyik leginkább költséghatékony, környezetbarát és biztonságos szállítási 
módként. Az egyik fő célkitűzés a hálózat hajózhatóságának karbantartása és javítása. 
A Duna a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) fejlesztésére vonatkozó közösségi 
iránymutatásokról szóló 884/2004/EK határozatban meghatározott transzeurópai belvízi 
hálózat részét képezi. Az iránymutatások értelmében a hálózat részét képező vízi utak 
minimális műszaki jellemzőinek meg kell felelniük azoknak, amelyeket a IV. osztályú vízi 
utakra állapítottak meg, amelyek 80-85 m hosszú, és 9,50 m széles hajók áthaladását teszik 
lehetővé. 
A Bizottság támogatni kívánja az alkalmas közös érdekű projekteket, és a petíció benyújtója 
által kiemelt Duna-szakasz a 18. kiemelt fontosságú projekt – a Rajna/Mosel-Majna-Duna 
belvízi tengely – részeként szerepel a 884/2004/EK határozat III. mellékletében.

A Bizottság semmiképp sem támogat olyan projektet, amely nem felel meg a vonatkozó 
közösségi környezetvédelmi jogszabályoknak. A Duna esetében, amely lehetővé teszi 1350 
tonna feletti hajók áthaladását, az európai jogszabályok teljes körű környezeti hatásvizsgálat 
(KHV) elvégzését írják elő, beleértve a nyilvánossággal való konzultációt is, a 97/11/EK 
irányelvvel1 és a 2003/35/EK irányelvvel2 módosított 85/337/EGK KHV-irányelvnek 
megfelelően. Ezen túlmenően a madárvédelmi irányelv3 (79/409/EGK) és az élőhelyvédelmi 
irányelv4 (92/43/EGK) meghatározott követelményeket tartalmaz a vadon élő madarak és 
egyéb állat- és növényfajok, valamint sérülékeny élőhelyek védelmét illetően, különösen a 
Natura 2000 területeken. A Duna folyó rendkívül nagy részét osztályozták ilyen területként, 
ezért ezek a területek az EU természetvédelmi irányelveiben foglalt természetmegőrzési 
rendelkezések hatálya alá tartoznak. Ezenkívül a vízügyi keretirányelv5 megállapítja, hogy fő 
szabályként minden víznek (folyók, tavak, talajvíz, parti vizek) 2015-ig jó állapotot kell 
elérnie/megtartania, és nem megengedettt a vízek állapotának romlása. A fenntartható 
fejlődést szolgáló minden új projektet (pl. belvízi hajózási projekteket) e rendelkezésekkel 
kell összemérni. Ami a Dunát illeti, a környezetvédelmi és szállítási közigazgatási testületek, 
valamint a megfelelő bizottsági szolgálatok közös elveket dolgoztak ki a Duna folyó 
medencéjében a belvízi hajózás fejlesztésére és a környezetvédelemre vonatkozó 
irányelvekről szóló közös nyilatkozatban, amelyeket mind a Duna Bizottság, mind a Duna-
védelmi Nemzetközi Bizottság elfogadott6.

Az Ausztriában a nemzeti jog által előírt hatásvizsgálati eljárás jelenleg folyik. Ez magában 
                                               
1 HL L 73., 1997.3.14., 5. o.
2 HL L 156., 2003.5.26., 17. o.
3 HL L 103., 1979.4.25., 1. o.
4 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
5 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
6 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm
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foglal konzultációs szakaszokat és egy meghallgatást a támogató és a közigazgatási 
hatóságokkal, amelyen a nyilvánosság, ideértve a nem kormányzati szervezeteket is, 
véleményt nyilváníthat és észrevételeket tehet, mielőtt meghoznák a projektre vonatkozó 
végleges döntést. A KHV-irányelv 8. cikke értelmében a vizsgálati folyamat során 
összegyűjtött eredményeket és információkat figyelembe kell venni a projekt engedélyezési 
eljárása során.

Következtetés

Tekintettel a KHV érintett osztrák hatóságok általi elfogadásával kapcsolatos fenti 
előrehaladásra és arra, hogy a KHV-eljárás folyamatban van, úgy tűnik, hogy minden 
intézkedést megtettek annak érdekében, hogy megfeleljenek az európai jogszabályoknak, és 
megvédjék a növény- és állatvilágot, valamint az ivóvízellátást. Ezen túlmenően, a 
hatásvizsgálat beszámolója szerint az eddig hozott intézkedések célja a partok természeti 
feltételeinek helyreállítása a növény- és állatvilág védelme érdekében, a múltban készült 
szükségtelen infrastruktúra eltávolításával.


