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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0419/2008, ko iesniedza (Vācijas/Austrijas?) valstspiederīgais
Rolf Jürgens, par būtiskiem Donavas upes pārveidojumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret būtiskiem Donavas upes pārveidojumiem sakarā ar 
plānoto Eiropas transporta tīklu izveidi. Viņš brīdina, ka, ja tie tiks īstenoti, tiks iznīcināta 
lielākā Eiropas atlikušās piekrastes ainavas un meža daļa. Sakarā ar plāniem padziļināt upi 
starp Vīni un Bratislavu, pārveidojumi būs nepieciešami arī upes atzaros, kas, pēc 
lūgumraksta iesniedzēja domām, izraisīs daudzu faunas un floras sugu bojāeju. Plānotie darbi 
ietekmēs arī gruntsūdeni, un tādējādi dzeramā ūdens apgādi 20 miljoniem patērētāju, kam 
pievienojas palielināts plūdu risks piekrastes mežu un mitrāju zuduma dēļ. Lūgumraksta 
iesniedzējs lūdz apturēt plānus, veikt pasākumus, lai aizsargātu dzīvās dabas sugu bagātību un 
dažādību, un rast ilgtspējīgu risinājumu visiem iesaistītajiem. Viņš uzskata, ka kuģi jāpielāgo 
upei un nevis otrādi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 2. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Eiropas transporta politikas mērķis ir optimizēt modālo integrāciju/ pārbīdi un papildu 
efektus, lai apmierinātu augošo transporta pakalpojumu pieprasījumu, īpaši lielizmēra precēm. 
Uzlaboti iekšzemes ūdensceļi var spēlēt nozīmīgu lomu īpaši attiecībā uz lielizmēra preču 
modālām pārbīdēm. Iekšzemes ūdensceļi ir galvenā pārvadājumu sastāvdaļa pēc savas būtības
un apvienojumā ar citiem transporta veidiem.
2006. gadā Komisija uzsākusi Integrēto Eiropas rīcības programmu iekšzemes ūdensceļu 
transportam — NAIADES. Programma pamatota uz pamatīgu novērtējumu un apjomīgām 
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konsultācijām ar dalībvalstīm un rūpniecības nozari. To atbalstījis Eiropas Parlaments un 
Ministru padome, un tā vērsta uz iekšzemes ūdensceļu transporta veicināšanu kā vienu no 
ekonomiski efektīvākajiem, videi draudzīgākajiem un drošākajiem transporta veidiem. Viens 
no programmas galvenajiem mērķiem ir tīkla kuģojamības uzturēšana un uzlabošana. 

Donava veido daļu no Eiropas iekšzemes ūdensceļu tīkla, kā norādīts Lēmumā 
Nr. 884/2004/EK par Kopienas pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai (TEN-T). 
Pamatnostādnes nosaka, ka minimālajām tehniskajām prasībām attiecībā uz ūdensceļiem, kas
veido tīkla daļu, jāatbilst tām, kuras izstrādātas IV klases ūdensceļiem, kas atļauj pārvietoties 
kuģiem ar garumu 80–85 m un platumu 9,50 m. 
Komisija tiecas atbalstīt projektus, kuri atbilst vispārējām interesēm, un lūgumraksta 
iesniedzēja norādītais Donavas upes apgabals ir iekļauts Lēmuma Nr. 884/2004/EK 
III pielikumā kā daļa no Prioritātes projekta Nr. 18: iekšzemes ūdensceļu maģistrāle 
Reina/Māsa-Maina-Donava.

Jebkurā gadījumā Komisija neatbalsta projektus, kuri neatbilst attiecīgajiem Kopienas tiesību 
aktiem vides jomā. Donavas gadījumā, kas atļauj pārvietoties kuģiem, kuru masa pārsniedz 
1,350 tonnas, Eiropas tiesību akti pieprasa pilnu ietekmes uz vidi novērtējuma (EIA) izpildi, 
ieskaitot konsultācijas ar sabiedrību, saskaņā ar EIA direktīvu 85/337/EEK, kuru groza 
Direktīvas 97/11/EK1 un 2003/35/EK2). Turklāt, Putnu direktīva3 (79/409/EEK) un Dzīvotņu 
direktīva4 (92/43/EEK) ietver specifiskas prasības attiecībā uz savvaļas putnu un citu 
dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, kā arī jutīgām dzīvotnēm, īpaši Natura 2000 teritorijās. 
Ļoti lielas Donavas upes daļas ir klasificētas kā šādas teritorijas, tāpēc tās pakļautas ES dabas 
aizsardzības direktīvu dabas aizsardzības noteikumiem. Turklāt Ūdens pamatdirektīva5

nosaka, ka visiem ūdeņiem (upēm, ezeriem, gruntsūdeņiem, piekrastes ūdeņiem) līdz 
2015. gadam jāsasniedz/jāuztur labs stāvoklis un ka netiek atļauta ūdens stāvokļa 
pasliktināšanās. Jebkuri jauni ilgtspējīgas attīstības projekti (piemēram, iekšzemes ūdensceļu 
kuģošanas projekti) janovērtē atbilstoši šiem noteikumiem. Attiecībā uz Donavu vides un 
transporta administrācijas, kā arī atbilstošie Komisijas pakalpojumi izstrādājuši kopējos 
principus „Kopējā paziņojumā par iekšzemes ūdensceļu kuģošanas un vides aizsardzības 
attīstības pamatprincipiem Donavas upes baseinā”, ko pieņēmusi gan Donavas kuģošanas 
komisija, gan Starptautiskā komisija Donavas upes aizsardzībai6.

Šobrīd norisinās Austrijas valsts likumā paredzētā ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūra. 
Tā ietver konsultāciju posmus un uzklausīšanas sesiju ar virzītāju un administratīvajām varas 
iestādēm, kur sabiedrība, ieskaitot nevalstiskās organizācijas, var paust savu viedokli un 
sniegt komentārus, pirms tiek pieņemts lēmums par galīgo projektu. Saskaņā ar EIA direktīvas 
8. pantu novērtēšanas procesā apkopotie rezultāti un informācija jāņem vērā administratīvā 
projekta lēmuma pieņemšanas procedūrā.

                                               
1 OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.
2 OV L 156, 26.5.2003., 17. lpp.
3 OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp.
4 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
5 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
6 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm
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Secinājums

Ņemot vērā iepriekš apskatīto lietas attīstību saistībā ar ieinteresēto Austrijas varas iestāžu 
EIA pieņemšanu un sakarā ar EIA procedūru pašreizējo norisi, šķiet, ka veikti visi pasākumi, 
lai ievērotu Eiropas tiesību aktus un aizsargātu floras un faunas sugas, kā arī dzeramā ūdens 
nodrošināšanu. Turklāt, kā ziņots ietekmes uz vidi novērtējumā, līdz šim veiktie pasākumi ir 
vērsti uz krastu dabisko apstākļu atjaunošanu, lai aizsargātu floru un faunu un likvidētu 
pagātnē izveidotās nevajadzīgās infrastruktūras.”


