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Dotyczy: Petycji 0419/2008, którą złożył Rolf Jürgens (Niemcy/Austria?) w sprawie 
ważnych zmian dotyczących rzeki Dunaj

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się wprowadzaniu ważnych zmian dotyczących rzeki Dunaj 
w związku z projektem transeuropejskich sieci transportowych. Ostrzega on, że jeśli zmiany 
te zostaną wprowadzone, większość pozostałych krajobrazów przybrzeżnych i leśnych 
ulegnie zniszczeniu. Plany pogłębienia koryta rzeki między Wiedniem a Bratysławą wymagać 
będą dokonania zmian również w dolnym biegu rzeki, co według składającego petycję 
doprowadzi do zniszczenia licznych gatunków fauny i flory. Planowane prace wpłyną 
również na wody gruntowe, a zatem na zasoby wody pitnej dla 20 milionów konsumentów, 
czemu towarzyszyć będzie zwiększone ryzyko powodzi wynikające z utraty nadmorskich 
lasów i mokradeł. Składający petycję wzywa do wstrzymania realizacji wspomnianych 
planów, do podjęcia środków w celu ochrony bogactwa i różnorodności gatunków 
przyrodniczych oraz do znalezienia trwałego rozwiązania wszystkich związanych z tym 
problemów. Składający petycję twierdzi, że statki należy dostosować do rzeki a nie 
odwrotnie. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 września 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Europejska polityka transportowa ma na celu optymalizację integracji modalnej/zmianę form 
transportu i prowadzenie działań uzupełniających, tak aby zaspokoić coraz większy popyt 
na usługi transportowe, w szczególności w odniesieniu do towarów masowych. Lepsze 
śródlądowe drogi wodne mogą odgrywać istotną rolę przede wszystkim w przypadku zmiany 



PE423.638 2/3 CM\777574PL.doc

PL

form transportu takich właśnie towarów. Drogi te stanowią kluczowe uzupełnienie zarówno 
same w sobie, jak i w połączeniu z innymi sposobami przewozu.

W 2006 r. Komisja zainicjowała Zintegrowany europejski program działań na rzecz żeglugi 
śródlądowej o nazwie NAIADES. Program ten bazuje na dogłębnej ocenie i szeroko 
zakrojonych konsultacjach z państwami członkowskimi i przemysłem. Poparł go Parlament
Europejski i Rada Ministrów. Celem programu jest promocja żeglugi śródlądowej jako jednej 
z najbardziej efektywnych ekonomicznie, przyjaznych dla środowiska i bezpiecznych form
transportu. Jednym z głównych zamiarów jest utrzymanie i poprawa żeglowności sieci. 

Dunaj wchodzi w skład transeuropejskiej sieci wodnych dróg śródlądowych określonej 
w decyzji 884/2004/WE w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). W wytycznych stwierdza się, że minimalne 
właściwości techniczne dotyczące dróg wodnych wchodzących w skład sieci powinny być 
zgodne z wymogami dla dróg wodnych IV klasy, które umożliwiają przepłynięcie statku 
o długości 80-85 m i szerokości 9,50 m. 

Komisja chętnie wspiera odpowiednie projekty leżące we wspólnym interesie, a pogłębienie 
koryta Dunaju, do którego odnosi się składający petycję, jest wymienione w załączniku III 
do decyzji 884/2004/WE jako część projektu priorytetowego 18: oś rzeczna Ren/Mouse-Men-
Dunaj.

Komisja nigdy nie wspiera przedsięwzięć niezgodnych z odnośnym prawem wspólnotowym 
w dziedzinie środowiska. W przypadku Dunaju, po którym mogą pływać statki powyżej 1 350 
ton, prawodawstwo europejskie wymaga przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania 
na środowisko (OOŚ), w tym konsultacji ze społeczeństwem, zgodnie z dyrektywą OOŚ
85/337/EWG zmienioną dyrektywą 97/11/WE1 i 2003/35/WE2). Ponadto dyrektywy ptasia3

(79/409/EWG) i siedliskowa4 (92/43/EWG) zawierają szczegółowe wymogi dotyczące 
ochrony dzikiego ptactwa oraz innych gatunków zwierząt i roślin, jak również wrażliwych 
siedlisk, szczególnie na obszarach Natura 2000. Bardzo duże odcinki rzeki Dunaj
sklasyfikowano jako takie obszary i dlatego podlegają one przepisom ochrony przyrody 
unijnej zawartym w dyrektywach ptasiej i siedliskowej. Wreszcie ramowa dyrektywa wodna5

stanowi, że z zasady należy uzyskać/utrzymać dobry stan wszystkich wód (rzeki, jeziora, 
wody podziemne i przybrzeżne) do 2015 r. Nie zezwala się na pogorszenie stanu wód. Każdy 
nowy projekt z zakresu zrównoważonego rozwoju (np. projekty dotyczące żeglugi na wodach 
śródlądowych) podlega ocenie w świetle tych przepisów. Jeżeli chodzi o Dunaj, organy 
administracji środowiskowej i transportowej, jak również odnośne służby Komisji 
opracowały wspólne zasady zawarte we „Wspólnym oświadczeniu w sprawie wytycznych 
dotyczących żeglugi śródlądowej i ochrony środowiska w dorzeczu Dunaju”. Oświadczenie to 
przyjęła zarówno Komisja ds. Żeglugi na Dunaju, jak i Międzynarodowa Komisja na Rzecz 
Ochrony Rzeki Dunaj6.

Przewidziana w austriackim prawie krajowym procedura oceny oddziaływania jest obecnie 
                                               
1 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.
2 Dz.U. L 156 z 26.5.2003, s. 17.
3 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1.
4 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
5 Dz.U. L327 z 22.12.2000, s. 1.
6 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm
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w toku. Obejmuje ona konsultacje i przesłuchanie z udziałem organizatora i władz
administracyjnych, w trakcie którego publiczność (w tym organizacje pozarządowe) może 
wyrażać swoje opinie i zgłaszać uwagi przed podjęciem decyzji w sprawie ostatecznego 
projektu. Zgodnie z art. 8 dyrektywy OOŚ, wyniki i informacje uzyskane w trakcie procesu 
oceny należy uwzględnić w administracyjnej procedurze podejmowania decyzji w sprawie 
projektu.

Wniosek

Mając na uwadze opisany powyżej postęp w zakresie zatwierdzania OOŚ przez właściwe 
władze austriackie, a także to, że procedury OOŚ są w toku, wydaje się, iż podjęto wszelkie 
środki w celu przestrzegania prawodawstwa europejskiego oraz ochrony gatunków fauny 
i flory, jak również przepisów w sprawie wody pitnej. Ponadto, jak zaznaczono w ocenie 
oddziaływania, podejmowane dotąd działania mają na celu przywrócenie na brzegach 
naturalnych warunków ochrony flory i fauny poprzez usunięcie niepotrzebnej infrastruktury 
z przeszłości.


