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Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0874/2011, внесена от Michael Witfer, с германско гражданство, от 
името на Sportboot Gemeinschaft Saale-Elster e.V., относно понижаването на 
категорията на река Saale до воден път без значение за транспорта или 
туризма

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се противопоставя на плана за понижаване на категорията на 
река Saale до воден път без значение за транспорта или туризма (Restwassernetz). 
Според вносителя германските органи предприемат голямо реструктуриране на 
водните пътища. Вносителят твърди, че това е в ущърб на хората, местната икономика 
и водния туризъм в района на реката. Освен това вносителят предвижда проблеми, 
свързани с наводняване, защото, според него, неизползваният канал на реката бързо ще 
се затлачи, нивото на водата ще се покачи, което ще повиши риска от наводняване. За 
да се избегне този риск, трябва да бъдат издигнати диги, чиято височина е съобразена 
за воден път с определена дълбочина и ширина, но свързаните с това разходи ще бъдат 
в противоречие с желанието на органите за реализиране на икономии. Освен това 
вносителят счита, че плановете за воден туризъм на градовете Хале и Лайпциг ще 
понесат негативи от понижаването на категорията на река Saale.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Река Saale не е част от настоящата трансевропейска транспортна мрежа (ТЕМ-Т), 
описана в Решение № 661/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 
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2010 година относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската 
транспортна мрежа (1). Следователно, изискванията за вътрешните водни пътища, 
посочени в член 11 от Решение № 661/2010/ЕС не се прилагат за река Saale. Решението 
относно класификацията на реката като плавателна или неплавателна е в 
компетентността на Германия. Освен това, следва да се отбележи, че река Saale не е 
част от бъдещата широкообхватна и основна мрежа ТЕМ-Т, както е описана в 
предложението на Комисията за Регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (2).

Съгласно Рамковата директива за водите, държавите членки следва да предотвратят 
влошаването на състоянието на водните обекти. За нови промени във физическите 
характеристики на воден обект, които се очаква да причинят влошаване, член 4, 
параграф 7 от Рамковата директива за водите предвижда изключения от целта за 
предотвратяване на влошаването при определени условия, включително при наличие на 
надделяващ обществен интерес, ползи, които са по-значими от влошаването на 
околната среда и при отсъствие на резервни решения, които биха представлявали по-
добра екологична възможност. Освен това, необходимо е да бъдат взети всички 
възможни мерки, за да бъде намалено вредното въздействие върху състоянието на 
повърхностните и подземни водни обекти.

Директивата за наводненията изисква подготовката на планове за управление на риска 
от наводнения до 2015 г., които следва да отчитат въпросите на корабоплаването. 
Оценката на риска от наводнения, изготвянето на карти на районите под заплаха от 
наводнения и на районите с риск от наводнения и включването на необходимите мерки 
за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици от наводненията, например 
за човешкото здраве и стопанската дейност, в планове за управление на риска от 
наводнения е отговорност на държавите членки.
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