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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0874/2011 af Michael Witfer, tysk statsborger, for "Sportboot 
Gemeinschaft Saale-Elster e.V.", om degradering af floden Saale til vandvej uden 
betydning for transport eller turisme

1. Sammendrag

Andrageren gør indsigelse mod planen om at degradere floden Saale til en vandvej uden 
betydning for transport eller turisme (Restwassernetz). Ifølge andrageren er de tyske 
myndigheder i færd med at gennemføre en omfattende omstrukturering af vandvejene. 
Andrageren mener, at dette går ud over borgerne, den lokale økonomi og vandturismen i 
flodområdet. Endvidere forventer andrageren oversvømmelsesproblemer, idet den fremover 
ubenyttede sejlrende hurtigt vil blive fyldt af slam, således at vandstanden bliver højere, 
hvilket øger faren for oversvømmelser. For at afværge denne fare ville diger skulle gøres 
højere, fordi deres højde er afstemt efter en sejlrende med en bestemt dybde og bredde, men 
omkostningerne hertil ville sluge de besparelser, myndighederne ønsker. Ligeledes ville 
planerne for vandturisme i byer som Halle og Leipzig ifølge andrageren komme til at lide 
under en degradering af Saale.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"Floden Saale er ikke en del af det nuværende TEN-T-net som beskrevet i Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 661/2010 af 7. juli 2010 om Unionens retningslinjer for 
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udvikling af det transeuropæiske transportnet1. Derfor gælder kravene for indre vandveje i 
artikel 11 i afgørelse nr. 661/2010 ikke for floden Saale. Beslutningen om klassificeringen af 
denne flod som sejlbar eller ej henhører under Tyskland. Desuden skal det bemærkes, at 
floden Saale ikke er en del af det fremtidige samlede TEN-T-hovednet som beskrevet i 
Kommissionen forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens 
retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet2.

I henhold til vandrammedirektivet er medlemsstaterne forpligtet til at forebygge enhver 
forringelse af vandkvaliteten. Med hensyn til nye ændringer af et vandområdes fysiske 
karakteristika, som forventes at medføre en forringelse, findes der i artikel 4, stk. 7, i 
vandrammedirektivet en undtagelse til formålet om forebyggelse af forringelse, såfremt visse 
betingelser er opfyldt, herunder eksistensen af væsentlige samfundsinteresser og/eller 
nyttevirkninger, som opvejer forringelsen af miljøet og manglen på alternativer, som set fra et 
miljømæssigt synspunkt ville være en bedre løsning. Endvidere skal der træffes alle mulige 
foranstaltninger for at mindske den skadelige indvirkning på grundvand og overfladevand.

I henhold til oversvømmelsesdirektivet kræves det, at der udarbejdes risikostyringsplaner for 
oversvømmelser inden 2015, der skal tage højde for søfartsspørgsmål. Det er 
medlemsstaternes ansvar at vurdere risikoen for oversvømmelser, kortlægge faren og risikoen 
for oversvømmelser og træffe de nødvendige foranstaltninger til at mindske de mulige 
negative følger af oversvømmelser, f.eks. for menneskers sundhed og økonomisk aktivitet, i 
risikostyringsplanerne for oversvømmelser."

                                               
1 EUT L 204 af 5.8.2010.
2 KOM(2011)0650, s. 2.


