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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0874/2011, , του Michael Witfer, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Sportboot Gemeinschaft Saale-Elster e.V., σχετικά με την 
υποβάθμιση του ποταμού Saale σε πλωτή οδό που δεν επηρεάζει τις 
μεταφορές ή τον τουρισμό

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει το σχέδιο υποβάθμισης του ποταμού Saale σε πλωτή οδό που δεν 
επηρεάζει τις μεταφορές ή τον τουρισμό (Restwassernetz). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι 
γερμανικές αρχές πραγματοποιούν μεγάλης κλίμακας αναδιάρθρωση των πλωτών οδών. Ο 
αναφέρων υποστηρίζει ότι αυτό γίνεται εις βάρος των πολιτών, της τοπικής οικονομίας και 
του παραποτάμιου τουρισμού στην περιοχή του ποταμού. Επιπλέον, ο αναφέρων αναμένει να 
υπάρξουν προβλήματα υπερχείλισης, διότι, σύμφωνα με τον ίδιο, ο εφεξής μη 
χρησιμοποιούμενος δίαυλος του ποταμού θα αρχίσει σύντομα να ασφυκτιά, με αποτέλεσμα 
την άνοδο της στάθμης των υδάτων, πράγμα που αυξάνει τον κίνδυνο υπερχείλισης. Για να 
αποτραπεί αυτός ο κίνδυνος, θα πρέπει να αυξηθεί το ύψος των αναχωμάτων, το οποίο 
καθορίζεται βάσει διαύλου με συγκεκριμένο βάθος και φάρδος, αλλά το κόστος αυτού θα 
ακυρώσει τις περικοπές που επιθυμούν οι αρχές. Ακόμα, σύμφωνα με τον αναφέροντα, από 
την υποβάθμιση του Saale θα πληγούν επίσης τα σχέδια παραποτάμιου τουρισμού των 
πόλεων Χάλλης και Λειψίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Ο ποταμός Saale δεν αποτελεί μέρος του υφιστάμενου δικτύου ΔΕΔ-Μ όπως ορίζεται στην 
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απόφαση αριθ. 661/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης 
Ιουλίου 2010, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών(1). Επομένως, οι απαιτήσεις για τις εσωτερικές πλωτές 
οδούς που διατυπώνονται στο άρθρο 11 της απόφασης αριθ. 661/2010 δεν ισχύουν για τον 
ποταμό Saale. Η απόφαση σχετικά με τον χαρακτηρισμό του εν λόγω ποταμού ως πλωτού ή 
μη πλωτού εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Γερμανίας. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι ο 
ποταμός Saale δεν ανήκει στο μελλοντικό ολοκληρωμένο και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ, όπως 
περιγράφεται στην πρόταση της Επιτροπής για τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για 
την ανάπτυξη διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (2).

Σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, τα κράτη μέλη πρέπει να αποτρέπουν την 
επιδείνωση της κατάστασης των υδατικών συστημάτων. Όσον αφορά νέες τροποποιήσεις των 
φυσικών χαρακτηριστικών ενός υδάτινου συστήματος που αναμένεται ότι θα προκαλέσουν 
επιδείνωση, το άρθρο 4 παράγραφος 7 της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα προβλέπει απαλλαγή 
από τον στόχο για τη μη επιδείνωση εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης υπερισχύοντος δημοσίου συμφέροντος, οφελών που 
αντισταθμίζουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση και της απουσίας εναλλακτικών λύσεων που 
θα ήταν προτιμότερες από περιβαλλοντική άποψη. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν όλα τα 
πιθανά μέτρα για τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων στην κατάσταση των υπόγειων 
και επιφανειακών υδάτων.

Βάσει της οδηγίας για τις πλημμύρες, απαιτείται έως το 2015 η δρομολόγηση σχεδίων για τη 
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τα θέματα ναυσιπλοΐας. 
Εναπόκειται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών η αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας, η 
καθιέρωση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας καθώς και 
η συμπερίληψη στα εν λόγω σχέδια των απαραίτητων μέτρων για τον περιορισμό τυχόν 
δυσμενών επιπτώσεων των πλημμυρών, για παράδειγμα, στην ανθρώπινη υγεία και την 
οικονομική δραστηριότητα.

                                               
1 ΕΕ L 204 της 5.8.2010.
2 COM(2011) 650/2.  


