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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt emel a Saale folyó szállítás vagy turizmus tekintetében 
jelentéktelen vízi úttá (Restwassernetz) való leminősítésének terve miatt. A petíció benyújtója 
szerint a német állam arra készül, hogy jelentősen átstrukturálja a vízi utakat. A petíció 
benyújtója úgy véli, ez károsan hat a polgárokra, a helyi gazdaságra és a folyó által vonzott 
vízi turizmusra. Ezenkívül a petíció benyújtója a jövőben áradásokkal is számol, mivel 
véleménye szerint az ezentúl használaton kívüli, hajózható medret gyorsan betemeti majd az 
iszap, ami által megnövekszik a vízszint, következésképpen az áradások veszélye is nő. A 
veszély elhárítása érdekében meg kellene magasítani azokat a gátakat, amelyek magasságát a 
meghatározott mélységű és szélességű, hajózható medrekhez igazították. Azonban ezek a
költségek meghiúsítanák az állam által kívánatosnak tartott megtakarításokat. A petíció 
benyújtója szerint a Saale leminősítése Halle és Lipcse városok vízi turizmusra vonatkozó 
terveit is veszélybe sodorja.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.
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A Saale folyó nem része a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós 
iránymutatásokról szóló, 2010. július 7-i 2010/661/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozatban (1) leírt jelenlegi TEN-T hálózatnak. Ezért a 2010/661/EK határozat 11. 
cikkében foglalt, belvízi hajóutakra vonatkozó követelmények a Saale folyóra nem 
alkalmazandók. Németország saját hatáskörben határozhat arról, hogy e folyót hajózhatóként 
sorolja-e be vagy sem. Ezenkívül meg kell jegyezni, hogy a Saale folyó nem része a 
transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatban (2) leírt jövőbeli TEN-
T átfogó hálózatnak és törzshálózatnak.

A vízügyi keretirányelv értelmében a tagállamoknak meg kell előzniük a víztestek állapotának 
romlását. A vízügyi keretirányelv 4. cikkének (7) bekezdése mentességet ad az állapotromlás 
megakadályozásának célkitűzése alól az olyan újabb módosítások esetében, amelyek 
várhatóan egy víztest fizikai jellemzőinek állapotromlásához vezetnek, amennyiben 
teljesülnek bizonyos feltételek, így például a módosítás oka elsőrendű közérdek, a hasznok 
felülmúlják a környezet állapotromlását, valamint nincsenek a környezet számára előnyösebb 
alternatívák. Ezenkívül minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a felszín alatti és a 
felszíni vizek állapotára gyakorolt ártalmas hatások mérséklésére.

Az árvízkockázatokról szóló irányelv előírja, hogy 2015-ig árvízkockázat-kezelési terveket 
kell készíteni, amelyekben figyelembe kell venni a hajózhatósági kérdéseket. A tagállamok 
feladata az árvízkockázatok felmérése, az árvízveszélyek- és kockázatok térképének 
elkészítése, valamint az árvizek esetleges – például az emberi egészségre vagy a gazdasági 
tevékenységre gyakorolt – káros következményeinek mérsékléséhez szükséges intézkedések 
árvízkockázat-kezelési tervekbe való felvétele.
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