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Tema: Peticija Nr. 0874/2011 dėl Zalės upės statuso, pagal kurį ši upė būtų 
vertintina kaip susisiekimui ir turizmui nesvarbus vandens kelias, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis Michael Witfer, Sportboot Gemeinschaft 
Saale-Elster e.V. vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl planų pakeisti Zalės upės vertinimą ir šią upę vertinti kaip 
susisiekimui ir turizmui nesvarbų vandens kelią (vok. Restwassernetz). Anot peticijos 
pateikėjo, Vokietijos valdžios institucijos vykdo plataus masto vandens kelių restruktūrizaciją.
Peticijos pateikėjas teigia, kad tai bus padaryta neatsižvelgiant į apylinkių gyventojų, vietos 
ekonomikos ir turizmo interesus. Be to, peticijos pateikėjo manymu, gali kilti potvynių 
pavojus, nes nenaudojamas upės farvateris bus užneštas sąnašų, vandens lygis pakils ir 
padidės potvynių pavojus. Pavojui išvengti reikės paaukštinti esamus dabartinio gylio ir 
pločio upės farvateriui apskaičiuotus pylimus, bet dėl valdžios institucijų planuojamo 
taupymo nebus lėšų sumokėti už šiuos darbus. Be to, pakeitus Zalės upės vertinimą, peticijos 
pateikėjo teigimu, nukentėtų ir Halės bei Leipcigo miestų turizmo planai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Zalės upė nepriklauso dabartiniam transeuropiniam transporto tinklui (TEN-T), kaip 
nurodyta 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 661/2010/ES dėl 
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Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių1. Taigi Sprendimo Nr. 661/2010 
11 straipsnyje nustatyti vidaus vandenų reikalavimai Zalės upei netaikomi. Sprendimą dėl 
nustatymo, ar ši upė tinkama laivybai, turi priimti Vokietija. Be to, pažymėtina, kad Zalės upė 
nėra būsimo visuotinio ir pagrindinio TEN-T dalis, kaip nurodyta Komisijos pasiūlyme dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo 
plėtros gairių2.

Pagal Vandens pagrindų direktyvą valstybės narės turėtų užkirsti kelią vandens telkinių 
būklės blogėjimui. Dėl fizinių vandens telkinio charakteristikų pakeitimo, dėl kurio gali 
pablogėti vandens būklė, Vandens pagrindų direktyvos 4 straipsnio 7 dalyje numatyta 
neprastėjimo tikslo išimtis, jei tenkinamos tam tikros sąlygos, pvz., jei esama visuomenės 
interesų arba naudos, kuri nusvertų aplinkos blogėjimą, ir jei nėra kitų galimybių, kurias būtų 
geriau pasirinkti aplinkos apsaugos atžvilgiu. Be to, reikia imtis visų galimų priemonių 
siekiant sušvelninti neigiamą poveikį požeminio ir paviršinio vandens būklei.

Potvynių direktyvoje reikalaujama, kad iki 2015 m. būtų parengti potvynių rizikos valdymo 
planai, kuriuose būtų atsižvelgiama į klausimus, susijusius su laivyba. Būtent valstybės narės 
yra atsakingos už tai, kad būtų vertinama potvynių rizika, sudaromi potvynių grėsmės ir 
potvynių rizikos žemėlapiai ir kad į potvynių rizikos valdymo planus būtų įtraukiamos būtinos 
priemonės siekiant sumažinti galimus neigiamus potvynių padarinius, pvz., žmonių sveikatai 
ir ekonominei veiklai.“
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