
CM\896428LV.doc PE485.985v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

16.3.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0874/2011, ko Sportboot Gemeinschaft Saale-Elster e.V.
vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais Michael Witfer, par Zāles upes 
nozīmes samazināšanu līdz transportam un tūrismam nenozīmīga ūdensceļa 
pakāpei

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret plānu pārveidot Zāles upi par ūdensceļu, kas ir 
nenozīmīgs transportam un tūrismam (Restwassernetz). Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja 
teikto Vācijas iestādes ir sākušas plašu ūdensceļu pārveidošanu. Lūgumraksta iesniedzējs 
norāda, kas tas ir neizdevīgi cilvēkiem, vietējai ekonomikai un kuģniecības tūrismam upes 
teritorijā. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs domā, ka būs plūdu problēmas, jo, viņaprāt, 
nākotnē neizmantotais upes kanāls ātri aizsērēs, kā rezultātā celsies ūdens līmenis, kas 
palielina plūdu draudus. Lai novērstu šos draudus, aizsargvaļņi, kuru augstums ir pielāgots 
ūdensceļam arī noteiktu dziļumu un platumu, ir jāpaaugstina, bet attiecīgie izdevumi 
neatbilstu iestāžu vēlmei taupīt līdzekļus. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka no 
Zāles upes nozīmes samazināšanas ciestu Halles un Leipcigas pilsētu kuģošanas tūrisma 
plāni.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 30. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Zāles upe nav ietverta pašreizējā TEN-T tīklā, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 7. jūlija Lēmumā Nr. 661/2010 par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta 



PE485.985v01-00 2/2 CM\896428LV.doc

LV

tīkla attīstībai (1). Tādējādi Zāles upei nav piemērojamas Lēmuma Nr. 661/2010 11. panta 
prasības attiecībā uz iekšzemes ūdensceļiem. Lēmuma pieņemšana par šīs upes klasifikāciju 
kā upi, kas ir vai nav kuģojama, ir Vācijas kompetencē. Turklāt jāatzīmē, ka Zāles upe nav 
ietverta plānotajā TEN-T visaptverošajā tīklā un pamattīklā, kā minēts Komisijas priekšlikumā 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības vadlīnijām Eiropas transporta tīkla 
attīstībai (2).

Saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu (ŪPD) dalībvalstīm ir jānovērš ūdens objektu stāvokļa 
pasliktināšanās. Attiecībā uz jauniem ūdens objekta fizisko raksturlielumu pārveidojumiem, 
kas varētu radīt attiecīgā objekta stāvokļa pasliktināšanos, ŪPD 4. panta 7. punktā attiecībā uz 
mērķi nepasliktināt objekta stāvokli ir noteikts izņēmums, ja ir izpildīti daži nosacījumi, 
tostarp, ja pastāv prioritāri sabiedrības interešu apsvērumi, ieguvumi, kuri ir lielāki par 
zaudējumiem, ko rada vides stāvokļa pasliktināšanās, vai ja nav alternatīvas iespējas, kura 
būtu videi nekaitīgāka. Turklāt ir jāveic visi iespējamie pasākumi, lai mazinātu nelabvēlīgo 
ietekmi uz gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu kvalitāti.

Plūdu direktīvā ir noteikts, ka līdz 2015. gadam ir jāizstrādā plūdu riska pārvaldības plāni, 
kuros jāņem vērā kuģošanas problēmas. Dalībvalstis ir atbildīgas par plūdu riska novērtēšanu, 
iespējamo plūdu postījumu vietu un plūdu riska kartēšanu, kā arī nepieciešamo pasākumu 
iekļaušanu plūdu riska pārvaldības plānos, lai samazinātu iespējamās nelabvēlīgās plūdu 
sekas, piemēram, uz cilvēku veselību un saimniecisko darbību.
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