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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0874/2011, którą złożył Michael Witfer (Niemcy) w imieniu Sportboot 
Gemeinschaft Saale-Elster e.V., w sprawie obniżenia statusu rzeki Soławy do 
drogi wodnej niemającej znaczenia dla transportu i turystyki

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się planom obniżenia statusu rzeki Soławy do drogi wodnej 
niemającej znaczenia dla transportu i turystyki (Restwassernetz). Według składającego 
petycję władze niemieckie dokonują zasadniczej restrukturyzacji dróg wodnych. Składający 
petycję stwierdza, że odbywa się to ze szkodą dla ludzi, gospodarki lokalnej i turystyki 
wodnej na obszarze związanym z tą rzeką. Spodziewa się on ponadto problemów 
powodziowych, ponieważ w jego mniemaniu nieużywany odtąd kanał rzeczny szybko ulegnie 
zamuleniu, a tym samym poziom wód podniesie się, co zwiększy ryzyko powodzi. 
Aby zapobiegać temu ryzyku, należy wznieść wały, których wysokość jest uzależniona od 
konkretnej głębokości i szerokości danej drogi wodnej, jednak koszty takich działań 
zniwelują oszczędności pożądane przez władze. Składający petycję uważa też, że plany 
dotyczące turystyki wodnej dla miast Halle i Lipsk ucierpią w wyniku obniżenia statusu rzeki 
Soławy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Rzeka Soława nie wchodzi w skład obecnej sieci TEN-T opisanej w decyzji nr 661/2010 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych wytycznych 
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dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (1). A zatem wymogi dotyczące 
śródlądowych dróg wodnych, zapisane w art. 11 decyzji nr 661/2010, nie mają zastosowania 
wobec Soławy. Decyzja w sprawie sklasyfikowania danej rzeki jako żeglownej bądź nie leży 
w gestii Niemiec. Należy ponadto zauważyć, że Soława nie wchodzi w skład przyszłej sieci 
kompleksowej i sieci bazowej TEN-T, które zostały opisane we wniosku Komisji dotyczącym 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w wytycznych Rady dotyczących 
rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (2).

Zgodnie z ramową dyrektywą wodną państwa członkowskie powinny zapobiegać pogarszaniu 
się stanu części wód. W odniesieniu do nowych zmian charakterystyki fizycznej części wód, 
które mogą spowodować pogorszenie się stanu wód, w art. 4 ust. 7 ramowej dyrektywy 
wodnej przewiduje się zwolnienie z obowiązku realizacji celu niepogarszania stanu wód, 
jeżeli spełnione zostały pewne warunki. Warunki te obejmują zaistnienie nadrzędnego 
interesu publicznego, korzyści, które są większe niż degradacja środowiska oraz brak 
rozwiązań alternatywnych, które stanowiłyby lepszą opcję środowiskową. Należy ponadto 
podjąć wszelkie możliwe działania dla ograniczenia negatywnych oddziaływań na stan wód 
podziemnych i powierzchniowych.

W dyrektywie powodziowej wymaga się przygotowania do 2015 r. planów zarządzania 
ryzykiem powodziowym, które uwzględniają kwestie związane z żeglownością. To w gestii 
państw członkowskich leży ocena ryzyka powodziowego, sporządzanie map zagrożenia 
powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz uwzględnianie w planach zarządzania 
ryzykiem powodziowym środków niezbędnych do redukcji związanych z powodziami 
potencjalnych szkód np. dla zdrowia ludzkiego i działalności gospodarczej.

                                               
1Dz.U. L 204 z 5.8.2010.
2COM(2011) 650/2. 


