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VÝSTAVBA NA DUNAJI – VODNÍ CESTA VERSUS DOBRÝ STAV
NEJVĚTŠÍ ŘEKY EU

Výsledky analýzy podle RSV byly pro celou oblast Dunaje
shrnuty ve zprávě „Roof Report“. Vzhledem k možnosti
dosažení dobrého stavu bylo 86 % vodních útvarů zařazeno
do kategorie „at risk“ (nejisté). Zpráva působivě popisuje
negativní dopady lodní dopravy, využívání vodní síly a
protipovodňové ochrany na ekologii řeky. Tato narušení
hydromorfologie mají na Dunaji klíčový význam.

Silně ovlivněné vodní útvary a TEN-T
Jako „silně ovlivněné“ bylo na větších přítocích Dunaje
vymezeno celkem 6.300 km a na samotném Dunaji 78 % toku.
Do toho spadají ovšem také volně tekoucí úseky, které
v současnosti nejenže nevykazují žádné velké změny, ale také
patří k ekologicky nejcennějším částem řeky. To platí zvlášť
pro dolní tok Dunaje mezi Rumunskem a Bulharskem ale také
pro Bavorsko, kde byl do této kategorie zařazen i  poslední
volně tekoucí úsek. Toto prozatímní vymezení se zdá být na
mnoha místech jakousi přípravnou fází pro plánované
výstavby – tedypostupem, který neodpovídá smyslu RSV – a
proto je bezpodmínečně nutné ho pečlivě a po odborné stránce
korektně prověřit.

Výraznou roli pro budoucí vývoj Dunaje hraje plánování
výstavby vodních cest. V rámci Transevropské dopravní sítě
(TEN-T) budou v „Seznamu 1“ jmenovány prioritní úseky
výstavby, které mají být dokončeny do roku 2020. K tomu
dále patří obdobné plány výstavby pro úseky Dunaje mimo
EU, příp. členské státy, které nejsou součástí plánů TEN-T. To
se týká mimo jiné Kopački Rit, druhého největšího mokřadu
Dunaje na hranicích mezi Maďarskem, Chorvatskem a Srbskem
a Černou Horou. Plány výstavby se dotýkají právě ekologicky
nejcennějších oblastí a řady evropských a mezinárodních
přírodních rezervací.

Výstavba na Dunaji v souvislosti s TEN-
T je popoháněna společností „TINA
Vienna“ (Transport Infrastructure Needs
Assessment) spolu s Evropskou komisí
a Evropskou konferencí ministrů dopravy.
Na Dunaj je zaměřen Program NAIDADES
(Navigation And Inland Waterway Action
and Development in Europe), který byl
předložen v lednu 2006. Do konce roku
2007 má být vypracován konsensus o
vnitrozemské lodní dopravě na Dunaji.
Do problematiky mají být zapojeny
vybrané NGO a má být patrná snaha o
ekologickou kompenzaci. Převaha
příznivců výstavby v tomto procesu
však již teď ukazuje, že Dunaji hrozí
zhoršení ekologické situace.

Ekologická sdružení na Dunaji požadují odvolání přehnaných
cílů výstavby a prověření alternativ bez výstavby jezů a
masivních zásahů. Také „Roof Report“ požaduje přezkoumat
všechny možnosti minimalizace negativních dopadů: „Je tedy
nanejvýš důležité, aby bylo provedeno posouzení vlivu na
životní prostředí, které by zahrnovalo kritéria RSV, aby byla
zajištěna nedotčenost těchto vodních útvarů.“

Další implementace RSV v oblasti Dunaje
Prosazování RSV na území Dunaje má pro Evropu pilotní
charakter, protože přehled významných otázek ohledně
hospodaření v povodí má být vypracován již v roce 2006, tedy
ne až 2007, jak je to dáno RSV. Smluvní partneři Mezinárodní
komise pro ochranu Dunaje (MKOD) se vyjádřili, že jsou
připraveni RSV společně prosazovat, nezávisle na jejich
členství v EU. Členy  MKOD, která byla založena v roce 1994
Dohodou o ochraně Dunaje a má sídlo ve Vídni, je 13 států a
Evropská komise (na internetu na www.icpdr.org). MKOD
vypracovala „Road Map“ pro další prosazování RSV. Prvním
úkolem, který stojí v popředí, je hydromorfologie: „Key Water
Management Issue Paper on Hydromorphological Alterations
in the Danube River Basin“ (Klíčový dokument managementu
vod o hydromorfologických úpravách v povodí Dunaje) má
být v létě 2006 dále rozpracován na semináři a koncem  podzimu
dokončen. Pracovat se bude rovněž na problematice živin.

Ekologicky velmi hodnotné rícní úseky (WWF
2005)

Úseky výstavby TEN-T (seznam 1)
Silně ovlivněné vodní útvary (stav 2006)

Danube Analysis Report 2004 (ICPDR), Map 10 Important
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Ekologická sdružení mají ve skupinách expertů MKOD status
pozorovatelů. Hlavními aktéry na straně ekologických sdružení
jsou v mezinárodním měřítku WWF a Danube Environmental
Forum (DEF) s více než 170 členskými organizacemi na celém
území povodí Dunaje. Danube Environmental Forum založilo
na prosazování RSV „Water Policy Team“ , jehož kapacity jsou
ovšem omezeny. Mnoho ekologických organizací projevilo na
„Danube Summit“ , který se konal v roce 2004 ve Vídni, zájem
o užší spolupráci ohledně „Živoucího Dunaje“.

Gerhard Nagl (Bund Naturschutz/DEF) a Tobias Schäfer

EEB a WWF (vydavatelé): EU Water Policy: Making econo-
mics work for the environment. Survey of the economic ele-
ments of the Article 5 report of the EU Water Framework
Directive. Brusel, květen 2006.
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Evropská environmentální kancelář (EEB) a organizace WWF
předložily pod titulem EU Water Policy: Making economics
work for the environment (Vodní politika Evropské unie: Aby
ekonomika pracovala pro životní prostředí) výsledky ankety
k analýze RSV, které se zúčastnila různá evropská ekologická
sdružení. Hlavním tématem je podrobné srovnání postupu
různých členských států při ekonomické analýze. Ve výsledcích
se ukázalo, že se značně liší chápání toho, které aktivity spadají
do pojmů „vodohospodářské služby“ a „využívání vod“ a
rovněž metodika a rozsah ekonomické analýzy jsou značně
odlišné. Převážně naprotsto opomíjeno je hledisko „environ-
mentálních nákladů a nákladů na využívané zdroje“  Podle
RSV mají při rozhodování o opatřeních nebo výjimkách hrát
důležitou roli ekonomická hlediska. K tomu ale analýzy, podle
této zprávy, neposkytují většinou žádná dostačující data či
výsledky. Zpráva je k dostání v brožované podobě nebo ke
stažení na stránce www.eeb.org.

Dne 17. a 18. března 2006 se konal seminář Water Working
Group EEB v Bruselu, na kterém přednášeli mimo jiné také
zástupci Evropské komise. Příspěvky jsou zdokumentovány
na www.eeb.org/activities/water/EU-water-policy-workshop-
170306.htm.

Zprávy k evropské politice o ochraně vod a k implementaci
RSV zveřejňuje Evropská komise ve WISE Newsletter – The
bulletin for the Water Information System for Europe. Tento
nový oběžník, který navazuje na WFD-Newsletter, vychází
každý půlrok. Aktuální vydání č. 2 z prosince 2005 je k dispozici
na http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-
framework/wfd_newsletter.html.

Dopady změny klimatu na vodní hospodářství se zabývá studie
Climate Change and the European Water Dimension, kterou
koordinovalo Join Research Center EU a jejíž vypracování si
objednali vodní ředitelé EU (v ČR ředitelé povodí nebo
Ředitelství vodních cest). Studie byla předložena v roce 2005,
nyní je k nahlédnutí na http://ies.jrc.cec.eu.int. V  rámci

Evropského programu k ochraně klimatu se v současnosti
pracuje na „Green Paper“ na téma přizpůsobování se změně
klimatu, který pojednává také o důsledcích pro vodní
hospodářství. Informace k tomuto tématu najdete na http://
forum.europa.eu.int/Public/irc/env/eccp_2/library. V rámci
Evropské rady za předsednictví Německa je na toto téma
naplánována konference na jaro roku 2007.

O návrhu Směrnice o protipovodňové ochraně se bude jednat
předběžně v červnu 2006 na prvním čtení v Evropském par-
lamentu. Směrnice o podzemních vodách se bude projednávat
v červnu 2006 v Evropském parlamentu při druhém čtení.

Naproti tomu se jen sotva pokročí s chybějícími ustanoveními
k prioritním látkám. Dosud byl předložen pouze návrh EU
komise k seznamu prioritních látek a k identifikaci prioritních
nebezpečných látek (KOM-E2455/2001/ES). Jinak existují
pouze interní koncepty, ale žádné oficiální návrhy. Environ-
mentální normy kvality (krajní hodnoty) pro prioritní látky
zahrnují střední a maximální hodnoty. V posledním návrhu již
nejsou přísné krajní hodnoty u maximálních hodnot pitné vody
obsaženy. A protože uvnitř EU komise jsou podstatné body
jako výběr látek, měřítko hodnocení a environmentální normy
kvality předmětem sporu, je otázkou, zda je dceřinná směrnice
vůbec ještě realizovatelná. Prozatím nelze očekávat ustanovení
platná pro celou EU k omezení emisí pro prioritní látky.
Zdůvodněno je to odkazem na princip subsidiarity; opatření
na úrovni členských států jsou  podle Komise z hlediska ná-
kladů efektivnější. Tím se EU Komise vzdává „kombinovaného
přístupu“ k RSV! Jestliže nebude do 22.12.2006 předložen
žádný návrh příslušné směrnice, musí si členské státy stanovit
vlastní krajní hodnoty a redukční opatření.


