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Jelen dokumentum célja, hogy az alulírott civil szervezetek olyan kulcsfontosságú javaslatokat 
tegyenek, melyeket a dunai hajózás fejlesztése során (értsd: a folyómedret, a hajózható 
mellékfolyókat és az ártereket is érintő beavatkozások) be kellene tartani annak érdekében, hogy 
az környezetvédelmi szempontból fenntartható legyen. Ezzel a dokumentummal szeretnénk a 
témában érintett döntéshozókat, tervezőket és fejlesztőket bölcs, előrelátó döntések irányába 
terelni.  
 
Célunk, hogy a Duna olyan folyó legyen, amelynek mentén a természeti értékek védelméért 
dolgozó szervezetek és a folyó vizét használó érdekcsoportok (a hajózást is beleértve) egymással 
egyetértésben és közösen tevékenykednek, és biztosítják az ökoszisztéma szolgáltatások 
megőrzését, miközben folyamatosan támogatják a Duna vízgyűjtő területén élő lakosság 
megélhetését is. 
 
Elfogadjuk a belföldi hajózás szerepét az európai teherszállításban, és azt is elismerjük, hogy ez 
bizonyos jóléti és gazdasági szükségleteket kielégít a Duna menti országokban. Azonban a belvízi 
hajózás fejlesztését célzó mérnöki beavatkozásokat csak abban az esetben lenne szabad 
végrehajtani, illetve folytatni, ha azok:  

a) Garantálják és visszaállítják a működő ökoszisztéma folyamatokat (a víz és üledék 
mennyiségét, minőségét és időbeli ütemezését, mely ahhoz szükséges, hogy a speciális 
vizes élőhelyek és az ott élő emberek fenntartható módon egymás mellett éljenek), 

b) Tiszteletben tartják a regionális és helyi gazdaságok társadalmi-gazdasági szükségleteit, 
c) Bizonyítottan eleget tesznek minden jogi követelménynek, különös tekintettel az Európai 

Uniós Víz Keretirányelv (VKI) víztestek állapotromlásának megakadályozásáról szóló 
előírásaira, valamint a Duna Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervére és a Natura 2000 területek 
környezeti célkitűzéseire, 

d) Nem járnak együtt új gátak vagy vízlépcsők építésével a vízi-utakon. 
 
A civil társadalom felszólítja a döntéshozókat, hogy biztosítsák:  
 
1) Nemzetközi, EU és vízgyűjtő terület szintjén a következőket: 

• A Duna vízgyűjtő területére vonatkozó Fenntarthatósági Rendezési Terv elkészítését, 
mely elősegíti a biodiverzitás védelmét célzó területfejlesztési tervek kidolgozását annak 
érdekében, hogy a Duna Európa egyik legfontosabb „kék” és „zöld” útvonala 
maradhasson, jelképezve a folyóvíz és az élővilág értékeit. A rendezési tervnek 
tartalmaznia kell az ökoszisztémák fenntartásának és helyreállításának fontosságát, mely 
az emberi jólét és gazdasági fejlődés alapvető tényezője. Az ideális az lenne, ha a tervet a 
Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság (ICPDR) támogatásával dolgoznák ki, és már 
meglévő kezdeményezésekhez kötnék (mint pl. az Európai Duna Stratégia). A civil 
társadalomnak is hozzászólási lehetőséget kell biztosítani egy ilyen dokumentum 
kidolgozása közben, hogy iránymutatást és javaslatokat tehessenek a főbb kritériumokkal 
kapcsolatban. A különösen érzékeny területek meghatározása, mint pl. a meglévő védett 
területek, valamint a lehetséges illetve szükségszerű természeti fejlesztések 
meghatározása (pl. folyószakaszok újbóli összekötésének lehetőségei, vagy már meglévő 
gátak illetve vízlépcsők eltávolítása) fontos részét kell, hogy képezzék majd a tervnek. Ha 
ez az első lépés megtörtént, már magától értetődő lesz, hogy az Európai Unió transz-
európai közlekedési hálózat fejlesztési programjának (TEN-T) keretén belül egy újabb, 
fenntartható teherszállítási tervet kell kidolgozni, melynek szorosan kapcsolódnia kell a 
Rendezési Tervhez. 
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• Több forrás elkülönítését  
a) a fent említett Rendezési Terv és a hozzá kapcsolódó regionális és ágazati tervek 
kidolgozásához, 
b) folyó-rehablitációs tervek kidolgozásához és bevezetéséhez, hogy visszafordíthatók 
legyenek a jelenlegi rossz gyakorlaton alapuló és nem megfelelő folyószabályozási 
gyakorlatok, 
c) átlátható és valódi, a nyilvánosságot is bevonó döntéshozatali folyamatokhoz.  

• Mérvadó Stratégiai Környezeti Vizsgálatok (SKV) lebonyolítását, melyeket az SKV 
Direktíva előírásai szerint kell elvégezni minden, a Duna vízgyűjtő területét érintő hajózási 
terv és program esetében, valamint egy stratégiailag megfelelő, a Natura 2000 területekre 
vonatkozó Hatástanulmány elkészítését, a Rail Baltica terv példáját szem előtt tartva. Az 
SKV Direktívát a szerint kell módosítani, hogy az minden Duna menti EU tagállam, vagy 
érintett Duna menti ország hajózási (valamint más ágazati és földhasználati) tervére 
kötelező érvényű legyen.   

• A Duna Bizottság ajánlásainak átdolgozását annak érdekében, hogy a megoldások a 
lehető legmegfelelőbbek legyenek a helyi környezetre nézve, és ne csak projektcélokként 
jelenjenek meg, ami jelenleg abból fakad, hogy a Duna Bizottság elfogult a hajózási 
szektorral szemben. Ezeket a javaslatokat az érintettek bevonásával kell elkészíteni. 
Ugyanezen elképzelésekkel párhuzamosan az UNECE AGN egyezmény is átdolgozásra 
szorul  (az UNECE vízi-utak besorolásával kapcsolatos rendszerével egyetemben) és 
csakis iránymutatóként szerepelhet, nem pedig projektcélként.  

• A Hajózás fejlesztéséről szóló Közös Állásfoglalás egy új, fenntarthatósági modellre 
épüljön, mely az ökoszisztéma védelmét tartja a legfontosabbnak.   

• Egy, az Európai Bizottság által kidolgozott és életbe léptetett átfogó vizsgálati rendszert, 
mely tüzetesen megvizsgálja a belföldi hajózással kapcsolatos kiadásokat és visszautasít 
minden olyan projektet, mely a Natura 2000 területek esetleges rombolásával járna, vagy a 
Víz Keretirányelv célkitűzéseivel ellentétes.  

 
2) Nemzeti, a Duna és Száva országainak szintjén a következőket:  

• Több forrás elkülönítését az átlátható és valódi, a nyilvánosságot is bevonó 
döntéshozatali folyamatok elősegítésére. 

• Az SKV és Élőhely Direktívák megfelelő alkalmazását a nemzeti hajózási tervekben és 
programokban annak érdekében, hogy a hajózási útvonal nemzeti szakaszain minden 
részletre kiterjedő SKV-k készüljenek, valamint hogy az egyedi projektek tekintetében 
mérvadó Környezeti Hatástanulmányokat kelljen kidolgozni.  

• Az EU-s és a nemzeti vízi jogszabályozás megfelelő bevezetését és végrehajtását, 
valamint annak biztosítását, hogy az erőfeszítések középpontjában a teherszállítással, 
klímaváltozással és invazív fajokkal kapcsolatos veszélyek elhárításának feladata álljon. 

 
Aláíró szervezetek: 
- Nemzetközi Madártani Egyesület 
- Föld Barátai (Deutschland) 
- Bund Naturschutz Bayern 
- Horvát Madártani és Természetvédelmi 

Társaság  
- Duna Környezetvédelmi Fórum 
- Duna Ifjúsági Klub 
- Duna Ökológiai Klub 
- Pechenegy Környezetvédők  
- Európai Horgász Szövetség 
- Európai Környezetvédelmi Iroda 
- Green Action 

- Grünes Herz Europas 
- Nemzetközi Duna-kutató Állomás (IAD) 
- Vadvédelmi civil szervezet 
- Österreichisches Kuratorium für Fischerei 

& Gewässerschutz 
- Ribiska Zveza Slovenije 
- Salvati Delta Association 
- Transport & Environment 
- Verband Deutscher Sport-Fischer 
- VIRUS 
- WWF 
- V.I.Vernadsky Ifjúsági Ökológiai Központ 

 
A teljes dokumentum letölthető (in English): 
http://www.panda.org/what_we_do/where_we_work/black_sea_basin/danube_carpathian/our
_solutions/freshwater/sustainable_navigation/wwf_position/ 


