Ministři se dohodli na opatřeních na ochranu životního prostředí v povodí Dunaje
Vídeň (Rakousko) 16. února (ots) - Ministři odpovídající za ochranu vod a hospodaření s nimi v zemích
povodí Dunaje, konkrétně v Rakousku, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, České republice,
Německu, Maďarsku, Černé Hoře, Moldavsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku, na Ukrajině a
zástupce Evropské komise schválili na zasedání, které ve Vídni zorganizovala Mezinárodní komise pro
ochranu Dunaje. “Dunajskou deklaraci”.
“Vody v povodí Dunaje využíváme všichni a tak máme také společnou odpovědnost,” řekl prezident
Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje Mitja Bricelj. “Setkali jsme se, abychom zajistili využívání vodních
zdrojů v povodí Dunaje ekologicky šetrným a trvale udržitelným způsobem.”
Plán mezinárodní oblasti povodí Dunaje popisuje konkrétní opatření, která musí být realizována do roku
2015 s cílem zlepšit životní prostředí Dunaje a jeho přítoků. Mezi tato opatření patří omezení znečišťování
vodních zdrojů organickými látkami a živinami z komunálních zdrojů a ze zemědělství zastavení negativních
vlivů antropogenních zásahů do toků např. budováním rybích přechodů zavádění bezfosfátových pracích
prostředků a revitalizace mokřadů. Tento plán je v souladu s hlavními požadavky Rámcové Směrnice
Evropské Unie pro vodní politiku.
“Dohoda o koordinaci aktivit v oblasti zlepšování kvality vod v největším mezinárodním povodí na světě, je
obrovským úspěchem a vyžaduje silný politický závazek, jenž byl na dnešním zasedání vyjádřen.“ řekl
Philip Weller, výkonný sekretář Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje.
Na zasedání byly také přijaty povodňové akční plány pro 17 dílčích povodí v povodí řeky Dunaje. Tyto
povodňové plány byly vytvořeny na základě Akčního programu pro udržitelnou ochranu před povodněmi
připraveného v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje a obsahují stovky konkrétních opatření,
včetně revitalizace mokřadů, zavádění přírodě blízkých protipovodňových opatření, opravy hrází a vylepšení
systémů pro varování před povodněmi a jejich předvídání. Země povodí Dunaje přijímají tato opatření, aby
ochránily své obyvatelstvo před povodněmi a do budoucna zabránily takovým škodám, jaké způsobily
povodně v letech 2002, 2005 a 2006.
“Náš úspěch bude měřen výsledky, které naše opatření přinesou 80 miliónům lidem, žijícím v povodí
Dunaje,” dodal Bricelj. ”Dunaj a jeho přítoky, jako například řeky Tisa a Sáva a další představují pro
člověka a přírodu zdroj životodárné tekutiny. Opatření na jejich ochranu jsou připravena a brzy budou
realizována.“
Fotografie ke stažení najdete na:
http://pressefotos.at/m.php?g=1&dir=201002&u=52&a=event&e=20100216_i
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