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O ulotce

Śródlądowy transport wodny (ŚTW) uważany jest za bezpieczną, 
energooszczędną i stosunkowo przyjazną dla środowiska 
formę transportu. UE już od jakiegoś czasu zauważa wielki 
potencjał żeglugi śródlądowej i jej ważną rolę w całym systemie 
transportowym.

Podobnie jak wszystkie pozostałe formy użytkowania rzek, 
rozwój śródlądowych dróg wodnych i zarządzanie nimi 
regulowane są unijnymi przepisami środowiskowymi, w tym 
dyrektywami ptasią i siedliskową (tzw. “Dyrektywy naturowe”), 
a także ramową dyrektywą wodną (RDW). Niniejsza ulotka 
podsumowuje wytyczne dotyczące transportu śródlądowymi 
drogami wodnymi i wdrożenia Dyrektyw „naturowych”, które 
zostały opracowane wspólnie przez służby Komisji Europejskiej 
ds. Środowiska i transportu w 2012 r.

Wytyczne zostały opracowane jako wskazówki, w jaki 
sposób najlepiej zapewnić zgodność rozwoju i zarządzania 
śródlądowymi drogami wodnymi z ogólną polityką UE w zakresie 
ochrony środowiska, w szczególności w zakresie ochrony 
przyrody. Może to być przydatne dla właściwych organów i firm 
budowlanych, a także konsultantów ds. oceny oddziaływania 
i zarządców obszarów Natura 2000. Pełny tekst poradnika jest 
dostępny na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Komisji 
Europejskiej ds. Środowiska.

https://europa.eu/european-union/contact_pl
https://europa.eu/european-union/contact_pl
https://europa.eu/european-union/contact_pl
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http://data.europa.eu/euodp/pl/home?
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Ramy polityki UE

Śródlądowe drogi wodne odgrywają ważną rolę w transporcie 
towarów w wielu częściach Europy. Każdego roku transportuje 
się w ten sposób ponad 500 milionów ton towarów handlowych. 
Dzięki sieci żeglugowej obejmującej ponad 40 000 km dróg 
wodnych, śródlądowe drogi wodne łączą węzły przemysłowe i 
centra handlowe i zapewniają niezbędny dostęp do morza.

Głównym filarem unijnej polityki transportowej jest 
Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T) ustanowiona w 
celu zapewnienia jednolitej, multimodalnej sieci, która integruje 
sieci lądowe (w tym śródlądowe), morskie i lotnicze w całej 
Wspólnocie. Instrument „Łącząc Europę (CEF) jest finansowym 
odpowiednikiem Rozporządzenia TEN-T zapewniając budżet w 
wysokości 32 mld EUR na transport.

Art. 8 wytycznych TEN-T stanowi, że przy opracowywaniu i 
realizacji projektów ich oddziaływanie na środowisko należy 
oceniać na podstawie ocen oddziaływania na środowisko lub 
odpowiednich ocen na podstawie dyrektyw ptasiej i siedliskowej.

Ogólnym celem dwóch unijnych dyrektyw „naturowych” 
jest zachowanie najcenniejszych i najbardziej zagrożonych 
siedlisk i gatunków w Europie, w tym tych zależnych od rzek. 
Osią tych dwóch dyrektyw jest sieć Natura 2000, która chroni 
główne miejsca występowania gatunków i typów siedlisk 
wymienionych w ich załącznikach. Z drugiej strony, RDW ma 
na celu osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód UE 
pod względem parametrów biologicznych, hydrologicznych i 
chemicznych. Przepisy te nie mają na celu zapobiegania nowym 
planom lub przedsięwzięciom, ale wymagają, aby wszelkie nowe 
przedsięwzięcia były podejmowane w sposób gwarantujący 
zachowanie bioróżnorodności i zasobów wodnych UE.

Europejskie rzeki: ważny zasób

W UE istnieje około 50 głównych rzek, z których 20 ma 
zlewnie o powierzchni większej niż 50 000 km². Każda z nich 
posiada również rozległą sieć dopływów. Rzeki są zasobem 
wielofunkcyjnym, ważnym z punktu widzenia zarówno wielu 
sektorów gospodarki jak i społeczeństw europejskich.

Zdrowe ekosystemy rzeczne dostarczają wielu ważnych towarów 
i usług. Są istotnym źródłem słodkiej wody, oczyszczają wodę, 
usuwając nadwyżki składników pokarmowych i zanieczyszczeń 
z cieków wodnych i ich dorzecza. Zapobiegają erozji oraz 
przyczyniają się do zachowania gleb, składników odżywczych i 
osadów, a także stanowią kluczowy naturalny bufor chroniący 
przed powodziami. Zdrowe, naturalne rzeki i związane z 
nimi tereny zalewowe charakteryzują się niezwykle bogatą 
bioróżnorodnością, zapewniając ważne siedliska dla wielu 
gatunków dzikiej fauny i flory Europy, w tym zagrożonych 
gatunków wymienionych w dyrektywach ptasiej i siedliskowej.

Łącznie ekosystemy jezior i rzek pokrywają około 4% 
powierzchni sieci Natura 2000 (EEA, 2010). Wyznaczono je dla 
różnych słodkowodnych typów siedlisk i różnych gatunków 
słodkowodnych wymienionych w dwóch dyrektywach 
dotyczących środowiska. Gatunki te obejmują takie powszechnie 
znane gatunki jak łosoś atlantycki (Salmo salar), wydra (Lutra 
lutra) czy zimorodek (Alcedo atthis), ale także mniej znane 
gatunki, między innymi gatunek raka Austropotamobius pallipes, 
skójkę gruboskórą (Unio crassus) lub europejskiego żółwia 
błotnego (Emys orbicularis). Obszary te wyznaczono również dla 
wielu zagrożonych typów cieków wodnych oraz powiązanych 
siedlisk, takich jak lasy podmokłe i zalewowe, wilgotne łąki i 
użytki zielone oraz torfowiska.

Liczne sposoby wykorzystywania europejskich rzek sprawiają, że 
te cenne zasoby od ponad 150 lat podlegają ogromnej presji, w 
wyniku tego jedynie kilka z większych nizinnych rzek w Europie 
zachowało w pełni naturalny stan. Rozwój miast, ochrona 
przeciwpowodziowa, energetyka, w tym wodna, żegluga, 
regulacja i melioracje w rolnictwie w najwyższym stopniu 
wpływają na stan hydromorfologiczny wód. W najnowszej ocenie 
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stanu rzek w Europie stwierdzono, że około 40% wszystkich wód 
w UE jest zdegradowana. 

Rzeki borykają się również z nowymi wyzwaniami, takimi jak 
zmiana klimatu i inwazyjne gatunki obce. Coraz więcej dowodów 
wskazuje, że wywołane klimatem zmiany w pokrywie lodowej, 
wylewach rzek, stratyfikacji termicznej, dostępności składników 
odżywczych i długości sezonów wegetacyjnych wpłyną na 
skład gatunkowy i strukturę sieci pokarmowej w ekosystemach 
rzecznych. Może to również prowadzić do poważnych zmian w 
reżimach przepływu wody w rzekach.

Zgodnie ze sprawozdaniem “Stan przyrody w UE” z 2015 r. 
szczególny niepokój budzi stan zachowania ryb słodkowodnych 
i ich siedlisk. Około 75% siedlisk słodkowodnych ma 
niezadowalający stan ochrony, a populacje wielu związanych 
z nimi gatunków, takich jak ryby wędrowne, zmniejszają się w 
niepokojącym tempie. Głównym źródłem tego stanu, którym 
należy się zająć są zmiany w rolnictwie i ciągła modyfikacja 
warunków hydrologicznych. 

Możliwe negatywne skutki rozwoju śródlądowych dróg 
wodnych na siedliska i gatunki chronione na mocy dyrektyw UE 
dotyczących ochrony przyrody to: 
•	 Utrata siedlisk, degradacja i fragmentacja: np. bezpośrednie 

fizyczne niszczenie siedlisk, zakłócanie naturalnych procesów 
hydromorfologicznych, równowagi osadów i obiegu składników 
odżywczych, zapobieganie fluktuacjom poziomu wody, 
sezonowym wylewom oraz regulacja rzek.
•	 Niepokojenie gatunków: hałas, zmętnienie wody, 
zanieczyszczenie, obecność człowieka, sedymentacja lub 
regularne ruchy wody (np. działanie fal i śrub napędowych).
•	 Bariery dla migracji i rozprzestrzeniania się: np. tamy i 
obszary zalane, które stanowią fizyczne bariery dla migracji ryb, 
lub sztuczne kanały, które mogą stanowić przeszkodę dla ruchu 
gatunków poprzez fragmentację siedlisk lądowych.
•	 Zanieczyszczenie: np. odpadami  ze statków, wodami 
zęzowymi lub, bardzo rzadko, wyciekami.

Doświadczenie pokazuje jednak, że nowoczesne metody rozwoju 
śródlądowych dróg wodnych mogą odgrywać ważną rolę nie 
tylko w łagodzeniu potencjalnych negatywnych skutków nowych 
przedsięwzięć, ale także aktywnie wspierać ekologię i naturalne 
funkcjonowanie takich uregulowanych rzek w sposób, który 
przynosi korzyści zarówno rzekom jak i ich użytkownikom, w 
tym dla transportu. W kontekście tych nowych metod można 
planować nowe inwestycje uwzględniające główne naturalne 
funkcje systemów rzecznych i tam, gdzie to możliwe, dążyć do 
ich utrzymania lub przywrócenia. 
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Znaczenie planowania zintegrowanego 

Uznając potrzebę bardziej całościowego i zintegrowanego 
podejścia do planowania przedsięwzięć, które czasem godzi 
sprzeczne interesy, coraz więcej planistów przyjmuje to nowe 
podejście do planowania i projektowania. Takie podejście od 
początku uwzględnia zarówno potrzeby infrastrukturalne jak 
ekologiczne, wraz z innymi formami zagospodarowania rzeki. 
Promuje również bardziej interaktywny i przejrzysty proces 
planowania i od samego początku zakłada aktywną pomoc i 
wkład ekologów i innych interesariuszy.

Chociaż prawdą jest, że przygotowanie i przeprowadzenie 
takiego zintegrowanego procesu planowania może wymagać 
większych nakładów początkowych, istnieje coraz więcej 
dowodów na to, że tego rodzaju podejście prawie zawsze 
przynosi istotne korzyści znacznie przekraczające początkowe 
koszty.

Zintegrowane planowanie może być bardziej opłacalne w 
dłuższej perspektywie czasowej i prowadzi do kompleksowych 
rozwiązań, które mogą służyć jednocześnie interesom i 
potrzebom różnych sektorów. Może także poprawić komunikację 
i promować rozwój nowych, kreatywnych i innowacyjnych 
rozwiązań, które prawdopodobnie nie zostałyby zbadane w 
ramach klasycznego podejścia do planowania i przyczynić się do 
poprawy wizerunku przedsięwzięcia i odpowiedzialnych za niego  
instytucji.

Z tych powodów Komisja Europejska zdecydowanie zaleca 
stosowanie zintegrowanego podejścia do planowania rozwoju 
śródlądowych dróg wodnych, zwłaszcza gdy przedsięwzięcia te 
ubiegają się o dofinansowanie w ramach programów UE, takich 
jak TEN-T, fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności, a od 
2014 r. Instrument “Łącząc Europę”. 

Przykład dobrej praktyki: Żyjący Ren

Ren jest zarówno największą śródlądową drogą wodną w 
Europie, jak i wyjątkowym siedliskiem łączącym rzeki i mokradła 
między Alpami a Morzem Północnym. Wzdłuż rzeki znajduje 
się około 200 obszarów Natura 2000. Utrata naturalnych 
struktur hydromorfologicznych i ich dynamiki spowodowały, że 
organizacje pozarządowe opracowały dwa projekty (2003-2010) 
rewitalizacji zdegradowanych obszarów wzdłuż Renu. Zostały 
one zainicjowane pod nazwą “Żyjący Ren - Rzeka Tysiąca Wysp” 
i prowadzone były przez niemiecką organizację pozarządową 
NABU (BirdLife) i rozwijane krok po kroku poprzez budowanie 
zaufania i intensywną współpracę między sektorem środowiska 
i transportu (ustanowiono m.in. wspólny komisję doradczą 
złożoną z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 
ekspertów rządowych i sektora żeglugi).

W całym okresie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano 15 
projektów lokalnych, a do tej pory wdrożono 7. Dofinansowanie 
pochodziło z różnych publicznych i prywatnych fundacji, 
przedsiębiorstw oraz funduszy LIFE i Interreg IIIb. Projekty 
były finansowane i realizowane przez administrację federalną, 
administracje lokalne oraz  organizacje pozarządowe. 
Obejmują one np. rekultywacji brzegów, rekonstrukcję ostróg 
i przywracanie kanałów bocznych. Monitoring wpływu 
tych działań oraz strategia komunikacyjna podniosły także 
świadomość społeczną i wsparcie polityczne dla tej inicjatywy.

Więcej informacji na stronie:   
www.lebendiger-rhein.de 

www.lebendiger-rhein.de
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Przeprowadzenie odpowiedniej oceny

Planowanie strategiczne i zintegrowane podejście do zarządzania 
oparte na koncepcji “pracy z przyrodą” mogą istotnie pomóc 
znaleźć rozwiązania, godzące różne potrzeby społeczne. 
Powinny również ułatwiać procedurę zatwierdzania planu lub 
przedsięwzięcia rozwoju żeglugi śródlądowej, które mogą mieć 
znaczący (negatywny) wpływ na obszar Natura 2000.

Prawodawstwo UE w zakresie ochrony środowiska wymaga, 
aby każdy plan lub przedsięwzięcie, który może mieć znaczący 
negatywny wpływ na jeden lub więcej obszarów Natura 2000, 
został poddany ocenie oddziaływania (OO) zgodnie z art. 6 ust. 
3 dyrektywy siedliskowej w celu oceny skutków tego planu lub 
przedsięwzięcia na obszar(y). 

Procedura określona w art. 6 ust. 3 i 4 musi być przeprowadzana 
w porządku sekwencyjnym. Każdy krok określa, czy wymagany 
jest kolejny krok w procesie. Na przykład, jeśli po zakończeniu 
rozpoznania zostanie stwierdzone, że nie będzie żadnych 
negatywnych skutków dla obszaru Natura 2000, wówczas plan 
lub przedsięwzięcie można zatwierdzić bez potrzeby dalszej 
oceny.

Kroki oceny są następujące:
•	 Krok pierwszy: rozpoznanie - ten wstępny krok polega na 
ustaleniu, czy plan lub przedsięwzięcie musi zostać poddane 
ocenie oddziaływania. Jeżeli może mieć znaczący negatywny 
wpływ na obszar Natura 2000, ocena jest wymagana.
•	 Krok drugi: ocena oddziaływania - po podjęciu decyzji, 
że ocena z art. 6 ust. 3 jest niezbędna, należy przeprowadzić 
szczegółową analizę skutków planu lub projektu, samodzielnie 
lub w połączeniu z innymi planami lub projektami, na 
integralność obszaru(ów) Natura 2000 w świetle jego 
przedmiotów ochrony. Jeżeli w wyniku oceny stwierdzono 
niekorzystny wpływ na integralność terenu (pomimo środków 
łagodzących), właściwe władze muszą odmówić realizacji planu 
lub przedsięwzięcia lub zastosować procedurę odstępstwa na 
podstawie art. 6 ust.4.
•	 Krok trzeci: odstępstwa - art. 6 ust. 4 przewiduje odstępstwa 
od art. 6 ust. 3. Jeśli zatem plan lub przedsięwzięcie będzie 
miało niekorzystny wpływ na obszar Natura 2000, może ono 
nadal zostać zatwierdzone w wyjątkowych okolicznościach, pod 
warunkami określonymi w art. 6 ust. 4. 

Artykuł 6 ust. 4 wymaga, aby właściwe organy zapewniły 
wypełnienie następujących warunków przed przyznaniem 
odstępstwa dla planu lub przedsięwzięcia: 
•	 Alternatywa przedstawiona do zatwierdzenia jest najmniej 
szkodliwa dla siedlisk, gatunków i integralności obszaru Natura 
2000 i nie istnieją inne realne rozwiązania, które nie wpłynęłyby na 
integralność obszaru.
•	 Istnieją konieczne przyczyny nadrzędnego interesu publicznego 
uzasadniające zatwierdzenie planu lub przedsięwzięcia, w tym o 
charakterze społecznym lub gospodarczym.
•	 Podjęto wszystkie środki kompensujące w celu zapewnienia 
ochrony ogólnej spójności sieci Natura 2000. 
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Dwa inne kluczowe elementy prawodawstwa UE w zakresie 
ochrony środowiska mają bezpośrednie znaczenie dla rozwoju 
żeglugi śródlądowej:
•	 Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych 
planów i programów na środowisko (powszechnie zwana 
“Dyrektywą SOOŚ”);
•	 Dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu niektórych 
publicznych i prywatnych przedsięwzięć na środowisko, 
zmieniona w 1997 r. (97/11/WE) i 2003 (2003/35/WE) - 
powszechnie zwana “Dyrektywą OOŚ” zmieniona dyrektywą 
2009/31/WE.

Chociaż oceny te są często przeprowadzane łącznie w ramach 
zintegrowanej procedury, każda ocena ma inny cel i ocenia wpływ 
na różne aspekty środowiska. SOOŚ lub OOŚ nie mogą zatem 
zastąpić odpowiedniej oceny wpływu na obszary Natura 2000.

Relacja między odpowiednimi dyrektywami

Poza dyrektywami ptasią i siedliskową istnieje szereg innych 
unijnych przepisów ochrony środowiska, związanych z żeglugą 
śródlądową. Są to w szczególności Ramowa Dyrektywa Wodna 
(RDW), dyrektywa w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko (SOOŚ), dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko (OOŚ) i Dyrektywa Powodziowa.

RDW: istnieją silne powiązania między RDW a dyrektywami ptasią 
i siedliskową. Działają one przynajmniej częściowo na tym samym 
polu - ekosystemach wodnych  oraz lądowych i mokradłach 
bezpośrednio od nich zależnych - i mają one zasadniczo podobne 
cele w dążeniu do zapewnienia niepogarszania stanu rzek i do 
polepszenia warunków ekologicznych tych ekosystemów..

W RDW zawarto wyraźne odniesienia do dyrektyw ptasiej i 
siedliskowej, które zapewniają pełną zgodność pomiędzy nimi (art. 
4 ust. 1 lit. c, art. 4 ust. 2, art. 4 ust. 8 i art. , art. 8 i załącznik V (1.3.5), 
art. 11 ust. 3 lit. a oraz załączniki VI i VII RDW).

Artykuł 6 wzywa państwa członkowskie do ustanowienia rejestru 
wszystkich obszarów leżących w każdym obszarze dorzecza, które 
zostały wyznaczone jako wymagające specjalnej ochrony na mocy 
szczególnego prawodawstwa wspólnotowego w zakresie ochrony 
ich wód powierzchniowych i podziemnych lub ochrony siedlisk i 
gatunków bezpośrednio od nich zależnych. Obejmuje to obszary 
wyznaczone jako Natura 2000.

Artykuł 8 wymaga opracowania programów monitorowania stanu 
wód w celu ustanowienia spójnego i kompleksowego przeglądu 
w każdym obszarze dorzecza. Istnieje zatem duża szansa na 
ich koordynację z programem monitoringu sieci Natura 2000, 
koncentrującym się na statusie gatunków i typów siedlisk.

Artykuł 11, który określa treść programu działań, wymaga również 
uwzględnienia działań służących wdrożeniu dyrektyw ptasiej i 
siedliskowej, o ile są one potrzebne w odniesieniu do chronionych 
gatunków i siedlisk bezpośrednio zależnych od wody objętych 
tymi dyrektywami. 



Więcej informacji
Wytyczne KE w sprawie “Transportu śródlądowego i sieci Natura 
2000”: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Biała Księga w sprawie transportu:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
ALL/?uri=celex%3A52011DC0144

Rozporządzenie TEN-T (UE) Nr 1315/2013  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=CELEX:32013R1315

Dyrektywa w sprawie oceny wpływu niektórych publicznych i 
prywatnych przedsięwzięć na środowisko (OOŚ) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=CELEX:32014L0052

Dyrektywa 2001/42 / WE w sprawie oceny wpływu niektórych 
planów i programów na środowisko (Dyrektywa SOOŚ):   
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=CELEX:32001L0042

Omówienie głównych postanowień dyrektyw ramowych wodnej 
i morskiej, dyrektyw ptasiej, siedliskowej i powodziowej:  
https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/
cce60733-c81e-11e6-a6db-01aa75ed71a1

Przeglądarka Natura 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/
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