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Despre această broșură

Transportul pe căile navigabile interioare este considerat un 
mod de transport sigur, eficient din punct de vedere energetic și 
ecologic. UE a recunoscut de ceva vreme potențialul semnificativ 
al transportului pe căi navigabile interioare și atestă rolul 
important pe care îl joacă acesta în cadrul întregului sistem de 
transport.

Precum în cazul celorlalte activități care implică utilizarea 
cursurilor de apă, dezvoltarea și gestionarea căilor navigabile 
interioare se desfășoară în cadrul normelor UE în materie de 
mediu, care includ Directivele „Păsări” și „Habitate” (așa-numitele 
„directive privind natura”), precum și Directiva-cadru privind apa 
(DCA). Această broșură este un rezumat al unei orientări privind 
transportul pe căi navigabile interioare și implementarea celor 
două directive privind natura elaborată de serviciile Comisiei 
Europene pentru mediu și transport în 2012.

Aceste orientări au fost elaborate pentru a oferi sprijin în 
găsirea celei mai bune modalități de a se asigura că activitățile 
de dezvoltare și gestionare a căilor navigabile interioare sunt 
compatibile cu politica de mediu a UE în general și cu legislația 
privind natura în special. Ele pot fi utile pentru autoritățile 
competente și pentru dezvoltatori, dar și pentru consultanții care 
elaborează evaluări ale impactului de mediu și managerii siturilor 
Natura 2000. Textul integral al orientărilor este disponibil pe site-
ul web al Direcției Generale pentru Mediu a Comisiei Europene.

https://europa.eu/european-union/contact_ro
https://europa.eu/european-union/contact_ro
https://europa.eu/european-union/index_ro
https://publications.europa.eu/ro/publications
https://europa.eu/european-union/contact_ro
https://europa.eu/european-union/contact_ro
http://data.europa.eu/euodp/ro
http://data.europa.eu/euodp/ro
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Cadrul de politici al UE

Căile navigabile interioare joacă un rol important în transportul 
de bunuri în numeroase părți ale Europei. Peste 500 de milioane 
de tone de bunuri comerciale sunt transportate anual în acest 
mod. Căile navigabile interioare conectează între ele centrele 
industriale și comerciale prin intermediul unei rețele de peste 40 
000 km de căi navigabile, furnizând accesul esențial la mare.

Un pilon central al politicii UE în domeniul transporturilor este 
Regulamentul TEN-T (UE) Nr. 1315/2013 elaborat cu scopul de a 
furniza o rețea multimodală unică, în cadrul căreia să fie integrate 
rețelele de transport terestru – inclusiv pe căi navigabile 
interioare –, maritim și aerian pe teritoriul Uniunii. Facilitatea 
„Conectarea Europei” este elementul fondator al regulamentului 
TEN-T, cu un buget de 32 miliarde EUR pentru transport.

Articolul 8 al orientărilor TEN-T prevede că în momentul 
elaborării și derulării de proiecte trebuie evaluat impactul 
lor asupra mediului prin evaluări de mediu sau alte evaluări 
corespunzătoare în temeiul directivelor privind păsările și 
habitatele. 

Obiectivul general al celor două directive UE privind natura este 
de a conserva cele mai valoroase și periclitate habitate și specii 
de floră și faună sălbatică din Europa, inclusiv cele care depind 
de râuri. Esențială pentru cele două directive privind natura este 
rețeaua Natura 2000, care protejează siturile esențiale pentru 
speciile și tipurile de habitat enumerate în anexele la acestea. 
DCA, pe de altă parte, are ca scop atingerea unei stări ecologice 
bune pentru apele UE, în ceea ce privește calitatea comunității 
biologice, caracteristicile hidrologice și caracteristicile chimice. 
Scopul acestei legislații nu este acela de a împiedica noi planuri 
sau proiecte, ci de a cere ca orice proiecte noi de dezvoltare să fie 
integrate astfel încât să fie protejate biodiversitatea și resursele 
de apă ale UE. 

Râurile Europei: o resursă importantă

Pe teritoriul UE există aproximativ 50 de râuri principale, 20 dintre 
acestea având bazine hidrografice de peste 50 000 km². Fiecare râu 
în parte prezintă o rețea importantă de afluenți. Râurile reprezintă 
o resursă multifuncțională importantă pentru economia și 
bunăstarea Europei, deservind un număr semnificativ de sectoare.

Ecosistemele fluviale sănătoase furnizează, de asemenea, 
numeroase bunuri și servicii. Acestea oferă o sursă importantă de 
apă dulce și acționează ca niște centre de purificare, eliminând 
substanțele nutritive și poluanții în exces de pe cursul apei și 
din bazinul hidrografic înconjurător. Acestea previn eroziunea, 
consolidează solurile, rețin substanțele nutritive și sedimentele 
și reprezintă un tampon natural esențial împotriva inundațiilor. 
Râurile naturale sănătoase și luncile acestora găzduiesc 
o biodiversitate incredibil de bogată, asigurând habitate 
importante unui număr semnificativ de specii de floră și faună 
sălbatică europeană, inclusiv cele grav periclitate menționate în 
directivele privind păsările și habitatele. 

Ecosistemele lacustre și fluviale acoperă împreună aproximativ 
4% din suprafața rețelei Natura 2000 (AEM, 2010). Acestea au 
fost desemnate pentru o gamă variată de tipuri de habitat și 
specii de apă dulce enumerate în cele două directive privind 
natura. Ele includ specii majore cum ar fi somonul de Atlantic 
(Salmo salar), vidra europeană (Lutra lutra) sau pescărușul 
albastru (Alcedo atthis), precum și specii mai puțin cunoscute, 
cum ar fi Austropotamobius pallipes, Unio crassus sau broasca 
țestoasă europeană de apă (Emys orbicularis). Acestea au fost, de 
asemenea, desemnate pentru un număr de tipuri de cursuri de 
apă amenințate și habitate asociate, cum ar fi pădurile riverane și 
aluvionare, câmpiile inundabile, pajiștile umede și luncile. 

Multiplele utilizări ale unui număr ridicat de râuri din Europa au 
creat o presiune semnificativă asupra acestei resurse valoroase 
în ultimii 150 de ani, doar o mică parte din principalele râuri 
de câmpie din UE aflându-se în prezent într-o stare pe deplin 
naturală. Dezvoltarea urbană, protecția împotriva inundațiilor, 
producerea de energie electrică, inclusiv hidroenergia, navigația 
interioară, rectificarea și drenarea terenurilor pentru agricultură, 
afectează în cea mai mare măsură starea hidromorfologică a 
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corpurilor de apă. Cea mai recentă evaluare a stării râurilor din 
Europa a conchis că aproximativ 40 % din toate corpurile de apă 
ale UE se află într-o stare precară.

Râurile se confruntă, de asemenea, cu noi provocări, cum ar fi 
schimbările climatice și speciile alogene invazive. În contextul 
schimbărilor climatice, există tot mai multe dovezi care indică 
faptul că modificările de origine climatică în timpul perioadelor 
de îngheț, debitele cursurilor de apă, stratificarea termică, 
disponibilitatea substanțelor nutritive și durata sezoanelor de 
creștere vor afecta structura speciilor și a lanțului alimentar. 
Acestea pot conduce, în egală măsură, la modificări majore ale 
debitelor cursurilor de apă.

Conform raportului „Starea naturii în UE” publicat în 2015, 
habitatele și peștii de apă dulce sunt într-o situație deosebit 
de îngrijorătoare, dat fiind că aproximativ 75% din habitatele 
de apă dulce se află în stare de conservare necorespunzătoare-
inadecvată și multe specii asociate cu habitatele de apă dulce, 
cum ar fi peștii migratorii înregistrează un declin îngrijorător. 
Presiunile majore exercitate de agricultură și transformarea 
continuă a condițiilor hidrologice sunt probleme ce trebuie 
abordate pentru inversarea acestor tendințe.

Tipurile de potențiale efecte negative pe care un proiect de 
dezvoltare a unei căi navigabile interioare le-ar putea avea 
asupra habitatelor și speciilor protejate de directivele UE privind 
natura includ:

•	 Pierderea, degradarea și fragmentarea habitatelor: de ex. 
distrugerea fizică directă a habitatelor, perturbarea proceselor 
hidromorfologice naturale, a echilibrării sedimentelor și a 
circuitelor substanțelor nutritive, prevenirea fluctuațiilor nivelului 
apei, inundațiile sezoniere și rectificarea cursurilor de apă.
•	 Perturbările și deplasările speciilor: zgomotul, turbiditatea 
apei, poluarea, prezența umană, sedimentarea sau mișcările 
regulate (de ex. acțiunea valurilor și aspirația elicelor)
•	 Obstacolele din calea migrației și răspândirii: de ex. baraje 
și zone îndiguite care prezintă bariere fizice în calea migrației 
peștilor sau canale artificiale ce pot acționa ca obstacole în calea 
deplasării speciilor prin cauzarea fragmentării habitatelor în 
cadrul peisajului terestru.
•	 Poluarea: de ex. deșeuri provenite de la nave, apă de santină 
sau, în cazuri foarte rare, deversări accidentale.

Experiența a demonstrat că tehnicile moderne de dezvoltare a 
căilor navigabile interioare pot juca un rol important nu doar 
în atenuarea potențialelor efecte negative ale proiectelor noi 
de dezvoltare, ci și în ceea ce privește îmbunătățirea activă a 
funcționării ecologice și naturale a râurilor reglementate într-o 
manieră care aduce beneficii atât râurilor respective, cât și 
utilizatorilor acestora, inclusiv transportului pe căi navigabile 
interioare. În contextul acestor noi metode, pot fi create noi 
proiecte care să ia în considerare principalele funcții naturale ale 
sistemelor fluviale și, dacă este posibil, care să vizeze menținerea 
sau refacerea acestor funcții esențiale.
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Importanța planificării integrate

Recunoscând necesitatea unei abordări mai holistice și mai 
integrate în vederea proiectării planificării care să reconcilieze 
interese uneori conflictuale, tot mai mulți planificatori de 
infrastructură adoptă în prezent o nouă abordare privind 
planificarea și conceperea proiectelor. Unii dintre aceștia iau 
în considerare, încă de la început, infrastructura și necesitățile 
ecologice, împreună cu alte lucrări de amenajare a râurilor, 
incluzându-le în etapa inițială a proiectului. De asemenea, 
aceștia promovează un proces de planificare mai interactiv 
și mai transparent, încurajând asistența și implicarea activă a 
ecologiștilor și a altor părți interesate încă din etapele incipiente.

Deși este adevărat că pregătirea și punerea în aplicare a unui 
astfel de proces integrat de planificare poate solicita investiții 
inițiale substanțiale, există un număr în creștere de dovezi 
care indică faptul că acest tip de abordare furnizează, în mod 
invariabil, beneficii considerabile care depășesc investițiile 
suplimentare inițiale. 

Planificarea integrată poate să se dovedească mai eficientă 
din punct de vedere al costurilor pe termen lung, să conducă 
la soluții mai holistice care pot deservi, în același timp, diverse 
interese și necesități sectoriale și să îmbunătățească comunicarea 
intersectorială, să promoveze dezvoltarea de elaborarea de 
soluții noi, creative și inovatoare puțin explorate în cadrul 
abordării sectoriale mai clasice privind planificarea proiectului și 
să contribuie la o imagine publică îmbunătățită a proiectului și a 
instituțiilor responsabile.

Din aceste motive, Comisia Europeană recomandă insistent 
utilizarea unei abordări integrate pentru planificarea proiectelor 
privind căile navigabile interioare, în special în momentul 
aplicării (co)finanțării în temeiul programelor UE, cum ar fi TEN-T, 
fondurile structurale sau de coeziune și, începând cu 2014, 
facilitatea „Conectarea Europei”.

Exemplu de bune practici: Rinul: fluviul viu

Rinul este deopotrivă cea mai mare cale navigabilă interioară din 
Europa și un habitat fluvial impresionant care conectează diverse 
râuri și zone umede între Alpi și Marea Nordului. De-a lungul 
fluviului există aproximativ 200 situri Natura 2000. Declinul la 
scară largă al structurilor hidromorfologice și al dinamicii naturale 
a determinat două proiecte consecutive conduse de ONG-uri 
(2003-2010) să revitalizeze siturile fluviale degradate prezente 
de-a lungul Rinului. Acestea au fost inițiate sub denumirea „Rinul: 
fluviul viu al celor o mie de insule”, fiind conduse de ONG-ul 
german NABU (BirdLife), și au fost dezvoltate pas cu pas prin 
restabilirea încrederii și colaborarea intensă între grupurile de 
interes din domeniul mediului și al transporturilor (inclusiv prin 
stabilirea unor consilii consultative mixte formate din ONG-uri, 
experți guvernamentali și din domeniul navigației).

Pe întreaga durată a proiectului au fost planificate 15 proiecte 
locale, 7 fiind puse în aplicare până în prezent. Finanțarea a fost 
asigurată de diferite fundații publice și private, companii, precum 
și de fondurile europene LIFE și Interreg IIIb. Proiectele au fost 
finanțate și puse în aplicare de administrațiile federale și locale, 
precum și de ONG-uri. Acestea includ, de exemplu, eliminarea 
protecției diferitelor maluri, reconstrucția digurilor de colmataj 
și reabilitarea canalelor laterale. Un program de monitorizare 
pentru verificarea efectului măsurilor de reabilitare și o strategie 
de comunicare au contribuit, de asemenea, la sensibilizarea 
publicului și sprijinul politic în favoarea acestei inițiative. 

Informații suplimentare sunt disponibile la:  
www.lebendiger-rhein.de 

www.lebendiger-rhein.de
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Efectuarea unei evaluări corespunzătoare

Planificarea strategică și abordările integrate în materie de 
management bazate pe conceptul de „colaborare cu natura” 
pot contribui în mod semnificativ la identificarea unor soluții 
reciproc avantajoase pentru reconcilierea diferitelor necesități 
societale. De asemenea, acestea ar trebui să faciliteze procedura 
de mediu pentru aprobarea planului sau proiectului de transport 
pe căi navigabile interioare ce ar putea avea un efect (negativ) 
semnificativ asupra unui sit Natura 2000.

Legislația UE privind natura solicită ca orice plan sau proiect 
care ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra unuia 
sau mai multor situri Natura 2000 să facă obiectul unei evaluări 
corespunzătoare (EC) în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) 
din Directiva „Habitate” cu scopul de a evalua implicațiile planului 
sau proiectului respectiv asupra sitului (siturilor).

Procedura prevăzută la articolul 6 alineatele (3) și (4) trebuie 
desfășurată în ordine secvențială. Fiecare etapă determină pasul 
următor necesar în cadrul procesului. De exemplu, dacă în urma 
examinării se concluzionează că nu vor exista efecte negative 
asupra sitului Natura 2000, atunci planul sau proiectul poate fi 
aprobat fără a mai fi necesară o evaluare ulterioară. 

Etapele sunt următoarele:
•	 Prima etapă: examinarea – scopul acestei etape inițiale este 
de a stabili dacă un plan sau proiect trebuie să fie supus sau nu 
unei evaluări corespunzătoare. Dacă acesta poate avea un efect 
semnificativ asupra unui sit Natura 2000, atunci este necesară o 
evaluare corespunzătoare.
•	 Etapa a doua: evaluarea corespunzătoare – odată ce s-a 
hotărât că este necesară o evaluare corespunzătoare în temeiul 
articolului 6 alineatul (3), trebuie efectuată o analiză detaliată a 
efectelor planului sau proiectului, per se sau în combinație cu 
alte planuri sau proiecte, cu privire la integritatea sitului (siturilor) 
Natura 2000 în lumina obiectivelor de conservare ale acestuia. În 
cazul în care evaluarea corespunzătoare concluzionează că există 
un efect negativ asupra integrității sitului (în pofida introducerii 
măsurilor de atenuare), atunci autoritățile competente trebuie 
să refuze planul sau proiectul în cauză sau să aplice procedura 
prevăzută la articolul 6 alineatul (4).
•	 Etapa a treia: cazuri excepționale – articolul 6 alineatul (4) 
prevede derogări de la articolul 6 alineatul (3). Prin urmare, 
dacă se concluzionează că planul sau proiectul va avea un 
efect semnificativ asupra unui sit Natura 2000, acesta poate fi 
aprobat în continuare în circumstanțe excepționale, cu condiția 
îndeplinirii cerințelor articolului 6 alineatul (4). 

Articolul 6 alineatul (4) solicită autorităților competente să 
asigure respectarea următoarelor condiții înainte de a lua o 
decizie cu privire la autorizarea unui plan sau proiect: 
•	 Alternativa înaintată spre aprobare este cea mai puțin nocivă 
pentru habitate, specii și integritatea unui sit Natura 2000 și 
nu există nicio alternativă fezabilă care nu ar afecta negativ 
integritatea sitului.
•	 Există motive cruciale de interes public major care justifică 
autorizarea planului sau proiectului, inclusiv cele de natură 
socială sau economică.
•	 Au fost adoptate toate măsurile compensatorii necesare pentru 
a asigura protecția coerenței generale a rețelei Natura 2000.
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Două alte elemente esențiale din legislația UE în materie de 
mediu sunt în special relevante pentru proiectele de dezvoltare 
în domeniul IWT:
•	 Directiva 2001/42/EC ivind evaluarea efectelor anumitor 
planuri și programe asupra mediului (denumită de regulă 
„Directiva SEA”),
•	 Directiva 85/337/EEC privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modi-
ficată în 1997 (97/11/CE) și 2003 (2003/35/CE) –denumită de regulă 
„Directiva EIA”, modificată ulterior prin Directiva 2009/31/CE.

Deși aceste evaluări sunt adesea efectuate împreună ca 
parte dintr-o procedură integrată, fiecare are un alt obiectiv 
și evaluează impactul asupra unui alt aspect al mediului 
înconjurător. Așadar, o procedură SEA sau EIA nu poate înlocui 
sau nu poate ține locul unei evaluări corespunzătoare.

Relația între directivele relevante 

Pe lângă directivele privind păsările și habitatele, există o serie 
de alte legi UE în materie de mediu care sunt relevante pentru 
transportul pe căi navigabile interioare. Acestea includ în special 
Directiva-cadru privind apa, Directiva privind evaluarea strategică 
de mediu, Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului 
și Directiva privind gestionarea riscului de inundații.

DCA: Este clar că există legături puternice între DCA și directivele 
privind păsările și habitatele. Acestea vizează, cel puțin în parte, 
același mediu – ecosistemele acvatice și terestre și terenurile 
umede care depind în mod direct de acestea – și au, în general, 
ambiții similare în ceea ce privește asigurarea nedeteriorării râurilor 
și îmbunătățirea stării ecologice a acestor ecosisteme acvatice. 

Există trimiteri clare în DCA la directivele privind păsările și 
habitatele, ceea ce asigură o ecocondiționalitate deplină între 
acestea [articolul 4 alineatul (1) litera (c), articolul 4 alineatul (2), 
articolul 4 alineatul (8), articolul 4 alineatul (9), articolul 6 și anexa 
IV, articolul 8 și anexa V punctul (1.3.5), articolul 11 alineatul (3) 
litera (a), precum și anexele VI și VII la DCA].

Articolul 6 solicită statelor membre să țină o evidență a tuturor 
zonelor din fiecare district hidrografic care au fost desemnate ca 
necesitând protecție specială în temeiul legislației UE specifice 
pentru protecția apelor subterane și de suprafață sau pentru 
conservarea habitatelor și a speciilor care depind în mod direct 
de resursele de apă. Aceasta include siturile Natura 2000. 

Articolul 8 solicită stabilirea unor programe pentru monitorizarea 
stării apei cu scopul de a oferi o viziune de ansamblu coerentă 
și exhaustivă cu privire la starea apei din cadrul fiecărui bazin 
hidrografic. Astfel, există posibilitatea semnificativă de coordonare 
cu programele de monitorizare ale siturilor Natura 2000 cu accent 
pe starea de conservare a speciilor și a tipurilor de habitat. 

Articolul 11, care subliniază conținutul programului de măsuri, 
solicită, de asemenea, includerea măsurilor pentru punerea în 
aplicare a directivelor privind păsările și habitatele, în măsura 
în care aceste măsuri sunt necesare pentru speciile și habitatele 
protejate, enumerate în cele două directive, și care depind în 
mod direct de resursele de apă.



Informații suplimentare
Orientările CE privind transportul pe căi navigabile interioare și 
rețeaua Natura 2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/management/guidance_en.htm

Cartea Albă a Transporturilor: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/
ALL/?uri=celex%3A52011DC0144

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

Directiva privind efectul asupra mediului (EIA) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/
TXT/?uri=CELEX:32014L0052

Directiva 2001/42/EC privind evaluarea efectelor anumitor 
planuri și programe asupra mediului (Directiva SEA):  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/
TXT/?uri=CELEX:32001L0042

Overview on the main provisions of the Water and Marine 
Strategy Frameworks Directives, Birds, Habitats and Floods 
Directive: https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/
publication/cce60733-c81e-11e6-a6db-01aa75ed71a1

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