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Assunto: Remoção de navios naufragados no Danúbio 

Atravessando 10 países, o Danúbio é o segundo rio mais longo da Europa. Em termos de interesse 
para o contexto e os objetivos políticos europeus, este rio é um dos corredores pan-europeus. 

No troço do Danúbio que atravessa a Sérvia, a Roménia, a Bulgária e a Eslováquia, o nível da água 
baixa frequentemente devido à seca, fazendo com que os navios sejam obrigados a contornar 
destroços de naufrágios. 

A recolha destes destroços no Danúbio é uma operação muito onerosa. Segundo os peritos, os 
destroços de naufrágios contêm quantidades consideráveis de combustível e de outras substâncias 
que poluem a água de forma constante; além disso, os metais oxidados causam uma poluição 
contínua, que tem graves repercussões.  

Os destroços de navios naufragados no Danúbio e encalhados no delta do rio sempre constituíram 
um problema, tanto para as autoridades responsáveis pelo ambiente, como para os ministérios dos 
transportes. 

Está a Comissão disposta a atribuir fundos para a remoção dos navios naufragados no Danúbio, uma 
vez que os países que o rio atravessa não dispõem de fundos suficientes para estas onerosas 
operações, tendo igualmente em conta o facto de que o aumento da navegação no rio e o 
crescimento do transporte fluvial no mercado interno podem constituir um contributo importante para 
o desenvolvimento regional?    
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