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Ref: Petiția nr. 0419/2008, adresată de Rolf Jürgens, de naționalitate germană (sau 
austriacă?), privind modificările majore aduse fluviului Dunărea

1. Rezumatul petiției

Petiționarul obiectează împotriva modificărilor majore aduse fluviului Dunărea ca urmare a 
planurilor de construcție a unor rețele de transport transeuropean. Acesta avertizează că, în 
cazul în care aceste planuri sunt puse în aplicare, cea mai mare parte a peisajului riveran și a 
teritoriului forestier rămas în Europa vor fi distruse. Datorită planurilor de adâncire a fluviului 
între Viena și Bratislava, vor fi necesare modificări și în partea inferioară a fluviului, care vor 
conduce, conform petiționarului, la distrugerea a numeroase specii de faună și floră. Lucrările 
vor afecta de asemenea apa de la suprafață și rezervele de apă potabilă a 20 de milioane de 
consumatori, la care se adaugă riscul crescut de inundații ca urmare a defrișării pădurilor 
riverane și a zonelor umede. Petiționarul solicită oprirea lucrărilor, luarea de măsuri pentru 
protejarea bogăției și diversității faunei sălbatice și găsirea unei soluții durabile pentru toate 
părțile implicate. Acesta susține că navele trebuie construite în funcție de fluviu și nu invers.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 septembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Politica europeană de transport vizează optimizarea integrării sau a tranziției modale și a 
efectelor complementare pentru a răspunde tendinței crescânde a cererii de transport, în 
special pentru bunurile în vrac. Îmbunătățirea căilor de navigație poate juca un rol important 
în special în materie de treceri modale pentru bunuri în vrac. Căile navigabile interne sunt un 
mod de transport complementar esențial atât de sine stătător, cât și în combinație cu alte 
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moduri de transport.
În 2006, Comisia a lansat Programul de acțiune european integrat pentru transportul pe căi 
navigabile interne numit NAIADES. Programul se bazează pe o evaluare cuprinzătoare și pe o 
consultare amplă a statelor membre și a actorilor acestui sector. A fost aprobat de Parlamentul 
European și de Consiliul Miniștrilor și vizează promovarea transporturilor pe căi navigabile 
interne ca fiind unul din modurile de transport cele mai eficace, ecologice și sigure. Unul din 
principalele obiective este menținerea și îmbunătățirea gradului de navigabilitate al rețelei. 
Dunărea face parte din rețeaua de căi navigabile interne trans-europene, astfel cum este 
definită în Decizia nr. 884/2004 privind Orientările comunitare privind dezvoltarea rețelei de 
transport trans-europene (TEN-T). În orientări se precizează că trăsăturile tehnice minime ale 
căilor navigabile care fac parte din rețea ar trebui să fie conforme cu cele prevăzute pentru 
căile navigabile din clasa IV, care permit trecerea unei nave cu o lungime de 80-85 m și o 
lățime de 9,50 m. 
Comisia dorește să susțină proiecte adaptate de interes comun, iar tronsonul Dunării 
menționat de petiționar este inclus în anexa III din Decizia nr. 884/2004/CE ca făcând parte
din Proiectul prioritar nr. 18: axul navigabil intern Rin/Meuse-Main-Dunăre.

În orice caz, Comisia nu susține proiecte care nu respectă legislația comunitară competentă în 
materie de mediu. În cazul Dunării, care permite trecerea navelor de peste 1 350 de tone, 
legislația europeană prevede efectuarea unei ample evaluări a efectelor asupra mediului 
(EIA), care include consultarea publicului, conform Directivei EIA 85/337/CEE, astfel cum a 
fost amendată de Directivele 97/11/CE1 și 2003/35/CE2. Pe lângă aceasta, Directiva Păsări3
(79/409/CEE) și Directiva Habitate4 (92/43/CEE) cuprind condiții specifice legate de 
conservarea păsărilor sălbatice și a altor specii de plante și animale, precum și habitatele 
vulnerabile, în special în zonele din Natura 2000.  Părți foarte extinse ale fluviului Dunărea au 
fost clasificate astfel și sunt, prin urmare, supuse dispozițiilor de conservare a naturii din 
directivele europene în materie de mediu. În plus, Directiva cadru a apei5 prevede că toate 
apele (râuri, lacuri, ape subterane, apele de coastă) trebuie să obțină sau să păstreze o stare 
corespunzătoare până în 2015 și nu este permisă deteriorarea stării apelor. Orice proiecte noi 
de dezvoltare durabilă (de exemplu proiecte de navigare internă) trebuie evaluate în raport cu 
aceste dispoziții. În ceea ce privește Dunărea, administrația ecologică și a transportului 
precum și serviciile competente ale Comisiei, au elaborat principii comune într-o declarație 
comună privind orientările pentru dezvoltarea navigației interne și protecției mediului în 
bazinul fluviului Dunărea, care au fost adoptate de Comisia de navigație a Dunării și de 
Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea.6

Procedura de evaluare a efectelor asupra mediului prevăzută de legislația națională a Austriei 
este în curs de desfășurare. Aceasta include stadii de consultare și o sesiune de audiere cu 
promotorul și cu autoritățile administrative în cadrul căreia publicul, inclusiv organizațiile 
non-guvernamentale, își poate exprima opiniile și face comentarii înainte de luarea unei 
                                               
1 JO L 73, 14.03.1997, p. 5
2 JO L 156, 26.05.2003, p. 17
3 JO L 103, 25.04.1979, p. 1
4 JO L 206, 22.7.1992, p. 7
5 JO L327, 22.12.2000, p. 1
6 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm
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decizii finale asupra proiectului. În temeiul articolului 8 din Directiva EIA, concluziile și 
informațiile colectate în cursul procesului de evaluare trebuie luate în considerare în 
procedura administrativă de luare a deciziei asupra proiectului. 

Concluzie

Ținând cont de progresul înregistrat în privința acceptării EIA de către autoritățile austriece 
implicate și dat fiind faptul că procedurile de EIA sunt în curs de desfășurare, se pare că au 
fost luate toate măsurile pentru a se respecta legislația europeană și pentru a proteja speciile 
de floră și faună, precum și dispozițiile privind apa potabilă. În plus, conform evaluării 
efectelor, măsurile luate până la momentul de față vizează refacerea condițiilor naturale pe 
maluri pentru a proteja flora și fauna, înlăturând orice infrastructură inutilă construită în 
trecut.


