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Ref.: Petiția nr. 0874/2011, adresată de Michael Witfer, de cetățenie germană, în 
numele asociației Sportboot Gemeinschaft Saale-Elster e.V., privind 
reclasificarea râului Saale drept cale navigabilă fără importanță pentru 
transport sau turism

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se plânge referitor la planul de a reclasifica râul Saale drept cale navigabilă fără 
importanță pentru transport sau turism (Restwassernetz). Potrivit petiționarului, guvernul 
german se pregătește să efectueze o mare restructurare a căilor navigabile. Petiționarul susține 
că acest lucru se face în detrimentul cetățenilor, al economiei locale și al turismului pe apă și 
în zona râului. În plus, petiționarul se așteaptă la probleme cauzate de inundații, întrucât, 
potrivit acestuia, canalul râului, care de acum înainte nu va mai fi folosit, se va umple repede 
cu nămol, ceea ce va duce la ridicarea nivelului apei, sporind riscul de inundații. Pentru 
limitarea acestui risc ar trebui ridicate diguri cu o înălțime adaptată în funcție de adâncime și 
lățime, dar costurile implicate de realizarea acestora ar epuiza toate economiile vizate de 
guvern. De asemenea, potrivit petiționarului, din cauza retrogradării râului Saale ar avea de 
suferit și planurile de turism pe apă ale orașelor Halle și Leipzig.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Râul Saale nu face parte din rețeaua TEN-T prezentată de Decizia nr. 661/2010/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind orientările Uniunii pentru 
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dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (1). Prin urmare, cerințele pentru căile 
navigabile interioare prevăzute la articolul 11 din Decizia nr. 661/2010/UE nu se aplică pentru 
râul Saale. Decizia referitoare la clasificarea acestui râu ca fiind navigabil sau nu intră în 
competența Germaniei. În plus, trebuie menționat faptul că râul Saale nu face parte din 
viitoarea rețea globală și centrală TEN-T, descrisă în propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei 
transeuropene de transport2 prezentată de Comisie.

Conform Directivei-cadru privind apa, statele membre trebuie să prevină deteriorarea stării
corpurilor de apă. Pentru noile modificări ale caracteristicilor fizice ale unui corp de apă 
despre care se preconizează că vor produce o deteriorare, articolul 4 alineatul (7) din 
Directiva-cadru privind apa prevede o exceptare de la obiectivele privind nedeteriorarea dacă 
sunt îndeplinite anumite condiții, printre care existența unui interes public major, a unor 
beneficii în raport cu care deteriorarea mediului este nesemnificativă și absența unei 
alternative care să constituie o opțiune mai bună din punct de vedere ecologic. În plus, trebuie 
adoptate toate măsurile posibile pentru a atenua impactul negativ asupra stării apelor 
subterane și a apelor de suprafață.

Directiva privind inundațiile solicită întocmirea unui plan de gestionare a riscului de inundații 
până în 2015, care trebuie să ia în considerare problemele de navigație. Statele membre sunt 
cele care trebuie să evalueze riscul de inundații, să cartografieze pericolele și riscurile de 
inundații și să introducă în planurile de gestionare a riscurilor de inundații măsurile necesare 
pentru a reduce potențialele consecințe negative ale inundațiilor, de exemplu, pentru sănătatea 
oamenilor și pentru activitatea economică.
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