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european pe căile navigabile interioare adaptat exigențelor viitorului  

3. Date de identificare: COM(2021)324  

4. Tipul documentului:  nelegislativ 

5. Stadiul actual:  

La Parlamentul European, comisia sesizată pentru raport este  Comisia pentru transport şi turism 

(TRAN). Pentru aviz a fost sesizată Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

(ENVI), Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), Comisia pentru piața internă și protecția 

consumatorilor (IMCO) și Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) (conform 

fișei OEIL) 

1. Context 

Transformarea sistemelor de transport în direcția unei mobilități cu emisii zero reprezintă o prioritate în 

contextul actual al politicilor europene de transport, mediu și sănătate. Scopul fundamental al politicilor 

durabile urmărește reducerea poluării, promovarea unor sisteme de transport cu emisii zero și creșterea 

calității vieții și a mediului.  

Transportul pe căi navigabile interioare (TCNI) este considerat esențial în eforturile Uniunii Europene de 

decarbonizare a sistemului de transport.  

Din 2013 există nouă coridoare de transport. Două dintre acestea includ România, respectiv: Coridorul Rin-

Dunăre, format din căile navigabile interioare Main și Dunăre, conectează două ramnificații principale. 

Prima leagă regiunile centrale din jurul orașelor Strasbourg și Frankfurt, trecând prin sudul Germaniei spre 

Viena, Bratislava, Budapesta și, mai departe, spre Marea Neagră. A doua pornește de la Munchen spre 

Praga, Zilina, Kosice și frontiera cu Ucraina. Coridorul Orient/Est-mediteranean face legătura între 

interfețele maritime ale Mării Nordului, Mării Baltice, Mării Negre și Mării Mediterane. Coridorul 

optimizează utilizarea porturilor și a căilor maritime aferente. Având drept cale navigabilă interioară râul 
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Elba, acest coridor va ameliora conexiunile multimodale dintre nordul Germaniei, Republica Cehă, regiunea 

panonica, România, Bulgaria și Grecia. Coridorul continuă pe mare, din Grecia până în Cipru. 

Primele ediții ale programului NAIADES (I și II - 2006) au urmărit promovarea interconectivității 

transportului fluvial, pe componentele de mediu, transport și infrastructură. 

Pactul ecologic european, adoptat de Comisia Europeană la 11 decembrie 2019, solicită măsuri decisive 

pentru creșterea ponderii transportului fluvial și feroviar, începând cu 2021. În mod similar, Strategia pentru 

o mobilitate sustenabilă și inteligentă, adoptată la 9 decembrie 2020 de către Comisia Europeană, pledează 

pentru dubla transformare ecologică și digitală a sistemului de transport al UE și subliniază necesitatea 

creșterii utilizării căilor navigabile interioare1. În aceeași idee, Planul de acțiune „Către reducerea la zero a 

poluării aerului, apei și solului”, adoptat la 12 mai 2021, are  ca principal obiectiv mobilitatea cu emisii 

zero. 

 

2. Prezentarea propunerii 

Obiectivele principale ale comunicării sunt: 

 creșterea transportului modal prin transferul de mărfuri de la transportul rutier către căile navigabile 

interioare; 

 reducerea emisiilor poluante către zero. 

Comunicarea propune o serie de acţiuni care se vor desfășura prin intermediul a opt inițiative emblematice, 

respectiv: 

1) sprijinirea administratorilor căilor navigabile pentru a asigura, până la 31 decembrie 2030, un nivel 

ridicat al serviciilor (condiții de navigare corespunzătoare) de-a lungul coridoarelor navigabile interioare 

din UE; 

2) actualizarea cadrului juridic al UE pentru transportul intermodal în vederea promovării TCNI; 

3) implementarea unor măsuri legislative suplimentare pentru a promova utilizarea de nave cu emisii zero; 

la nivelul UE, va fi asigurată o metodologie comună privind indicele energetic2 pentru monitorizarea și 

raportarea intensității emisiilor de CO2 provenite de la navele de navigație interioară; 

4) garantarea faptului că investițiile în TCNI țin seama de obiectivele climatice și de mediu; 

5) dezvoltarea porturilor interioare ca noduri de infrastructură multimodale pentru combustibili alternativi;  

6) transport inteligent pe căile navigabile interioare: Directiva RIS (2005/44/CE) a fost unul dintre 

principalii factori ai digitalizării în sectorul transportului pe căile navigabile interioares; 

7)  crearea de locuri de muncă mai atractive și mai durabile în sectorul transportului pe căile navigabile 

interioare;  

8)  sprijinirea statelor membre în tranziția către  introducerea unei flote de nave cu emisii zero. 

 

3. Poziții ale instituțiilor UE  

a. Consiliul UE:  

La 21 octombrie 2020, Consiliul a adoptat concluzii privind considerente de politică pentru un plan de 

urgență în caz de pandemie sau altă criză majoră pentru sectorul european al transportului de mărfuri, iar la 

                                                           
1Transportul maritim pe distanțe scurte ar trebui să crească cu 25 % până în 2030 și cu 50 % până în 2050 (conform Strategiei 

pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă) 
2 În colaborare cu Parteneriatul pentru transport pe apă cu emisii zero din cadrul programului Orizont Europa și cu proiectul 

Platina III din cadrul programului Orizont 2020. 
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5 iunie 2020, Consiliul a adoptat concluzii privind sectorul transportului pe apă din UE – Perspective: Către 

un sector al transportului pe apă din UE neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon, cu zero 

accidente, automatizat și competitiv. 

La 15 noiembrie 2018, Consiliul a adoptat concluzii privind transportul pe căile navigabile interioare. 

b. Parlamentul European: La 14 februarie 2019, Parlamentul European a adoptat rezoluția NAIADES II 

prin care a invitat Comisia să propună program de acțiuni specifice și adecvate pentru susținerea 

transportului pe căi navigabile interioare ca alternativă sustenabilă la transportul rutier. În ședința plenară 

din 14 septembrie 2021, a fost adoptată rezoluția intitulată „Către un transport pe căile navigabile interioare 

adaptat la cerințele viitorului în Europa”, prin care s-a evidenţiat importanța dezvoltării sectorului căilor 

navigabile interioare, subliniindu-se că transportul de mărfuri și de persoane pe căile navigabile interioare 

și transportul feroviar reprezintă o alternativă ecologică atât din punctul de vedere al consumului de energie, 

cât și din cel al emisiilor acustice.  

c. Comitetul Economic și Social European: În sesiunea plenară dintre 7 și 8 iulie 2021, a fost adoptat un 

aviz din proprie inițiativă al raportorului Stefan BACK, intitulat „Transportul intermodal și logistica 

multimodală – complementaritatea modurilor de transport în cadrul transportului ecologic”; care recomandă 

un comportament exemplar din punct de vedere social al tuturor operatorilor de transport pentru a oferi 

servicii de înaltă calitate, locuri de muncă și condiții sociale echitabile pentru toți actorii de pe piață. 

 

4. Legislația națională incidentă (selecție) 

 Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 şi 2020, 2030 aprobată prin OMT nr. 

508/2008   

 Strategia de transport intermodal in Romania 2020, aprobata prin OMTI nr. 457 din 20.06.2011  

 OG nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de 

transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în 

porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 OG nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

 Regulamentul de navigație pe Dunăre în sectorul românesc (RND), ediţia 2013, aprobat prin OMT 

nr. 859/2013 (modificat prin OMT nr. 624/2015); 

 SUERD Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. 

 

Linkuri utile: 

 Raportul special al Curții de Conturi europene (2019) - Transportul pe căile navigabile interioare în 

Europa: din 2001, nu s‑au mai observat îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește ponderea modală și 

condițiile de navigație. 

 Danube Ministers of Transport conclusions on effective waterway rehabilitation and maintenance 

anticipating COVID-19 challenges (2020) 

 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 25 februarie 2021 „Evaluarea Directivei 2005/44/CE 

privind serviciile de informații fluviale (RIS) armonizate” (SWD(2021)0050); 

 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 24 februarie 2021 „Evaluarea pachetului privind 

mobilitatea urbană 2013” (SWD(2021)0047); 
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 Comunicarea Comisiei din 9 decembrie 2020 „Strategia pentru o mobilitate durabilă și inteligentă – 

înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului” (COM(2020)0789) și documentul de lucru al 

serviciilor Comisiei care îl însoțește (SWD(2020)0331); 

 Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 privind Pactul ecologic european (COM(2019)0640). 

 

 

 

          Amelia Mursez 

          15 septembrie 2021 

Actualizat 

Ioana Vida, 20 septembrie 2021 
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