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1.1. Textul articolului 6 alineatul (4) din Directiva „Habitate” 

„Dacă, în ciuda unui rezultat negativ al evaluării efectelor asupra sitului și în lipsa unei 
soluții alternative, planul sau proiectul trebuie realizat, cu toate acestea, din motive cruciale 
de interes public major, inclusiv din rațiuni de ordin social sau economic, statul membru ia 
toate măsurile compensatorii necesare pentru a proteja coerența globală a sistemului Natura 
2000. Statul membru informează Comisia cu privire la măsurile compensatorii adoptate.  
 
În cazul în care situl respectiv adăpostește un tip de habitat natural prioritar și/sau o specie 
prioritară, singurele considerente care pot fi invocate sunt cele legate de sănătatea sau 
siguranța publică, de anumite consecințe benefice de importanță majoră pentru mediu sau, 
ca urmare a avizului Comisiei, de alte motive cruciale de interes public major”.  

1.2. Domeniu de aplicare  

1.2.1. Domeniu de aplicare tematic 

Această dispoziție face parte din procedura de evaluare și eventuală autorizare, de către 
autoritățile naționale competente, a planurilor și proiectelor care ar putea afecta o arie specială 
de conservare (ASC), o arie de protecție specială (APS) sau un sit de importanță comunitară 
(SIC)1. Aceasta prilejuiește două considerente fundamentale:  
 
• Pe de o parte, ea abordează excepții de la norma generală prevăzută de articolul 6 alineatul 

(3), în conformitate cu care o autorizație poate fi acordată numai pentru planuri sau 
proiecte care nu afectează integritatea sitului (siturilor) în cauză.  

• Pe de altă parte, aplicarea concretă a acesteia trebuie să aibă loc în ceea ce privește 
diferitele etape prevăzute și în ordinea secvențială2 instituită de directivă.  

Evaluarea preliminară a impactului unui plan sau proiect asupra sitului, prevăzut la articolul 6 
alineatul (3), permite autorităților naționale competente să tragă o serie de concluzii cu privire 
la consecințele inițiativei avute în vedere în legătură cu integritatea sitului în cauză. Dacă 
aceste concluzii sunt pozitive, în sensul că nu mai rămâne nicio îndoială rezonabilă, de natură 
științifică, referitoare la absența efectelor asupra sitului, autoritățile competente pot să își dea 
acordul cu privire la plan sau proiect. În caz de îndoială sau de concluzii negative, ar trebui 
aplicate principiul precauției și principiul prevenirii și ar trebui urmate procedurile definite în 
temeiul articolului 6 alineatul (4). Mai mult, ținând seama de principiul precauției și aplicând 
o abordare preventivă s-ar putea ajunge, de asemenea, la decizia de a abandona planul sau 
proiectul.  
 

                                                 
1 Articolul 6 alineatele (2), (3) și (4) se aplică numai siturilor aflate pe lista siturilor selectate ca situri de 
importanță comunitară (SIC). Prin urmare, aceste dispoziții nu se aplică siturilor eligibile pentru identificare ca 
situri de importanță comunitară pe listele naționale transmise Comisiei (pSCI). Regimul de protecție pentru pSCI 
este definit în cauza C-117/03 (Hotărârea Curții din 13 ianuarie 2005, Dragaggi) și în cauza C-244/05 (Hotărârea 
Curții din 14 septembrie 2006, Bund Naturschutz). 

2 În avizul său privind cauza C-239/04, avocatul general (punctele 44 - 46) pare să considere că nu există o 
ordine secvențială între examinarea soluțiilor alternative și motive cruciale de interes public major. 
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În acest scop, Curtea a afirmat deja, în cauza C-127/02 Waddenvereniging și 
Vogelbeschermingsvereniging3, și a confirmat, în cauza C-6/04 Comisia Europeană împotriva 
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord4, că articolul 6 alineatul (3) din Directiva 
„Habitate” face ca cerința pentru o evaluare corespunzătoare a implicațiilor unui plan sau ale 
unui proiect să fie condiționată de existența unei probabilități sau a unui risc, care va avea un 
efect semnificativ asupra sitului în cauză. În lumina, în special, a principiului precauției, se 
consideră că există un asemenea risc dacă nu se poate exclude, pe baza unor informații 
obiective, că planul sau proiectul va avea un efect semnificativ asupra sitului în cauză.  
 
Abordarea menționată mai sus se regăsește, de asemenea, în Hotărârea Curții de Justiție din 
26 octombrie 2006 în cauza C-239/04 privind construirea unei autostrăzi în Portugalia5, unde 
se menționează că orice îndoială rezonabilă, de natură științifică, referitoare la absența 
efectelor negative asupra integrității sitului trebuie eliminată înainte ca proiectul să fie 
autorizat. 
 
Decizia de a continua un plan sau un proiect trebuie să îndeplinească cerințele de la articolul 6 
alineatul (4). În special, trebuie să se dovedească printr-o documentație că: 

1 Alternativa prezentată spre aprobare este cea mai puțin nocivă pentru habitate, 
pentru specii și pentru integritatea sitului Natura 2000, indiferent de considerații de 
natură economică, și că nu există nicio altă alternativă fezabilă care să nu afecteze 
integritatea sitului.  

 
2 Există motive cruciale de interes public major, inclusiv „de ordin social sau 

economic”.  
 

Fiind o excepție de la articolul 6 alineatul (3), această dispoziție poate fi aplicată numai atunci 
când toate condițiile prevăzute de directivă sunt pe deplin respectate. În acest sens, este de 
competența oricărei persoane care dorește să recurgă la această excepție să dovedească, ca o 
condiție prealabilă, că există într-adevăr condițiile menționate anterior, în fiecare caz în parte.  

 
3 Odată ce lipsa unor alternative adecvate și acceptarea motivelor cruciale de interes 

public major sunt pe deplin stabilite și documentate, toate măsurile compensatorii 
necesare pentru a asigura protejarea coerenței globale a rețelei Natura 2000 trebuie 
să fie adoptate. Prin urmare, ar trebui să se recurgă la măsuri compensatorii numai 
în cazul în care aplicarea celorlalte garanții, cum ar fi măsurile de atenuare, nu este 
suficientă. Măsurile compensatorii adoptate trebuie să fie întotdeauna comunicate 
Comisiei. 

 
Dispozițiile articolului 6 alineatul (4) se aplică în cazul în care rezultatele evaluării 
preliminare desfășurate în temeiul articolului 6 alineatul (3) sunt negative sau incerte. 
Respectiv:  
1. Planul sau proiectul va afecta negativ integritatea sitului 

                                                 
3 Hotărârea Curții de Justiție din 7 septembrie 2004 în cauza C-127/02, punctele 57 și 61. 

4 Hotărârea Curții de Justiție din 20 octombrie 2005 în cauza C-6/04, punctul 54. 

5 Hotărârea Curții de Justiție din 26 octombrie 2006, Comisia împotriva Portugaliei (cauza C-239/04, punctul 
24). 
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2. Persistă incertitudini cu privire la absența efectelor adverse asupra integrității sitului 
legate de planul sau de proiectul în cauză 
„Ordinea secvențială a etapelor acestuia trebuie să fie urmată”.  

 
1.2.2. Domeniu de aplicare temporal 

Hotărârea emisă de Curtea de Justiție în cauza C-209/04 prevede principiile referitoare la 
aplicabilitatea temporală a articolului 6 alineatul (3) și, în consecință, a articolului 6 alineatul 
(4) din Directiva „Habitate”. Pentru a stabili dacă proiectele trebuie să fie supuse unei evaluări 
de mediu în conformitate cu articolul 6 alineatul (3), Curtea utilizează un criteriu formal: data 
depunerii cererii de autorizare pentru un proiect. Astfel, în cazul în care cererea de autorizare 
a fost depusă înainte de expirarea termenului de transpunere a directivei sau înainte de 
aderarea la UE, proiectul nu este supus cerințelor prevăzute la articolul 6 alineatele (3) și (4). 
Cu toate acestea, în cazul în care cererea de autorizare a fost depusă după expirarea 
termenului de transpunere a directivei sau după aderarea la UE, proiectul nu este supus 
cerințelor prevăzute la articolul 6 alineatele (3) și (4). 
 
 

1.3. Considerații inițiale  

Asigurarea calității evaluării corespunzătoare în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3) 

Evaluările corespunzătoare ale implicațiilor planului sau proiectului asupra sitului în cauză 
trebuie să preceadă aprobarea acestuia și să ia în considerare efectele cumulative care rezultă 
din combinația dintre acest plan sau proiect cu alte planuri sau proiecte, în vederea respectării 
obiectivelor de conservare a sitului. Aceasta implică faptul că toate aspectele legate de plan 
sau proiect care pot, fie individual, fie în combinație cu alte planuri sau proiecte, să afecteze 
aceste obiective trebuie identificate în lumina celor mai bune cunoștințe științifice în domeniu. 

Procedurile de evaluare a planurilor sau proiectelor susceptibile să afecteze siturile Natura 
2000 ar trebui să garanteze luarea pe deplin în considerare a tuturor elementelor care 
contribuie la integritatea sitului și la coerența globală a rețelei, atât în ceea ce privește 
definirea condițiilor de referință, precum și în ceea ce privește etapele care conduc la 
identificarea unor efecte potențiale, măsurile de atenuare și impactul rezidual. Acestea 
stabilesc ceea ce trebuie să fie compensat, din punct de vedere calitativ și cantitativ. 

Indiferent dacă dispozițiile articolului 6 alineatul (3) sunt respectate în urma procedurilor 
existente de evaluare a impactului asupra mediului sau a altor metode specifice, trebuie să se 
asigure că: 

− Rezultatele evaluării articolului 6 alineatul (3) permit trasabilitatea completă a 
deciziilor luate în cele din urmă, inclusiv selectarea alternativelor și orice motive 
cruciale de interes public major. 

− Evaluarea ar trebui să conțină toate elementele care contribuie la integritatea sitului și 
la coerența globală a rețelei, astfel cum se definește în obiectivele de conservare a 
sitului și în formularul-tip, și ar trebui să se bazeze pe cele mai bune cunoștințe 
științifice disponibile în domeniu. Informațiile necesare ar trebui să fie actualizate și ar 
putea să includă următoarele aspecte: 

 
 structura, funcția și rolul respectiv al resurselor ecologice ale sitului 
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 suprafața, reprezentativitatea și stadiul de conservare al habitatelor 
prioritare și neprioritare din cadrul sitului 

 dimensiunea populației, gradul de izolare, ecotipul, patrimoniul genetic, 
structura categoriei de vârstă și stadiul de conservare al speciilor în 
temeiul anexei II la Directiva „Habitate” sau al anexei I la Directiva 
„Păsări” prezente în cadrul sitului 

 rolul sitului în regiunea biogeografică și în legătură cu rețeaua Natura 
2000 

 orice alte resurse și funcții ecologice identificate în cadrul sitului. 
 

− Evaluarea ar trebui să includă o identificare cuprinzătoare a tuturor efectelor potențiale 
ale planului sau ale proiectului susceptibile să joace un rol semnificativ în cadrul 
sitului, ținând seama de efectele cumulative și de alte efecte care pot apărea ca urmare 
a acțiunii combinate a planului sau proiectului care face obiectul evaluării și a altor 
planuri sau proiecte. 

− Evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) aplică cele mai bune 
tehnici și metode disponibile, pentru a estima amploarea efectelor planului sau 
proiectului asupra integrității biologice a sitului (siturilor) care ar putea fi afectat(e). 

− Evaluarea prevede integrarea celor mai eficiente măsuri de atenuare în planul sau 
proiectul în cauză, cu scopul de a evita, de a reduce sau chiar de a anula efectele 
negative asupra sitului. 

− Caracterizarea integrității biologice și evaluarea impactului ar trebui să se bazeze pe 
cei mai buni indicatori posibili, specifici resurselor rețelei Natura 2000, care trebuie să 
fie, de asemenea, utili în ceea ce privește monitorizarea punerii în aplicare a planului 
sau proiectului.  

 
Pentru a respecta cerințele prevăzute în evaluarea articolului 6 alineatul (3), pare oportun ca 
autoritățile responsabile cu rețeaua Natura 2000 să instituie cerințe oficiale specifice 
referitoare la tipul de informații și criterii care trebuie urmate atunci când se realizează o 
evaluare corespunzătoare. Se recomandă în mod deosebit diseminarea de informații și 
formarea părților relevante (de exemplu, a autorităților de la un alt nivel guvernamental, a 
consultanților și a promotorilor planului sau proiectului).  
 

1.3.1. Examinarea soluțiilor alternative 

În conformitate cu nevoia de a preveni deprecierea nedorită a rețelei Natura 2000, revizuirea 
aprofundată și/sau retragerea unui plan sau a unui proiect propus ar trebui luate în considerare 
în cazul identificării de efecte negative semnificative asupra integrității unui sit. Acest lucru ar 
trebui respectat în special în cazul efectelor asupra habitatelor și/sau asupra speciilor prioritare 
protejate în temeiul Directivei „Habitate” sau asupra speciilor de păsări pe cale de dispariție la 
nivel global enumerate în anexa I la Directiva „Păsări”. Autoritățile competente trebuie să 
analizeze și să demonstreze, în primul rând, necesitatea planului sau a proiectului respectiv. 
Prin urmare, în această etapă, trebuie să se aibă în vedere opțiunea zero.  
 
Ulterior, autoritățile competente ar trebui să analizeze posibilitatea de a recurge la soluții 
alternative care respectă mai bine integritatea sitului în cauză6. Toate alternativele fezabile, în 
                                                 
6 În avizul său privind cauza C-239/04, avocatul general (punctul 44) consideră că „printre alternativele 
selecționate «alegerea nu trebuie să se facă, în mod inevitabil, prin stabilirea alternativei cu cele mai mici efecte 
negative asupra sitului în cauză. În schimb, alegerea corectă presupune atingerea unui echilibru între efectele 
negative asupra integrității ariei de protecție specială și motivele pertinente de interes public major»”. 
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special, performanța lor relativă în ceea ce privește obiectivele de conservare a sitului Natura 
2000, integritatea sitului și contribuția sa la coerența globală a rețelei Natura 2000 trebuie 
analizate. Astfel de soluții ar trebui, în mod normal, să fi fost deja identificate în cadrul 
evaluării inițiale efectuate în conformitate cu articolul 6 alineatul (3). Ele pot presupune 
locații sau rute alternative, modificarea amplorii sau a proiectării sau procese alternative.  
 
În conformitate cu principiul subsidiarității, autorităților naționale competente le revine 
obligația de a evalua impactul relativ al acestor soluții alternative asupra sitului în cauză. Este 
demn de subliniat faptul că parametrii de referință pentru aceste comparații abordează aspecte 
privind conservarea și păstrarea integrității sitului și a funcțiilor sale ecologice. Prin urmare, 
în această fază, alte criterii de evaluare, cum ar fi criteriile economice, nu pot fi considerate 
drept criterii ecologice de interes major.  
 
Este la latitudinea autorităților naționale competente să evalueze soluții alternative. 
Această evaluare ar trebui realizată în funcție de obiectivele de conservare a sitului.  

 
1.3.2. Examinarea motivelor cruciale de interes public major 

În absența unor soluții alternative - sau în prezența unor soluții având chiar mai multe efecte 
ecologice negative asupra sitului în cauză, în ceea ce privește obiectivele de conservare 
menționate anterior prevăzute de directivă – autoritățile competente trebuie să examineze 
existența unor motive cruciale de interes public major, inclusiv a motivelor de ordin social sau 
economic, care fac necesară realizarea planului sau a proiectului în cauză.  
 
Conceptul de „motiv crucial de interes public major” nu este definit în directivă. Cu toate 
acestea, articolul 6 alineatul (4) al doilea paragraf menționează sănătatea umană, siguranța 
publică și consecințele benefice de importanță primordială pentru mediu ca exemple de astfel 
de motive cruciale de interes public major. În ceea ce privește „celelalte motive cruciale de 
interes public major” de natură socială sau economică, din formulare reiese clar că numai 
interesele publice, indiferent dacă sunt promovate de organisme publice sau private, pot fi 
comparate cu obiectivele de conservare prevăzute de directivă. Prin urmare, proiectele 
elaborate de organisme private pot fi luate în considerare numai în cazul în care aceste 
interese publice sunt deservite și demonstrate. 
 
Până în prezent, Curtea Europeană de Justiție nu a oferit indicații clare cu privire la 
interpretarea acestui concept specific. În consecință, ar putea fi util să se facă trimiteri la alte 
domenii ale dreptului comunitar, în care apar concepte similare.  
 
Conceptul de „cerință crucială” a fost elaborat de Curtea de Justiție, ca derogare de la 
principiul liberei circulații a mărfurilor. Printre cerințele cruciale care pot justifica măsurile 
naționale de restricționare a liberei circulații, Curtea a recunoscut sănătatea publică și 
protecția mediului, precum și urmărirea unor obiective legitime de politică economică și 
socială.  
 
În plus, dreptul comunitar recunoaște, de asemenea, conceptul de „serviciu de interes 
economic general”, evocat la articolul 86 alineatul (2) [fostul articol 90 alineatul (2)] din 
tratat, în cadrul derogării de la normele de concurență prevăzute pentru companiile 
responsabile cu gestionarea unor astfel de servicii. Într-o comunicare privind serviciile de 
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interes general în Europa7, Comisia, ținând cont de jurisprudența în materie, a formulat 
următoarea definiție a serviciilor de interes economic general: „acestea desemnează activități 
de servicii comerciale care îndeplinesc misiuni de interes general și supuse, în consecință, de 
către statele membre, la obligații specifice de serviciu public8. Este în special cazul serviciilor 
din domenii precum transporturile, energia și rețelele de comunicații”. 
 
Având în vedere structura dispoziției, în cazuri specifice, autoritățile naționale competente 
trebuie să aprobe planurile și proiectele în cauză cu condiția ca balanța de interese dintre 
obiectivele de conservare a sitului afectat de aceste inițiative și motivele cruciale menționate 
anterior să se încline în favoarea acesteia din urmă. Acest lucru trebuie stabilit în conformitate 
cu următoarele considerații: 
 
a) interesul public trebuie să fie major: prin urmare, este clar că nu orice tip de interes 

public, de natură socială sau economică, este suficient, mai ales privit în raport cu 
ponderea specifică a intereselor protejate de directivă (a se vedea, spre exemplu, 
considerentul 4 în care se vorbește despre „patrimoniul natural al Comunității”) (a se 
vedea anexa I punctul 10). 

b) în acest context, pare, de asemenea, rezonabil să se presupună că interesul public poate fi 
major numai dacă este un interes pe termen lung; interesele economice pe termen scurt 
sau alte interese care ar genera numai avantaje pe termen scurt pentru societate nu par 
suficiente pentru a contrabalansa interesele de conservare pe termen lung protejate de 
directivă. 

Este rezonabil să se considere că „motivele cruciale de interes public major, inclusiv 
rațiunile de ordin social sau economic” se referă la situații în care planurile sau 
proiectele vizate se dovedesc a fi indispensabile:  
- în cadrul acțiunilor sau politicilor care urmăresc să protejeze valori fundamentale 
pentru viața cetățenilor (sănătate, siguranță, mediu); 
- în cadrul politicilor fundamentale pentru stat și societate; 
- în cadrul desfășurării activităților de natură economică sau socială, îndeplinind 
anumite obligații ale administrației publice. 
 

 

Pentru a oferi cititorilor o imagine mai clară a ceea ce ar putea fi considerate, în mod legitim, 
ca fiind potențiale motive cruciale de interes public major, din avizele emise de Comisie în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (4) au fost extrase câteva exemple, ele fiind legate de 
argumentația furnizată de statele membre. 

Intersectarea văii Peene (Germania) de către autostrada A 20 planificată (Germania) 
Autostrada A 20 face parte din rețeaua rutieră transeuropeană. Trebuie creată o legătură est-vest în 
landul Mecklenburg - Pomerania de Vest (Mecklenburg-Vorpommern) pentru a-l lega de regiunile 
centrale ale Comunității. 
                                                 
7  COM(96) 443, 11.9.1996. 
8Obligațiile de serviciu public, la rândul lor, sunt caracterizate de respectarea anumitor principii esențiale de 
funcționare, cum ar fi continuitatea, universalitatea, egalitatea de acces și transparența, dar pot varia de la un stat 
membru la altul, în funcție de diferite situații, cum ar fi constrângerile tehnice, politice și de organizare 
administrativă, istoria și tradițiile. 
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Landul Mecklenburg - Pomerania de Vest cunoaște o rată foarte ridicată a șomajului. Timp de mai 
mulți ani, rata șomajului de aici a fost aproape de două ori mai mare decât cea din  vechile landuri. 
Produsul național brut din Mecklenburg - Pomerania de Vest este, raportat la populație, cu mult mai 
mic decât media produsului național brut. 
 
Planul de dezvoltare „Project Mainport Rotterdam” (Țările de Jos) 
Activitatea portuară și industrială din regiunea Rotterdam este una dintre pilonii principali ai 
economiei din Țările de Jos. Portul din Rotterdam este o răscruce multimodală esențială în rețeaua 
TEN-T și, prin urmare, este de importanță comunitară. Creșterea preconizată în ceea ce privește 
mișcările mondiale de containere și activitatea industriei chimice va antrena o cerere tot mai mare de 
spațiu, care va trebui satisfăcută dacă se dorește menținerea competitivității portului Rotterdam în 
raport cu celelalte porturi din seria Hamburg – Le Havre. 
Dezvoltarea portului Rotterdam aduce, de asemenea, în centrul atenției problema promovării 
transferului modal, în special în ceea ce privește transportul de mărfuri. Este clar că transferarea 
transportului de mărfuri de pe căile rutiere pe căile maritime va avea beneficii considerabile în ceea 
ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a poluării atmosferice și a congestionării. 
Aceste avantaje ar trebui să fie recunoscute la evaluarea problemelor de interes public. 
 
Extinderea sitului companiei Daimler Chrysler Aerospace Airbus Gmbh din Hamburg-Finkenwerder 
(Germania) 
Proiectul este de o importanță deosebită pentru regiunea Hamburg și nordul Germaniei, precum și 
pentru industria aerospațială europeană. El va contribui la progresul tehnologic și va favoriza 
cooperarea europeană în sectorul aviației. Proiectul va avea un efect pozitiv asupra situației 
economice și sociale din regiunile învecinate, precum și asupra competitivității industriei aeronautice 
europene. Proiectul va genera un număr important de noi locuri de muncă cu înaltă calificare, 
necesare pentru a contrabalansa pierderea semnificativă de locuri de muncă în sectorul industrial din 
regiune. 
 
Linie feroviară de mare viteză (TGV Est) (Franța) 
Lipsa opțiunilor pentru stabilirea de legături între liniile existente. Proiectul TGV Est european a fost 
întâmpinat favorabil în cadrul Consiliului de Miniștri al Comunității Europene din 1990 și a fost ales 
ca proiect prioritar de Consiliul European în 1994, beneficiind de deciziile Uniunii privind prioritatea 
proiectelor de infrastructură care urmează a fi implementate. 
 
Master plan operațional („Rahmenbetriebsplan”) al exploatării miniere Prosper Haniel (Germania) 
Datorită caracteristicilor sale geologice și de infrastructură, mina de cărbune Prosper Haniel și 
continuarea activităților sale de minerit contribuie la atingerea obiectivelor generale ale politicii 
energetice germane pe termen lung, la nivel federal și regional, în special securitatea aprovizionării 
cu energie și menținerea poziției dominante de care se bucură tehnologiile europene de minerit și de 
exploatare energetică a cărbunelui. Închiderea minei Prosper Haniel s-ar solda cu consecințe 
economice și sociale, directe și indirecte, inacceptabile la nivel regional, cu pierderi directe de locuri 
de muncă în industria minieră, în industriile din amonte și în serviciile din aval.  
 
Construirea barajului Breña II (Spania) 
Asigurarea unei aprovizionări suficiente cu apă pentru consumul uman, utilizările industriale și 
agricultură, ceea ce este imposibil în situația actuală a bazinului râului Guadalquivir. 
 
Pentru mai multe exemple și informații privind avizele emise de Comisie: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_art
icles/art6/index_en.htm 
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1.4. Adoptarea de măsuri compensatorii  

1.4.1. Ce se înțelege prin „măsuri compensatorii” și când ar trebui ele 
luate în considerare? 

În contextul articolului 6 din Directiva „Habitate”, trebuie să se stabilească o distincție clară 
între măsurile de atenuare și măsurile compensatorii. 

Termenul „măsuri compensatorii” nu este definit în Directiva „Habitate”. Experiența 
sugerează următoarea distincție:  

• măsurile de atenuare înseamnă, în sens mai larg, acele măsuri, care au scopul de a reduce 
sau chiar de a anula efectele negative asupra unui sit, care ar putea apărea ca urmare a 
punerii în aplicare a unui plan sau proiect. Aceste măsuri fac parte integrantă din 
specificațiile unui plan sau proiect (a se vedea secțiunea 4.5 din broșura „Gestionarea 
siturilor rețelei Natura 2000. Dispozițiile articolului 6 din Directiva «Habitate»”), iar 

• măsurile compensatorii înseamnă, în sens strict, măsuri independente de proiect (inclusiv 
orice măsuri de atenuare conexe). Acestea sunt menite să compenseze efectele negative ale 
planului sau proiectului, astfel încât să se mențină coerența ecologică a rețelei Natura 2000. 

De exemplu, o extindere a activităților de exploatare minieră subterană a cărbunelui către 
zone care, până în prezent, nu au fost exploatate, va provoca tasarea la scară largă a solului, 
însoțită de inundații și de creșterea nivelului apelor subterane, cu efecte considerabile asupra 
tuturor ecosistemelor din zonă. Pentru a compensa efectele negative ale proiectului, terenurile 
vor fi selecționate pe bază de criterii ecologice pentru crearea de tipuri de habitate neprioritare 
(păduri de fag și de stejar) prin reîmpădurire sau prin transformarea/îmbunătățirea pădurilor 
existente. Se are în vedere, de asemenea, crearea și îmbunătățirea pădurilor aluviale și 
refacerea sau optimizarea albiilor râurilor, pentru a compensa pierderea tipului de habitat 
prioritar (păduri aluviale reziduale - Alnion glutinoso-incanae) și a tipului de habitat 
neprioritar (cursuri de apă aflate în zone de câmpie sau de munte cu vegetație plutitoare). 
Măsura va contribui, de asemenea, la compensarea impactului negativ al proiectului asupra 
speciei Lamperta planeri. 

Măsurile compensatorii trebuie să vină în completarea măsurilor care reprezintă practica 
normală în temeiul Directivelor „Habitate” și „Păsări” sau a obligațiilor prevăzute de dreptul 
comunitar. De exemplu, punerea în aplicare a unui plan de gestionare sau 
propunerea/desemnarea unei noi zone, deja inventariate ca fiind de importanță comunitară, 
constituie măsuri „normale” pentru un stat membru. Astfel, măsurile compensatorii ar trebui 
să depășească măsurile normale/standard necesare pentru protejarea și gestionarea siturilor 
Natura 2000. 
 
Un alt exemplu de compensare poate fi și cazul unei extinderi portuare care conduce la 
distrugerea unui sit de cuibărit pentru păsări și la diminuarea zonelor mlăștinoase tidale de 
mică adâncime și a stufărișurilor. Recrearea unui sit de cuibărit de maree înaltă și a plajelor de 
mică adâncime asociate cu zonele mlăștinoase, precum și refacerea habitatului alcătuit din 
stufăriș și din lunci umede cu ajutorul unor lucrări hidraulice, măsurile ecologice pentru 
utilizarea în agricultură a stufărișului și a luncilor, precum și gestionarea presiunii exercitate 
de vânătoare ar compensa impactul negativ cauzat de proiect. 
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În consecință, măsurile compensatorii nu reprezintă un mijloc de a permite punerea în aplicare 
a planurilor sau a proiectelor prevăzute la articolul 6 prin renunțarea totodată la obligațiile 
prevăzute la articolul 6. Acestea ar trebui luate în considerare doar după constatarea unui 
impact negativ asupra integrității unui sit Natura 2000. În speță, logica și raționamentul care 
stau la baza procesului de evaluare impun ca, în cazul în care se prevede un impact negativ, să 
se recurgă la o evaluare a alternativelor, precum și la o analiză a interesului 
planului/proiectului în ceea ce privește valoarea naturală a sitului. Odată ce s-a decis că 
proiectul/planul poate să demareze, este necesar să se treacă la o analiză a măsurilor 
compensatorii. Această abordare a fost confirmată, de asemenea, de avizul emis de avocatul 
general în cauza C 239-/04 (punctul 35). 
 
Măsurile compensatorii constituie măsuri specifice unui proiect sau plan, în plus față de 
practicile obișnuite de punere în aplicare a Directivelor „Natura”. Obiectivul lor este de 
a contracara impactul negativ al unui proiect și de a oferi despăgubiri care corespund 
efectelor negative asupra speciilor sau habitatului în cauză. Măsurile compensatorii 
constituie „ultima instanță”. Ele sunt utilizate doar atunci când celelalte garanții 
prevăzute de directivă sunt ineficiente și dacă s-a decis să se ia totuși în considerare un 
proiect/plan având un efect negativ asupra sitului Natura 2000.  

1.4.2. „Coerența globală” a rețelei Natura 2000 

Expresia „coerență globală” apare la articolul 6 alineatul (4) în contextul în care este permis 
ca un plan sau un proiect să fie dus la îndeplinire din motive cruciale de interes public major, 
iar statul membru trebuie să ia măsuri pentru a compensa pierderile.  

Ea apare, de asemenea, în articolul 3 alineatul (1) care prevede că Natura 2000 este „o rețea 
ecologică europeană coerentă”, care reunește „arii speciale de conservare” și care permite 
„menținerea sau, după caz, readucerea la un stadiu corespunzător de conservare în aria lor 
de extindere naturală a tipurilor de habitate naturale și a habitatelor speciilor respective”. 
Prin urmare, sunt luate în considerare două criterii diferite: pe de o parte, speciile și habitatele 
afectate din punctul de vedere al cantității și calității și, pe de altă parte, rolul sitului în 
asigurarea distribuției geografice corespunzătoare, ținând cont de arealul de răspândire.  

Articolul 3 alineatul (3) prevede următoarele: „dacă este necesar, statele membre contribuie 
la îmbunătățirea coerenței ecologice a sistemului Natura 2000, prin menținerea și, după caz, 
dezvoltarea acelor elemente de peisaj care sunt de o importanță majoră pentru flora și fauna 
sălbatică, în conformitate cu articolul 10”. 

Articolul 10, care face referire, în termeni mai generali, la amenajarea teritoriului și la politica 
de dezvoltare, stipulează următoarele: 

„Dacă este necesar, statele membre încurajează, prin politicile de amenajare și 
dezvoltare a teritoriului, în special pentru a mări coerența ecologică a sistemului 
Natura 2000, gestionarea acelor caracteristici ale peisajului care au o importanță 
majoră pentru fauna și flora sălbatică. 

Aceste caracteristici sunt cele care, prin structura lor liniară și continuă (râurile cu 
malurile lor […]) sau prin rolul lor de puncte de trecere (iazurile sau crângurile), sunt 
elemente esențiale pentru migrarea, răspândirea și schimbul genetic al speciilor 
sălbatice”. 
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Cuvântul „ecologic” este folosit atât în articolul 3, cât și în articolul 10 pentru a explica 
caracteristicile coerenței. Este evident că expresia „coerența globală” din articolul 6 alineatul 
(4) este utilizată cu același sens. 

Având în vedere cele de mai sus, este evident că importanța unui sit în ceea ce privește 
coerența rețelei este o funcție a obiectivelor de conservare a sitului, a numărului și statutului 
habitatelor și speciilor existente în cadrul sitului, precum și a rolului pe care îl joacă situl în 
asigurarea unei distribuții geografice corespunzătoare în ceea ce privește arealele de 
răspândire și habitatele speciilor în cauză.  

Articolul 6 alineatul (4) impune „protejarea” coerenței globale a rețelei Natura 2000. Prin 
urmare, directiva presupune că rețeaua „originală” a fost coerentă. În cazul în care se 
utilizează regimul de derogare, situația trebuie corectată astfel încât coerența să fie complet 
reinstaurată.  

În ceea ce privește planurile sau proiectele, măsurile compensatorii definite pentru a proteja 
coerența globală a rețelei Natura 2000 vor trebui să vizeze criteriile menționate mai sus. Acest 
lucru ar însemna că despăgubirea ar trebui să se refere la obiectivele de conservare a sitului, 
precum și la habitatele și speciile afectate în mod negativ în proporții comparabile din punctul 
de vedere al numărului și al statutului. În același timp, rolul jucat de situl respectiv în ceea ce 
privește distribuția biogeografică trebuie să fie înlocuit în mod corespunzător. 

În acest stadiu, ar fi util să se reamintească faptul că, în temeiul Directivei „Habitate”, 
selectarea unui sit pentru rețeaua Natura 2000 are la bază:  

• luarea în considerare a habitatului (habitatelor) și a speciilor în proporțiile (suprafețe, 
populații) descrise în formularul standard de date;  

• includerea sitului în regiunea biogeografică în care este situată;  

• criteriile de selecție stabilite de Comitetul „Habitate” și utilizate de Centrul tematic 
european pentru diversitatea biologică pentru a recomanda Comisiei să mențină un sit 
pe lista comunitară.  

Autoritățile competente ar trebui să analizeze aceste criterii atunci când elaborează măsuri 
compensatorii pentru un proiect, precum și să se asigure că oferă proprietăți și funcții 
comparabile cu cele care au justificat selectarea sitului inițial.  
 
Directiva „Păsări” nu prevede nici regiuni biogeografice, nici selectarea la nivel comunitar. 
Cu toate acestea, prin analogie, se poate considera că se asigură coerența globală a rețelei în 
cazul în care:  

• compensarea îndeplinește aceleași scopuri care au stat la baza desemnării sitului în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) și cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva 
„Păsări”; 

• compensarea îndeplinește aceeași funcție pe aceeași rută de migrare; 

• situl sau siturile compensatoare le sunt accesibile cu certitudine păsărilor care își fac 
apariția de obicei în cadrul sitului afectat de proiect.  
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De exemplu, dacă o arie de protecție specială care îndeplinește funcția specifică de a furniza 
spații de odihnă pentru speciile de păsări migratoare în drumul lor către nord este afectată în 
mod negativ de un proiect, măsurile compensatorii propuse ar trebui să se concentreze asupra 
funcției specifice jucate de acest sit. Prin urmare, compensarea cu ajutorul măsurilor care ar 
putea restabili condițiile necesare de odihnă pentru aceeași specie într-o zonă aflată în afara 
rutei de migrare sau în cadrul acesteia, însă la o distanță importantă, nu ar fi suficientă pentru 
a asigura coerența globală a rețelei. În acest caz, compensarea ar trebui să prevadă spații de 
odihnă adecvate pentru speciile vizate, corect amplasate pe ruta de migrare, astfel încât 
acestea să le fie cu adevărat accesibile păsărilor, care ar fi utilizat în acest scop situl inițial 
afectat de proiect.  

 

Prin urmare, pentru a asigura coerența globală a rețelei Natura 2000, măsurile 
compensatorii propuse pentru un proiect anume ar trebui: a) să vizeze, în proporții 
comparabile, habitatele și speciile afectate în mod negativ; b) să ofere funcții 
comparabile cu cele care au justificat criteriile de selectare a sitului inițial, în special în 
ceea ce privește distribuția geografică adecvată. Așadar, nu ar fi suficient ca măsurile 
compensatorii să privească aceeași regiune biogeografică în același stat membru.  

Distanța dintre situl inițial și locul în care se iau  măsurile compensatorii nu reprezintă 
neapărat un obstacol, atât timp cât nu afectează funcționalitatea sitului, rolul său în 
distribuția geografică și motivele pentru alegerea inițială.  

 
1.4.3. Obiectivul și conținutul general al măsurilor compensatorii 

Măsurile compensatorii în sens strict trebuie să asigure în continuare contribuția unui sit la 
menținerea la un nivel favorabil de conservare a tipurilor de habitate naturale și a habitatelor 
speciilor „în cadrul regiunii biogeografice în cauză”; pe scurt, ele trebuie să asigure 
menținerea coerenței globale a rețelei Natura 2000. Rezultă de aici:  

• că un sit nu ar trebui, ca principiu general, să fie afectat în mod ireversibil de un proiect 
înainte de punerea în practică a compensării. Cu toate acestea, pot exista situații în care nu 
este posibil să se respecte această condiție. De exemplu, recrearea unui habitat forestier ar 
necesita mulți ani pentru a asigura aceleași funcții ca habitatul forestier inițial, afectat în 
mod negativ de un proiect. Prin urmare, ar trebui să se depună cele mai mari eforturi pentru 
a se asigura punerea în prealabil în practică a compensării și, în cazul în care acest lucru nu 
este pe deplin posibil, autoritățile competente ar trebui să ia în considerare compensări 
suplimentare pentru pierderile intermediare care ar apărea între timp. 

• că respectiva compensare trebuie să aibă o valoare adăugată în raport cu rețeaua Natura 
2000 la care statul membru ar fi trebuit să contribuie în conformitate cu directivele.  

Statele membre trebuie să fie deosebit de atente atunci când efectele negative ale unui plan 
sau proiect survin în habitate naturale rare sau în habitate naturale care necesită o perioadă 
lungă de timp pentru a oferi aceeași funcționalitate ecologică. În aceste cazuri, ar trebui să se 
ia în considerare în mod serios opțiunea zero. 
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În timp ce desemnările de noi situri Natura 2000 pot face parte din pachetul de compensare în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (4), numai desemnările, fără luarea măsurilor conexe, 
sunt insuficiente.  

În ceea ce privește Directiva „Păsări”, aceasta ar putea include, ca o compensare, luarea de 
măsuri pentru a îmbunătăți valoarea biologică a unei zone, care fie este, fie va fi desemnată, 
astfel încât capacitatea de încărcare sau potențialul alimentar să crească cu o cantitate 
corespunzătoare pierderii suferite în cadrul sitului afectat de proiect. A fortiori, recrearea unui 
habitat propice speciilor de păsări în cauză este o soluție acceptabilă, cu condiția ca situl creat 
să fie disponibil în momentul în care situl afectat își pierde valoarea naturală.  
 
În ceea ce privește Directiva „Habitate”, valoarea compensării ar putea, în mod similar, să 
constea din recrearea unui habitat comparabil sau din îmbunătățirea biologică a unui habitat 
care nu corespund standardelor, în cadrul unei sit desemnat, sau chiar includerea în rețeaua 
Natura 2000 a unui nou sit de calitate comparabilă cu situl inițial. În acest din urmă caz, se 
poate afirma că, în ansamblu, proiectul va duce la o pierdere pentru acest tip de habitat la 
nivel de stat membru. Cu toate acestea, la nivel comunitar, un nou sit va beneficia de protecția 
prevăzută la articolul 6, contribuind astfel la realizarea obiectivelor directivei.  
 
Măsurile compensatorii corespunzătoare sau necesare pentru a contracara efectele adverse 
asupra unui sit din rețeaua Natura 2000 pot consta din: 

− Refacerea sau consolidarea în cadrul siturilor existente: refacerea habitatului pentru a 
asigura menținerea valorii sale de conservare și respectarea obiectivelor de conservare 
a sitului sau ameliorarea habitatului rămas, proporțional cu pierderile cauzate de plan 
sau de proiect unui sit din rețeaua Natura 2000; 

− Recrearea unui habitat: recrearea unui habitat pe un sit nou sau extins, care urmează să 
fie inclus în rețeaua Natura 2000; 

− Conform descrierii de mai sus și coroborat cu alte lucrări, propunerea unui nou sit în 
temeiul Directivelor „Habitate” și „Păsări”. 

 
Gama de măsuri compensatorii constatate în practica curentă desfășurată în UE în temeiul 
Directivei „Habitate” include, de asemenea: 
 

• Reintroducerea speciilor. 
• Recuperarea și consolidarea speciilor, inclusiv consolidarea speciilor de pradă. 
• Achiziționarea de terenuri. 
• Achiziționarea de drepturi. 
• Crearea de rezerve (inclusiv restricții puternice în ceea ce privește utilizarea 

terenurilor). 
• Stimularea anumitor activități economice care sprijină principalele funcții ecologice. 
• Reducerea amenințărilor (altele), de obicei asupra speciilor, fie prin acțiuni vizând o 

singură sursă, fie printr-o acțiune coordonată vizând ansamblul amenințărilor (de 
exemplu, cele care rezultă de pe urma suprapopulării). 

 

În principiu, compensarea trebuie să fie deja pusă în practică în mod normal în 
momentul în care daunele asupra sitului în cauză încep să se resimtă. În anumite 
circumstanțe, dacă acest lucru nu poate fi îndeplinit integral, ar putea fi nevoie de 
supracomensare pentru pierderile intermediare. 
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Opțiunea de creare de habitate de rezervă (habitat banking) ca măsură compensatorie în 
temeiul articolului 6 alineatul (4) are o valoare foarte mică, date fiind criteriile stricte 
menționate în legătură cu nevoia de compensare pentru a asigura protejarea coerenței 
rețelei (secțiunea 1.4.2).  

Cu toate acestea, ar putea exista o utilizare potențială a conceptului de creare a habitatelor 
de rezervă în contextul unui regim restrictiv în temeiul articolului 6 alineatul (1). De 
exemplu, în cazul în care se prevede o dezvoltare, ar putea fi necesar să se aibă în vedere 
și să se pună în aplicare în cadrul planului de gestionare conceput pentru sit sau integrat în 
alte planuri de dezvoltare, măsurile compensatorii necesare în contextul unei astfel de 
dezvoltări și, în consecință, înainte de luarea oricărei decizii de către autoritățile 
competente. 
 

1.4.4. Ce trebuie să cuprindă programul de măsuri compensatorii? 

Măsurile compensatorii în temeiul articolului 6 alineatul (4) trebuie să abordeze toate 
aspectele, tehnice și/sau juridice sau financiare, necesare îndeplinirii obiectivului de a 
compensa efectele negative ale unui plan sau ale unui proiect și de a menține coerența globală 
a rețelei Natura 2000. Mai jos figurează o prezentare generală a aspectelor care trebuie incluse 
în programul de măsuri compensatorii. 
 

− Coordonare și cooperare strânsă între autoritățile responsabile cu rețeaua Natura 2000, 
autoritățile de evaluare și propunătorul programului de măsuri compensatorii (și 
anume, propunătorul planului sau proiectului și consultanții externi implicați). 

− Obiective și valori-țintă clare, în conformitate cu obiectivele de conservare a sitului. 
− Analiză a fezabilității tehnice a măsurilor în raport cu obiectivele lor de conservare. 
− Analiză a fezabilității juridice și/sau financiare a măsurilor în funcție de calendarul de 

realizare necesar. 
− Explicarea termenelor limită prevăzute pentru realizarea obiectivelor de conservare. 
− Calendarul de punere în aplicare și coordonarea cu calendarul de realizare a planului 

sau a proiectului. 
− Etapele de informare și/sau de consultare a publicului. 
− Programe specifice de monitorizare și de raportare bazate pe indicatori de progres în 

conformitate cu obiectivele de conservare. 
− Aprobarea unui program de buget adecvat în timpul unei perioade suficiente pentru a 

garanta succesul măsurilor. 
 
 

1.5. Criterii pentru elaborarea de măsuri compensatorii 

1.5.1. Compensare specifică 

Măsurile compensatorii în temeiul Directivei „Habitate” trebuie stabilite în funcție de 
condițiile de referință definite după caracterizarea integrității biologice a sitului susceptibil să 
fie pierdut sau deteriorat, și în funcție de posibilele efecte negative semnificative care ar 
rămâne după atenuare. Integritatea biologică poate fi definită ca suma factorilor care 
contribuie la întreținerea ecosistemului, inclusiv resursele structurale și funcționale. În cadrul 
Directivei „Habitate”, integritatea biologică a unui sit este legată de obiectivele de conservare 
pentru care situl a fost desemnat ca parte a rețelei Natura 2000.  
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Compensarea specifică presupune efectuarea în mod corect a evaluării corespunzătoare 
prevăzute la articolul 6 alineatul (3), în conformitate cu dispozițiile menționate în capitolul 
anterior. 
 
Odată ce integritatea biologică ce ar putea fi deteriorată și amploarea reală a pagubelor au fost 
identificate, măsurile din programul de compensare trebuie să abordeze în mod specific aceste 
efecte, astfel încât elementele de integritate care contribuie la coerența globală a rețelei Natura 
2000 să fie menținute pe termen lung. Prin urmare, aceste măsuri ar trebui să fie cele mai 
adecvate pentru tipul de impact anticipat și să se concentreze asupra obiectivelor și țintelor 
care abordează în mod clar elementele afectate aparținând rețelei Natura 2000. Acest lucru 
necesită măsuri care să se refere în mod clar la aspectele structurale și funcționale ale 
integrității sitului și la tipurile de habitate și populații de specii afectate. 
 
Acest lucru implică faptul că programul de măsuri compensatorii trebuie să constea în mod 
necesar din măsuri ecologice, de exemplu care vizează refacerea sau consolidarea habitatului, 
consolidarea populației și/sau orice alte acțiuni care pot fi potrivite în acest scop. Prin urmare, 
plățile pentru membri sau către fonduri speciale, indiferent dacă ele sunt sau nu direcționate 
către proiecte de conservare a naturii nu pot fi considerate plăți corespunzătoare în temeiul 
Directivei „Habitate”. Mai mult, orice măsură secundară sau indirectă care ar putea fi propusă 
în vederea ameliorării performanței măsurilor esențiale sau a rezultatului sistemului de 
compensare trebuie să aibă un raport clar cu obiectivele și țintele din cadrul schemei de 
măsuri compensatorii. 
 
Spre exemplu, în proiectarea compensării, trebuie stabilite obiective clare: 
 

• Identificarea numărului total al speciilor afectate. 
• Identificarea principalelor specii afectate și proporția aproximativă din populația 

(populațiile) totală(e) a acestora. 
• Identificarea principalei (principalelor) funcții a (ale) habitatelor care vor fi 

afectate în mod negativ, de care depind speciile, de exemplu pentru hrană, cuibărit 
etc. 

• Identificarea posibilelor populații de specii și a funcțiilor habitatelor în cazul unui 
stadiu corespunzător de conservare a funcțiilor. 

• Identificarea măsurilor necesare pentru a compensa daunele cauzate funcțiilor 
habitatelor și speciilor afectate, astfel încât acestea să fie readuse la o stare care să 
reflecte starea favorabilă de conservare a zonei afectate. 

 
Orice incertitudine în privința naturii exacte și/sau a amplorii efectelor adverse ar trebui să 
facă obiectul unei analize aprofundate.  Dacă este cazul, ar trebui să se adopte o abordare 
precaută, iar evaluarea efectului advers ar trebui să se bazeze pe scenariul cel mai defavorabil. 
 

1.5.2. Compensare efectivă 

Fezabilitatea și eficacitatea măsurilor compensatorii sunt esențiale pentru punerea în aplicare 
a articolului 6 alineatul (4) din Directiva „Habitate”, în conformitate cu principiul precauției și 
al bunei practici. În vederea asigurării eficienței, fezabilitatea tehnică trebuie să meargă mână 
în mână cu o amploare, un calendar și o localizare adecvată.  
 
Măsurile compensatorii trebuie să fie fezabile și operaționale în ceea ce privește reinstaurarea 
condițiilor ecologice necesare pentru a asigura coerența globală a rețelei Natura 2000 (de 
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exemplu, structura și funcțiile ecologice depreciate și habitatele și speciile implicate). 
Calendarul estimativ și orice acțiune de întreținere necesară pentru a spori performanța ar 
trebui făcute cunoscute și/sau prevăzute încă de la început, în vederea punerii în aplicare a 
măsurilor. Acest lucru trebuie să se bazeze pe cele mai bune cunoștințe științifice disponibile, 
alături de investigații precise privind localizarea exactă a măsurilor compensatorii puse în 
aplicare. Măsurile al căror succes nu poate fi garantat nu ar trebui luate în considerare în 
temeiul articolului 6 alineatul (4), iar succesul probabil al schemei de măsuri compensatorii ar 
trebui să influențeze aprobarea finală a planului sau proiectului în conformitate cu principiul 
prevenirii.  
 
În plus, trebuie aleasă opțiunea cea mai eficientă, care permite cele mai mari șanse de succes, 
atunci când este vorba de a decide între diferite posibilități de compensare. 
 
Programul de măsuri compensatorii trebuie să includă monitorizarea detaliată în timpul 
punerii în aplicare pentru a asigura eficacitatea pe termen lung. Fiind vorba de o măsură 
legată de rețeaua Natura 2000, această monitorizare ar trebui coordonată cu cea prevăzută în 
temeiul articolului 11 din Directiva „Habitate” și integrată în aceasta. 
 
Măsurile care demonstrează, în practică, un nivel scăzut de eficacitate în ceea ce privește 
contribuția la obiective ar trebui modificate în consecință. 
 

1.5.3. Fezabilitate tehnică  

Conform cunoștințelor actuale, este foarte puțin probabil ca structura și funcția ecologică, 
precum și habitatele aferente și populațiile de specii să poată fi readuse la statutul pe care l-au 
avut înainte de pagubele cauzate de un plan sau un proiect anume. Pentru a depăși dificultățile 
intrinseci care stau în calea succesului complet al activității de reinstaurare a condițiilor 
ecologice, trebuie elaborate o  serie de măsuri compensatorii: 
 

− pe baza unor criterii științifice și a unei evaluări efectuate în conformitate cu cele mai 
bune cunoștințe științifice 

 
− și luând în considerare exigențele specifice ale caracteristicilor ecologice care trebuie 

reinstaurate (de exemplu solul, umiditatea, expunerea, patrimoniul genetic, 
amenințările existente și alte condiții determinante pentru succesul reinstaurării). 

 
Aspectele critice din punctul de vedere al fezabilității tehnice vor determina caracterul 
adecvat al locației (fezabilitate spațială), calendarul corespunzător și amploarea necesară a 
măsurilor compensatorii.  
 
Mai mult, măsurile specifice trebuie selectate și elaborate conform orientărilor existente 
pentru fiecare acțiune în parte (crearea de habitate, refacerea de habitate, consolidarea 
populațiilor, reintroducerea speciilor) sau orice altă măsură luată în considerare în programul 
compensatoriu.  
 

1.5.4. Amploarea compensării 

Amploarea necesară pentru ca măsurile compensatorii să fie eficiente depinde în mod direct 
de aspectele cantitative și calitative inerente elementelor de integritate (inclusiv de structura, 
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funcționalitatea și de rolul lor în cadrul coerenței globale a rețelei Natura 2000) susceptibile să 
fie depreciate, precum și de eficacitatea estimată a măsurilor.  
 
În consecință, este de preferat ca ratele de compensare să fie definite de la caz la caz și 
calculate inițial în funcție de informațiile colectate cu ocazia evaluării articolului 6 alineatul 
(3), asigurându-se cerințele minime necesare îndeplinirii funcționalității ecologice. Ratele pot 
fi redefinite în conformitate cu rezultatele observate atunci când se monitorizează eficacitatea, 
iar decizia finală cu privire la rata compensării trebuie justificată.  
 
Faptul că ratele trebuie să fie net superioare raportului de 1:1 este general recunoscut. Astfel, 
ratele de compensare de 1:1 sau mai mici ar trebui luate în considerare numai atunci când se 
demonstrează că, la amploarea dată, măsurile vor fi eficiente în proporție de 100% în ceea ce 
privește refacerea structurii și a funcționalității într-o perioadă scurtă de timp (de exemplu, 
fără a compromite conservarea habitatelor sau a populațiilor speciilor importante susceptibile 
să fie afectate de planul sau proiectul în cauză).  
 

1.5.5. Localizarea măsurilor compensatorii 

Măsurile compensatorii trebuie localizate astfel încât să se atingă nivelul cel mai ridicat de 
eficacitate în ceea ce privește menținerea coerenței globale a rețelei Natura 2000. Aceasta 
implică o serie de condiții prealabile, pe care orice măsură compensatorie trebuie să le 
îndeplinească:  
 

− Zona selectată pentru compensare trebuie să se afle în aceeași regiune biogeografică 
(pentru siturile desemnate în temeiul Directivei „Habitate”) sau în același areal de 
răspândire, rută de migrare sau zonă de iernat pentru speciile de păsări (pentru situri 
desemnate în temeiul Directivei „Păsări”) din statul membru în cauză. De asemenea, 
zona ar trebui să ofere funcții comparabile cu cele care au justificat criteriile de 
selectare a sitului inițial, în special în ceea ce privește distribuția geografică 
corespunzătoare. 

− Zona selectată pentru compensare trebuie să dețină sau să poată dobândi 
caracteristicile specifice aferente structurii și funcțiilor ecologice și cerute de habitate 
și de populațiile de specii. Acestea se referă la aspecte calitative cum ar fi unicitatea 
resurselor depreciate și impun luarea în considerare a condițiilor ecologice locale. 

− Măsurile compensatorii nu trebuie să pună în pericol conservarea integrității vreunui 
alt sit Natura 2000, contribuind la coerența globală a rețelei. Atunci când sunt 
întreprinse în cadrul unor situri Natura 2000 existente, măsurile trebuie să fie în 
concordanță cu obiectivele de conservare a sitului (siturilor) și nu trebuie să fie 
înțelese ca un mijloc de a prelua gestionarea globală necesară pentru sit (situri). 

 
Mai mult, există un consens general conform căruia condițiile locale necesare refacerii 
resurselor ecologice trebuie să se găsească cât mai aproape de zona afectată de plan sau 
proiect. Prin urmare, localizarea compensării în cadrul sitului Natura 2000 în cauză sau în 
apropierea acestuia într-o locație în care există condiții potrivite pentru ca măsurile să aibă 
succes este opțiunea preferată. Totuși, acest lucru nu este întotdeauna posibil și este necesară 
stabilirea unei serii de priorități aplicabile în ceea ce privește căutarea locațiilor capabile să 
îndeplinească cerințele Directivei „Habitate”.  
 

1) Compensare în cadrul sitului Natura 2000, dacă elementele necesare pentru a asigura 
coerența ecologică și funcționalitatea sistemului există în interiorul sitului.  
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2) Compensare în afara sitului Natura 2000 în cauză, dar în cadrul unei unități 

topografice sau de peisaj comune, cu condiția ca respectiva compensare să poată aduce 
aceeași contribuție la structura ecologică și/sau la funcția rețelei. Noua locație poate fi 
un alt sit desemnat ca făcând parte din rețeaua Natura 2000 sau o locație nedesemnată. 
În acest din urmă caz, zona trebuie să fie ea însăși desemnată ca sit al rețelei Natura 
2000 și să se supună tuturor cerințelor Directivelor „Natura”. 

 
3) Compensare în afara sitului Natura 2000, într-o altă unitate topografică sau de peisaj. 

Noua locație poate fi un alt sit desemnat ca făcând parte din rețeaua Natura 2000. În 
cazul în care compensarea are loc într-o locație nedesemnată, suprafața trebuie să fie 
desemnată ca fiind un sit Natura 2000 și să se supună tuturor cerințelor Directivelor 
„Natura”. 

 
Noile desemnări la care se recurge ca parte a măsurilor compensatorii sunt prezentate 
Comisiei înaintea celor puse în aplicare și înainte de realizarea proiectului, însă după 
autorizarea acestuia. Noile denumiri ar trebui puse la dispoziția Comisiei prin intermediul 
canalelor și procedurilor stabilite, ca și în cazul procesului de adoptare a listelor SIC și a 
denumirilor APS (statu-quo).  
 
Statele membre trebuie să asigure o mai bună cooperare și coordonare atunci când este vorba 
de localizarea măsurilor compensatorii în cadrul proiectelor transfrontaliere. 
 

1.5.6. Calendarul compensării 

Calendarul măsurilor compensatorii necesită o abordare de la caz la caz. Programul adoptat 
trebuie să asigure continuitatea proceselor ecologice esențiale pentru menținerea structurii și 
funcțiilor biologice care contribuie la coerența globală a rețelei Natura 2000. Acest lucru 
necesită o coordonare strânsă între punerea în aplicare a planului sau proiectului și punerea în 
aplicare a măsurilor și se bazează pe aspecte precum timpul necesar habitatelor pentru a se 
dezvolta și/sau populațiilor de specii pentru a reveni la starea inițială sau de a se stabili într-o 
arie dată. Mai mult, alți factori și alte procese trebuie, de asemenea, luate în considerare: 
 

− Un sit nu trebuie să fie afectat ireversibil înainte de punerea în practică a  compensării. 
− Rezultatul compensării trebuie să fie eficace în momentul producerii daunelor asupra 

sitului în cauză. În anumite circumstanțe, când acest lucru nu poate fi îndeplinit 
integral, ar putea fi nevoie de supracomensare pentru pierderile intermediare. 

− Decalajele ar putea fi permise numai dacă se stabilește că ele nu vor compromite 
obiectivul „fără pierderi nete” în materie de coerență globală a rețelei Natura 2000. 

− Decalajele nu trebuie să fie autorizate, de exemplu, în cazul în care ele conduc la 
pierderi ale populației oricăror specii protejate în cadrul sitului conform anexei II la 
Directiva 92/43/CEE și anexei I la Directiva 79/409/CEE, o atenție deosebită trebuind 
acordată speciilor prioritare. 

− Ar exista și posibilitatea eșalonării în timp a măsurilor compensatorii în funcție de 
probabilitatea ca efectele negative semnificative să apară pe termen scurt, mediu sau 
lung. 

 
Se recomandă aplicarea de măsuri specifice pentru a contracara pierderile intermediare care ar 
putea apărea înainte ca obiectivele de conservare să fie îndeplinite. Toate dispozițiile tehnice, 
legale sau financiare necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor compensatorii trebuie 
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stabilite înainte de demararea planului sau proiectului, astfel încât să fie evitate orice întârzieri 
neprevăzute care ar putea afecta eficacitatea măsurilor. 
 

1.5.7. Punerea în aplicare pe termen lung 

Măsurile compensatorii necesită o bază juridică și financiară solidă pentru punerea în aplicare 
pe termen lung, precum și pentru protecția, monitorizarea și întreținerea lor, care să fie pusă în 
practică înainte de producerea de efecte asupra habitatelor și/sau speciilor. Acest lucru ar 
putea să implice: 
 

− Punerea în practică a unei protecții temporare, chiar dacă statutul SIC/APS este acordat 
abia ulterior. 

 
− Elaborarea de instrumente de punere în aplicare obligatorii la nivel național, menite să 

asigure punerea în aplicare și eficacitatea deplină a compensării (de exemplu, stabilind 
o legătură cu răspunderea în temeiul Directivei EIA, dacă este cazul, sau cu Directiva 
privind răspunderea pentru mediul înconjurător, atunci când ea va intra în vigoare; 
condiționând aprobarea planului sau proiectului de robustețea dispozițiilor relevante 
de punere în aplicare a măsurilor compensatorii). 

 
− Elaborarea mijloacelor juridice necesare în cazul în care achiziționarea de teren sau 

drepturi este considerată esențială pentru punerea în aplicare eficace a măsurilor în 
conformitate cu bunele practici (de exemplu, proceduri tipizate de expropriere din 
motive de conservare a naturii). 

 
− Instituirea de programe de monitorizare valabile pe toată durata de viață a proiectului, 

incluzând obiectivele, organismele responsabile și necesarul de resurse, indicatorii și 
cerințele privind raportarea către Comisie. Această sarcină ar putea fi cel mai bine 
realizată de organisme independente, create special în acest scop și aflate în strânsă 
coordonare și cooperare cu autoritățile responsabile cu rețeaua Natura 2000. 

 
1.6. Cine suportă costurile măsurilor compensatorii? 

Pare logic ca, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, promotorul unui proiect 
să suporte costurile măsurilor compensatorii. Acesta le poate include în bugetul total 
înaintat autorităților publice în caz de cofinanțare. În acest sens, fondurile europene ar 
putea, de exemplu, să cofinanțeze măsuri compensatorii pentru o infrastructură de 
transport reținută în cadrul TEN (rețeaua transeuropeană de transport). În speță, sprijinul 
financiar acordat de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) este posibil în 
cazul măsurilor compensatorii asociate proiectelor care sunt finanțate din acest fond și cu 
condiția ca finanțarea să fie acordată în conformitate cu obiectivele, normele și 
procedurile aplicabile fondului. 

 
O subvenție acordată de o autoritate publică pentru măsurile luate în vederea compensării 
daunelor aduse unui sit din rețeaua Natura 2000 poate fi considerată ca ajutor de stat [în 
sensul articolului 87 (ex 92) din tratat], dacă este acordată unei întreprinderi stabilite în cadrul 
unui sit din rețeaua Natura 2000 desemnat ca atare înainte sau după stabilirea întreprinderii. 
Cu toate acestea, în cazul unei întreprinderi cu rol de contractant subordonat unei autorități 
publice care construiește o infrastructură, subvenția nu ar fi considerată un ajutor de stat dacă 
este acordată în schimbul unor lucrări executate.  
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Statul membru este obligat să ia măsuri compensatorii începând cu data intrării în 
vigoare a articolului 6. Finanțarea acestor măsuri poate fi de competența sa.  

 
1.7. Informarea Comisiei în legătură cu măsurile compensatorii 

Autoritățile naționale competente trebuie să informeze Comisia cu privire la măsurile 
compensatorii adoptate. Dispoziția în cauză nu specifică nici forma, nici scopul acestei 
informări. Cu toate acestea, în vederea facilitării procesului, serviciile Comisiei au elaborat un 
format standard9 pentru furnizarea de informații către Comisie în conformitate cu dispozițiile 
articolului 6 alineatul (4). În orice caz, Comisia nu are competența de a sugera măsuri 
compensatorii și nici de a le valida din punct de vedere științific. 
 
Informațiile ar trebui să îi permită Comisiei să evalueze modul în care obiectivele de 
conservare a sitului în cauză sunt urmărite în cazul respectiv. În timp ce autoritățile naționale 
au obligația de a comunica doar măsurile compensatorii adoptate, și comunicarea anumitor 
elemente legate de soluțiile alternative studiate și de motivele cruciale de interes public major 
care au impus realizarea planului sau proiectului se poate dovedi necesară, în măsura în care 
aceste elemente au afectat alegerea măsurilor compensatorii. 
 
Informațiile referitoare la măsurile compensatorii ar trebui să îi permită Comisiei să 
evalueze modul în care obiectivele de conservare a sitului în cauză sunt urmărite în 
cazul respectiv. Cu toate acestea, nu este de datoria Comisiei să sugereze măsuri 
compensatorii. 

În ce stadiu al procesului de planificare trebuie informată Comisia cu privire la măsurile 
compensatorii și cine este responsabil pentru aceste informații? 

Pentru a-i permite Comisiei să solicite informații suplimentare cu privire la măsurile luate sau 
să întreprindă acțiuni în cazul în care consideră că cerințele legale ale directivei nu au fost 
aplicate în mod corect, măsurile compensatorii ar trebui prezentate Comisiei înainte de a fi 
puse în aplicare și, în orice caz, înainte de realizarea planului sau proiectului în cauză, însă 
după autorizarea acestuia. Prin urmare, se recomandă ca măsurile compensatorii să fie 
transmise Comisiei de îndată ce au fost adoptate în procesul de planificare, pentru a-i permite 
acesteia, în cadrul competenței sale de gardian al tratatului, să evalueze dacă dispozițiile 
directivei sunt aplicate corect. 
 
În calitate de organisme responsabile cu menținerea coerenței globale a rețelei Natura 2000 și 
cu actualizarea informațiilor referitoare la aceasta, autoritățile responsabile cu rețeaua Natura 
2000 din fiecare stat membru trebuie să joace un rol important în acest proces; prin urmare, 
autoritățile naționale ar urma să transmită informațiile prin intermediul reprezentanțelor 
permanente din fiecare stat membru, ca și în cazul procesului de adoptare a listelor de situri. 

 

                                                 
9  Acest format este prezentat în anexa la acest document. 
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1.8. Ce se întâmplă cu siturile care găzduiesc habitate și/sau specii 
prioritare?  

Articolul 6 alineatul (4) al doilea paragraf prevede un tratament special ori de câte ori un plan 
sau un proiect vizează un sit care găzduiește habitate și/sau specii prioritare și care este 
susceptibil să afecteze aceste habitate și/sau specii prioritare. Realizarea planurilor sau a 
proiectelor care ar putea afecta negativ aceste situri pot fi justificate doar dacă motivele 
cruciale de interes public major invocate se referă la sănătatea umană și siguranța publică sau 
la consecințe benefice primordiale pentru mediu sau în cazul în care, înainte de a acorda 
aprobarea pentru plan sau proiect, Comisia emite un aviz cu privire la inițiativa avută în 
vedere.  
 
Cu alte cuvinte, se va considera că daunele cauzate siturilor anulează atingerea obiectivelor 
directivei numai dacă motivele cruciale specifice menționate mai sus se materializează sau, în 
mod alternativ, ca urmare a garanției procedurale suplimentare oferite de o examinare 
independentă de către Comisie.  
Această dispoziție ridică o serie de întrebări referitoare la:  

• identificarea siturilor în cauză;  

• interpretarea conceptelor de sănătatea umană, siguranță publică și consecințe benefice 
primordiale pentru mediu;  

• procedura pentru adoptarea avizului Comisiei și consecințele care decurg din respectivul 
aviz.  

1.8.1. Siturile în cauză 

Articolul 6 alineatul (4) al doilea paragraf se aplică în momentul în care realizarea unui plan 
sau proiect este susceptibilă să afecteze un sit care găzduiește habitate și/sau specii prioritare. 
În această privință, ar fi rezonabil să se considere că un plan sau proiect: 
 

a) care nu afectează în niciun fel un habitat sau o specie prioritară; sau 

b) care afectează un habitat sau o specie care nu a fost luată în considerare în selectarea 
unui sit („prezență nesemnificativă” în formularul standard de date)  

nu ar trebui să justifice aplicarea acestui al doilea paragraf în cazul unui sit.  
 
Deoarece Directiva „Păsări” nu clasifică nicio specie ca prioritară, luarea de măsuri 
compensatorii cu scopul de a contracara efectele asupra populațiilor de păsări din ariile de 
protecție specială nu ar necesita niciodată avizul Comisiei. 

Articolul 6 alineatul (4) al doilea paragraf poate fi înțeles ca fiind aplicabil în cazul 
tuturor siturilor care găzduiesc habitate și/sau specii prioritare, atunci când aceste 
habitate și specii sunt afectate. 
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1.8.2. Conceptele de „sănătate umană”, „siguranță publică” și 
„consecințe benefice primordiale pentru mediu” 

Sănătatea umană, siguranța publică și consecințele benefice primordiale pentru mediu 
constituie cele mai importante motive cruciale de interes public major. Cu toate acestea, ca și 
în cazul conceptului de „motive cruciale de interes public major”, aceste trei categorii nu sunt 
definite în mod expres. 
 
Dreptul comunitar consideră motivele în materie de sănătate și siguranță publică drept motive 
care pot justifica adoptarea de măsuri naționale restrictive în calea liberei circulații a 
mărfurilor, lucrătorilor, serviciilor, precum și în calea dreptului de stabilire. În plus, protecția 
sănătății persoanelor este unul dintre obiectivele fundamentale ale politicii comunitare în 
domeniul mediului. În același mod, consecințele benefice primordiale pentru mediu constituie 
o categorie care trebuie inclusă în obiectivele fundamentale menționate anterior ale politicii 
de mediu.  
 
În conformitate cu principiul subsidiarității, autorităților naționale competente le revine 
obligația de a verifica dacă apare o astfel de situație. Desigur, orice situație de acest tip ar 
putea fi examinată de Comisie în cadrul activității sale de control cu privire la aplicarea 
corectă a dreptului comunitar.  
 
În ceea ce privește conceptul de „siguranța publică”, este util să se facă referire la hotărârea 
Curții de Justiție din 28 februarie 1991 în cauza C-57/89, Comisia împotriva Germaniei 
(„Leybucht Dykes”). Decizia respectivă a precedat adoptarea Directivei 92/43/CEE și, prin 
urmare, articolul 6. Decizia rămâne însă relevantă, nu în ultimul rând deoarece abordarea 
adoptată de Curte a influențat formularea articolului 6. În această cauză a fost vorba de o serie 
de lucrări de construcție pentru consolidarea digurilor de la Leybucht (Marea Nordului). 
Aceste lucrări implicau o reducere în zona unei APS. Ca principiu general, Curtea a afirmat că 
motivele care justifică o astfel de reducere trebuie să corespundă unui interes general, care 
este mai mare decât interesul general reprezentat de obiectivul ecologic al directivei. În acest 
caz specific, Curtea a confirmat că pericolul de inundare și protejarea coastei constituiau 
motive suficient de grave pentru a justifica construirea digului și consolidarea structurilor de 
coastă, atât timp cât măsurile respective se limitează la strictul necesar. 
 

Autoritățile naționale pot autoriza realizarea planului sau proiectului numai în cazul în 
care se face dovada existenței motivelor de interes public major menționate anterior și în 
limitele în care planul sau proiectul în cauză se dovedește a fi necesar pentru 
satisfacerea interesului public în cauză.  

1.8.3. Adoptarea avizului Comisiei – consecințe 

După cum s-a confirmat prin hotărârea Curții din 14 septembrie 2006 în cauza C-244/05, 
Comisia ar urma să emită un aviz în temeiul articolului 6 alineatul (4) numai atunci când are 
de a face cu situri care se află pe lista siturilor selectate ca situri de importanță comunitară 
(SIC).  
 
În cazul unor motive cruciale de interes public major, altele decât sănătatea umană, siguranța 
și avantajele ecologice, este necesar avizul prealabil al Comisiei. Articolul 6 alineatul (4) al 
doilea paragraf nu prevede nicio procedură pentru acest aviz și nici un conținut specific al 
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acestuia10. Prin urmare, trebuie să se facă din nou referire la economie și la obiectivele 
urmărite de dispoziția în cauză. Avizul trebuie să vizeze evaluarea valorilor ecologice care 
sunt susceptibile să fie afectate de plan sau proiect, relevanța motivelor cruciale invocate și 
echilibrul dintre aceste două interese contradictorii, precum și o evaluare a măsurilor 
compensatorii. Evaluarea presupune atât o analiză economică și științifică, cât și o examinare 
a necesității și caracterului proporțional al realizării planului sau proiectului din perspectiva 
motivului crucial invocat.  
 
Prin natura sa, avizul nu este un act cu efecte juridice obligatorii. Autoritățile naționale se pot 
distanța de acest aviz și pot decide să pună în aplicare planul sau proiectul, chiar în cazul unui 
aviz negativ. Totuși, în acest din urmă caz, se poate aștepta, în mod rezonabil, ca decizia să 
țină cont de argumentele Comisiei și să explice de ce avizul său nu a fost urmat. În orice caz, 
Comisia poate evalua dacă punerea în aplicare a planului sau proiectului este în conformitate 
cu cerințele dreptului comunitar și, dacă este necesar, poate iniția demersurile juridice 
corespunzătoare. Deși directiva nu include niciun termen limită specific privind adoptarea 
avizului Comisiei, serviciile Comisiei vor depune toate eforturile necesare pentru a efectua 
evaluările și pentru a trage concluziile care se impun în cel mai scurt timp posibil. 
 
 
Prin emiterea avizului său, Comisia verifică echilibrul dintre valorile ecologice afectate 
și motivele cruciale invocate și evaluează măsurile compensatorii. Avizul nu are caracter 
obligatoriu, însă în cazul nerespectării dreptului comunitar, se pot lua măsuri la nivel 
juridic.  

  

                                                 
10 Formatul standard relevant (anexa IV) cuprinde, de asemenea, solicitarea pentru un aviz al Comisiei în 

conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (4) al doilea paragraf. 
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Formular pentru transmiterea de informații către Comisia Europeană 

în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Directiva Habitate 
 
 
 
Stat membru:       Data: 
 
 

Informații adresate Comisiei Europene 
în conformitate cu articolul 6 alineatul (4)  

din Directiva Habitate (92/43/CEE) 
 

 
 
Documente trimise spre:  �  informare   �  avizare 

 articolul 6 alineatul (4).1      articolul 6 alineatul (4).2 
 
 
Autoritatea națională competentă: 
 
 
 
 
 
Adresa: 
 
 
 
 
 
 
Persoană de contact : 
 
 
 
 
Telefon, fax, e-mail: 
 
 
 
Notificarea conține informații sensibile? Dacă da, vă rugăm să le precizați și să le justificați. 
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1. PLAN SAU PROIECT 

 
 
Denumirea planului/proiectului: 
 
 
Promovat de:  
 
 
 
 
Rezumatul planului sau proiectului care are efecte asupra sitului: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrierea și localizarea elementelor și acțiunilor aferente proiectului care au efecte potențiale 
și identificarea zonelor afectate (a se include hărți): 
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2. EVALUAREA EFECTELOR NEGATIVE11 
 
 
Denumirea și codul de sitului/siturilor Natura 2000 afectate: 
 
Acest sit este: 
 
� o SPA (arie de protecție specială) în temeiul Directivei Păsări   
� un SIC/o ASC (sit de importanță comunitară/arie specială de conservare) în cadrul  
    Directivei Habitate 
� care găzduiește un habitat prioritar/o specie prioritară 
� habitatele/speciile prioritare sunt afectate 
 
 
Obiectivele de conservare ale sitului și elementele cheie care contribuie la integritatea sitului: 
 
 
Habitatele și speciile care vor fi afectate negativ (de exemplu, a se indica reprezentativitatea 
lor, dacă este cazul, stadiul lor de conservare în conformitate cu articolul 17 la nivel național 
și biogeografic și gradul de izolare, rolurile și funcțiile acestora în situl respectiv). 
 
 
Importanța sitului pentru habitatele și speciile care vor fi afectate (de exemplu, a se explica 
rolul sitului la nivel național și în regiunea biogeografică, precum și pentru coerența rețelei 
Natura 2000). 
 
 
Descrierea eventualelor efecte negative (pierdere, deteriorare, perturbare, efecte directe și 
indirecte etc.); amplitudinea efectelor (suprafața habitatului și numărul de specii sau zonele de 
producere afectate de proiect); importanță și amploare (de exemplu, având în vedere zona 
afectată sau populația în raport cu suprafața totală și populația din sit și, eventual, din țară) și 
localizare (a se include hărți). 
 
 
Efectele cumulative potențiale și alte efecte care ar putea apărea în urma acțiunii combinate a 
planului sau proiectului în curs de evaluare și a altor planuri sau proiecte. 
 
 
Măsuri de atenuare incluse în proiect (a se indica modul în care acestea vor fi aplicate și 
modul în care ele vor evita sau reduce efectele negative asupra sitului). 
 
 

                                                 
11 NB.: Atenția trebuie să se axeze pe eventualele efecte negative asupra habitatelor și speciilor pentru care a fost 
propus situl pentru rețeaua Natura 2000. A se include toate informațiile care pot fi relevante pentru fiecare caz, 
în funcție de efectele identificate pentru speciile și habitatele afectate. 
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3. SOLUȚII ALTERNATIVE 
 
 
Identificarea și descrierea soluțiilor alternative posibile, inclusiv opțiunea zero (a se indica 
modul în care acestea au fost identificate, procedurile, metodele) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluarea alternativelor analizate și justificarea alternativei alese (motivele pentru care 
autoritățile naționale competente au ajuns la concluzia că nu există soluții alternative) 
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4. MOTIVE CRUCIALE DE INTERES PUBLIC MAJOR 
 
 
Motive pentru realizarea acestui plan sau proiect, în ciuda efectelor sale negative 
 

� motive cruciale de interes public major, inclusiv cele de ordin social sau 
    economic (în absența habitatelor/speciilor prioritare) 
� sănătatea umană 
� siguranță publică 
� consecințe benefice de importanță majoră pentru mediu 
� alte motive cruciale de interes public major  
 

 
 
Descrierea și justificarea motivelor și de ce acestea sunt cruciale12: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Ar putea fi necesar un nivel diferit de detaliere în funcție de motivul pentru care este prezentată notificarea: 
spre informare sau în vederea emiterii unui aviz. 
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5. MĂSURI COMPENSATORII13 
 
 
Obiective, caracteristici țintă (habitate și specii) și procese/funcții ecologice de compensat 
(argumente, motivul pentru care aceste măsuri sunt adecvate pentru a compensa efectele 
negative) 
 
 
 
Amploarea măsurilor compensatorii (suprafețe, număr de locuitori) 
 
 
 
Identificarea și localizarea zonelor de compensare (a se include hărți) 
 
 
Fostul statut și condițiile în zonele de compensare (habitatele existente și statutul acestora, 
tipul de sol, utilizarea terenurilor existente etc.)  
 
 
 
Rezultate preconizate și explicația modului în care măsurile propuse vor compensa efectele 
negative asupra integrității sitului și vor permite conservarea coerența rețelei Natura 2000 
 
 
Calendar pentru punerea în aplicare a măsurilor compensatorii (inclusiv aplicarea pe termen 
lung), indicând dacă rezultatele estimate vor fi atinse.  
 
 
 
Metode și tehnici propuse pentru punerea în aplicare a măsurilor compensatorii, evaluarea 
fezabilității acestora și posibila eficacitate 
 
 
 
Costurile și finanțarea măsurilor compensatorii propuse 
 
 
Responsabilitățile pentru punerea în aplicare a măsurilor compensatorii 
 
 
Monitorizarea măsurilor compensatorii, în cazul în care sunt avute în vedere (de exemplu, în 
cazul în care există incertitudini cu privire la eficacitatea măsurilor), evaluarea rezultatelor și 
acțiuni de continuare 
 
 
 

                                                 
13 S-ar putea cere un nivel diferit de detaliere în funcție de faptul dacă notificarea este prezentată spre informare 
sau în vederea emiterii unui aviz. 
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