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NOTA COMISIEI PRIVIND 
DESEMNAREA   

ARIILOR SPECIALE DE CONSERVARE (ASC) 
 

Versiunea finală din 14 mai 2012 
 

Scopul prezentei note este de a oferi îndrumări care să sprijine statele membre 
în îndeplinirea obligației esențiale de a desemna ariile speciale de conservare 
de pe teritoriul lor în temeiul Directivei privind habitatele. Nota reflectă opinia 
serviciilor Comisiei, având în vedere jurisprudența relevantă.  

 
 
 
 

1. Scopul desemnării ASC  
 
Obiectivul global al Directivei privind habitatele este definit la articolul 2. Acesta prevede în 
special că: În temeiul prezentei directive, se adoptă măsuri de menținere sau readucere la 
un stadiu corespunzător de conservare a habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună 
sălbatică de importanță comunitară. 
 
Pentru a asigura readucerea sau menținerea la un stadiu corespunzător de conservare a 
habitatelor naturale sau a speciilor de importanță comunitară, este necesar (considerentul 6 
și articolul 3) să se instituie o rețea ecologică europeană coerentă, care să reunească ariile 
speciale de conservare, (cu denumirea de Natura 2000). Compusă din situri care 
adăpostesc tipurile de habitate naturale enumerate în anexa I și habitatele speciilor 
enumerate în anexa II, această rețea 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.  

 
Termenul „arii speciale de conservare” este definit la articolul 1 litera (l): „arie specială de 
conservare înseamnă un sit de importanță comunitară desemnat de către un stat membru 
prin acte administrative sau clauze contractuale, în care se aplică măsurile de conservare 
necesare pentru menținerea sau readucerea la un stadiu corespunzător de conservare a 
habitatelor naturale și/sau a populațiilor din speciile pentru care a fost desemnat respectivul 
sit.”  
 
Din definiția ASC și trimiterile globale la acestea din cadrul Directivei privind habitatele, 
reiese că rolul unei ASC este de a contribui la menținerea și readucerea speciilor și tipurilor 
de habitat de importanță comunitară la un stadiu corespunzător de conservare.  
 
Articolul 6 alineatul (1) definește măsurile de conservare care trebuie adoptate pentru ASC: 
Pentru ariile speciale de conservare, statele membre adoptă măsurile de conservare 
necesare, inclusiv, după caz, planuri de gestionare adecvate, speciale sau incluse în alte 
planuri de dezvoltare, precum și actele administrative sau clauzele contractuale adecvate în 
conformitate cu necesitățile ecologice ale tipurilor de habitate naturale din anexa I sau ale 
speciilor din anexa II prezente pe teritoriul respectivului sit. Rapoartele întocmite de statele 
membre în temeiul articolului 17 trebuie să conțină în special informații despre măsurile de 
conservare menționate la articolul 6 alineatul (1), precum și o evaluare a impactului acestor 
măsuri asupra stadiului de conservare a tipurilor de habitate naturale din anexa I și a 
speciilor din anexa II. 
 



2 
 

Desemnarea unui sit de importanță comunitară (SIC) ca ASC declanșează punerea în 
aplicare a articolului 6 alineatul (1), deoarece toate celelalte măsuri prevăzute la articolul 6 – 
inclusiv obligația de a preveni deteriorarea ulterioară [articolul 6 alineatele (2),(3) și (4)] - se 
aplică deja SIC și, prin urmare, se aplică de facto și ASC.   
 
Necesitatea adoptării unor astfel de măsuri pozitive de conservare în cadrul ASC este 
demonstrată de concluziile ultimului raport al Comisiei (pentru perioada 2000-2006) întocmit 
în temeiul articolului 17. Comisia a constatat că 65 % din evaluările tipurilor de habitate 
enumerate în anexa I și 54 % din evaluările speciilor enumerate în anexele II, IV și V indică 
existența unui stadiu necorespunzător de conservare.   
 
Întrucât articolul 3 alineatul (3) și articolul 10 din Directiva privind habitatele recunosc 
necesitatea adoptării unor măsuri în afara siturilor pentru a îmbunătăți coerența ecologică a 
sistemului Natura 2000, pentru tipurile de habitate enumerate în anexa I, punerea în aplicare 
a articolul 6 este principala măsură disponibilă în temeiul directivei pentru a menține și/sau a 
readuce la un stadiu corespunzător de conservare tipurile de habitate enumerate în anexa I. 
Întrucât ar putea exista și alte dispoziții privind protecția speciilor aplicabile în temeiul 
directivei, articolul 6 este, de asemenea, o dispoziție esențială pentru protecția speciilor 
enumerate în anexa II.  
 
Prin urmare, se poate concluziona că desemnarea ASC este esențială pentru atingerea 
obiectivelor stabilite în Directiva privind habitatele și pentru menținerea sau readucerea la un 
stadiu corespunzător de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară, 
deoarece acest lucru impune statelor membre să aplice măsurile de conservare necesare în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1). 
 
 
2. Ce presupune desemnarea ASC  
 
Articolul 4 alineatul (4) din Directiva privind habitatele prevede că „[statele membre 
desemnează siturile de importanță comunitară] ca arie specială de conservare cât mai 
curând posibil și în termen de maximum șase ani, stabilind prioritățile în funcție de 
importanța siturilor pentru menținerea sau readucerea la un stadiu corespunzător de 
conservare a unui habitat natural din anexa I sau a unei specii din anexa II și pentru 
coerența sistemului Natura 2000, precum și în funcție de pericolele de degradare sau de 
distrugere ce amenință respectivele situri.”  
 
Aceasta înseamnă în mod evident că cele mai importante situri și/sau cele care se confruntă 
cu pericolele menționate mai sus ar trebui să aibă prioritate în cadrul termenului de șase ani 
prevăzut pentru desemnarea ASC. În plus, dispozițiile citate anterior implică stabilirea de 
priorități pentru cele mai importante specii/habitate, astfel încât să se ia măsuri de îndată ce 
siturile respective sunt desemnate ca ASC. Astfel de priorități pot fi stabilite și la nivelurile 
superioare (la nivelul UE, la nivel biogeografic, național sau regional).  
 
Atunci când se stabilesc prioritățile la nivelul sitului, statele membre trebuie să acorde 
atenție deosebită următoarelor aspecte:  

 necesitățile ecologice pentru speciile și habitatele enumerate în formularul-tip 
Natura 2000 (cu alte cuvinte, prezente pe teritoriul sitului, cu excepția celor a căror 
prezență este nesemnificativă potrivit formularului-tip); 

 stadiul de conservare a habitatelor și speciilor la nivel local, regional și național; 
 amenințările și procesele de degradare la care sunt expuse speciile și habitatele;  
 coerența globală a rețelei Natura 2000. 

 
Având în vedere definiția „ariilor speciale de conservare” prevăzută la articolul 1 litera (l) și la 
articolul 4 alineatul (4), este clar că: 
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- desemnarea unei ASC trebuie să fie realizată prin intermediul unor acte de 

reglementare, administrative și/sau contractuale cu caracter obligatoriu; 
- măsurile de conservare necesare trebuie identificate în cursul termenului de șase ani 

[prevăzut la articolul 6 alineatul (1)], astfel încât acestea să poată fi, în mod normal 
adoptate și aplicabile la momentul desemnării ASC. 

 
Fiecare dintre aceste obligații este analizată mai jos (a se vedea punctele 4 și 5).  
 
 
 
 
3. Termenul de desemnare a ASC  
 
În conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva privind habitatele, în termen de șase 
ani de la adoptarea listelor europene de situri de importanță comunitară (SIC), statele 
membre trebuie să desemneze SIC ca arii speciale de conservare (ASC), stabilind 
prioritățile în funcție de importanța siturilor pentru menținerea sau readucerea la un stadiu 
corespunzător de conservare a unui habitat natural din anexa I sau a unei specii din anexa II 
ori pentru coerența sistemului Natura 2000 și în funcție de pericolele de degradare sau 
distrugere ce amenință respectivele situri1.  
 
În conformitate cu articolul 6 alineatul (1), statele membre adoptă măsurile de conservare 
necesare pentru ariile speciale de conservare, inclusiv, după caz, planuri de gestionare 
adecvate, concepute special pentru aceste situri sau integrate în alte planuri de dezvoltare, 
precum și măsurile de reglementare, administrative sau contractuale adecvate în 
conformitate cu necesitățile ecologice ale tipurilor de habitate naturale din anexa I sau ale 
speciilor din anexa II prezente pe teritoriul respectivelor situri. 
 
Decizia Comisiei care aprobă SIC afirmă în mod clar că: ...trebuie subliniat faptul că 
obligațiile care decurg din articolul 4 alineatul (4) și articolul 6 alineatul (1) din 
Directiva 92/43/CEE sunt aplicabile cât mai curând posibil, în termen de maximum șase ani 
de la adoptarea listei inițiale sau listei actualizate a siturilor de importanță comunitară pentru 
regiunea biogeografică , în funcție de lista în care un sit de importanță comunitară a fost 
inclus ca atare pentru prima dată.  
 
Aceasta înseamnă că data la care situl a fost inclus pentru prima dată în decizia Comisiei 
este data la care începe să curgă termenul de șase ani2. Dacă deciziile ulterioare adaptează 
unele detalii legate de sit, acest lucru nu ar trebui să fie folosit drept scuză pentru a amâna 
desemnarea sitului respectiv ca ASC. Totuși, aceste noi ajustări trebuie să fie încorporate în 
procesul de desemnare a ASC și luate în considerare atunci când se adoptă măsurile de 
conservare necesare. 
 
 
 

                                                           
1
 Toate deciziile Comisiei pentru diferitele regiuni biogeografice sunt disponibile pe pagina de internet 

a Comisiei: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm. 
2
 Lista siturilor de importanță comunitară, stabilită de comun acord cu statele membre în conformitate cu 

articolul 4 alineatul (2), prevede cadrul juridic pentru selectarea și delimitarea siturilor. Adoptarea acestei liste 
a SIC reprezintă în mod formal momentul de la care începe să curgă termenul de șase ani pentru desemnarea 
ASC, fără a ține cont de vreo modificare suplimentară a siturilor, inclusiv în ceea ce privește delimitarea 
acestora, care nu ar trebui să constituie un motiv pentru amânarea desemnării ASC. Modificările aduse 
configurației unui sit trebuie să facă obiectul actualizării listei SIC înainte de desemnarea ASC.    
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4.  Procedura de desemnare a ASC  
 
După adoptarea unui sit de importanță comunitară, articolul 4 alineatul (4) prevede de 
asemenea stabilirea priorităților în ceea ce privește desemnarea acestuia ca ASC. Astfel, 
siturile care sunt considerate a fi de cea mai mare importanță pentru speciile/tipurile de 
habitate enumerate în anexa I și anexa II și pentru coerența sistemului Natura 2000, precum 
și cele mai amenințate ar trebui să reprezinte în mod clar o prioritate în ceea ce privește 
desemnarea și stabilirea obiectivelor și a măsurilor de conservare care să reflecte în mod 
clar o asemenea importanță. În mod ideal, măsurile de conservare ar trebui să fie adoptate 
în urma unei consultări publice și a implicării corespunzătoare a tuturor părților interesate. 
 
Deși directiva prevede obligația statelor membre de a desemna SIC ca ASC în termen de 
maximum șase ani de la adoptarea listei europene a SIC, aceasta nu prevede nicio 
procedură specifică pentru desemnarea ASC. Această chestiune ține de legislația internă a 
statelor membre, care se bucură de o marjă amplă de apreciere în ceea ce privește 
stabilirea modului de desemnare a siturilor de importanță comunitară ca ASC.  
 
Statele membre pot introduce noi proceduri de desemnare sau le pot adapta pe cele 
existente și/sau susține desemnarea prin alte acte juridice. Statele membre au posibilitatea 
de a alege tipul de act juridic utilizat - de reglementare, contractual sau administrativ - și pot 
decide la ce nivel administrativ (de exemplu, național sau regional), este mai oportun să 
desemneze ASC. De asemenea, statele membre pot stabili și dacă siturile sunt desemnate 
ca ASC în mod individual sau la nivel de grup. 
 
Cu toate acestea, oricare ar fi procedura utilizată, trebuie să existe un temei juridic clar care 
să justifice desemnarea ASC, iar statele membre trebuie să asigure forța obligatorie 
incontestabilă a respectivei desemnări. De asemenea, actul de desemnare în sine trebuie să 
fie suficient de clar pentru a îndeplini cu securitate juridică cerințele directivei.  
 
Acest lucru este în concordanță cu jurisprudența existentă (Comisia/Belgia, C-415/01)3:  
 

- dispozițiile directivelor trebuie puse în aplicare cu forță obligatorie incontestabilă și cu 
specificitatea, precizia și claritatea necesare pentru a îndeplini cerințele de securitate 
juridică. Principiul securității juridice impune publicitatea adecvată pentru măsurile 
naționale adoptate în temeiul normelor comunitare în așa fel încât să permită 
persoanelor vizate de aceste măsuri să poată determina sfera drepturilor și a obligațiilor 
lor în domeniul reglementat de legislația comunitară.  

 

- în ceea ce privește hărțile de delimitare a ariilor de protecție specială (APS), acestea 
trebuie să fie investite cu forță obligatorie incontestabilă. În caz contrar, limitele APS pot 
fi oricând contestate. De asemenea, ar exista riscul ca obiectivul protecției prevăzut la 
articolul 4 din Directiva privind păsările să nu fie pe deplin atins. 

 
 
5. Dispozițiile legale aplicabile ASC ca urmare a desemnării lor  
 
Pentru a asigura claritatea juridică necesară, actul de desemnare a ASC trebuie, în plus față 
de menționarea numelui sitului și a locului unde este situat acesta, să fie clar și transparent 
din punct de vedere juridic în ceea ce privește:  
 

- speciile și tipurile de habitat pentru care situl a fost desemnat ca ASC: de exemplu, fie 
actul în sine, fie un document separat cu caracter juridic obligatoriu trebuie să conțină o 
listă a tuturor speciilor enumerate în anexa II și a tuturor tipurilor de habitate enumerate 

                                                           
3
 A se vedea, de exemplu, Hotărârea din 27 februarie 2003, Comisia/Belgia, C-415/01, Rec., 2003, p. 2081, punctul 21, relevantă și pentru 

siturile clasate în temeiul Directivei privind habitatele, deși face referire la siturile clasate în temeiul Directivei privind păsările. 
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în anexa I cu o prezență semnificativă pe teritoriul sitului (cu alte cuvinte, toate speciile 
care apar în formularul-tip ca având o populație de o dimensiune și o densitate 
semnificative4 în raport cu populațiile prezente pe teritoriul național (categoriile A, B sau 
C de dimensiune a populației) și toate tipurile de habitate care apar în formularul-tip ca 
având un grad de reprezentativitate excelent (A), bun (B) sau semnificativ (C)5;  

- delimitarea ASC: prin includerea uneia sau mai multor hărți, fie în actul în sine, fie într-
un act separat de reglementare, administrativ sau contractual (cum ar fi un registru 
public) cu forță juridic obligatorie - care să indice limitele exacte ale sitului (siturilor). 
Harta trebuie să fie conformă cu sistemele cartografice naționale/regionale relevante și 
să fie realizată la o scară adecvată pentru a permite tuturor părților interesate și afectate 
să determine localizarea spațială a sitului în raport cu proprietățile funciare. Limitele nu 
trebuie să difere de cele ale sitului de importanță comunitară (SIC) instituit în aria 
respectivă, cu excepția cazului în care limitele unui SIC au fost deja modificate în 
conformitate cu procedura stabilită (Doc. Hab. 05-06-08) și sub rezerva unei decizii 
actualizate a Comisiei. 

 
- scopul desemnării: în general, trebuie precizat că scopul ASC este de a contribui la 

menținerea, sau dacă este cazul, la readucerea tipurilor de habitate naturale și a 
speciilor prezente în sit la un stadiu corespunzător de conservare. În mod ideal, 
obiectivele specifice de conservare avute în vedere pentru o ASC ar trebui să fie 
precizate, fie în actul juridic, fie într-un document de însoțire cu caracter juridic 
obligatoriu, astfel încât să fie clare motivele care au stat la baza desemnării ASC, 
precum și faptul că desemnarea implică introducerea măsurilor de conservare, atunci 
când acest lucru este necesar [cu alte cuvinte, desemnarea nu asigură doar protecția 
împotriva deteriorării, astfel cum se prevede la articolul 6 aliniatele (2)-(4)].  

 
- dispozițiile legale aplicabile ASC: Actul de desemnare a ASC sau legislația de 

transpunere a Directivei privind habitatele ar trebui să precizeze că dispozițiile 
articolului 6 aliniatele (2), (3), (4) se aplică de facto atât ASC, cât și SIC – de exemplu, 
printr-o trimitere încrucișată în actul de desemnare la articolele relevante din legislația de 
transpunere a Directivei privind habitatele sau la un act juridic care a fost adoptat 
anterior pentru a asigura protecția SIC.   

 
De asemenea, actul de desemnare a ASC ar trebui să precizeze obligația statelor 
membre de a aplica ASC măsurile de conservare necesare care corespund necesităților 
ecologice ale tipurilor de habitate naturale din anexa I și ale speciilor din anexa II 
prezente în sit [în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva privind habitatele]. 
În plus, acesta ar trebui să prevadă sau să fie însoțit de un mecanism transparent 
pentru adoptarea și punerea în aplicare a acestor măsuri de conservare (de exemplu, 
planuri de gestionare, planuri sectoriale etc.). 
 
Astfel cum se stabilește la articolul 6 alineatul (1) din Directiva privind habitatele, statele 
membre au posibilitatea de a alege între mai multe modalități de aplicare a măsurilor de 
conservare necesare. Acestea includ utilizarea de planuri de gestionare adecvate 
concepute special pentru situri sau integrate în alte planuri de dezvoltare, precum și 
măsuri adecvate de reglementare, administrative sau contractuale. Comisia a 
recomandat cu insistență utilizarea planurilor de gestionare drept un instrument 
transparent pentru a sprijini gestionarea proactivă a siturilor Natura 2000. Indiferent de 

                                                           
4
 Criteriul de la punctul B litera (a) din anexa III la Directiva privind habitatele: Raportul dintre dimensiunea și densitatea populației din 

respectiva specie prezentă în sit și ale populației prezente pe teritoriul național. 
5
Criteriul de la punctul A litera (a) din anexa III la Directiva privind habitatele, gradul de reprezentativitate, trebuie asociat cu Manualul de 

interpretare a tipurilor de habitate din anexa I, deoarece acest manual conține o definiție, o listă de specii caracteristice și alte elemente 
relevante. Gradul de reprezentativitate exprimă măsura în care un tip de habitat este „tipic”. 
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măsurile alese, acestea trebuie să fie suficiente pentru ca obiectivele prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) din directivă să fie atinse.  
 
Definiția ASC precizează în mod clar că măsurile de conservare trebuie să fie, în mod 
normal, adoptate la momentul desemnării și aplicate începând de la această dată, cu 
alte cuvinte cel târziu la sfârșitul termenului de șase ani. Acest lucru nu înseamnă 
neapărat că măsurile nu pot fi adaptate după cei șase ani, în lumina cunoștințelor 
îmbunătățite și a reacțiilor privind experiența dobândită în ceea ce privește punerea lor 
în aplicare. Gestionarea siturilor și, în special, identificarea a ceea ce este „necesar” 
pentru a răspunde necesităților ecologice ale siturilor în temeiul articolul 6 alineatul (1) 
vor continua să evolueze în timp, mult timp după desemnarea siturilor. Efectele 
schimbărilor climatice, de exemplu, precum și alte influențe asupra siturilor ar putea 
determina necesitatea unei reexaminări a măsurilor care trebuie luate în temeiul 
articolului 6 alineatul (1). 
 
Stabilirea măsurilor de conservare este, de asemenea, de cele mai multe ori un proces 
repetitiv și depinde într-o foarte mare măsură de implicarea părților interesate și 
acceptarea din partea acestora. Este recunoscut, așadar, faptul că acest proces 
necesită timp. Cu toate acestea, termenul de șase ani care curge de la adoptarea unui 
SIC până la desemnarea acestuia ca ASC presupune că lucrările privind identificarea și 
adoptarea măsurilor de conservare necesare pentru situl respectiv ar trebui să înceapă 
din momentul în care situl a fost adoptat ca sit de importanță comunitară și nu la sfârșitul 
perioadei de șase ani.  
 
Este clar că adoptarea și aplicarea măsurilor de conservare necesare trebuie să se 
bazeze pe o înțelegere deplină a obiectivelor de conservare. Întrucât, în ultimă instanță, 
acestea trebuie să fie înțelese la nivel de sit, statele membre pot decide să conceapă 
obiective și măsuri de conservare generice pentru speciile și pentru tipurile de habitat 
prezente la o scară geografică mai largă (de exemplu, la nivel național sau regional), pe 
care să le raporteze ulterior la nivelul sitului.  

 
 
6. Tipul de regim de protecție juridică care urmează să fie stabilit pentru ASC 
 
Articolul 6 reprezintă o dispoziție-cheie a Directivei privind habitatele, deoarece stabilește 
cadrul pentru conservarea și protecția siturilor și include cerințe proactive, preventive și 
procedurale. Articolul 6 alineatele (2), (3) și (4) se aplică SIC [în conformitate cu articolul 4 
alineatul (5) din Directiva privind habitatele]. Articolul 6 alineatul (1) se aplică numai ASC, 
care sunt de asemenea supuse cerințelor prevăzute la articolul 6 alineatele (2), (3) și (4).  
 
În ceea ce privește cerințele de protecție a ASC, în cadrul definirii regimului de protecție 
juridică a ASC ar trebui să fie luată în considerare jurisprudența relevantă6  
 

 articolul 6 din Directiva privind habitatele trebuie înțeles ca impunând statelor membre să 
asigure un regim de protecție juridică pentru ASC care să permită menținerea sau, dacă 
este cazul, readucerea tipurilor de habitate naturale și a habitatelor speciilor în cauză la 
un stadiu corespunzător de conservare în aria lor de extindere naturală (articolul 3).  
 

                                                           
6
 A se vedea următoarele hotărâri ale Curții: Hotărârea din 2 august 1993, Comisia/Spania, C-355/90, Rec., 

p. 4221, punctele 28-32; Hotărârea din 18 martie 1999, Comisia/Franța, C-166/97, Rec., p. 1719, punctele 21 și 
25; Hotărârea din 25 noiembrie 1999, Comisia/Franța, C-96/98, Rec., p. 8531, punctele 22-27; Hotărârea din 
27 februarie 2003, Comisia/Belgia, C-415/01, Rec., p.2081, punctele 15-17 și 21-22; Hotărârea din 
22 septembrie 2011, Comisia/Spania, C-90/10, Rep., p. ---, punctul 37. 
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 absența unor dispoziții specifice prin care să se coreleze desemnarea unui sit ca ASC cu 
aplicarea unei protecții juridice adecvate și a măsurilor de conservare necesare pentru 
speciile sau habitatele prezente în această ASC compromite realizarea obiectivului 
prevăzut la articolul 3, articolul 4 alineatul (4) și articolul 6 din Directiva privind habitatele. 

 
Astfel, din jurisprudența existentă reiese că desemnarea ASC trebuie să fie corelată cu un 
regim de conservare și de protecție juridică care se aplică în conformitate cu articolul 6 din 
Directiva privind habitatele. 
 
Ce ar trebui să conțină regimul de protecție și de conservare  
 
Regimul de protecție și de conservare ar trebui să includă toate dispozițiile articolului 6. 
Regimul de protecție trebuie în special:  
 

 să conțină măsurile de conservare necesare care să corespundă necesităților 
ecologice ale tipurilor de habitate naturale din anexa I și ale speciilor din anexa II 
prezente în ASC, cu excepția celor a căror prezență este considerată nesemnificativă 
potrivit formularului-tip Natura 2000. Măsurile de conservare trebuie să fie suficient 
de detaliate și substanțiale astfel încât să asigure faptul că punerea lor în aplicare 
permite atingerea obiectivelor de conservare stabilite pentru situl respectiv și 
contribuie la obiectivul general al directivei de a menține și a readuce speciile și 
tipurile de habitate în cauză la un stadiu corespunzător de conservare în aria lor de 
extindere naturală.   
 
Fiecare stat membru are posibilitatea de a decide modul în care aceste măsuri sunt 
adoptate și puse în aplicare. Statele membre pot impune stabilirea unor planuri de 
gestionare care să identifice măsurile de conservare necesare și să prevadă un 
mecanism pentru asigurarea punerii în aplicare a acestora. Statele membre pot 
adopta măsuri orizontale care să asigure punerea în aplicare a măsurilor de 
conservare necesare identificate pentru tipurile de habitat și speciile prezente în 
ASC. Acestea pot fi măsuri adecvate de reglementare, administrative sau 
contractuale. 
 
Totuși, indiferent de mecanismul utilizat, statele membre trebuie să se asigure că 
măsurile de conservare necesare sunt suficient de specifice, precis și clare astfel 
încât să fie asigurată securitatea juridică pentru părțile implicate. De asemenea, ele 
trebuie să se asigure că măsurile de conservare prevăzute la articolul 6 articolul (1) 
sunt puse efectiv în aplicare. 
 

 să prevadă măsurile ce trebuie luate pentru a împiedica deteriorarea habitatelor 
naturale și a habitatelor speciilor, precum și perturbarea semnificativă a speciilor 
pentru care au fost desemnate respectivele arii. Din nou, statele membre au 
posibilitatea de a decide modul în care articolul 6 alineatul (2) este pus în aplicare. 
De exemplu, statele membre pot decide să stabilească o listă a activităților potențial 
dăunătoare pentru fiecare sit sau serie de situri, care necesită aprobarea prealabilă, 
sau pot identifica aceste aspecte în legislația națională/regională. 

 

 să asigure existența unei proceduri juridice de aprobare aplicabile în cazul oricăror 
planuri sau proiecte care nu au o legătură directă cu gestionarea sitului ori care nu 
sunt necesare în acest sens, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, individual 

sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, cu scopul de a garanta faptul că 

integritatea ASC nu este afectată negativ [cu excepția cazului în care se invocă 
articolul 6 alineatul (4)] 
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7. Aplicabilitatea în cazul APS  
 
În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Directiva privind habitatele, ariile de protecție 
specială (ASP) desemnate în temeiul Directivei privind păsările fac parte din rețeaua 
Natura 2000. Articolul 6 alineatele (2), (3) și (4) se aplică SIC [în conformitate cu articolul 4 
alineatul (5) din Directiva privind habitatele7] și APS (în conformitate cu articolul 7 din 
Directiva privind habitatele). Dispozițiile articolului 6 alineatul (1) nu se aplică APS. Cu toate 
acestea, dispoziții analoage se aplică APS în temeiul articolului 4 alineatele (1) și (2) din 
Directiva privind păsările. Cu alte cuvinte, statele membre trebuie să garanteze că speciile 
menționate în anexa I și speciile de păsări migratoare care sunt prezente în mod regulat în 
aria respectivă fac obiectul unor măsuri speciale de conservare a habitatelor lor pentru a se 
asigura supraviețuirea și reproducerea acestora în aria lor de răspândire. Jurisprudența CEJ 
referitoare la aceste dispoziții este deja destul de bogată. De exemplu, în cauza C-293/07, 
Curtea a clarificat necesitatea unui regim juridic coerent, specific și integrat capabil să 
asigure o gestionare viabilă și o protecție eficace a APS. Aceasta înseamnă că APS trebuie 
să facă obiectul unui regim de protecție clar similar celui pentru ASC (delimitare, motivele ce 
stau la baza desemnării, obiectivele și măsurile de conservare).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota Comisiei privind desemnarea ariilor speciale de conservare (ASC). 14 mai 2012 
 
Comisia Europeană, Doc. Hab.12-04/05, mai 2012 (Textul original în limba engleză).  
Reproducerea este autorizată cu condiţia menţionării sursei. 
 
Link: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_RO.pdf 

 
Contact: nature@ec.europa.eu 

                                                           
7
 Obligațiile care decurg din articolul 6 alineatele (2), (3) și (4) din prezenta directivă înlocuiesc orice obligații 

rezultând de la articolul 4 alineatul (4) prima teză din Directiva 79/409/CEE în ceea ce privește ariile clasificate 
în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din prezenta directivă sau recunoscute în mod similar în conformitate 
cu articolul 4 alineatul (2), începând cu data punerii în aplicare a prezentei directive sau cu data clasificării sau 
recunoașterii de către statul membru în conformitate cu Directiva 79/409/CEE, dacă aceasta din urmă are loc 
după prima. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_RO.pdf
mailto:nature@ec.europa.eu
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Art. 6 alin. (2) 
Prevenirea deteriorării 

Art. 6 alin.(3) și (4) 
Procedura de 
autorizare a activităților 
potențial dăunătoare 

Art. 6 alin. (1) 
Adoptarea măsurilor de 

conservare 
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Punerea în aplicare a 
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