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Despre această broșură

Industria extractivă neenergetică (IENE) furnizează numeroase 
materii prime elementare pentru industria manufacturieră și de 
construcții din Europa. Dar planurile și proiectele individuale 
IENE pot intra în conflict cu conservarea naturii și în special cu 
directivele UE privind păsările și habitatele.

Această broșură este un rezumat al ghidului „Extracția de 
minereuri neenergetice și Natura 2000” conceput pentru a 
oferi orientări despre cum să ne asigurăm că proiectele IENE 
sunt compatibile cu dispozițiile celor două directive UE. Ea se 
concentrează mai ales pe procedurile ce trebuie urmate conform 
articolului 6 din irectiva privind habitatele și oferă clarificări cu 
privire la anumite aspecte ale acestui proces de avizare, în special 
în contextul proiectelor IENE. 

Ghidul se adresează autorităților competente și dezvoltatorilor, 
dar și consultanților, administratorilor siturilor Natura 2000 și 
altor practicanți implicați în planificarea, conceperea, aplicarea 
sau aprobarea planurilor privind minereurile sau proiectele 
IENE. Acesta poate fi de interes și pentru ONG-uri, organisme 
internaționale și publicul larg.

În Uniunea Europeană există sute de centre de informare 
Europe Direct. Puteți găsi adresa celui mai apropiat 
centru la:   
https://europa.eu/european-union/contact_ro

Telefon gratuit: 00 800 67 89 10 11 (e posibil ca unii 
operatori să taxeze aceste apeluri).

Email la: https://europa.eu/european-union/contact_ro

Informații despre Uniunea Europeană în toate limbile 
oficiale ale UE găsiți disponibile pe site-ul web:  
https://europa.eu/european-union/index_ro

Puteți descărca sau comanda publicații despre UE 
gratuite sau contra cost la  
https://publications.europa.eu/ro/publications

Puteți obține copii ale publicațiilor gratuite contactând 
Europe Direct sau centrul local de informații (vezi https://
europa.eu/european-union/contact_ro).
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care stabilește măsurile țintă pentru asigurarea și îmbunătățirea 
accesului la materii prime pentru UE.

Inițiativa privind materiile prime se bazează pe trei piloni: 
asigurarea accesului la materiile prime de pe piețele 
internaționale în aceleași condiții cu alți concurenți industriali, 
crearea condițiilor cadru potrivite în interiorul UE pentru a 
stimula o aprovizionare durabilă din surse europene și stimularea 
eficienței generale a resurselor și promovarea reciclării pentru a 
reduce consumul la nivelul UE.

Al doilea pilon reprezintă o adevărată provocare, deoarece 
industria poate funcționa doar acolo unde sunt prezente 
minerale și deci nu poate opera numai în zonele unde nu intră în 
conflict cu alte forme de utilizare a terenului, cu publicul larg sau 
cu ariile de conservare, cu peisajul sau cu importanța vizuală. 

Nevoia de acces la anumite parcele de teren înseamnă că, deși 
suprafața de teren necesară pentru extracția de minereuri 
neenergetice este relativ mică în termeni absoluți (sub 1% din 
teritoriul UE), proiectele individuale de dezvoltare pot totuși intra 
în conflict cu forme concurente de utilizare a teritoriului sau cu 
interese societale mai vaste ori pot avea un impact inacceptabil 
de mare asupra mediului înconjurător. 

Industria extractivă neenergetică din UE 

Sectorul IENE european este adesea împărțit în trei sub-sectoare 
principale în funcție de caracteristicile fizice și chimice ale 
minereurilor vizate și, în special, de utilizările lor în sectoarele 
industriale din aval pe care le aprovizionează:
•	 minereuri pentru „construcție”, care includ de obicei agregate 
de dimensiuni diferite cum sunt nisipul, pietrișul și diverse tipuri 
de piatră spartă (ex. cretă, calcar, gresie), materiale din pietre 
naturale (cum sunt marmura și granitul) plus o serie de argile, 
gips și șisturi
•	 minereuri „industriale” unde intră minereurile fizice (ex. 
bentonită, borat, carbonat de calciu, diatomit) sau minereuri 
chimice (de ex. sare, potasă, sulf ) și
•	 minereuri „metalifere“ care includ o gamă largă de minereuri 
din care, după prelucrare, se obțin substanțe metalice cum sunt 
aluminiul, cromul, cuprul, aurul, litiul sau manganul. 

Extracția minereurilor și a agregatelor de construcție este cel 
mai mare sub-sector al industriei IENE din UE în ceea ce privește 
valoarea și volumul. 

Asigurarea unui acces fiabil și nedistorsionat la materiile prime 
este un factor tot mai important pentru competitivitatea 
economică a UE. Înțelegând acest fapt, în noiembrie 2008, 
Comisia Europeană a adoptat Inițiativa privind materiile prime, 
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Cadrul de politici al UE

Rețeaua Natura 2000 include în prezent peste 27.500 de situri, ce 
acoperă circa 18% din teritoriul european și peste 9% din mările 
înconjurătoare. Nu este un sistem de rezervații cu protecție 
strictă unde sunt interzise toate activitățile umane. Directivele 
privind rețeaua Natura 2000 oferă un cadru juridic comun pentru 
toate statele UE, care garantează că  toate activitățile antropice – 
printre ele și activitățile IENE –se desfășoară fără a afecta negativ 
integritatea siturilor Natura 2000. 

Articolul 6 din directiva privind habitatele stabilește procedura de 
urmat pentru autorizarea planurilor și proiectelor ce ar putea avea 
un efect semnificativ asupra unui sit Natura 2000. În esență, se 
cere ca un plan sau proiect ce ar putea avea un efect semnificativ 
asupra siturilor Natura 2000 să fie supus unei „evaluări 
corespunzătoare” care să studieze în detaliu aceste efecte și să 
vadă cum se aliniază ele la obiectivele de conservare ale sitului.

Ca toate celelalte forme de utilizare a terenului, industria extracției 
de minereuri neenergetice trebuie să funcționeze în cadrul 
legislației europene de mediu, care include directivele privind 
păsările și habitatele. Directivele europene privind păsările și 
habitatele sunt pietrele de hotar ale politicii comunitare privind 
biodiversitatea. Ele permit statelor membre să conlucreze pentru 
a proteja și a asigura supraviețuirea celor mai amenințate și mai 
vulnerabile specii și tipuri de habitate din Europa. 

Directivele au două obiective principale: 
•	 protejează speciile în sine pe tot teritoriul UE (prin dispoziții 
privind protecția speciilor);
•	 conservă anumite tipuri de habitate rare și amenințate sau 
habitatele centrale ale anumitor specii rare și amenințate pentru 
a le asigura supraviețuirea neîntreruptă (prin dispoziții de 
protecție a sitului, ce au dus la crearea rețelei Natura 2000).
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Planurile și proiectele IENE pot intra și sub incidența directivelor 
privind evaluarea strategică de mediu (SEA) și evaluarea 
impactului asupra mediului (EIA).

Scopul directivei SEA este acela de a se asigura că urmările 
ecologice ale anumitor planuri și programe sunt identificate, 
evaluate și luate în considerare în etapa de pregătire și înainte 
de adoptarea acestora. Dacă se realizează acest lucru, de obicei 
se ajunge la o amplasare mai potrivită a viitoarelor proiecte de 
dezvoltare, departe de zonele unde ar putea intra în conflict cu 
conservarea naturii.

Directiva EIA acționează la nivelul proiectelor publice și private 
individuale. Dezvoltarea de proiecte ce ar putea avea efecte 
semnificative asupra mediului trebuie aprobată doar după 
realizarea unei evaluări a impactului asupra mediului și luarea în 
considerare a constatărilor acesteia. 

Între procedurile SEA sau EIA și evaluarea corespunzătoare 
există numeroase asemănări și deci se recomandă raționalizarea 
procedurilor. Dar există și diferențe importante, deci o SEA și/
sau EIA nu pot înlocui o evaluare corespunzătoare deoarece 
niciuna dintre proceduri nu o neutralizează pe cealaltă. Una dintre 
diferențele cheie, pe lângă faptul că evaluarea corespunzătoare 
pune accentul pe obiectivele de conservare ale sitului Natura 2000, 

este gradul de obligativitate al rezultatului acesteia. Spre deosebire 
de SEA și EIA, dacă evaluarea corespunzătoare nu poate confirma 
că planul sau proiectul (inclusiv eventualele măsuri de atenuare 
necesare) nu vor afecta negativ integritatea unui sit Natura 2000, 
autoritatea nu îl poate aproba (decât dacă se aplică condiții 
specifice, adică nu există soluții alternative mai puțin dăunătoare, 
se invocă motive cruciale de interes public major și se stabilesc 
măsuri compensatorii). SEA/EIA, pe de altă parte,au fost create 
pentru ca autoritățile responsabile cu planificarea să cunoască pe 
deplin implicațiile ecologice ale planului sau proiectului propus, 
astfel încât ele să fie avute în vedere în decizia finală.

Alte legi și politici europene de mediu relevante pentru 
activitățile IENE sunt:
•	 Directiva privind gestionarea deșeurilor din industriile 
extractive (2006/21/EC),
•	 Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător 
(2004/35/EC),
•	 Directiva-cadru privind apa (2000/60/EC) și directiva privind 
apele subterane (2006/118/EC),
•	 Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin” (2008/56/EC),
•	 Strategia UE privind utilizarea durabilă a resurselor naturale,
•	 Principiul precauției.
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Tipul și gradul impacturilor asupra mediului înconjurător variază 
semnificativ de la un sit la altul în funcție de o serie de factori. 
Așadar, acestea trebuie stabilite de la caz la caz. 

Trebuie avute în vedere și efectele cumulative, deoarece acestea 
pot apărea atunci când sunt prezente mai multe locații de 
extracție într-o anumită zonă sau ca urmare a impacturilor 
combinate ale activităților de extracție cu alte tipuri de 
dezvoltare (de ex. alte elemente de infrastructură sau proiecte 
industriale). Așadar, chiar dacă nu se poate considera că un 
proiect individual de extracție are efect advers asupra unui sit 
Natura 2000, dezvoltatorii proiectului trebuie, totuși, să țină 
seama și de efectele cumulative ale acestui proiect în combinație 
cu alte planuri și proiecte din zonă. 

Efectele potențiale ale activităților extractive asupra speciilor și 
tipurilor de habitate de interes comunitar includ:
•	 Pierderea și degradarea habitatului: impactul primar al 
sectorului IENE asupra biodiversității vine adesea din defrișarea 
terenurilor agricole și îndepărtarea caracteristicilor de suprafață 

Impactul potențial al IENE asupra naturii

Prin însăși natura sa, extracția de minerale are invariabil un 
impact, adesea negativ, asupra terenului în care se produce. Dar 
există și tot mai multe exemple unde, în decursul ciclului său 
de viață, un loc de extracție a avut per ansamblu un beneficiu 
net pentru biodiversitate. Aceasta deoarece la finalul exploatării 
tot mai multe cariere, puțuri și mine se reabilitează cu gândul la 
biodiversitate. Atunci când acest lucru se produce într-un cadru 
natural deja sărăcit, respectivele locații reabilitate au potențialul 
de a aduce o contribuție pozitivă netă la biodiversitate, oferind 
noi habitate pentru fauna și flora sălbatică. 

La evaluarea impactului potențial al activităților extractive 
asupra naturii și a vieții sălbatice, este important să se rețină 
că acest impact se referă nu doar la locul de extracție în sine, 
ci și la instalațiile asociate, cum ar fi drumuri de acces, benzi 
transportoare, concasoare, depozite, reziduuri de extracție, 
rezervoare de dejecții și iazuri de decantare etc. De asemenea, ele 
cuprind și toate fazele propunerii de dezvoltare, de la explorarea 
inițială și exploatarea efectivă a locației (inclusiv rotația/
extinderea sa), la închidere și reabilitare. 
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Importanța planificării strategice

Amenajarea strategică a teritoriului este un instrument folosit 
de autoritățile publice pentru a stabili o politică de dezvoltare 
coerentă pentru teritoriul lor. Este unul dintre cele mai 
eficiente mijloace de identificare a potențialelor conflicte și de 
minimalizare a impacturilor asupra naturii și a vieții sălbatice din 
etapele timpurii ale procesului de planificare. Nu doar că duce la 
un cadru de dezvoltare mai integrat, mai transparent și mai stabil 
pentru industrie, ci reduce și riscul dificultăților sau al întârzierilor 
în cazul proiectelor individuale.

Aceasta se realizează cel mai bine în consultare cu toți factorii 
interesați și cu grupurile de interes, pentru a se explora 
alternative viabile. 

În cazul IENE, hărțile detaliate ale zăcămintelor sunt esențiale 
pentru a identifica tipurile de minereuri și locațiile acestora și 
pentru a stabili dacă sunt exploatabile sau nu din perspectivă 
economică. Suprapunerea acestor resurse minerale pe hărțile 
Natura 2000, care arată locul și granițele siturilor Natura 2000, 
poate ajuta la identificarea rapidă a zonelor unde riscul potențial 
de conflicte este redus sau inexistent și a celor unde riscul este 
mai mare. Analiza detaliată a potențialelor zone de conflict poate 
fi făcută fie de către industrie, ca parte din propria strategie de 
perspectivă, fie de autoritățile locale prin planurile de exploatare 
a minereurilor sau de urbanism/amenajare a teritoriului. Apoi, 
acestea pot fi analizate mai departe prin intermediul SEA, EIA și a 
evaluării corespunzătoare.

în timpul extragerii minereurilor sau din construcția infrastructurii 
asociate, cum ar fi drumuri de acces, situri de depozitare și iazuri 
de decantare. În acest proces, este posibil ca habitatele existente 
să fie afectate, deteriorate, fragmentate sau eliminate local.
•	 Perturbarea și strămutarea speciilor: procesul de extracție al 
IENE poate provoca, de asemenea, perturbări majore anumitor 
plante sau animale. Impactul poate fi temporar sau permanent, 
direct sau indirect, în cadrul sitului sau în afara lui și se poate 
activa în momente diferite din decursul ciclului proiectului. 
Animalele pot fi tulburate de o serie de factori, precum zgomotul, 
praful, poluarea, prezența umană, mișcările regulate (de ex. 
transport de bunuri) etc. Acest lucru poate afecta capacitatea 
speciilor de reproducere, hrănire, odihnă sau dispersie și migrație. 

Impacturile activităților de extracție asupra biodiversității pot fi 
cauzate de o serie de factori, printre care se numără:
•	 Defrișarea terenurilor agricole: terenurile sunt adesea 
defrișate pentru a obține acces la minerale și a face loc 
infrastructurilor conexe, inclusiv situri de stocare și depozitare, 
iazuri de decantare și structuri fizice, cum ar fi benzile 
transportoare, uzinele de prelucrare etc.
•	 Tulburări hidraulice (modificarea condițiilor hidrologice/
hidrogeologice): dacă este necesară drenarea filonului sau a 
oricărui alt sit de extracție, activitățile extractive pot modifica 
condițiile hidrologice din zonele de extracție și din apropiere, 
antrenând modificări ale rețelei de drenare din cauza 
dezechilibrului temporar dintre scurgerile de suprafață, infiltrări 
ș.a.m.d. În aceste cazuri, izvoarele si zonele umede din apropiere 
sau din depărtare pot fi afectate calitativ sau cantitativ.
•	 Modificări ale calității apei: unele procese de extracție și pro-
ducție de minereuri pot duce la poluarea și la modificarea calității 
apei, afectând direct habitatele și speciile acvatice prezente în sit 
și/sau indirect alte situri vulnerabile la genul acesta de schimbări.
•	 Modificări ale habitatelor care pot cauza colonizarea de către 
specii invazive: transformările ecologice cauzate de mine și de 
cariere pot favoriza colonizarea cu specii pionier, dintre care 
unele pot deveni invazive.
•	 Alți factori includ zgomotul și vibrațiile, perturbările asociate 
cu mișcarea, praful.
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doar dacă se pot introduce măsuri de atenuare sau condiții de 
planificare care îndepărtează sau minimalizează efectele adverse 
asupra sitului.
•	 a furniza un mecanism de aprobare, în circumstanțe 
excepționale, a planurilor sau a proiectelor pentru care nu se 
poate stabili că nu vor afecta negativ un sit Natura 2000, nici chiar 
după introducerea măsurilor de atenuare, atunci când aceste 
planuri sau proiecte, în absența unor soluții alternative, sunt 
considerate de interes public major.

În lumina concluziilor evaluării corespunzătoare, autoritățile 
competente naționale sunt cele care trebuie să aprobe planul 
sau proiectul. Atunci când rămân îndoieli științifice rezonabile 
cu privire la absența efectelor adverse asupra integrității sitului 

Realizarea unei evaluări corespunzătoare 

Atât planurile (de ex. planurile de exploatare a minereurilor), 
cât și proiectele individuale pot fi supuse unei evaluări 
corespunzătoare conform articolului 6 alineatul (3) din directiva 
privind habitatele. 

Evaluarea corespunzătoare trebuie să ia în considerare efectul 
planului de exploatare a minereurilor/proiectului de extracție 
asupra integrității siturilor Natura 2000, atât separat, cât și în 
combinație cu alte planuri sau proiecte. Această procedură este 
concepută pentru:
•	 a evalua integral impacturile planurilor sau proiectelor ce ar 
putea avea un efect semnificativ asupra unui sit Natura 2000,
•	 a stabili dacă poate fi exclus un efect advers asupra integrității 
sitului. Dacă nu este cazul, planul sau proiectul poate fi aprobat 
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Reabilitarea și crearea habitatelor de rezervă

IENE fac eforturi importante nu doar să își reducă impactul, ci 
și să contribuie la conservarea biodiversității, în special prin 
reabilitarea siturilor de extracție și crearea de habitate de rezervă.

Reabilitarea este procesul de transformare a terenului 
abandonat în teren utilizabil și poate include soluții industriale 
și ecologice. Planul de reabilitare este, în mod normal, parte 
integrantă din proiectul IENE și din condițiile de autorizare; dacă 
se elaborează și se aplică corect, el poate contribui la atenuarea 
sau compensarea efectelor adverse.

Principalul criteriu pentru ca reabilitarea să îndeplinească 
cerințele unei măsuri de atenuare conform articolului 6 alineatul 
(3) este să se poată demonstra în orice moment că se menține 
integritatea sitului. În special:
•	 Măsura de reabilitare trebuie să se adreseze habitatelor și/sau 
speciilor afectate negativ (restaurarea aceluiași tip de habitat/
acelorași specii);
•	 Măsura de reabilitare trebuie să țintească zona afectată;
•	 Reabilitarea trebuie să ducă la reducerea semnificativă a 
efectelor negative ca durată, extindere și intensitate. Această 
reducere trebuie obținută pe o perioadă scurtă, în timpul 
extracției. 

Habitatele de rezervă reprezintă o practică folosită adesea de 
IENE pentru a compensa impactul inevitabil asupra biodiversității 
cauzat de activitățile sale. Acestea pot include crearea, 
restaurarea sau îmbunătățirea habitatelor, precum și achiziția 
unei suprafețe cu habitat echivalent pentru a o proteja pe termen 
mai lung. În unele cazuri se pot realiza translocări ale speciilor 
sau comunităților de plante. Habitatele de rezervă ar putea oferi 
oportunități de compensare în sensul articolului 6 alineatul (4) 
din directiva privind habitatele, atunci când se îndeplinesc toate 
cerințele din respectivul articol. 

asociat cu planul sau proiectul analizat, autoritatea competentă 
va trebui să refuze autorizarea și/sau să solicite incorporarea și 
mai multor măsuri de atenuare, astfel încât să se elimine îndoiala 
științifică rezonabilă. 

Dacă, în baza evaluării corespunzătoare, nu se poate stabili că 
un plan sau un proiect nu vor afecta negativ integritatea sitului 
vizat, dispozițiile articolului 6 alineatul (4) din directiva privind 
habitatele se aplică oricăror decizii ulterioare de continuare 
a proiectului propus și stabilesc o serie de condiții ce trebuie 
îndeplinite pentru ca autoritatea competentă să îl aprobe. 
Condiția preliminară este ca acela care dorește să facă uz 
de articolul 6 alineatul (4) să demonstreze că s-au îndeplinit 
condițiile. Acestea sunt:
•	 Alternativa prezentată spre aprobare este cea mai puțin 
dăunătoare pentru integritatea sitului Natura 2000 în ceea ce 
privește criteriile sale de calificare și nu există nicio alternativă 
fezabilă care să nu afecteze negativ integritatea sitului Natura 
2000;
•	 Există motive cruciale de interes public major ce țin de 
sănătatea umană și siguranța publică cu consecințe benefice 
majore pentru mediul înconjurător sau alte motive cruciale dacă, 
înainte de aprobarea planului sau a proiectului, s-a primit un aviz 
din partea Comisiei;
•	 S-au adoptat toate măsurile compensatorii necesare pentru a 
se asigura că se protejează coerența de ansamblu a rețelei Natura 
2000.

Măsurile compensatorii ar trebui să:
•	 Contribuie la conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
interes comunitar din cadrul regiunii biogeografice vizate sau din 
aceeași zonă, rută de migrație sau zonă de iernat pentru speciile 
de păsări (de ex. în cazul siturilor desemnate conform directivei 
privind păsările) în statul membru vizat;
•	 Abordeze în proporții comparabile habitatele și speciile de 
interes comunitar afectate negativ;
•	 Ofere funcții comparabile cu cele care justificaseră selectarea 
sitului inițial, în special în ceea ce privește distribuția geografică 
corespunzătoare.
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IENE în siturile Natura 2000 marine

Extracția de agregate din zonele marine devine tot mai 
importantă. Din mare se draghează, în principal, resurse minerale 
precum nisip și pietriș, dar și alte substanțe, cum ar fi cochiliile 
fosilizate sau minereuri metalifere.

Amenajarea teritoriului marin este un instrument cheie în 
vederea optimizarea utilizării spațiului maritim în beneficiul 
dezvoltării economice și a mediului marin. Adoptarea unei 
abordări zonale poate oferi opțiunea introducerii strategice a 
extracției de agregate marine într-un mediu cu utilizări multiple 
deja existent, prin identificarea unor zone unde dragarea ar 
putea fi mai potrivită sau mai acceptabilă. 

Extracția de agregate poate avea impacturi asupra mediului 
marin, ca de exemplu îndepărtarea bentosului, creșterea 
turbidității apei, modificarea compoziției sedimentelor, 
modificarea hidrodinamicii/transportului de sedimente etc. 
Semnificația și amploarea efectelor vor depinde de o serie de 
factori, inclusiv locația zonei de extracție, natura suprafeței și a 
sedimentului de bază, procesele costiere, conceptul, metoda, 
rata, cantitatea și intensitatea extracției și sensibilitatea 
habitatelor și a speciilor prezente în situl Natura 2000. 

Efectul cel mai semnificativ al dragării este coborârea nivelului 
fundului mării și îndepărtarea sedimentelor de pe fundul 
mării, ceea ce duce la modificarea temporară a topografiei 
sale, a compoziției și a structurii sedimentelor, cauzând astfel 
distrugerea biocenozei bentonice. Studiile au raportat pierderi 
de 30-80% din diversitatea speciilor, densitatea populației și 
biomasa nevertebratelor bentonice în zonele dragate, amploarea 
pierderilor depinzând de intensitatea totală a dragării suprafeței. 
Aceste pierderi nu se limitează strict la zona dragată în sine, 
deoarece coloanele generate de operațiile de dragare se pot 
întinde pe distanțe considerabile dincolo de zona unde s-a 
intervenit. Așadar, și extracțiile din afara siturilor marine Natura 
2000 pot avea efecte indirecte asupra acestora. 

Anumite specii pot fi deosebit de vulnerabile dacă activitățile de 
extracție a agregatelor coincid cu zone unde acestea se reproduc 
sau își depun icrele. Riscul principal al depunerii norilor de 
sedimente este asfixierea icrelor din zonele de depunere a icrelor, 
cum ar fi cele ale heringilor sau ale țiparilor de nisip. Consecințele 
deteriorării comunităților bentonice trebuie analizate și din 
perspectiva relației cu lanțurile alimentare, care sunt critice 
pentru speciile protejate. De exemplu, țiparii de nisip sunt un 
element cheie al rețelelor de nutriție marine, având o importanță 
deosebită pentru păsările de mare și mamiferele marine. 
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Exemple de măsuri de atenuare în 
extracția de agregate marine
Intensitatea dragării se limitează la un anumit număr de ore 
pe unitate de suprafață (ha).

Pentru a proteja speciile de păsări sensibile la perturbări, nu 
se efectuează activități de dragare în anumite luni ale anului.

Nu se realizează activități de dragare în perioada de 
reproducere și de alăptare a mamiferelor marine, care sunt 
extrem de sensibile la perturbări.

În jurul zonelor deosebit de sensibile se creează zone 
tampon neexploatate.

Pentru a minimaliza suprafața dragată și deci amprenta de 
mediu, suprafețele de lucru sunt relativ reduse. În fiecare 
concesiune este permis un număr limitat de suprafețe de 
lucru. Nu se poate deschide o zonă nouă decât când s-a 
finalizat o alta. Nu este permisă întoarcerea la o zonă dragată 
anterior, pentru a crea cadrul optim pentru regenerare 
naturală. 

Adâncimea de dragare a sedimentelor este limitată.

Pentru a reduce norul de sedimente, draga direcționează 
surplusul pe sub fundul navei, în mare.

Principalele recomandări
În vederea sprijinirii unui proces de evaluare și de aplicare a 
activităților IENE eficient și eficace, se recomandă:

Elaborarea unui plan de monitorizare pentru a verifica 
eficiența măsurilor de prevenire și de atenuare și, dacă este 
nevoie, a măsurilor compensatorii. 

Cooperarea dintre autoritățile competente și inițiatorii 
propunerilor pentru a discuta constrângerile și a găsi cele 
mai potrivite soluții, de la caz la caz. 

Consultări timpurii și regulate între autoritățile competente, 
dezvoltatorii proiectelor și factorii interesați relevanți.

Analiza dispozițiilor existente pentru protejarea speciilor 
conform directivelor privind păsările și habitatele. 
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Studii de caz
SPA desemnat într-o carieră 

SPA-ul Dubnické štrkovisko este situat pe râul Vah (Slovacia), 
într-o zonă unde au avut loc activități industriale de excavare 
a pietrișului. Grație excavării incomplete (cu menținerea unor 
mici insule), s-a creat un sit natural. Odată activitatea extractivă 
încetată, s-a produs o succesiune naturală rapidă care a dus la 
crearea unei zone de înaltă calitate pentru păsările sălbatice. În 
Slovacia, acest sit (circa 60 ha) este unul dintre cele mai bune trei 
habitate de cuibărire pentru Sterna hirundo, o specie inclusă în 
directiva privind păsările, ce depinde de managementul regulat 
al succesiunilor naturale care, în cazul de față, este realizat atât de 
stat, cât și de organizațiile neguvernamentale. În sit mai cuibăresc 
alte șase specii de păsări, inclusiv Ixobrychus minutus și Porzana 
porzana.

Vechea carieră este folosită și de speciile migratorii și pentru 
iernat. Situl își menține caracterul ecologic în ciuda faptului că 
face parte dintr-o zonă minieră autorizată și este situat într-o 
zonă puternic transformată de om, în apropierea unui oraș și a 
unei autostrăzi. 

Ministerul Mediului, Slovacia, 2008.

Bune practici pentru dragarea agregatelor marine

Agregatele marine joacă un rol important în aprovizionarea cu 
materie primă de înaltă calitate pentru industria construcțiilor 
din Regatul Unit și pentru protecția coastelor. Zonele dragate 
sunt autorizate pentru a fi exploatate de către The Crown Estate 
după ce au fost supuse unei extinse evaluări a impactului asupra 
mediului și unui proces de consultare cu factorii interesați, 
supervizate în trecut de autoritățile locale ale comunităților (CLG) 
și de Departamentul pentru mediu, alimente și probleme rurale 
(Defra) și în prezent de Agenția pentru mediul marin și pescuit, o 
agenție executivă a Defra.

În 2002, guvernul a mai oferit o sursă suplimentară de venit, 
impunând o taxă pe agregatele primare obținute din surse 
terestre și marine. Acest Fond de durabilitate din taxa pe 
agregate (ALSF) are patru obiective principale:
•	 Minimalizarea cererii pentru agregate primare,
•	 Promovarea extracției și transportului în condiții ecologice,
•	 Tratarea impacturilor asupra mediului ale fostelor exploatații 
de agregate,
•	 Despăgubirea comunităților locale pentru impactul extracției 
de agregate.

Extracție de agregate marine: Contribuții la stabilirea bunelor 
practici. Lucrările conferinței: septembrie 2006. Editori: Newell and 
Garner. 
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Orientări pentru planificarea exploatării minereurilor 
în Anglia

Declarații de politici pentru minereuri în cadrul politicilor 
naționale de planificare a exploatării minereurilor din Anglia. 
Sunt stabilite obiective specifice pentru diferite tipuri de 
materiale (agregate, argilă pentru cărămizi, piatră naturală pentru 
construcții și acoperișuri, țiței și gaze).

Acolo unde se propune o exploatație de minereuri în interiorul 
sau în apropierea unui sit Natura 2000 sau într-o locație de unde 
ar putea afecta semnificativ un sit Natura, trebuie avute în vedere 
declarații de politici și orientări specifice. Acestea stabilesc norme 
și condiții clare pentru dezvoltarea activităților planificate. Se 
identifică rolul și responsabilitățile autorității de planificare, ale 
dezvoltatorului proiectului și ale organizației Natural England. 

Aceste orientări reglementează conținutul unei evaluări 
corespunzătoare, opțiunile de consultări publice, evaluarea 
soluțiilor alternative, analiza motivelor cruciale de interes 
public major și condițiile pentru implementarea măsurilor 
compensatorii.

Politica națională de planificare trasează modul în care 
autoritățile individuale de planificare în domeniul minereurilor 
(MPA) ar trebui să abordeze planificarea exploatării minereurilor. 
Fiecare autoritate produce un Cadru de dezvoltare a producției 
de minereuri (MDF) care ar trebui:
•	 să indice locația siturilor importante pentru biodiversitate, 
făcând distincția între ierarhia siturilor internaționale, naționale, 
regionale și locale și 
•	 să identifice zone și arii pentru restaurarea sau crearea de noi 
habitate prioritare care contribuie la obiectivele regionale.

http://www.communities.gov.uk/publications/
planningandbuilding/mineralspolicystatement5

Măsuri de atenuare pentru veverițele zburătoare

În sud-vestul Finlandei s-a proiectat și s-a autorizat o mină de 
aur cu carieră deschisă și mină subterană. Potrivit studiului de 
fundamentare științifică realizat pe lângă evaluarea impactului 
asupra mediului, în zonă trăiesc 1-3 masculi de veveriță 
zburătoare (Pteromys volans), cel mai important mamifer 
din zonă protejat prin directiva privind habitatele și 3 femei 
reproducătoare. Fiecare teritoriu s-a studiat în detaliu, analizând 
și eventualele legături dintre aceste veverițe și alte zone cu 
veverițe zburătoare din afara exploatației miniere. Cea mai 
apropiată arie Natura 2000 era la o depărtare de 5 km față de 
mină. 

Solicitantul și-a completat documentația privind protecția 
veveriței zburătoare după ce s-a consultat cu autoritățile 
regionale de mediu și condițiile autorizației au inclus, printre 
altele, următoarele dispoziții: 
•	 marginea carierei deschise se poate extinde până la maxim 40 
m de cel mai apropiat copac folosit pentru cuibărire. Între acest 
copac și carieră, copacii nu se vor tăia mai mult de 5 metri la 
marginea carierei, unde se permit tăierile din motive de siguranță 
pentru minerit. Astfel, se va păstra o fâșie de pădure de 40 m 
lățime între copacul din teritoriul 1 folosit pentru cuibărire și 
marginea carierei.
•	 copacii folosiți pentru reproducere și hrană pe teritoriile 
veveriței zburătoare din zonă nu vor fi distruși, iar în jurul 
copacilor folosiți la cuibărit în aceste teritorii se vor păstra 
suficienți arbori care să ofere adăpost. Nu se vor tăia copaci 
nici de pe rutele veveriței zburătoare din interiorul exploatației 
miniere.

Euromines (Minerit polar Oy, Vammala, Finlanda).



Pentru informații suplimentare
Această publicație este un rezumat al Ghidului CE privind 
„Extracția de minereuri neenergetice și cerințele Natura 
2000”: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/neei_report_ro.pdf

Comisia a elaborat ghiduri pentru a ajuta la înțelegerea și 
aplicarea procedurii de evaluare corespunzătoare. Acestea 
sunt disponibile pe site-ul web Natura 2000 al Comisiei: http://
ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/
guidance_en.htm

Administrarea siturilor Natura 2000: Dispozițiile articolului 6 din 
directiva privind habitatele 92/43/EEC   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_ro.pdf

Directiva privind habitatele: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=CELEX:31992L0043

Directiva privind păsările: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
RO/TXT/?uri=CELEX:32009L0147

Trecerea în revistă a principalelor dispoziții ale directivelor-cadru 
privind apa și strategia pentru mediul marin și ale directivelor 
privind păsările, habitatele și inundațiile: https://publications.
europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-
a6db-01aa75ed71a1

Harta Natura 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/
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