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SCOPUL DOCUMENTULUI
Documentul de față oferă orientări și prezintă o serie de studii de caz practice privind
adaptarea centralelor hidroelectrice astfel încât să funcționeze în conformitate cu cerințele
Directivei privind habitatele și ale Directivei privind păsările. Se analizează tipurile de
efecte posibile ale activităților hidroenergetice și se ilustrează, printr-o serie de experiențe
practice, modul în care efectele centralelor hidroelectrice pot fi evitate sau cel puțin
minimizate în condiții foarte diverse.
La nivel mai general, documentul își propune să fie un canal de promovare a sinergiilor
între politicile și practicile Uniunii Europene în domeniul energiei, al naturii și al apei, în
vederea atingerii obiectivelor UE într-un mod mai coordonat și, în măsura posibilului,
bazat pe susținere reciprocă.
Capitolul 1 oferă o imagine de ansamblu asupra politicii și cadrului legislativ al Uniunii
Europene în care se preconizează că se desfășoară activitățile hidroenergetice în Europa.
Se prezintă pe scurt principalele dispoziții ale Directivei privind habitatele și ale Directivei
privind păsările, precum și relația acestora cu Directiva-cadru privind apa și cu directivele
EIM și ESM.
Capitolul 2 descrie starea generală precară a ecosistemelor din zonele de râu și lacustre
din UE, precum și principalele presiuni și amenințări la adresa acestora, după care
examinează gama de efecte pe care le pot avea centralele hidroelectrice asupra
ecosistemelor de apă dulce, subliniindu-se în special importanța posibilelor efecte
cumulate.
Un număr semnificativ de specii de faună și floră sălbatică din Europa, printre care
aproximativ 400 de specii de apă dulce protejate în baza Directivei privind păsările și a
Directivei privind habitatele, depind de ecosistemele râurilor și ale lacurilor pentru a
supraviețui. Însă majoritatea râurilor Europei se află în prezent într-o stare avansată de
degradare și sub presiunea enormă a unei mari diversități de activități socioeconomice
(inclusiv din domeniul hidroenergetic).
Din cele mai recente rapoarte privind starea mediului1 reiese clar că încă sunt multe de
făcut în direcția îndeplinirii obiectivelor Directivei-cadru privind apa și ale celor două
directive privind natura. Acest lucru se poate obține într-un singur mod, și anume
acordând prioritate nu doar prevenirii unei mai mari deteriorări a râurilor, ci și restabilirii
active a stării lor ecologice și eliminării sau cel puțin reducerii semnificative a presiunilor și
amenințărilor cu care se confruntă acestea.
Capitolul 3 explorează modalitățile prin care poate fi realizat acest lucru, prezentând
exemple de bune practici de refacere ecologică din întreaga Uniune Europeană.
Capitolul 4 acordă o atenție deosebită necesității unei planificări strategice și elaborării
unor planuri și proiecte hidroenergetice mai integrate, care să țină seama de necesitățile
ecologice ale râului într-o etapă timpurie a procesului de planificare și, ori de câte ori este
posibil, să includă și măsuri de îmbunătățire a stării ecologice a râului respectiv.

1

https://www.eea.europa.eu/soer
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În continuare, documentul descrie în detaliu (capitolul 5) procedura care trebuie urmată
pentru evaluarea corespunzătoare a unui plan sau proiect hidroenergetic în conformitate
cu articolul 6 din Directiva privind habitatele. Sunt incluse clarificări cu privire la anumite
aspecte esențiale ale acestui proces de aprobare și la relația sa cu alte proceduri de
evaluare de mediu din UE. Experiența a arătat, în repetate rânduri, că problemele
asociate procesului de aprobare prevăzut la articolul 6 sunt adesea cauzate de calitatea
slabă și caracterul incomplet ale evaluărilor corespunzătoare.
Ghidul este conceput în primul rând pentru a fi utilizat de către autoritățile competente,
dezvoltatori și consultanți. De asemenea, el va prezenta interes pentru organizații
neguvernamentale și alte părți interesate care lucrează în sectorul hidroenergetic.
Documentul a fost elaborat în colaborare cu autoritățile statelor membre, precum și cu
principalele părți interesate și grupuri de interese, care au oferit feedback valoros cu
privire la diferitele versiuni preliminare.
Documentul a fost conceput astfel încât să respecte textul Directivei privind păsările și pe
cel al Directivei privind habitatele și să rămână fidel acestora, precum și principiilor mai
generale care stau la baza politicii UE în domeniul mediului și în sectorul producției de
energie hidroelectrică. Procedurile utilizate în cadrul bunelor practici și metodologiile
propuse nu au intenția de a fi prescriptive, ci au rolul de a oferi recomandări, idei și
sugestii utile pe baza discuțiilor cu reprezentanții industriei, cu autoritățile naționale și
internaționale, cu ONG-uri, cu experți științifici și cu alte părți interesate.
Documentul reflectă exclusiv opiniile Comisiei și nu are caracter obligatoriu din punct de
vedere juridic. Interpretarea definitivă a directivelor UE este de competența Curții de
Justiție a Uniunii Europene. Ori de câte ori s-a considerat relevant, a fost citată
jurisprudența europeană existentă. Prin urmare, cel mai bine este ca prezentul ghid să fie
citit împreună cu orientările generale existente și cu hotărârile relevante ale Curții de
Justiție a Uniunii Europene cu privire la cele două directive2.

2

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm .
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1. POLITICA ȘI CADRUL LEGISLATIV AL UE
Energia hidroelectrică joacă un rol esențial în punerea în aplicare a Directivei privind
energia din surse regenerabile3 și în procesul de îndeplinire a obiectivelor energetice ale
UE pentru perioada 2020-2030. La fel ca în cazul tuturor activităților bazate pe
exploatarea apei, domeniul hidroenergetic trebuie să respecte cerințele legislației de
mediu a Uniunii Europene, care a fost adoptată cu scopul protejării și al refacerii râurilor și
a lacurilor din Europa. Aceste cerințe legale sunt stabilite în Directiva-cadru privind apa, în
Directiva privind inundațiile, în Directiva privind păsările și în Directiva privind habitatele,
precum și în directivele privind evaluările de mediu (Directiva privind evaluarea impactului
asupra mediului – EIM – și Directiva privind evaluarea strategică de mediu – ESM).
Capitolul de față prezintă câteva dintre principalele dispoziții relevante pentru domeniul
hidroenergetic ale acestor acte legislative ale UE. Accentul se pune în special pe cele
două directive privind natura, acesta fiind principalul subiect al prezentului document.

1.1 Directiva privind păsările și Directiva privind habitatele
Râurile Europei reprezintă o sursă majoră de biodiversitate și o parte importantă a
bogatului nostru patrimoniu natural. Cu toate acestea, ele au suferit modificări majore dea lungul deceniilor, ceea ce a dus la scăderea rezilienței și a capacității lor de a asigura
condiții propice pentru natură și pentru viața sălbatică. În prezent, majoritatea râurilor se
află într-o stare degradată și necesită măsuri de refacere.
Recunoscând nivelul alarmant al declinului biodiversității în Europa, șefii de stat și de
guvern din UE și-au fixat obiectivul ambițios de a stopa acest declin și de a inversa
tendința până în 2020. În mai 2011, Comisia a adoptat Strategia UE în domeniul
biodiversității pentru 20204, care definește cadrul de politică necesar pentru atingerea
acestui obiectiv. În aprilie 2017 a fost lansat un nou plan de acțiune5 cu scopul de a
îmbunătăți rapid punerea în practică a Directivei privind habitatele și a Directivei privind
păsările și de a accelera progresul către atingerea obiectivului UE 2020 de stopare și
inversare a declinului biodiversității și al serviciilor ecosistemice.
Directiva privind păsările și Directiva privind habitatele reprezintă pietrele de temelie ale
politicii UE în materie de natură și biodiversitate. Ele permit tuturor statelor membre ale
UE să conlucreze, într-un cadru legislativ comun, pentru a conserva cele mai periclitate,
mai vulnerabile și mai valoroase specii și habitate ale Europei în întreaga lor arie de
extindere naturală din UE, indiferent de granițele politice sau administrative.
Obiectivul general al celor două directive constă în asigurarea menținerii sau a
readucerii la un stadiu corespunzător de conservare a speciilor și tipurilor de
habitate pe care le protejează6, în aria lor de extindere naturală din UE.

3

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive .
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm .
5
Planul de acțiune al UE pentru natură, oameni și economie
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm .
6
A se vedea articolul 2 din Directiva privind habitatele. „În temeiul prezentei directive, se adoptă măsuri de
menținere sau readucere la un stadiu corespunzător de conservare a habitatelor naturale și a speciilor de
4

6

Acest obiectiv este definit în termeni pozitivi, punându-se accentul pe starea
corespunzătoare care trebuie atinsă și menținută. Prin urmare, el nu se limitează la
cerința de bază de a se evita deteriorarea.
Definiția noțiunii de „stadiu corespunzător de conservare” conform Directivei
privind habitatele
Articolul 1
Stadiul de conservare a unui habitat natural înseamnă efectul unui ansamblu de factori
care influențează habitatul natural și speciile sale specifice, putând afecta aria de
extindere naturală pe termen lung a habitatului, structura și funcțiile acestuia, precum și
supraviețuirea pe termen lung a speciilor sale specifice pe teritoriul UE.
Stadiul de conservare a unui habitat natural este considerat „corespunzător” dacă:
 aria sa de extindere naturală și teritoriile care se încadrează în această arie sunt
stabile sau în creștere;
 structura și funcțiile sale specifice, necesare pentru menținerea sa pe termen lung,
există și vor continua, probabil, să existe în viitorul apropiat; și
 stadiul de conservare a speciilor sale specifice este corespunzător.
Stadiul de conservare a unei specii înseamnă efectul unui ansamblu de factori care
influențează specia respectivă, putând afecta aria de extindere naturală pe termen lung a
speciei și abundența populației acesteia pe teritoriul UE.
Stadiul de conservare este considerat „corespunzător” dacă:
 datele de dinamică a populației pentru specia respectivă indică faptul că specia se
menține pe termen lung ca element viabil al habitatelor sale naturale;
 aria de extindere naturală a speciei nu se reduce și nici nu amenință să se reducă în
viitorul apropiat; și
 specia dispune și este foarte probabil că va continua să dispună de un habitat
suficient de extins pentru a-și menține populația pe termen lung.
Pentru a atinge acest obiectiv, directivele UE privind natura prevăd obligația statelor
membre de a pune în aplicare două tipuri principale de măsuri, în special:
 desemnarea și conservarea siturilor de bază pentru protecția speciilor și a tipurilor
de habitate enumerate în anexele I și II la Directiva privind habitatele și în anexa I la
Directiva privind păsările, precum și pentru protecția tuturor păsărilor migratoare care
apar în mod regulat. Aceste situri alcătuiesc rețeaua europeană Natura 2000, care
cuprinde în prezent peste 27 500 de situri. Ecosistemele riverane și lacustre acoperă
aproximativ 4 % din suprafața totală a siturilor Natura 2000 (Agenția Europeană de
Mediu, 2010, pentru UE-27);
 instituirea unui regim de protecție pentru toate speciile de păsări sălbatice ale Europei
și pentru alte specii enumerate în anexa IV la Directiva privind habitatele. Aceste
măsuri se aplică pe întreaga arie de extindere naturală din UE a acestor specii, adică
atât în interiorul, cât și în afara unor situri protejate, precum Natura 2000.
floră și faună sălbatică de importanță comunitară.” Noțiunea de „stadiu corespunzător de conservare” nu
este menționată în Directiva privind păsările, însă există cerințe similare pentru ariile de protecție specială.
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Dispoziții privind protecția siturilor din rețeaua Natura 2000
Protejarea și gestionarea siturilor Natura 2000 sunt reglementate de dispozițiile
articolului 6 din Directiva privind habitatele, care stabilește și legătura dintre conservarea
sitului și alte utilizări ale terenurilor din interiorul și din jurul acestuia, precum activitățile
hidroenergetice7.
Articolul 6 prevede două tipuri de măsuri:


Primul tip se referă la gestionarea conservării tuturor siturilor Natura 2000 și la
stabilirea unor obiective de conservare pentru acestea. Statele membre au obligația:
a) să elaboreze și să pună în aplicare măsuri de conservare pozitive în
conformitate cu necesitățile ecologice ale tipurilor de habitate din anexa I și ale
speciilor din anexa II prezente pe teritoriul respectivelor situri [articolul 6 alineatul
(1)]; și
b) să ia măsuri adecvate pentru a evita orice deteriorare a tipurilor de habitate și a
habitatelor speciilor sau orice perturbare semnificativă a speciilor prezente
[articolul 6 alineatul (2)].
Directiva privind habitatele recomandă elaborarea unor planuri de gestionare a
siturilor Natura 2000 ca mijloc de identificare a măsurilor de conservare necesare
pentru siturile Natura 2000 într-un mod deschis și transparent. Acestea sunt
instrumente utile pentru stabilirea obiectivelor de conservare și pentru crearea unei
viziuni consensuale asupra soluțiilor de gestionare a sitului în rândul tuturor părților
interesate și al grupurilor de interese. Tot ele oferă și un mecanism de integrare a
măsurilor de conservare a siturilor Natura 2000 în programul mai amplu de măsuri
prevăzut de Directiva-cadru privind apa.



Cel de al doilea tip de măsuri [reglementat de articolul 6 alineatul (3)] se referă la
procedura de evaluare a oricărui plan sau proiect care ar putea afecta unul sau
mai multe situri Natura 2000 (a se vedea capitolul 5 pentru detalii complete). În
esență, procedura de evaluare impune ca orice plan sau proiect care ar putea să
afecteze semnificativ un sit Natura 2000 să fie supus unei evaluări corespunzătoare
pentru ca aceste efecte să fie analizate în detaliu, în funcție de obiectivele de
conservare ale sitului respectiv.
Autoritatea competentă poate să aprobe planul sau proiectul doar dacă, pe baza
constatărilor evaluării corespunzătoare, a stabilit că acesta nu va avea efecte negative
asupra integrității sitului respectiv. Este important de remarcat faptul că se pune
accentul pe demonstrarea absenței (și nu a prezenței) unor efecte negative
semnificative.
În circumstanțe excepționale, poate fi invocată o derogare [articolul 6 alineatul (4)]
pentru aprobarea unui plan sau a unui proiect care are un efect negativ asupra
integrității unui sit Natura 2000, dacă se poate demonstra că nu există alternative mai
puțin dăunătoare și dacă planul sau proiectul este considerat necesar din motive
cruciale de interes public major. În astfel de situații, vor trebui adoptate măsuri
compensatorii adecvate, pentru a se asigura protejarea coerenței globale a rețelei
Natura 2000.

La următoarea adresă se găsesc detalii cu privire la toate ghidurile disponibile privind gestionarea
siturilor Natura 2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/index_en.htm .
7
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Este important de precizat că procedura de evaluare conform Directivei privind
habitatele nu este aceeași cu cea prevăzută de directivele EIM sau ESM8 și de
articolul 4 alineatul (7) din DCA, chiar dacă, în mod ideal, acestea ar trebui să fie
integrate sau cel puțin coordonate.


Dispoziții privind protecția speciilor
Al doilea set de dispoziții ale directivelor privind natura se referă la protecția anumitor
specii în întreaga lor arie de extindere naturală din UE, adică indiferent dacă se află în
interiorul sau în exteriorul siturilor Natura 2000. Măsurile privind protecția speciilor se
aplică speciilor enumerate în anexa IV la Directiva privind habitatele, precum și tuturor
speciilor de păsări sălbatice din UE. Termenii exacți sunt prevăzuți la articolul 5 din
Directiva privind păsările și, respectiv, la articolele 12 (pentru animale) și 13 (pentru
plante) din Directiva privind habitatele.
În esență, statele membre sunt obligate să interzică, pentru aceste specii:
 perturbarea deliberată a speciilor respective, în special în timpul perioadelor de
reproducere, maturizare, hibernare și migrație;
 deteriorarea sau distrugerea zonelor de reproducere sau de odihnă;
 distrugerea deliberată a cuiburilor sau a ouălor, smulgerea sau distrugerea plantelor
protejate.
Doar în anumite cazuri restrânse sunt permise derogări de la dispozițiile privind protecția
speciilor (de exemplu, pentru a preveni daunele grave asupra recoltelor sau asupra
efectivelor de animale sau în interesul sănătății și siguranței publice), cu condiția să nu
existe nicio altă soluție satisfăcătoare, iar consecințele derogărilor să nu fie incompatibile
cu obiectivele generale ale directivelor. Condițiile pentru aplicarea derogărilor sunt
stabilite la articolul 9 din Directiva privind păsările și la articolul 16 din Directiva privind
habitatele9.
Dispozițiile privind protecția speciilor sunt deosebit de relevante pentru instalațiile
hidroelectrice care funcționează și în afara siturilor Natura 2000. Acestea au scopul
de a asigura că niciun proiect nou nu va distruge zonele de reproducere sau de odihnă
ale niciunei specii de păsări sălbatice sau ale altor specii enumerate în anexa IV la
Directiva privind habitatele, cu excepția cazului în care s-a solicitat autorităților
competente o derogare în conformitate cu condițiile directivelor. Această dispoziție poate
fi deosebit de importantă pentru centralele hidroelectrice situate pe un râu care
adăpostește specii migratoare, spre exemplu de păsări sau de pești [cum ar fi șipul
(Acipenser sturio) sau fusarul (Zingel asper), ambele specii fiind enumerate în anexa IV la
Directiva privind habitatele].

Paginile web ale Comisiei privind EIM și ESM – http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
și http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm .
9
Ghidul Comisiei privind protecția strictă a speciilor de animale de interes comunitar în conformitate cu
Directiva privind habitatele
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm .
8
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1.2 Directiva-cadru privind apa
Directiva-cadru privind apa (DCA) stabilește un cadru pentru protecția și gestionarea
durabilă a apelor interioare de suprafață (râuri și lacuri), a apelor de tranziție (estuare), a
apelor de coastă și a apelor subterane. Scopul său este acela de a asigura o „stare bună”
a tuturor corpurilor de apă până în 2015 (cu excepția corpurilor de apă puternic modificate
și a celor artificiale, în cazul cărora obiectivul constă în atingerea unui potențial ecologic
bun). La fel ca directivele privind natura, DCA nu se limitează la cerința de bază de a
preveni deteriorarea suplimentară a corpurilor de apă, a ecosistemelor terestre și a
zonelor umede care depind direct de ecosistemul acvatic.
Pentru a contribui la atingerea acestui obiectiv, DCA impune statelor membre să
întocmească un plan de management al bazinelor hidrografice pentru fiecare district
hidrografic. Directiva are în vedere un proces ciclic în care planurile de management al
bazinelor hidrografice sunt elaborate, puse în aplicare și revizuite o dată la 6 ani.

1.3 Coordonarea dintre DCA și cele două directive privind natura
Directiva-cadru privind apa și cele două directive privind natura sunt strâns legate între
ele, întrucât au ca scop comun protejarea și refacerea ecosistemelor de apă dulce din
Europa. Prin urmare, ele ar trebui să fie puse în aplicare în mod coordonat, pentru a putea
să acționeze în mod integrat. În continuare se evidențiază câteva dintre principalele
interacțiuni ale Directivei-cadru privind apa cu cele două directive privind natura, și anume
acelea care prezintă relevanță în special pentru centralele hidroelectrice, fiind derivate din
întrebările frecvente adresate Comisiei cu privire la legăturile dintre DCA și directivele
privind natura10.
Obiectivele distincte ale DCA și ale directivelor privind natura
DCA și directivele privind natura au ca obiect același mediu, cel puțin parțial, și au în
general ambiții similare legate de protejarea râurilor împotriva deteriorării și de
îmbunătățirea stării ecosistemelor acvatice. Însă deși obiectivele generale sunt similare,
scopurile lor specifice sunt distincte, chiar dacă există o strânsă legătură între ele.
DCA vizează protejarea și îmbunătățirea stării tuturor apelor de suprafață și subterane,
astfel încât acestea să ajungă la o stare bună sau la un potențial bun și să se evite
deteriorarea lor. Pe de altă parte, Directiva privind păsările și Directiva privind habitatele
vizează protejarea, menținerea și refacerea anumitor specii și tipuri de habitate, pentru a
le aduce la un stadiu corespunzător de conservare în aria lor de extindere naturală din
UE.
Atingerea unei stări ecologice bune în sensul DCA contribuie de obicei la realizarea
obiectivelor de conservare a habitatelor și a speciilor dependente de apă din cadrul
siturilor Natura 2000 și viceversa, însă cerința privind o „stare ecologică bună” se referă la
corpurile de apă, în timp ce „stadiul corespunzător de conservare” se referă la anumite
specii și tipuri de habitate.

A se vedea întrebările frecvente adresate Comisiei despre DCA și directivele privind natura:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FAQ-WFD%20final.pdf.
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Astfel, atingerea unei stări ecologice bune nu este neapărat suficientă pentru obținerea
unui stadiu corespunzător de conservare, chiar dacă toate corpurile de apă ar ajunge întro stare ecologică bună. Prin urmare, ar putea fi necesară aplicarea unor măsuri
suplimentare de conservare în vederea realizării obiectivelor de conservare a speciilor și a
tipurilor de habitat pentru care a fost desemnat situl Natura 2000.
Acest lucru este recunoscut în mod explicit în DCA. În conformitate cu articolul 4 alineatul
(2) din DCA, „în cazul în care pentru un anumit corp de apă sunt valabile mai multe
obiective […], se aplică obiectivul cel mai strict”. De exemplu, dacă o zonă este
desemnată sit Natura 2000 pentru vidre sau pentru scoici de perle de apă dulce, ar putea
fi necesar să se reglementeze și pescuitul excesiv, chiar dacă acest lucru nu este necesar
pentru obținerea unei stări ecologice bune în sensul Directivei-cadru privind apa.
Aceste cerințe suplimentare ar trebui, în mod ideal, să fie incluse sau cel puțin menționate
în planurile de management al bazinelor hidrografice prevăzute de DCA, prin dispoziții
specifice privind zonele protejate, pentru a se asigura coerența (și a se evita conflictele)
între măsurile prevăzute de DCA și cele impuse de Natura 2000 [a se vedea articolul 4
alineatul (1) litera (c)].
Corpurile de apă puternic modificate sau corpurile de apă artificiale și rețeaua Natura 2000
În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Directiva-cadru privind apa, anumite corpuri
de apă ale căror caracteristici fizice suferă modificări semnificative din cauza activităților
umane pot fi desemnate corpuri de apă puternic modificate, cu condiția să îndeplinească
toate dispozițiile de la articolul 4 alineatul (3)11. Corpurile de apă care au fost create de
activitatea umană în locuri unde înainte nu exista niciun corp de apă (de exemplu, lacuri
de acumulare artificiale sau canale de navigație artificiale) pot fi desemnate corpuri de
apă artificiale.
Pentru corpurile de apă puternic modificate și corpurile de apă artificiale se aplică
obiectivul privind un „potențial ecologic bun” prevăzut de DCA (în loc de o „stare ecologică
bună”) în cazul în care nu sunt aplicabile cerințele de stabilire a unor obiective mai puțin
stricte, cum ar fi un „potențial ecologic acceptabil”. Altfel spus, aceasta înseamnă cea mai
bună condiție ecologică posibilă compatibilă cu utilizarea legitimă care a stat la baza
desemnării sale drept corp de apă puternic modificat sau corp de apă artificial12.
Corpurile de apă puternic modificate sau artificiale pot fi de asemenea desemnate drept
situri Natura 2000 dacă găzduiesc o specie sau un tip de habitat menționat în anexa I la
Directiva privind păsările sau în anexa I sau II la Directiva privind habitatele. În astfel de
cazuri trebuie să se adopte măsuri de conservare corespunzătoare pentru specia sau
habitatul respectiv, în conformitate cu obiectivele de conservare ale sitului. Și în această
situație, măsurile pot fi mai stricte decât cele necesare pentru obținerea unui „potențial
ecologic bun”. Ele ar trebui să fie integrate și în planurile de management al bazinelor
hidrografice prevăzute de DCA, prin dispoziții specifice privind zonele protejate [a se
vedea articolul 4 alineatul (1) litera (c) coroborat cu articolul 4 alineatul (2)].

Corpurile de apă puternic modificate sunt cele a căror natură, ca urmare a modificărilor fizice cauzate de
activitatea umană, suferă modificări substanțiale și, prin urmare, nu pot atinge o „stare ecologică bună”
(SEB) .
12
Se pot obține informații mai detaliate privind cerințele specifice din documentul de orientare privind
strategia comună de implementare (SCI) nr. 4, referitor la „Identificarea și desemnarea corpurilor de apă
puternic modificate și artificiale”.
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Evaluarea noilor evoluții în conformitate cu DCA
La fel ca în cazul directivelor privind natura, DCA conține dispoziții specifice pentru
evaluarea noilor proiecte de amenajări pe corpurile de apă. În conformitate cu articolul 4
alineatul (7) din DCA, în anumite condiții autoritățile pot aproba derogări pentru noi
modificări și pentru activități de dezvoltare umană durabilă care duc la deteriorarea stării
corpului de apă sau care împiedică obținerea stării ecologice bune sau a potențialului
ecologic bun sau a stării bune a unei ape subterane. Printre acestea se pot număra și
noile proiecte de amenajări hidroenergetice13.
În cazul în care amenajarea ar putea să afecteze atât un obiectiv al DCA, cât și un sit
Natura 2000, trebuie întreprinse atât procedura prevăzută la articolul 4 alineatul (7) din
DCA, cât și procedura de evaluare a efectelor asupra sitului Natura 2000 prevăzută la
articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele (în mod ideal, în mod coordonat sau
integrat). Fiecare dintre acestea se concentrează aspra unor aspecte juridice diferite: una
va stabili dacă proiectul este de natură să compromită obiectivele principale ale DCA, iar
cealaltă – dacă va fi afectată integritatea unui sit Natura 2000. Acest lucru nu împiedică
însă coordonarea anumitor aspecte ale evaluărilor, de exemplu prin studii și consultări.
DCA prevede în mod clar că realizarea amenajărilor nu poate continua dacă acestea nu
sunt compatibile cu alte acte legislative ale UE în domeniul mediului. Cu alte cuvinte,
dacă proiectul nu compromite obiectivele DCA, dar afectează integritatea unui sit
Natura 2000, atunci acesta nu poate fi aprobat în baza DCA decât dacă se acceptă și
derogarea prevăzută la articolul 6 alineatul (4) din Directiva privind habitatele. În
documentul de orientare SCI nr. 36 privind articolul 4 alineatul (7) din DCA, care a fost
aprobat în 2017, sunt disponibile clarificări privind aplicarea articolului 4 alineatul (7) din
DCA referitor la derogările de la obiectivele de mediu, inclusiv legătura dintre acesta și
directivele privind natura14.
Conservarea scoicilor de perle de apă dulce în subbazinele hidrografice din Irlanda
Scoica de perle de apă dulce (Margaritifera margaritifera) este una dintre cele mai
longevive nevertebrate de pe pământ. Având în vedere ciclul său biologic complicat și
nevoia de a avea în apropiere ape curgătoare naturale și curate, este o specie
bioindicatoare esențială pentru calitatea ecosistemelor râurilor. Această specie este
protejată conform Directivei UE privind habitatele, însă se află într-o stare
necorespunzătoare de conservare pe întreg teritoriul Irlandei. Sedimentarea – singură sau
însoțită de îmbogățirea cu nutrienți – a fost identificată ca fiind una dintre principalele
cauze ale acestui fenomen.
În 2009 a fost elaborată legislația națională care sprijină atingerea unui stadiu
corespunzător de conservare pentru scoicile de perle de apă dulce. Legislația a stabilit
obiective de calitate ecologică obligatorii pentru habitatele scoicii de perle de apă
dulce din situri Natura 2000. De asemenea, s-a prevăzut elaborarea unor planuri de
gestionare a subbazinelor, împreună cu un program de măsuri. Aceste planuri au
avut drept scop soluționarea problemelor existente la nivelul întregului bazin
hidrografic care contribuiau la declinul speciei. Formatul utilizat reflecta formatul
Pentru jurisprudența privind aplicarea articolului 4 alineatul (7), a se vedea hotărârile Curții în cauzele
C-461/13 și C-346/14.
14
Documentul de orientare SCI nr. 36 privind articolul 4 din DCA: https://circabc.europa.eu/sd/a/e0352ec39f3b-4d91-bdbb-939185be3e89/CIS_Guidance_Article_4_7_FINAL.PDF
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planurilor de management al bazinelor hidrografice prevăzute de DCA, astfel încât
planurile de management al subbazinelor s-au putut derula ulterior sub umbrela planurilor
de management al bazinelor hidrografice.
În Irlanda, legăturile strânse dintre Directiva privind habitatele, Directiva privind păsările și
Directiva-cadru privind apa au fost subliniate într-o etapă timpurie. În 2009, Grupul
Național de Coordonare Tehnică pentru Directiva-cadru privind apa a înființat un
subcomitet – Grupul de lucru național pentru conservare – care să se ocupe de
aspectele DCA referitoare la dezvoltarea conservării naturii. Obiectivul principal al
grupului de lucru a fost să asigure o bună coordonare și susținere în Irlanda a acestor
aspecte referitoare la conservarea naturii din Directiva-cadru privind apa și să
eficientizeze comunicarea dintre agențiile guvernamentale relevante implicate.
În ceea ce privește planurile aferente subbazinelor cu scoici de perle de apă dulce, grupul
a avut un rol esențial în detalierea și perfecționarea unui set național de măsuri
standard privind bazinul hidrografic al acestor scoici („set de instrumente”), care să
fie practice, funcționale și eficiente din punctul de vedere al costurilor. De asemenea,
grupul a revizuit planurile pentru a se asigura că sunt practice și eficace și a identificat
lacunele în materie de politici și de orientări care ar împiedica punerea lor în aplicare.
http://www.wfdireland.ie/docs/5_FreshwaterPearlMusselPlans/
http://kerrylife.ie
http://www.environ.ie/en/Environment/Water/WaterQuality/WaterFrameworkDirective/

1.4 Directiva privind inundațiile
În noiembrie 2007 a fost adoptată Directiva 2007/60/CE. Aceasta instituie un cadru pentru
evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații și prevede obligația statelor membre de a
elabora:


hărți de hazard și hărți de risc de inundații, care cartografiază zonele cu risc de
inundații identificate pentru fiecare district hidrografic (sau altă unitate de gestionare
convenită). De asemenea, hărțile trebuie să indice potențialele efecte negative
asociate diferitelor cazuri de inundații, inclusiv informații privind sursele potențiale de
poluare a mediului ca urmare a inundațiilor, precum și zonele protejate, cum ar fi
siturile Natura 2000 (termen-limită decembrie 2013);



planuri de gestionare a riscului de inundații pentru gestionarea și reducerea posibilelor
efecte negative ale inundațiilor. Aceste planuri trebuie să includă un set de măsuri
prioritare care să abordeze toate aspectele gestionării riscului de inundații, de la
măsurile de prevenire și protecție la cele de pregătire, luând în considerare
caracteristicile bazinului sau subbazinului hidrografic respectiv (termen-limită
decembrie 2015).

Activitățile întreprinse în baza Directivei privind inundațiile trebuie să respecte și cerințele
directivelor privind natura. De exemplu, dacă o măsură de protecție împotriva inundațiilor
riscă să afecteze unul sau mai multe situri Natura 2000, aceasta trebuie să respecte și
procedura prevăzută la articolul 6 din Directiva privind habitatele, trebuind să se efectueze
o evaluare corespunzătoare pentru a se analiza efectele posibile ale planului sau
proiectului asupra integrității sitului (siturilor) Natura 2000.
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1.5 Directivele ESM și EIM
Directiva ESM
Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra
mediului („Directiva ESM”) are drept scop asigurarea unui nivel ridicat de protecție a
mediului, asigurând identificarea, evaluarea și luarea în considerare a efectelor ecologice
ale anumitor planuri și programe pe parcursul elaborării acestora și înainte de adoptare.
Este obligatorie o evaluare strategică de mediu pentru diverse planuri și programe, care
stabilesc cadrul pentru viitoarea autorizare a realizării proiectelor enumerate în Directiva
EIM. Evaluarea strategică de mediu este obligatorie și pentru orice plan sau
program care, având în vedere posibilul său efect semnificativ asupra siturilor
Natura 2000, trebuie să fie evaluat în baza articolului 6 alineatul (3) din Directiva
privind habitatele.
În cadrul procesului de evaluare strategică de mediu, statele membre trebuie să
elaboreze un raport de mediu care să evalueze posibilele efecte semnificative ale
planurilor și programelor asupra mediului, precum și efectele oricăror alternative
rezonabile. În plus, trebuie să fie consultate autoritățile care, având responsabilități
specifice legate de mediu, ar putea fi îngrijorate de efectele asupra mediului ale derulării
planurilor și programelor respective (adică autoritățile de mediu), precum și publicul.
Consultarea trebuie să aibă loc într-o etapă timpurie și să fie eficace, permițând
autorităților de mediu și publicului să își exprime opinia cu privire la proiectul de plan sau
de program și cu privire la raportul de mediu asociat, înainte de adoptarea planului sau a
programului. Se intenționează ca procesul de elaborare a evaluării strategice de mediu să
se realizeze în mod coordonat cu elaborarea planului și să conducă la includerea
considerentelor de mediu în versiunea finală a acestui plan.
Scopul suprem al evaluării este acela de a încuraja o abordare mai integrată și mai
eficientă a planificării teritoriale, în care problemele de mediu, inclusiv considerentele
legate de biodiversitate, să fie avute în vedere mult mai devreme în procesul de
planificare și la un nivel mult mai strategic. Această abordare ar trebui să conducă la mai
puține conflicte ulterioare la nivelul proiectelor individuale; de asemenea, permite o
plasare mai adecvată a amenajărilor viitoare în afara zonelor de potențial conflict, cum
sunt de exemplu siturile Natura 2000.
Directiva EIM
În timp ce procesul de evaluare strategică de mediu este destinat planurilor și
programelor, Directiva 2011/92/UE privind impactul asupra mediului, astfel cum a fost
modificată prin Directiva 2014/52/UE (cunoscută sub denumirea de „Directiva EIM”),
vizează proiecte individuale publice și private. Astfel, autorizarea realizării unui proiect 15
care ar putea avea efecte semnificative asupra mediului trebuie acordată numai după
evaluarea efectelor probabile ale proiectului respectiv asupra mediului.

15

Directiva EIM definește „proiectul” drept executarea lucrărilor de construcții sau a altor instalații,
lucrări sau intervenții în mediul natural și asupra peisajului.

14

Directiva EIM face distincție între proiectele pentru care este obligatorie o evaluare a
impactului asupra mediului („proiectele din anexa I”16) și cele pentru care autoritățile
statelor membre trebuie să stabilească dacă pot avea efecte semnificative („proiectele din
anexa II”). În acest scop, statele membre derulează o procedură de „depistare” care ia în
considerare criteriile din anexa III la directivă. Majoritatea instalațiilor hidroenergetice sunt
proiecte din anexa II17.

1.6 Relația dintre Directiva ESM, Directiva EIM și articolul 6 alineatul (3)
din Directiva privind habitatele
În conformitate cu Directiva EIM (astfel cum a fost modificată prin Directiva 2014/52/UE),
trebuie întreprinsă o procedură coordonată și/sau comună în cazul în care se impune
evaluarea unui proiect atât în baza Directivei EIM, cât și în baza directivelor privind
natura. Comisia a elaborat un document de orientare privind instituirea oricărei proceduri
coordonate și/sau comune pentru proiectele18 care trebuie evaluate simultan în baza
Directivei EIM, a Directivei privind habitatele, a Directivei privind păsările, a
Directivei-cadru privind apa și a directivelor privind emisiile industriale.
În cadrul procedurii coordonate, statele membre trebuie să coordoneze diferitele evaluări
individuale ale impactului unui anumit proiect asupra mediului, impuse de legislația
relevantă a Uniunii, prin desemnarea unei autorități în acest scop. În cadrul procedurii
comune, statele membre trebuie să asigure o evaluare unică a impactului unui anumit
proiect asupra mediului în baza legislației relevante a Uniunii.
Evaluarea corespunzătoare în baza legislației UE privind natura ar trebui totuși să
rămână o parte bine diferențiată și identificabilă a raportului de mediu general.
Motivul este acela că evaluarea corespunzătoare prevăzută de Directiva privind habitatele
măsoară aspecte diferite ale mediului natural și are criterii diferite pentru determinarea
„importanței” față de evaluările EIM/ESM. Acestea din urmă iau în considerare toate
aspectele legate de mediu, inclusiv biodiversitatea, în timp ce evaluarea conform
directivelor privind natura se concentrează în mod specific pe posibilele efecte asupra
speciilor și a tipurilor de habitat pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 respectiv.
Există, de asemenea, o distincție în ceea ce privește rezultatul fiecărei evaluări. Evaluările
efectuate în baza directivelor ESM și EIM prevăd cerințe procedurale, dar nu stabilesc
standarde obligatorii de mediu. Rezultatul evaluării conform Directivei privind habitatele,
pe de altă parte, are caracter obligatoriu imediat pentru autoritatea competentă și
condiționează decizia finală a acesteia.
Cu alte cuvinte, dacă evaluarea corespunzătoare nu poate stabili că planul sau proiectul
nu va afecta integritatea unui sit Natura 2000, autoritatea nu poate autoriza planul sau
proiectul ca atare, cu excepția unor situații excepționale, în care sunt îndeplinite
condițiile prevăzute de procedura de derogare prevăzută la articolul 6 alineatul (4).

Proiectele care intră sub incidența anexei I sunt cele de „baraje și alte instalații destinate reținerii sau
depozitării permanente a apei, în cazul în care noul volum de apă sau volumul suplimentar de apă reținută
sau depozitată depășește 10 milioane metri cubi” .
17
Proiectele care intră sub incidența anexei II sunt barajele și celelalte instalații destinate să rețină apa sau
să o depoziteze pe termen lung (proiecte neincluse în anexa I).
18
JO C 273, 27.7.2016, p. 1-6.
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În cazul în care trebuie efectuată o evaluare în baza Directivei privind habitatele, Curtea
de Justiție a Uniunii Europene a clarificat că Directiva ESM se aplică pe baza propriilor
merite pentru planuri și programe19.
Ghidul „Simplificarea procedurilor de evaluare de mediu pentru infrastructura
energetică – Proiecte de interes comun (PIC)”.
La fel ca toate celelalte proiecte de dezvoltare, amenajările hidroenergetice fac obiectul
mai multor proceduri de evaluare de mediu. Comisia a publicat un ghid având ca temă
simplificarea acestor proceduri diferite, în special în cazul proiectelor de interes comunitar
(PIC) în conformitate cu Regulamentul Ten-E, asigurând în același timp nivelul maxim de
protecție a mediului în conformitate cu legislația UE în domeniu.
Ghidul Comisiei conțin o serie de recomandări care, deși concepute pentru proiectele de
interes comun, sunt relevante în cazul tuturor planurilor sau proiectelor energetice,
inclusiv pentru amenajările hidroenergetice. Recomandările vizează în special:
 planificarea timpurie, „cartografierea” și delimitarea domeniului de aplicare al
evaluărilor;
 integrarea timpurie și eficace a evaluărilor de mediu și a altor cerințe de mediu;
 coordonarea procedurilor și termenele;
 colectarea datelor, schimbul de date și controlul calității;
 cooperarea transfrontalieră; și
 participarea efectivă a publicului dintr-o etapă incipientă.
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf

19

C-177/11, EU:C:2012:378, p. 19-24.
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2. Ecosistemele de apă dulce și energia hidroelectrică în UE
2.1 Starea ecosistemelor riverane și lacustre din UE
Complexitatea structurală și caracterul extrem de dinamic al râurilor și al lacurilor fac ca
acestea să fie ecosisteme excepțional de bogate, care pompează lichid vital – în acest
caz apă – unor întinderi vaste din peisajul rural înconjurător. Pe lângă faptul că sunt
habitate valoroase în sine, ele reprezintă și coridoare ecologice vitale care încurajează
dispersarea și migrația speciilor pe distanțe lungi. De asemenea, ele creează un bogat
mozaic de zone umede interconectate și dependente de apă, cum ar fi pădurile din zonele
inundabile, mlaștinile, mlaștinile alcaline și câmpiile inundabile, toate acestea contribuind
la dezvoltarea biodiversității lor globale.
Un număr semnificativ de specii de faună și floră sălbatică din Europa, printre care
aproximativ 400 de specii de apă dulce protejate în baza Directivei privind păsările și a
Directivei privind habitatele, depind de ecosistemele râurilor și ale lacurilor pentru a
supraviețui. În total, lacurile și râurile acoperă circa 4 % din suprafața terestră a siturilor
Natura 2000 (aproximativ 31 560 km2 – o suprafață mai mare decât cea a Belgiei)
desemnate pentru specii precum somonul de Atlantic (Salmo salar), vidra (Lutra lutra),
pescărușul albastru (Alcedo atthis), racul de apă dulce (Austropotamobius pallipes) sau
scoica mică de râu (Unio crassus), precum și pentru tipuri de habitate cum ar fi cursurile
de apă de la nivel de câmpie la nivel montan, pădurile aluvionare, câmpiile inundabile,
pajiștile umede și mlaștinile alcaline.
În plus, râurile reprezintă o resursă multifuncțională vitală pentru economia și bunăstarea
socială a Europei, deservind un număr semnificativ de sectoare și oferind societății
numeroase bunuri și servicii importante. Utilizarea lor intensivă a creat însă o presiune
semnificativă asupra acestei resurse valoroase în ultimii 150 de ani, doar câteva dintre
principalele râuri fiind în prezent într-o stare pe deplin naturală. În afara faptului că au fost
afectate de poluare într-o măsură mai mică sau mai mare, precum și de concentrații mari
de substanțe nutritive, care au condus la degradarea semnificativă a calității apei,
numeroase râuri au suferit și modificări ale caracteristicilor hidromorfologice, ale dinamicii
cursului natural și ale conectivității ecologice.
În 2015, raportul Agenției Europene de Mediu privind starea mediului european20 a
concluzionat că peste jumătate dintre râurile și lacurile din Europa nu atinseseră o stare
ecologică bună sau un potențial ecologic bun. În 2009, doar 43 % din corpurile de apă de
suprafață se aflau într-o stare ecologică bună sau foarte bună. Nu era de așteptat ca
situația să se îmbunătățească mult până în 2015, preconizându-se că doar 53 % dintre
corpurile de apă urmau să ajungă la o stare ecologică bună. Această situație este departe
de obiectivele stabilite de DCA.
În ceea ce privește speciile și habitatele de apă dulce protejate din UE, situația este și mai
gravă. Conform ultimului raport privind starea naturii al Comisiei Europene, referitor la
stadiul de conservare al habitatelor și al speciilor vizate de cele două directive privind
natura pentru perioada 2007-201221, aproximativ trei sferturi din speciile de apă dulce
(74 %) și din tipurile de habitate de apă dulce (73 %) se aflau într-un stadiu „nefavorabil-

20
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http://www.eea.europa.eu/soer .
http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu.
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inadecvat” sau „nefavorabil-necorespunzător”. În schimb, doar 17 % și, respectiv, 16 % se
aflau într-un stadiu „favorabil”.
Stadiu de conservare
(a) Specii (5 615 evaluări)

Stadiu de conservare
(b) Habitate (94 de evaluări)

Favorabil

Necunoscut

Nefavorabil-inadecvat

Nefavorabil-necorespunzător

Stadiul de conservare și tendințele privind speciile (a) și habitatele (b) (Directiva privind habitatele) asociate
ecosistemelor riverane și lacustre. Sursa: AEM, 2015b, rapoarte și evaluări în conformitate cu articolul 17.

Starea generală precară a râurilor din Europa reprezintă un motiv de îngrijorare
semnificativ. Este clar că multe dintre râurile Europei se află într-o stare de degradare
avansată și că mai sunt multe de făcut pentru îndeplinirea obiectivelor DCA și ale celor
două directive privind natura. Singurul mod în care se poate obține acest lucru este
acordând prioritate nu doar prevenirii deteriorării lor suplimentare, ci și
îmbunătățirii active a stării lor ecologice.
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2.2 Presiuni și amenințări la adresa ecosistemelor de apă dulce din
Europa
Corpurile de apă sunt supuse presiunii exercitate de activități extrem de variate. Presiunile
hidromorfologice în special au avut un efect major și afectează peste 40 % dintre râuri și
corpurile de apă de tranziție. Pe baza primei caracterizări a bazinelor hidrografice conform
DCA22, majoritatea statelor membre ale UE au indicat faptul că presiunile cele mai
puternice sunt legate de dezvoltarea urbană, protecția împotriva inundațiilor, producerea
de energie electrică, inclusiv hidroelectrică, navigația pe ape interioare, rectificarea și
drenarea terenurilor pentru agricultură, acestea afectând în cea mai mare măsură starea
hidromorfologică a corpurilor de apă.
Presiuni
asupra
râurilor
Fără presiuni (22)

Impacturi asupra
râurilor
Fără
impacturi
(19)
Îmbogățire
cu
materii
organice
(16)
Îmbogățire
cu
substanțe nutritive
(19)
Contaminare (18)

Surse punctuale (22)

Surse difuze (22)

Acidificare (10)
Captarea apei (19)
Hidromorfologie (22)

Habitate
modificate (16)
Alte impacturi (14)

Alte presiuni (19)
Procentajul corpurilor de apă

Procentajul corpurilor de apă

Presiuni semnificative (stânga) și impact (dreapta) asupra râurilor; numărul de state membre
incluse este indicat în paranteze (ape europene – evaluarea stării și a presiunilor pentru 2012)

Comunicarea Comisiei: Etape către o gestionare durabilă a apei în Uniunea Europeană – prima etapă în
punerea în aplicare a Directivei-cadru 2000/60/CE privind apa [COM(2007) 128 final].
22
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În ceea ce privește amenințările și presiunile asupra corpurilor de apă dulce din siturile
Natura 2000, raportul privind starea naturii identifică „modificările condițiilor corpurilor de
apă” ca fiind de departe cele mai frecvente, în comparație cu alte amenințări și presiuni.
Figura 4.37 Principalele 10 presiuni și amenințări (ca % al frecvenței) raportate pentru speciile (din Directiva privind
habitatele) asociate ecosistemelor riverane și lacustre
J02 Modificări ale condițiilor
corpurilor de apă
J03 Alte modificări suferite
de ecosisteme
H01 Poluarea apelor de
suprafață
I01 Specii alogene invazive
A02 Modificarea practicilor
de cultivare
K03 Relații faunistice
interspecii
F02 Pescuit și exploatarea
resurselor acvatice
A07 Utilizarea „pesticidelor”
în agricultură
D01 Drumuri, căi ferate și
poteci
K02 Succesiunea
vegetației/evoluția
biocenotică

Presiuni

Raportul privind starea naturii, AEM 2015
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Amenințări

Energia hidroelectrică în UE
În 2011, în Uniunea Europeană erau înregistrate aproximativ 23 000 de instalații hidroelectrice.
Marea majoritate (91 %) sunt centrale mici (cu puterea sub 10 MWh), care asigură aproximativ
13 % din producția totală de energie hidroelectrică. Centralele hidroelectrice mari, pe de altă parte,
reprezintă doar 9 % din totalul instalațiilor hidroelectrice, dar asigură aproximativ 87 % din
producția totală de energie hidroelectrică23.
Instalațiile hidroelectrice sunt concentrate adesea în zonele montane din motive tehnice, însă au
efecte majore care se extind până departe, atât asupra râurilor și lacurilor mici, cât și asupra celor
mari dintr-o mare varietate de regiuni. În cazul râurilor mai mici, chiar și o scădere mică a debitului
sau o perturbare minoră a condițiilor ecologice naturale poate avea implicații negative majore
asupra râului.
Cel mai frecvent utilizate instalații hidroelectrice sunt următoarele:
Centralele hidroelectrice amplasate pe firul apei. În sistemele hidroelectrice amplasate pe firul
apei, producția de energie electrică este determinată de debitul existent și de diferența de nivel de
pe cursul unui râu. Acest tip de instalație folosește debitul natural al cursului de apă pentru a
produce energie electrică. Nu există nicio intenție de a acumula apă și de a o folosi ulterior. Acesta
este tipul cel mai obișnuit pentru hidrocentralele mici, dar poate fi întâlnit și la cele mari.
Centralele hidroelectrice cu acumulare, pe firul apei: un rezervor de acumulare oferă
posibilitatea de a stoca apa în perioadele cu cerere scăzută, pentru a o elibera în perioadele de
vârf. Prin urmare, capacitatea de producție depinde într-o măsură mai mică de disponibilitatea
debitului apei. Astfel de rezervoare pot asigura o acumulare zilnică, sezonieră sau anuală,
permițând astfel satisfacerea cererii de energie electrică în perioadele de vârf și facilitând
integrarea în sistemul energetic a energiei produse din surse regenerabile variabile, de exemplu
din energia eoliană.
Centralele hidroelectrice cu lac de acumulare. Tradiționala centrală hidroelectrică cu lac de
acumulare are un rezervor de dimensiuni suficient de mari pentru a permite acumularea apei atât
în timpul anotimpurilor ploioase, cât și a celor secetoase. Apa se acumulează în spatele barajului și
este disponibilă oricând este necesar. O astfel de centrală poate fi utilizată eficient pe tot parcursul
anului, fie ca centrală de bază, fie ca centrală de vârf, în funcție de necesități.
Centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompare. Acestea se bazează pe rezervoare
amplasate la diferite altitudini, care fac posibilă producerea unei cantități suplimentare de energie
electrică în timpul perioadelor cu cerere foarte ridicată. Apa este pompată în rezervorul superior în
perioadele cu cerere scăzută și este eliberată prin turbine în rezervorul inferior atunci când cererea
este ridicată. Centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompare nu sunt excluse din Directiva
privind energia din surse regenerabile, însă nu sunt luate în considerare în statisticile privind
energiile din surse regenerabile.

Arcadis 2011: Producerea de energie hidroelectrică în contextul DCA a UE. DG Mediu a Comisiei
Europene. 168 p.
https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/67f12506-5494-4b7e-8742-11b70c6cd280
A se vedea și „Gospodărirea apelor, Directiva-cadru privind apa și energia hidroelectrică. Atelier de lucru
privind strategia comună de implementare”.
23
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2.3 Efectele centralelor hidroelectrice asupra ecosistemelor de apă dulce
Gama de efecte pe care le poate avea o instalație hidroelectrică asupra speciilor și
tipurilor de habitate protejate în baza celor două directive ale UE privind natura variază
considerabil de la un sit la altul. Ea depinde de caracteristicile individuale ale râului, de
starea sa fizică și ecologică – dacă este deja degradat sau încă este un teritoriu virgin,
dacă este mare sau mic, amplasat într-o zonă muntoasă sau de câmpie etc. –, precum și
de tipul și dimensiunea instalațiilor hidroelectrice și de speciile și habitatele pentru care a
fost desemnat situl respectiv. Prin urmare, este necesar ca fiecare instalație să fie
analizată separat.
Efectele pot apărea în orice etapă a ciclului de viață al instalației hidroelectrice, de la
construcția inițială până la renovare sau dezafectare sau în exploatarea și gestionarea
curentă. Ele pot duce la declinul, degradarea și fragmentarea habitatelor naturale și a
populațiilor de specii care depind de aceste habitate pentru a exista. Importanța declinului
depinde de amploarea efectelor, precum și de raritatea și vulnerabilitatea habitatelor și a
speciilor afectate.
În continuare, acest capitol descrie pe scurt seria de efecte pe care le pot avea
hidrocentralele asupra habitatelor și a speciilor, în special asupra celor care fac obiectul
directivelor UE privind natura. Operatorii care cunosc aceste tipuri de efecte și care au
înțeles complexitatea ecosistemelor riverane vor fi mai în măsură să se asigure că
activitățile lor respectă cerințele prevăzute de DCA și de directivele privind natura, precum
și să identifice potențialele situații favorabile tuturor părților, pentru a contribui la
reabilitarea râurilor deja degradate ori de câte ori este posibil.


Modificări la nivelul morfologiei râurilor și al habitatelor riverane

Orice modificare fizică a corpurilor de apă afectează procesele hidrologice normale și
întrerupe continuitatea ecologică24 a sistemelor de apă dulce, atât longitudinal, cât și
lateral, de exemplu prin deconectarea râurilor de zonele inundabile și zonele umede din
jur sau prin crearea unui efect de îndiguire în jurul hidrocentralelor.
Cea mai evidentă formă de declin al habitatelor este distrugerea lor fizică directă în
amonte sau în aval sau în zona înconjurătoare (de exemplu, ocuparea terenurilor,
inundarea, îndepărtarea vegetației riverane sau a structurilor fizice ale râului). Dar chiar și
fără ocuparea fizică a terenurilor, întreruperea proceselor hidromorfologice naturale poate
să perturbe sau să modifice condițiile biotice și abiotice care sunt vitale pentru structura și
funcționarea habitatului. În plus, ea poate duce la colonizarea habitatelor degradate de
către specii invazive, ceea ce ar putea avea ca rezultat înlocuirea faunei naturale.


Obstacole în calea migrației și a răspândirii speciilor protejate

Râurile, lacurile și zonele riverane au un rol important în răspândirea și migrația speciilor
de apă dulce, precum și în deplasările mai localizate între diversele zone de hrănire,
Detalii suplimentare sunt disponibile în Strategia comună de implementare a Directivei-cadru privind apa,
„DCA și presiunile hidromorfologice – raport tehnic – Bune practici în gestionarea impactului ecologic al
instalațiilor hidroelectrice”. https://circabc.europa.eu/sd/a/68065c2b-1b08-462d-9f07413ae896ba67/HyMo_Technical_Report.pdf .
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reproducere, odihnă și cuibărire. Ele acționează ca mici zone ecologice intermediare
(stepping stones) sau coridoare ecologice vitale în cadrul peisajului. Orice obstacole sau
impedimente în calea deplasării libere a speciilor în amonte sau în aval, oricât de mici, pot
avea consecințe majore pentru supraviețuirea acestor specii.

O serie de efecte produse de diferite instalații hidroelectrice. Sursă: Veronika Koller-Kreimel
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Instalațiile hidroelectrice pot să întrerupă sau să împiedice, direct sau indirect,
răspândirea și migrația speciilor. Cele mai evidente sunt barajele și zonele îndiguite, care
reprezintă obstacole fizice în calea migrației peștilor, împiedicându-i să călătorească în
amonte și în aval. Acestea au efecte majore asupra supraviețuirii unui număr mare de
specii de apă dulce, ducând la fragmentarea, la izolarea și, în cele din urmă, la dispariția
în special a unor populații de pești de apă dulce.
Efectul de barieră este deosebit de grav atunci când există mai multe obstacole pe un
sector de râu. Chiar și în cazul structurilor sau al obstacolelor fizice foarte mici, râurile pot
deveni rapid impracticabile. Și canalele artificiale pot fi obstacole în calea deplasării
speciilor, prin faptul că străpung și, astfel, fragmentează habitatele terestre.
De asemenea, ele pot crea legături artificiale între bazinele hidrografice, favorizând
răspândirea speciilor alogene în detrimentul celor indigene.
Deși migrația în amonte și în aval este importantă pentru toate speciile de pești,
continuitatea este esențială în special pentru speciile de pești diadromi. Migrația în
amonte este importantă cel mai mult pentru populațiile de pești anadromi și pentru
speciile de chișcari, de exemplu pentru somonul de Atlantic (Salmo salar), chișcarul marin
(Petromyzon marinus) și chișcarul de râu (Lampetra fluviatilis) sau pentru unele specii de
sturioni, precum șipul (Acipenser sturio), având în vedere nevoia lor de migrație periodică
(în mod optim, anuală) pe distanțe lungi. Migrația în aval este esențială pentru puietul
acestora și pentru peștii adulți din speciile catadrome, cum ar fi anghila (Anguilla anguilla),
care este o specie protejată în conformitate cu Regulamentul privind rezervele de
anghilă25.


Perturbarea dinamicii sedimentelor

Sedimentele reprezintă o componentă naturală a ecosistemelor acvatice, fiind esențiale
pentru funcționarea hidrologică, geomorfologică și ecologică a acestor sisteme.
Sedimentele alcătuiesc o varietate de habitate care susțin direct și indirect existența a
numeroase specii. În condiții naturale se produce permanent un transport în aval al
sedimentelor (în principal al pietrișului), ceea ce menține structura și funcția ecologică ale
râurilor. Structurile transversale, cum ar fi stăvilarele sau barajele, tind să perturbe
dinamica naturală a sedimentelor.
Rezervoarele mari pot să capteze peste 90 % din sedimentele care pătrund în ele, ceea
ce poate duce la o eroziune mai pronunțată a albiei râului și a malurilor în aval, precum și
la distrugerea locală a unor structuri hidromorfologice importante, cum ar fi bancurile de
pietriș. Lucrările de întreținere a stăvilarelor și barajelor care implică evacuarea periodică
a sedimentelor (în special vara, în condiții de deficit de apă) pot fi, de asemenea,
dăunătoare habitatelor și speciilor dacă nu sunt gestionate corespunzător.
În amonte de baraj, într-un lac de acumulare sau în porțiuni de râu îndiguite, reducerea
capacității de transport a sedimentelor determină acumularea acestora, ceea ce poate
avea un efect negativ atât asupra speciilor, cât și asupra habitatelor, de exemplu prin
favorizarea proliferării algelor și a altor buruieni acvatice care îndepărtează speciile
protejate. Acumularea de pietriș sau de sedimente nămoloase în albia râului sau în
coloana de apă poate fi deosebit de dăunătoare pentru speciile litofile, cum ar fi lipanul
(Thymallus thymallus), care folosesc aceste zone drept areal de reproducere, sau pentru
scoicile de perle de apă dulce (Margaritifera margaritifera) și scoicile mici de râu

25

Disponibil la adresa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32007R1100.
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(Unio crassus). Fenomenul este dăunător și speciilor de păsări care utilizează bancurile
de pietriș uscat ca locuri de cuibărit, precum fluierarul sau nisiparul.
Eliminarea obstacolelor din districtul hidrografic al Dunării
Aproximativ 45 % din întreruperile continuității râurilor și a habitatelor din districtul hidrografic al
Dunării au drept cauză producția de energie hidroelectrică. Pe râurile din acest district, cu zone de
captare de peste 4 000 km, au fost localizate în total 1 688 de obstacole – 600 dintre acestea sunt
baraje/stăvilare, 729 sunt rampe/praguri și 359 sunt clasificate ca fiind alte tipuri de întreruperi. În
prezent, 756 sunt semnalate ca fiind prevăzute cu ajutoare pentru migrația peștilor. 932 de
întreruperi ale continuității (55 %) reprezintă un impediment în calea migrației peștilor din 2009 și
sunt în prezent clasificate drept presiuni semnificative. Conform celui mai recent plan de
management al bazinului hidrografic al Dunării, țările dunărene intenționează să reducă în mod
semnificativ întreruperea continuității prin baraje până în 2021.

Districtul bazinului hidrografic al Dunării: Întreruperea continuității râurilor și a habitatelor – (sus) situația
actuală în 2015 (harta 1); îmbunătățiri preconizate până în 2021 (harta 2) – Sursa: PMBHD
https://www.icpdr.org/main/management-plans-danube-river-basin-published
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Modificări ale regimului de debit ecologic

Debitele ecologice reprezintă un mecanism vital pentru menținerea proceselor esențiale
specifice unor ecosisteme sănătoase în zonele de râu, de care depind speciile și
habitatele protejate din UE, și pentru asigurarea unei bune stări ecologice a corpurilor de
apă26. O modificare a debitului ecologic poate să reducă sau să degradeze întinderea
habitatului acvatic, precum și conectivitatea acestuia cu habitatele din zonele de râu.
Un debit prea mic al apei, de exemplu, poate avea numeroase efecte negative, printre
care uscarea zonelor de reproducere a unor specii de pești și de chișcari sau
împiedicarea dezvoltării icrelor și a puietului. De asemenea, migrația peștilor în amonte
poate fi împiedicată în sectoarele de râu secate, fie din cauza blocajelor produse de
debitele reduse, fie din cauza insuficienței stimulilor care încurajează migrația peștilor.
Debitele necorespunzătoare din albia originală pot provoca, de asemenea,
supraîncălzirea apei și o oxigenare insuficientă a acesteia (conform descrierii de mai sus).
Aceste circumstanțe generează condiții de viață necorespunzătoare pentru numeroase
specii, de exemplu de pești, de raci și de chișcari, de moluște bivalve sau de libelule
dependente de habitatele asociate apelor curgătoare.


Modificări ale regimului de curgere cauzate de centralele hidroelectrice cu funcționare
la vârful de sarcină

Oscilațiile puternice ale debitului de apă pot
afecta grav atât speciile, cât și habitatele
acestora, în special în râurile mici. Debitele
pulsatorii stresează organismele care trăiesc
în zonele afectate ale cursului de apă, în
special pe cele care nu pot face față
schimbărilor bruște ale nivelului apei, cum ar
fi puietul de pește ori alte organisme lente
sau statice (în special speciile de plante).
Regimul
acestor
debite
pulsatorii
influențează și comportamentul organismelor
care constituie prada speciilor protejate și, în consecință, afectează condiția lor fizică.
Efectul debitelor pulsatorii este deosebit de acut în perioadele sensibile (de exemplu,
perioadele de secetă sau de îngheț) și devine tot mai relevant în contextul schimbărilor
climatice. O altă consecință negativă a centralelor hidroelectrice cu funcționare la vârful
de sarcină constă adesea în modificarea (scăderea puternică) a temperaturii apei
evacuate în timpul perioadei de vârf. Speciile adaptate la ape cu temperatură constantă
nu pot supraviețui unor modificări bruște care durează câteva ore pe zi.


Modificări ale ciclurilor de inundații sezoniere

Uneori, se iau măsuri de modificare a albiilor cursurilor de apă pentru a se obține un
control mai bun al debitului. Intervențiile de controlare a debitului pot duce la întreruperea
ciclurilor de inundații sezoniere, provocând uneori dispariția completă a tipurilor de
26

„Debitele ecologice în punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa” –
https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031 %20%20Ecological%20flows%20%28final%20version%29.pdf .
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habitate vizate și a speciilor a căror viață este legată de aceste cicluri. Printre exemplele
de habitate afectate se numără pădurile aluvionare, iazurile temporare, brațele moarte și
râurile care formează meandre, precum și speciile asociate acestora.

PROIECTUL DE CERCETARE RIPEAK AL UNIUNII EUROPENE: Reacțiile pădurilor
riverane la debitele pulsatorii: spre o gestionare durabilă a energiei hidroelectrice
Debitele pulsatorii reprezintă modificările de scurtă durată ale debitului râului care se
produc în timpul unei zile fie din cauza pornirii, fie a opririi turbinelor pentru a produce
energie electrică în funcție de variațiile cererii de pe piață. Aceasta duce la modificarea
hidrologiei râurilor în aval și în amonte, a parametrilor hidraulici, a calității apei, a
morfologiei râurilor și, în cele din urmă, a ecosistemului fluvial. Studiile științifice
referitoare la debitele pulsatorii sunt puține la număr, iar majoritatea s-au concentrat
asupra faunei piscicole. În plus, nu există studii privind vegetația riverană.
Debitele pulsatorii pot duce la un eșec în selectarea speciilor riverane și, prin urmare,
afectează menținerea populațiilor acestor specii. Astfel, prin analiza germinației
semințelor și a performanței plantulelor, ar fi posibilă definirea relațiilor dintre debitele
pulsatorii și reacția vegetației, ceea ce ar face posibile cuantificarea, corelarea și
prognozarea reacțiilor biologice la astfel de fluctuații. Aceste relații sunt esențiale pentru
definirea obiectivă a unor praguri care să ajute la minimizarea efectelor ecologice ale
producerii de energie hidroelectrică fără a provoca pierderi semnificative de producție.
Obiectivul acestui proiect este de a evidenția gestionarea durabilă a râurilor exploatate
în scopul producerii de energie hidroelectrică. În acest scop sunt planificate studierea
aprofundată a literaturii de specialitate, analiza succesiunii de debite din diferite perioade
ale zilei, efectuarea de experimente pe teren și modelarea computerizată. Contribuțiile
finale pe care se preconizează că le va aduce proiectul sunt: (1) noi indicatori hidrologici
și ecologici (adică legați de vegetația riverană) ai impactului debitelor pulsatorii; (2) noi
modele hidroecologice de cuantificare a acestor efecte; și (3) noi măsuri eficace pentru o
exploatare durabilă a barajelor hidrocentralelor.
http://www.emg.umu.se/english/research/research-projects/responses-of-riparianforests-to-hydropeaking/


Modificări ale chimiei și temperaturii apei

Barajele pot modifica fundamental calitatea chimică, compoziția minerală și pH-ul unui râu
atât în amonte, cât și în aval, de exemplu prin acumularea de contaminanți în sedimente.
Toate aceste modificări influențează compoziția comunităților de plante și animale
prezente. Organismele mai sunt influențate și de modificările temperaturii apei, precum și
de modificările conexe ale concentrației de oxigen. Acumulările pot duce la o creștere
semnificativă a temperaturii, dar și la o scădere a acesteia în cazul în care apa este
extrasă de la adâncime.


Rănirea și uciderea exemplarelor de animale

Exemplarele de pești și de alte specii care traversează o centrală hidroelectrică pot fi
rănite sau ucise. O centrală hidroelectrică poate provoca27:
Arcadis 2011: Producerea de energie hidroelectrică în contextul DCA a UE. DG Mediu a Comisiei
Europene, 168 p.
27
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-

răniri prin contact fizic cu paletele de ghidare, cu rotorul sau cu carcasa turbinei;
răniri cauzate de fluctuațiile de presiune în timpul trecerii prin turbină;

-

blocare în grătarele de la prizele de admisie sau răniri cauzate de mașinile de
curățat;
răniri cauzate de debitul intens și de scurgerile din deversoare;
vulnerabilitate în fața animalelor de pradă, din cauza dezorientării.

-

Gradul de mortalitate poate varia de la 0 la 100 % la nivelul unei singure centrale
hidroelectrice28. Multe aspecte depind de tipul peștilor prezenți și de tipul de centrală
hidroelectrică, precum și de măsurile de atenuare aplicate. Rata de mortalitate asociată
turbinelor crește odată cu viteza și cu numărul de pale ale rotorului și este invers
proporțională cu distanța dintre pale (turbine Kaplan). Mortalitatea poate atinge și 100 %
atunci când peștii trec prin turbinele prezente în principal în centrale de înaltă presiune (de
exemplu, prin turbine Pelton).


Strămutări și perturbări

Lucrările de construcții de pe râuri pot afecta anumite specii și pot perturba ciclurile lor de
viață atât în interiorul, cât și în exteriorul siturilor Natura 2000, în special în cazul faunei și
al florei bentice, care se bazează pe o bună calitate a apei. Această situație poate afecta
capacitatea speciilor de a se reproduce, a se hrăni, a se odihni, a se răspândi sau a
migra.
Dacă ating niveluri semnificative, acestea perturbările conduce la excluderea speciilor din
zona respectivă și, prin urmare, la o utilizare deficitară a habitatului sau la o rată mai mică
de supraviețuire și/sau reproducere. În cazul speciilor rare și periclitate, chiar și
perturbările minore sau temporare pot avea repercusiuni grave asupra supraviețuirii lor pe
termen lung în regiune. Astfel de situații ar fi incompatibile cu dispozițiile privind protecția
speciilor din cele două directive privind natura.


Efecte asupra speciilor și habitatelor terestre

Centralele hidroelectrice pot avea efecte nu numai asupra speciilor și habitatelor de apă
dulce, ci și asupra speciilor și habitatelor terestre. Și în acest caz, efectele negative pot să
apară în orice moment, de exemplu în timpul construcției, al dezafectării sau al renovării
unei hidrocentrale. Aceste efecte pot fi cauzate și de infrastructurile asociate, cum ar fi
drumurile de acces, traseele conductelor sau liniile electrice proiectate pentru a conecta
instalația hidroelectrică la rețeaua de electricitate.
Pe lângă declinul, degradarea sau fragmentarea habitatelor implicate, aceste structuri ar
putea provoca moartea sau perturbarea semnificativă a speciilor terestre. De exemplu,
păsările ar putea să se ciocnească de liniile electrice aeriene și să fie electrocutate, iar
locurile lor de reproducere ar putea să fie perturbate grav de traficul regulat de pe
drumurile de acces. Asemenea efecte pot fi deosebit de însemnate atunci când centrala
hidroelectrică și infrastructurile asociate acesteia sunt situate pe traseul rutelor de migrație
sau de-a lungul unor văi înguste cu stânci folosite de păsările răpitoare sau în apropierea
unor zone umede importante frecventate de păsări.
Referințe: Ferguson, Absolon, Carlson și Sandford 2006. Transaction of the American Fisheries Society
135:139-150. Calles și Greenberg 2009. River Research and Applications 25:1268-1286. Gustafsson 2010 .
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28

2.4 Efecte cumulate
După cum s-a arătat în Raportul AEM privind starea mediului, majoritatea râurilor
europene se află în prezent într-o stare de degradare, iar majoritatea au atins un punct de
saturație care nu mai permite găzduirea de noi amenajări sau activități fără a provoca o
deteriorare suplimentară semnificativă a stării lor. Prin urmare, trebuie să se acorde o
atenție specială evaluării potențialelor efecte cumulate ale oricăror noi activități,
inclusiv ale celor asociate centralelor hidroelectrice, pe râuri în general și în cadrul siturilor
Natura 2000 în special.
Evaluarea efectelor cumulate este deosebit de importantă în cazul râurilor cvasinaturale,
în special al celor mici, care sunt vulnerabile la orice modificare a hidromorfologiei lor.
Chiar și una sau două instalații de mici dimensiuni pot provoca efecte inacceptabil de
mari, care intră în contradicție cu cerințele legale prevăzute de DCA și de cele două
directive privind natura.
Evaluarea efectelor cumulate trebuie să ia în considerare toate hidrocentralele și celelalte
amenajări din bazinul hidrografic, indiferent dacă acestea sunt situate în interiorul sau în
afara siturilor Natura 2000. Există posibilitatea ca un proiect hidroelectric să nu aibă un
efect semnificativ în sine, însă dacă efectul său se adăugă la cele ale altor activități deja
existente sau ale altor proiecte aprobate, efectele lor combinate pot deveni semnificative.
Adesea, efectele cumulate apar în timp. Prin urmare, este important ca în timpul evaluării
să se ia în considerare toate planurile sau proiectele, inclusiv cele care au fost aprobate în
trecut, dar nu au fost încă puse în aplicare sau finalizate, precum și orice presiuni și
amenințări existente. În acest context, pot fi utile informațiile disponibile în planurile de
management al bazinelor hidrografice prevăzute de DCA și în planurile de gestionare a
siturilor Natura 2000.
De asemenea, este important de precizat că un plan sau un proiect deja aprobat nu
creează o prezumție favorabilă pentru alte planuri sau proiecte care ar putea fi propuse în
viitor. De exemplu, dacă un proiect hidroenergetic nu generează un efect semnificativ și,
prin urmare, este aprobat, această aprobare nu creează prezumția că și alte amenajări
hidroenergetice ulterioare vor fi primite în mod favorabil. Dimpotrivă, aprobarea acestui
proiect ar putea însemna că râul își va atinge capacitatea de exploatare și nu va putea
tolera nicio altă amenajare ulterioară, oricât de mică.
În plus, evaluarea efectelor cumulate și combinate nu se limitează la evaluarea unor tipuri
similare de planuri sau proiecte din același sector, ci trebuie să țină seama de orice alte
tipuri de planuri sau proiecte care ar putea, în combinație cu cel analizat, să aibă un efect
semnificativ. Evaluarea potențialelor efecte cumulate trebuie să utilizeze date de referință
solide și să nu se bazeze doar pe criterii calitative. Acestea trebuie să fie evaluate ca
parte integrantă a evaluării globale și să nu fie tratate ca o problemă secundară la finalul
procesului de evaluare.
În fine, o evaluare cumulativă trebuie să ia în considerare și instalațiile deja existente pe
râu (așa-numita „încărcare preexistentă”)29. De exemplu, dacă se planifică un proiect nou
cu o turbină nouă, efectul său trebuie evaluat ținând seama de centrala hidroelectrică
existentă, chiar dacă aceasta a fost construită cu zeci de ani în urmă. Dacă efectele
cumulate sunt semnificative, proiectul nou va fi respins.

29

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-142/16.
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Recomandările Agenției Federale de Mediu din Germania privind centralele
hidroelectrice de mici dimensiuni
În Germania, aproximativ 80 % din potențialul hidroenergetic utilizabil este deja exploatat.
Potențialul tehnologic a fost, de asemenea, în mare parte epuizat. Această situație s-a
reflectat în ratele relativ scăzute ale ajutorului disponibil pentru utilizarea energiei
hidroelectrice în programele de sprijin. Prin urmare, potențialul exploatabil rămas se
regăsește mai ales în apele mici, nedezvoltate încă, practic neperturbate. În schimb,
posibilele efecte ecologice nocive asupra puținelor cursuri de apă mici rămase
neperturbate în Germania ar fi probabil considerabile.
De asemenea, astfel cum a arătat analiza macroeconomică a raportului cost-beneficiu, și
costurile economice pot fi considerabile în comparație cu beneficiul obținut. Cu cât
capacitatea instalației este mai mică și cursul de apă este mai natural, cu atât mai puțin
favorabilă este analiza cost-beneficiu. Evaluările economice arată că, în special în cazul
centralelor hidroelectrice mici cu o capacitate de până la 100 kW, în toate cele trei
situații – construcție nouă, modernizare și reactivare –, costul producerii de energie este
mai mare decât ratele de plată în baza Legii privind energia din surse regenerabile. Prin
urmare, în multe cazuri, chiar și în condiții favorabile, producerea de energie electrică
într-un mod rentabil din punct de vedere economic este un obiectiv greu de atins.
Considerațiile economice arată că o subvenție care acoperă costurile de funcționare ale
centralelor hidroelectrice mici – în special pe ale celor cu o capacitate mai mică de 100 kW –
conduce la costuri macroeconomice ridicate pentru evitarea emisiilor de CO2. Pe fondul
efectelor ecologice negative, exploatarea suplimentară a potențialului centralelor
hidroelectrice mici nu reprezintă o prioritate din punctul de vedere al protecției climei.
Având în vedere dispozițiile legale în vigoare și cerințele Directivei-cadru a CE privind
apa, au fost prezentate următoarele recomandări:
 ținând cont de eficiența lor mai ridicată, în general trebuie să se acorde prioritate
centralelor hidroelectrice de mari dimensiuni față de instalațiile mici și de
microinstalațiile destinate utilizării secundare pe ape deja amenajate și îndiguite.
Atunci când se dezvoltă o capacitate hidroenergetică, în centrul atenției trebuie să se
afle optimizarea acesteia;
 în cazul apelor practic neperturbate sau pentru care se planifică renaturalizarea
ar trebui să se renunțe la utilizarea energiei hidroelectrice;
 construcția și reactivarea centralelor hidroelectrice mici nu pune probleme la
stăvilarele existente care nu pot fi demolate, în special atunci când se pot realiza
totodată și îmbunătățiri ecologice – de exemplu, repermiterea trecerii libere a peștilor;
 la reactivarea instalațiilor care nu sunt în exploatare în prezent și la reînnoirea
drepturilor de utilizare a apelor ar trebui să se țină seama într-o măsură mai mare de
preocupările legate de protecția apelor și să se prevadă anumite condiții (de exemplu,
scări de pești funcționale, un debit de apă dinamic minim garantat din punct de vedere
structural, excluderea viiturilor rapide în aval de baraje);
 în cazul instalațiilor noi trebuie să se evite îndiguirea unui corp de apă pentru
deviere. Ar trebui alese metode constructive care să devieze apa folosită astfel încât
să se mențină curgerea liberă a cursului de apă și să se păstreze caracterul acestuia
(de exemplu, priză de apă laterală cu o structură de deviere în corpul de apă). Trebuie
să se elaboreze cerințe privind debitul minim și măsurile de evitare a rănirii peștilor din
cauza turbinelor. Viiturile rapide în aval de baraje trebuie să fie excluse.
Rezumat din: Hydroelectric Power Plants as a Source of Renewable Energy – legal and
ecological aspects (Centralele hidroelectrice ca sursă de energie regenerabilă – aspecte
juridice și ecologice) – Umweltbundesamt, noiembrie 2003
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2544.pdf
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2.5 Distincția dintre efectele semnificative și cele nesemnificative
Identificarea gamei de efecte asupra speciilor și a habitatelor care pot fi afectate de un
plan sau proiect de amenajare hidroenergetică reprezintă primul pas al oricărei evaluări a
impactului. În continuare trebuie să se stabilească dacă efectul este semnificativ sau nu,
ținând seama de obiectivele de conservare ale sitului Natura 2000. În mod evident,
evaluarea importanței trebuie realizată separat în fiecare caz, în funcție de speciile și
habitatele relevante pentru sit, precum și de caracteristicile exacte ale proiectului în sine,
și pe baza unei expertize științifice solide (a se vedea capitolul 5).
Pentru unele specii, pierderea câtorva exemplare poate fi nesemnificativă, însă pentru
altele poate avea consecințe grave. Importanța efectelor este influențată de dimensiunea,
distribuția, aria de extindere, strategia de reproducere și durata de viață a unei populații,
iar acestea variază de la un sit Natura 2000 la altul, chiar dacă este vorba de situri
desemnate pentru aceeași specie. De asemenea, trebuie luată în considerare
interconectivitatea efectelor. De exemplu, ocuparea terenurilor ar putea să nu fie, în sine,
semnificativă pentru o anumită specie, dar în combinație cu perturbările majore ale
debitelor naturale ale râurilor, impactul poate deveni semnificativ.
Evaluarea importanței trebuie să se facă pe o scară geografică adecvată. În cazul
speciilor migratoare care se deplasează pe distanțe foarte lungi (cum ar fi somonul de
Atlantic, Salmo salar), efectul produs într-un anumit sit poate avea consecințe asupra
speciei pe o arie geografică mai extinsă (bazin hidrografic). În mod similar, în cazul
speciilor care ocupă teritorii întinse sau care își schimbă modul de utilizare a habitatului,
ar putea fi necesar ca efectele potențiale să fie luate în considerare la scară regională și
nu doar la scară locală.
Obiectivele de conservare a siturilor Natura 2000 sunt de asemenea esențiale pentru a se
stabili dacă există un posibil efect semnificativ. Acest lucru este confirmat de hotărârea
Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza Waddenzee30, punctul 49: „[...] atunci când
un plan sau un proiect care nu are legătură directă cu gestionarea unui sit sau nu este
necesar pentru gestionarea sa riscă să compromită obiectivele de conservare a sitului
respectiv, trebuie să se considere că acesta poate afecta în mod semnificativ situl
respectiv. Aprecierea unui astfel de risc trebuie realizată în lumina caracteristicilor și a
condițiilor de mediu specifice ale sitului vizat de un astfel de plan sau proiect.”
Evaluarea corespunzătoare trebuie să se bazeze pe cele mai bune date disponibile.
Poate fi necesară efectuarea unor studii pe teren specifice sau derularea unor programe
de monitorizare cu câtva timp înainte de realizarea proiectului. Investitorii trebuie să poată
anticipa acest lucru în planificarea lor și să se asigure că datele relevante din
monitorizarea biologică și hidrologică includ informații despre toate aspectele importante
(ciclul de viață și variabilitatea sezonieră). Aceste de studii pot dura uneori câțiva ani
pentru a putea să capteze suficient ciclul de viață al speciilor și al tipurilor de habitate în
cauză (pentru detalii, a se vedea capitolul 5).

30

Hotărârea C-127/02 a Curții de Justiție a Uniunii Europene.
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Orientări privind stabilirea pragurilor de importanță în Germania
În Germania, la fel ca și în alte țări, având în vedere nivelul ridicat de subiectivitate, a fost
dificil să se evalueze importanța efectelor asupra caracteristicilor-țintă ale siturilor Natura
2000, lucru care reprezintă nucleul unei evaluări corespunzătoare. Drept urmare, de multe
ori autoritățile competente nu au avut certitudinea științifică rezonabilă necesară pentru a-și
susține deciziile privind autorizarea unui plan sau a unui proiect și au ajuns să se confrunte
cu riscuri de natură juridică. Pentru a soluționa această problemă și pentru a asigura o mai
mare uniformitate și coerență a evaluării importanței impactului în practică, Agenția federală
germană pentru protecția naturii (BfN) a comandat un proiect de cercetare în vederea
elaborării unor norme și convenții testate din punct de vedere științific pentru toate tipurile
de habitate și specii enumerate în Directiva privind păsările și în Directiva privind habitatele
care sunt prezente în Germania31. Ghidul rezultat a fost publicat în 2007.
Elaborarea ghidului a pornit de la premisa că orice declin permanent al tipurilor de habitat
și al habitatelor speciilor prezente într-un sit Natura 2000 ar trebui considerat impact
semnificativ. În schimb, un anumit nivel de declin ar putea fi tratat ca fiind nesemnificativ
pentru unele tipuri de habitat și specii, în anumite condiții. Ghidul prezintă praguri și criterii
convenite în mod științific pentru determinarea importanței, bazate aspecte calitative și
funcționale, nu doar pe criterii cantitative.
Astfel, pentru ca un impact să fie considerat nesemnificativ, trebuie îndeplinite toate
condițiile următoare:
- caracteristicile specifice ale habitatului respectiv sau ale habitatului speciei respective
sau ale habitatelor esențiale ale unei specii tipice trebuie să rămână nemodificate;
- să nu se depășească valorile orientative ale „pierderii absolute de suprafață din
punct de vedere cantitativ”;
- suplimentar, să nu se depășească valoarea de 1 % pentru „pierderea relativă de
suprafață din punct de vedere cantitativ”;
- efectele cumulate cu cele ale altor proiecte să nu depășească valorile pragurilor de
mai sus; și
- să nu apară efecte cumulate cu cele ale altor factori.
Pentru cea de a doua liniuță s-au creat 7 clase de mărime pentru habitate și 8 pentru
specii, acestea reprezentând intervalele în care se situează valorile de prag pentru fiecare
tip de habitat/specie; iar pentru fiecare clasă s-au stabilit 3 grade, considerate valori de
prag. În practică, aceasta înseamnă că pentru 21 dintre cele 91 de tipuri de habitate
prezente în Germania nu se poate accepta nicio pierdere, în timp ce pentru restul
habitatelor o anumită pierdere poate fi considerată nesemnificativă, dacă se încadrează în
aceste clase și grade de mărime. Pentru 16 dintre cele 53 de specii din anexa II și pentru
20 dintre cele 98 de specii menționate în Directiva privind păsările nu există valori de prag
orientative – cu alte cuvinte, este foarte probabil să nu se accepte niciun fel de impact.
Toate aceste concluzii/cifre/praguri au exclusiv un rol orientativ. Aceasta înseamnă că
pentru fiecare evaluare corespunzătoare este necesară o abordare specifică.
De la publicarea sa, ghidul a fost testat cu succes în instanțele din Germania și în prezent
se aplică în întreaga țară.
http://www.bfn.de/0306_ffhvp.html
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Lambrecht H., Trautner J. (2007) Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der
Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP — Endbericht zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007.
(Sistem informatic specializat și norme specializate pentru evaluarea importanței în cadrul evaluării
corespunzătoare – Raport final, partea Norme specializate, stadiu final iunie 2007. În limba germană).
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Scările utilizate de experții autorizați să efectueze evaluări corespunzătoare în
Republica Cehă
O problemă practică este reprezentată de scara utilizată pentru aprecierea importanței
efectelor în cursul evaluării corespunzătoare. Nu există orientări cu caracter obligatoriu,
însă pe baza experienței practice îndelungate, experților autorizați prin lege să efectueze
evaluările corespunzătoare în Republica Cehă li s-a recomandat să folosească
următoarea scară32: Importanța impactului trebuie să fie evaluată în funcție de fiecare
caracteristică-țintă a sitului respectiv. Dacă impactul asupra unei singure caracteristicițintă este marcat cu „-2”, aceasta înseamnă automat că integritatea sitului este afectată și
că un astfel de proiect nu trebuie să primească autorizație în cadrul procedurii prevăzute
la articolul 6 alineatul (3).
Valoare Termen
Descriere
Exemple
Impact negativ semnificativ.
-2
Impact
Perturbarea rutelor
Punerea
în
aplicare
a de migrație în zonele
negativ
semnificati planului/proiectului este exclusă
de reproducere a
v
Perturbare semnificativă sau impact speciilor de pești
distrugător asupra habitatului sau a anadromi.
populației dintr-o specie sau a unei părți Distrugerea
substanțiale
a
acestora;
perturbare habitatului
prin
semnificativă a necesităților ecologice ale inundațiile
cauzate
habitatului sau ale speciei; impact de un baraj nou.
semnificativ asupra habitatului sau asupra Modificări hidrologice
dezvoltării naturale a unei specii. În cauzate de o deviere
anumite condiții, impactul poate fi redus care
influențează
prin măsuri de atenuare.
semnificativ
populația.
-1
Impact
Impact
negativ Modernizare –
limitat/moderat/nesemnificativ. Punerea în folosirea
negativ
de
aplicare a planului/proiectului nu este tehnologii mai puțin
moderat
exclusă.
dăunătoare
pentru
Impact problematic moderat asupra pești, crearea de
habitatului sau a populației dintr-o specie; pasaje pentru pești în
perturbare moderată a
necesităților cadrul obstacolelor
ecologice ale habitatului sau ale speciei; existente.
impact marginal asupra habitatului sau Impact asupra unor
asupra dezvoltării naturale a unei specii.
părți marginale ale
Poate fi eliminat prin măsuri de atenuare, populației.
însă aplicarea acestor măsuri nu poate fi Influențarea
unui
impusă decât dacă legislația națională habitat obișnuit în
prevede dispoziții în acest sens.
zona înconjurătoare.
0
Impact
Nu se poate demonstra faptul că În afara zonei vizate.
zero
planul/proiectul ar avea un impact.
+1
Impact
Impact favorabil moderat asupra habitatului Transformarea unei
pozitiv
sau
a
populației
dintr-o
specie; centrale
moderat
îmbunătățire moderată a necesităților hidroelectrice
cu
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Această scară este recomandată și utilizată de experții autorizați prin lege pentru efectuarea evaluărilor
corespunzătoare în Republica Cehă începând din 2007 –
http://www.mzp.cz/cz/hodnoceni_vyznamnosti_vlivu_koncepci .
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ecologice ale habitatului sau ale speciei;
impact favorabil moderat asupra habitatului
sau asupra dezvoltării naturale a unei
specii.
+2

Impact
pozitiv
semnificati
v

Impact favorabil semnificativ asupra
habitatului sau a populației dintr-o specie;
îmbunătățire semnificativă a necesităților
ecologice ale habitatului sau ale speciei,
impact favorabil semnificativ asupra
habitatului sau asupra dezvoltării naturale
a unei specii.
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funcționare la vârf de
sarcină în centrală
hidroelectrică pe firul
apei, fără stăvilar sau
baraj.
Demolarea centralei
hidroelectrice.

3. Exemple de bune practici de atenuare a efectelor și aplicarea
de măsuri de restaurare ecologică în sectorul energiei
hidroelectrice
3.1 Urmărirea atingerii celei mai bune stări ecologice care poate fi
obținută pentru râuri în contextul energiei hidroelectrice
Astfel cum s-a menționat în capitolul anterior, puține dintre marile râuri ale Europei rămân
într-o stare relativ naturală, ele fiind modificate din punct de vedere fizic de-a lungul anilor
dintr-o mare varietate de motive, printre care și producerea de energie hidroelectrică. Prin
urmare, modernizarea centralelor hidroelectrice existente ar trebui să aibă prioritate
față de construirea de centrale noi în scopul îmbunătățirii amprentei ecologice.
Se pot lua o serie de măsuri pentru a atenua efectele negative ale centralelor
hidroelectrice asupra ecosistemelor riverane și asupra habitatelor și a speciilor din jurul
acestora, precum și pentru a ajuta la îmbunătățirea stadiului lor de conservare. Aceasta
reprezintă o etapă majoră înspre atingerea obiectivelor DCA și ale celor două directive
privind natura.
De asemenea, ar trebui să se caute posibilități de dezafectare a instalațiilor ineficiente sau
învechite și de eliminare completă a acestora din sistemul hidrografic. Trebuie precizat că,
în conformitate cu DCA, acțiunea implicită care trebuie întreprinsă în cazul degradării unui
corp de apă de către o instalație existentă constă în readucerea râului la o stare ecologică
bună. Se pot face modificări fizice semnificative doar dacă acestea servesc și unui scop
legitim care nu poate fi atins prin alte opțiuni mai bune din punct de vedere ecologic [a se
vedea articolul 4 alineatul (3) din DCA pentru mai multe detalii referitoare la condițiile
pentru desemnarea unui corp de apă drept puternic modificat sau artificial, precum și
ghidurile aferente].
Posibilitățile de modernizare tehnică a instalațiilor hidroelectrice și de introducere a
măsurilor de restaurare ecologică trebuie să fie evaluate de la caz la caz, ținându-se
seama de efectele lor cumulate. Tipul măsurilor ecologice care pot fi puse în aplicare
depinde în foarte mare măsură de circumstanțele locale, precum starea râului, alte
presiuni existente de-a lungul râului și instalațiile deja amenajate, precum și de tipul
speciilor și al habitatelor prezente.

3.2 Abordarea centralelor hidroelectrice existente care au efect negativ
asupra unui sit Natura 2000
Instalațiile hidroelectrice existente amplasate în cadrul sau în apropierea unor situri
Natura 2000 sau care au efecte negative asupra unor astfel de situri trebuie să fie
întotdeauna conforme cu dispozițiile articolului 6 alineatul (2) din Directiva privind
habitatele. Mai precis, articolul 6 alineatul (2) impune obligația asigurării faptului că
situl nu se deteriorează comparativ cu starea sa la momentul primei desemnări ca
sit Natura 2000. Aceasta înseamnă că statele membre trebuie să ia toate măsurile
corespunzătoare pe care le-ar putea lua în mod rezonabil pentru a se asigura că
habitatele nu sunt deteriorate și/sau că speciile nu sunt perturbate în mod semnificativ.
Cu alte cuvinte, statele membre au următoarele obligații legale:
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să investigheze amenințările și presiunile cauzate de prezența instalațiilor
hidroelectrice asupra speciilor și tipurilor de habitate pentru care a fost desemnat
situl; și
să ia măsurile de remediere necesare în cazul în care aceste presiuni existente
produc un declin sau o degradare a speciilor vizate și a habitatelor prezente.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat această cerință în cauza Owenduff
(C-117/00)33, în care a hotărât că dispozițiile articolului 6 alineatul (2) au fost încălcate
deoarece nu s-au adoptat măsuri de prevenire a deteriorării habitatelor unor specii pentru
care fusese desemnată o arie de protecție specială (APS). Mai multe cauze ale CJUE34
au clarificat și mai detaliat tipul regimului de protecție legală care trebuie să fie instituit
pentru respectarea articolului 4 alineatele (1) și (2) din Directiva privind păsările și a
articolului 6 alineatul (2) din Directiva privind habitatele. Se accentuează în mod special
necesitatea unui regim juridic specific, coerent și complet, capabil să asigure
gestionarea durabilă și protejarea efectivă a siturilor în cauză (C-293/07).
Curtea a identificat o încălcare a obligațiilor și în cazuri în care regimul instituit era „prea
general și nu se referea în mod specific la APS sau la speciile care trăiesc în ea”
(C-166/04), dacă măsurile luate erau „prea parțiale și izolate, dintre acestea numai unele
favorizând conservarea populațiilor de păsări menționate, neconstituind însă un ansamblu
coerent” (C-418/04) sau dacă ariile de protecție specială făceau obiectul unor „regimuri
juridice eterogene, care nu confereau APS-urilor suficientă protecție” (C-293/07). De
asemenea, s-a considerat că măsurile pur administrative sau voluntare nu sunt suficiente
pentru respectarea articolului 6 alineatul (2) (C-96/98).
Trebuie precizat că, pentru siturile Natura 2000, articolul 6 alineatul (1) din Directiva
privind habitatele mai impune statelor membre să adopte măsuri de conservare în
conformitate cu necesitățile ecologice ale tipurilor de habitate din anexa I și ale speciilor
din anexa II prezente pe teritoriul siturilor respective. Aceasta înseamnă că instalațiile
hidroelectrice trebuie să fie conforme și cu orice obiectiv de conservare mai ambițios
decât cerința de nedeteriorare prevăzută la articolul 6 alineatul (2). De asemenea, ele
trebuie să fie integrate în programul de măsuri din planul de management al bazinului
hidrografic.
Directiva privind habitatele nu obligă, dar încurajează autoritățile responsabile cu protecția
naturii să întocmească planuri de management pentru siturile Natura 2000 în strânsă
colaborare cu părțile interesate locale și cu proprietarii de terenuri vizați, să identifice
amenințările și presiunile asupra fiecărui sit Natura 2000 și să determine împreună
măsurile de conservare necesare care trebuie puse în aplicare.
Buna comunicare dintre operatorii centralelor hidroelectrice și autoritățile și/sau
organismele însărcinate cu realizarea planurilor de management este esențială și poate
conduce la includerea unor măsuri care pot fi benefice atât pentru obiectivele de
conservare, cât și pentru exploatarea instalațiilor hidroelectrice.

A se vedea și C-75/01, C-418/04, C-508/04.
A se vedea și cauzele C-166/97, C-96/98, C-57/89, C-44/95, C-75/01, C-415/01, C-6/04,
C-508/04, C-241/08, C-491/08, C-90/10.
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3.3 Introducerea măsurilor de atenuare și restaurare ecologică
Atât la centralele hidroelectrice existente, cât și la cele noi se poate introduce o gamă
largă de măsuri pentru reducerea efectelor ecologice ale acestora35. Măsurile pot să
atenueze efectele potențiale înainte ca acestea să aibă loc sau pot să repare daunele
deja produse. Ele pot să implice, de exemplu, următoarele:
-

refacerea continuității râului și a migrației peștilor, de exemplu prin înlăturarea
structurilor vechi sau învechite sau prin construirea de pasaje pentru pești;

-

reducerea mortalității peștilor, de exemplu prin instalarea de grătare la prizele de
admisie și prin montarea unor turbine special adaptate;

-

restabilirea unui debit ecologic cu variabilitate adecvată (incluzând atenuarea debitelor
reduse, a debitelor dinamice, a fluxurilor de pești și a schimbărilor bruște ale debitului)
și a unei dinamici a sedimentelor care să îmbunătățească structura și funcționarea
habitatelor de apă dulce.

De asemenea, se pot introduce o gamă largă de măsuri care să ducă în mod activ la
restaurarea, reconectarea sau recrearea habitatelor riverane naturale valoroase și a
habitatelor în care trăiesc specii rare și periclitate, pentru a se aduce o contribuție pozitivă
netă la îmbunătățirea stării ecologice a râului, în conformitate cu obiectivele DCA și ale
directivelor privind natura. Tipul de măsură ales va depinde în mare parte de starea
ecologică a corpului de apă în cauză, de tipul instalației hidroelectrice prezente, de alte
presiuni și amenințări, precum și de costul global și de potențialul general de îmbunătățire
a randamentului și a capacității de producție a instalației hidroelectrice.
După punerea în aplicare a măsurilor ar trebui să se instituie sisteme de monitorizare care
să asigure obținerea efectului dorit și, dacă acest lucru nu se întâmplă, să se ia măsuri de
remediere a eventualelor deficiențe.
Diferența dintre atenuare, compensare și restaurare ecologică
Măsurile de atenuare sunt legate direct de efectele probabile și fac parte din proiect sau
sunt introduse de autoritate drept condiție pentru autorizarea unui plan sau a unui proiect.
Pe baza principiului precauției, acestea sunt concepute să elimine efectele negative
probabile, să le prevină sau să le reducă până la un nivel la care nu vor mai afecta
integritatea sitului. În momentul adoptării deciziei de autorizare a realizării proiectului,
măsurile de atenuare din cadrul acestuia trebuie să elimine orice îndoială rezonabilă din
punct de vedere științific în raport cu lipsa efectelor negative asupra integrității sitului vizat36.
Măsurile compensatorii au rolul de a compensa orice daună care ar putea fi produsă de
proiect. Ele pot fi luate în considerare, în baza articolului 6 alineatul (4), doar dacă planul
sau proiectul a fost acceptat ca fiind necesar din motive cruciale de interes public major și
doar dacă nu există alte soluții alternative (a se vedea secțiunea 5).
Măsurile de restaurare ecologică nu sunt neapărat legate de o evaluare a impactului asupra
mediului și sunt concepute să aibă o contribuție pozitivă netă la îmbunătățirea stării ecologice a
unui râu deja degradat, în conformitate cu obiectivele DCA și ale directivelor privind natura.
Este important de observat diferența semnificativă dintre măsurile de atenuare și cele de compensare sau
de restaurare ecologică (a se vedea secțiunea 5.3, pagina 80).
36
A se vedea Hotărârea CEJ în cauza 142/16, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&num=C142/16, discutată la pagina 45. A se vedea și pagina 47, pentru exemple de posibile măsuri de atenuare
pentru energia hidroelectrică.
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Tabel: Prezentare generală a celor mai răspândite măsuri de atenuare a efectelor
acumulării apei
Modificări
hidromorfologice

Impact ecologic
principal

Atenuare
legată de...

Variante de măsuri
de atenuare

Întreruperea sau
reducerea continuității
râului pentru migrația
peștilor în amonte

Peștii: absența sau
reducerea abundenței
populațiilor de pești
migratori și de alți pești
de apă curgătoare
Peștii: absența sau
reducerea abundenței
populațiilor de pești
migratori și de alți pești
de apă curgătoare

Continuitatea
în amonte
pentru pești

- Rampă
- Pasaj pentru pești
- Canal de derivație

Continuitatea
în aval pentru
pești

Abundență redusă a
speciilor de plante și
de animale.
Modificări ale
compoziției speciilor
de plante și animale
Absența peștilor
migratori sau
reducerea abundenței
lor

Debitul scăzut

- Turbine mai puțin
dăunătoare pentru
pești
- Grătare pentru
pești
- Canal de derivație
- Pasaj pentru pești
- Suplimentarea
debitului
- Schimbări în
morfologia râului

Fluxul de pești

Asigurarea fluxului
de pești

Modificarea/reducerea
abundenței speciilor
de pești și de
nevertebrate

Debitul variabil

- Variabilitate pasivă
a debitului
- Variabilitate activă
a debitului

Reducerea abundenței
speciilor de plante și
animale din cauza
rămânerii pe uscat și a
luării de către ape

Schimbările
bruște ale
debitului

- Echilibrarea
rezervoarelor
(intern)
- Relocarea
canalului de fugă
- Reducerea
debitului
- Modificarea
morfologiei râului
- Echilibrarea
rezervoarelor
(extern)

Compoziție modificată
sau dezvoltare a
comunităților de
macronevertebrate și
de pești sau

Modificările
fizico-chimice

- Priză flexibilă
- Prize multiple
- Gestionarea
nivelului
rezervoarelor

Întreruperea sau
reducerea continuității
râului pentru migrația
peștilor în aval

Debite extrem de mici
sau debite reduse pe
perioade îndelungate,
din cauze artificiale

Pierderea sau
diminuarea debitelor
astfel încât acestea nu
sunt suficiente pentru
declanșarea și
susținerea migrării
peștilor
Pierderea, diminuarea
sau absența debitelor
cu variabilitate
suficientă pentru
spălarea albiei
Schimbări bruște ale
debitului (inclusiv
debite pulsatorii)

Modificarea condițiilor
fizico-chimice generale,
atât în amonte, cât și în
aval (de exemplu,
temperatură,
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Modificări
hidromorfologice

Impact ecologic
principal

Atenuare
legată de...

Variante de măsuri
de atenuare

suprasaturare etc.)

mortalitate la pești

Întreruperea sau
reducerea continuității
râului din perspectiva
sedimentelor, ceea ce
determină modificări în
compoziția substratului

Reducerea abundenței
de pești și de
nevertebrate și
modificări în
compoziția speciilor

Modificările
sedimentelor

- Spargere
mecanică a patului
dur al albiei râului
- Înlăturarea
sedimentelor
- Reintroducerea
sedimentelor
(structurile prizelor)
- Reintroducerea
sedimentelor
(rezervoare)
- Restaurarea
proceselor de
eroziune laterală
- Introducerea unor
curenți de antrenare

Modificări artificiale
extreme ale nivelului
lacurilor, reduceri ale
calității și suprafeței
apelor de mică
adâncime și a
habitatului din zona
malului

Reducerea abundenței
speciilor de plante și
de animale.
Modificări ale
compoziției speciilor

Modificarea
nivelului
lacurilor

- Reducerea captării
apei
- Creșterea
afluxurilor
- Crearea de golfuri
- Administrarea
habitatelor de pe
mal sau din apele
de mică adâncime
- Conectivitate cu
afluenții
- Insule plutitoare
artificiale

Maluri uscate și debit
scăzut al cursului de
apă – râu îndiguit

Modificări ale
compoziției speciilor
de plante și animale
(de exemplu,
favorizarea speciilor
intolerante la
perturbări sau a
speciilor de apă
stătătoare)

Râurile
îndiguite
(îndiguiri)

- Canal de derivație
- Reducerea
nivelului de
acumulare
- Îmbunătățiri ale
habitatului din
canalul râului
- Reconectare
laterală

Sursa: Adaptare după tabelul 3 din raportul grupului de lucru ECOSTAT privind o
înțelegere comună a măsurilor de atenuare utilizate pentru obținerea unui potențial
ecologic bun al corpurilor de apă puternic modificate, partea a 2-a: Impactul acumulării
apei37
37

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-usingmitigation-measures-reaching-good-ecological.

39

În instalațiile hidroelectrice se acordă adesea o atenție deosebită paletei de tehnici
potențiale care pot fi utilizate pentru restabilirea sau ușurarea deplasării în amonte și în
aval a peștilor și a altor specii din fauna acvatică a sistemelor hidrografice. Aceasta este o
știință în curs de dezvoltare, în care se încearcă și se reevaluează în mod regulat o mare
varietate de tehnici și soluții inovatoare. Ea nu reprezintă însă un panaceu.
Există prea multe exemple de ajutoare pentru migrația peștilor care au fost puse în
aplicare ca presupusă măsură de atenuare, dar care s-au dovedit ineficiente sau chiar
dăunătoare pentru populațiile de pești pe care ar fi trebuit să le ajute. Cauza ar putea fi
proiectarea defectuoasă a dispozitivelor și nepotrivirea acestora cu scopul urmărit sau
faptul că nu s-au luat în considerare efectele cumulate ale altor obstacole deja existente
de-a lungul aceluiași sector de râu. O altă cauză poate consta în nerespectarea condițiilor
de întreținere sau gestionare a dispozitivelor sau în lipsa unui sistem de monitorizare care
să verifice dacă dispozitivul acționează așa cum a fost proiectat.
De aceea, este important să se asigure nu doar construirea unui pasaj pentru pești
sau a unei turbine adaptate în conformitate cu evoluțiile de ultimă oră din acest
sector și cu cele mai bune practici ale momentului, ci și instituirea unui sistem de
monitorizare riguros, care să ofere informații despre eficacitatea măsurii. În
general, monitorizarea ar trebui să demonstreze că dispozitivul permite intrarea în
pasaj a tuturor speciilor din râu și că marea majoritate (de exemplu, 85 %) pot ieși
de acolo în viață.
În cazul pasajelor pentru pești, acolo unde este posibil ar trebui să fie preferate pasaje
asemănătoare celor naturale, pentru că regula generală este că un pasaj este cu atât mai
eficient cu cât este mai apropiat de natură. Alegerea celui mai adecvat tip de pasaj pentru
pești (de exemplu, fantă verticală, derivație, rampă cu pietre, lift) depinde în mare măsură
de condițiile locale (înălțimea obstacolului, natura cursului de apă, accesibilitatea locurilor
învecinate etc.) și impune realizarea unui studiu atent în fiecare caz în parte.
În mod similar, impactul turbinelor asupra peștilor este de obicei semnificativ, dar uneori el
poate fi redus prin anumite adaptări aduse geometriei și modului de funcționare al
turbinelor. Însă utilizarea acestor turbine adaptate nu oferă deocamdată garanția că niciun
pește nu va fi omorât sau că turbina nu mai reprezintă un obstacol în calea migrației. Din
nou, eficacitatea trebuie judecată și monitorizată de la caz la caz.
La planificarea pasajelor pentru pești sau a turbinelor adaptate ar trebui să se țină seama
și de evaluarea efectului cumulat al obstacolelor din sistemul hidrografic extins.
Construirea unui pasaj pentru pești în lungul unui râu plin de obstacole se poate dovedi
atât costisitoare, cât și ineficientă. Prin urmare, este important să se analizeze din punct
de vedere strategic toate obstacolele de pe sectorul de râu respectiv, pentru a se lua o
decizie cu privire la cea mai bună măsură de remediere.
În sfârșit, este esențial să existe un plan de întreținere periodică pentru toate
construcțiile noi. Pe termen mediu și lung, multe pasaje pentru pești sau turbine își vor
pierde eficacitatea dacă nu vor fi întreținute cu o frecvență suficient de regulată.
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Când se consideră că o scară de pești reprezintă o măsură de atenuare adecvată?
Aprecierile CJUE în Hotărârea pronunțată în cauza 142/16 referitoare la centrala pe
cărbune din Moorburg
Centrala pe cărbune din Moorburg este situată în portul Hamburg, pe malul sudic al
brațului sudic al fluviului Elba. Este o rută de migrație pentru anumite specii de pești care
figurează în anexa II la Directiva privind habitatele și, prin urmare, are o funcție importantă
pentru o serie de zone Natura 2000 situate în amontele barajului Geesthacht (Germania),
ale căror obiective de conservare cuprind speciile respective. Aceste zone se întind pe o
distanță de până la aproximativ 600 km de centrală. Barajul Geesthacht este situat pe
culoarul Elbei, între centrala Moorburg și zonele Natura 2000.
Autorizația de construire a centralei Moorburg, eliberată la 30 septembrie 2008, a fost
precedată de o evaluare a efectelor asupra mediului, în temeiul legislației germane a
apelor. Această evaluare a stabilit că autorizația este compatibilă cu obiectivele de
conservare a zonelor Natura 2000, întrucât operatorul a fost de acord să instaleze o a
doua scară de pești la aproximativ 30 km de centrală, la barajul Geesthacht. Prin urmare,
s-a intenționat să se contracareze pierderile de specimene de pești în timpul funcționării
mecanismului de răcire, care extrage din râu cantități mari de apă pentru răcirea centralei
Moorburg (denumită în continuare „scara de pești”). În plus, evaluarea efectelor menționa
supravegherea în mai multe etape, pentru a verifica eficacitatea pasajului pentru pești.
Comisia a considerat că autoritatea în cauză a considerat în mod eronat scara de pești
drept măsură de atenuare.
Aprecierea Curții:
„Pentru a se asigura că proiectul de construire a centralei Moorburg nu urma să aibă
efecte negative asupra integrității zonelor Natura 2000 în cauză, autorităților germane le
revenea sarcina să țină seama de măsurile de protecție integrate în acest proiect de
construcție. În această privință, conform jurisprudenței constante, aplicarea principiului
precauției în cadrul punerii în aplicare a articolului 6 alineatul (3) din Directiva habitate
impune autorității naționale competente să țină cont în special de măsurile de protecție
incluse în proiectul respectiv care urmăresc evitarea sau reducerea eventualelor
efecte nocive cauzate în mod direct acestuia pentru a se asigura că nu afectează
integritatea sitului respectiv ([...] C-521/12, [...] C-387/15 și C-388/15 [...]).
În speță trebuie arătat că din dosarul trimis Curții reiese că [...] această scară de pești ar
permite o creștere a stocurilor de pești migratori, oferind acestor specii posibilitatea de a
ajunge mai rapid în zonele lor de reproducere de pe cursul mediu și de pe cursul superior
al Elbei. Creșterea stocurilor ar compensa pierderile din apropierea centralei Moorburg și,
ca urmare a acestui fapt, obiectivele de conservare a zonelor Natura 2000 situate în
amontele acestei centrale nu ar fi afectate în mod semnificativ.
Din evaluarea efectelor rezultă însă că aceasta nu cuprinde constatări definitive în ceea
ce privește eficacitatea scării de pești, ci se limitează să precizeze că această
eficacitate nu ar fi confirmată decât după mai mulți ani de supraveghere.
Prin urmare, trebuie constatat că, la momentul eliberării autorizației, scara de pești, chiar
dacă urmărea reducerea efectelor semnificative direct cauzate în zonele Natura 2000
situate în amontele centralei Moorburg, nu era de natură să garanteze, împreună cu
celelalte măsuri menționate la punctul 35 din prezenta hotărâre, lipsa oricărei îndoieli
rezonabile cu privire la faptul că centrala respectivă nu va avea efecte negative asupra
integrității sitului, în sensul articolului 6 alineatul (3) din Directiva habitate.
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În ceea ce privește previziunile pe care era întemeiată evaluarea efectelor, trebuie arătat
că constatările furnizate pentru anii 2011-2014 au fost depuse de Republica Federală
Germania după eliberarea autorizației din 30 septembrie 2008.
În această privință trebuie amintit că în momentul adoptării deciziei de autorizare a
realizării proiectului nu trebuie să se mențină nicio îndoială rezonabilă din punct de
vedere științific în raport cu lipsa efectelor negative asupra integrității sitului vizat
(Hotărârea din 26 octombrie 2006, Comisia/Portugalia, C-239/04, EU:C:2006:665, punctul
24 și jurisprudența citată).”
De asemenea, Comisia a precizat că orașul Hamburg a eliberat autorizația fără a ține
seama, în evaluarea efectelor centralei Moorburg, de posibilele efecte cumulative cu cele
care rezultă din exploatarea hidrocentralei cu acumulare prin pompare Geesthacht, care
există din anul 1958 și nu dispune de instalații speciale pentru protejarea speciilor de
pești. Potrivit Comisiei, este lipsit de relevanță faptul că hidrocentrala cu acumulare prin
pompare Geesthacht a fost realizată înainte de expirarea termenului de transpunere a
Directivei privind habitatele, întrucât dispozițiile articolului 6 alineatul (3) din această
directivă nu se limitează la planurile și proiectele aprobate sau încheiate după acest
termen.

Aprecierea Curții
Articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele impune autorităților naționale să ia
în considerare, în cadrul examinării efectelor cumulative, toate proiectele care, împreună
cu proiectul pentru care se solicită o autorizare, pot avea un efect semnificativ asupra unui
sit protejat, având în vedere obiectivele urmărite de această directivă, chiar dacă
proiectele în cauză sunt anterioare datei de transpunere a directivei respective.
Astfel, proiecte care, precum hidrocentrala cu acumulare prin pompare din Geesthacht,
pot antrena, prin combinarea lor cu proiectul care face obiectul evaluării privind efectele, o
deteriorare sau perturbări care pot afecta peștii migratori prezenți în fluviu și, pe cale de
consecință, deteriorarea sitului respectiv față de obiectivele urmărite de Directiva privind
habitatele, nu pot fi excluse de la evaluarea efectelor întemeiată pe articolul 6
alineatul (3) din Directiva privind habitatele.
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&num=C-142/16
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Documentul tehnic al ICPDR: Măsuri pentru asigurarea migrației peștilor la nivelul
structurilor transversale
Acest document are rolul de a informa țările dunărene despre soluțiile tehnice existente
pentru refacerea continuității fluviale în vederea asigurării migrației peștilor. Au fost luate
în considerare toate ghidurile disponibile în prezent în bazinul hidrografic superior al
Dunării. Compararea lor a revelat faptul că structura generală și conținutul ghidurilor sunt
în general coerente, iar abaterile sunt, în majoritatea cazurilor, doar marginale. Având în
vedere că majoritatea documentelor sunt disponibile doar în limba germană, acest
document își propune să prezinte cele mai importante fapte în limba engleză.
https://www.icpdr.org/main/practical-advice-building-fish-migration-aids

3.4 Exemple de bune practici de atenuare și/sau restaurare ecologică
Următoarele exemple de bune practici ilustrează modul în care s-au introdus diverse tipuri
de măsuri de atenuare și/sau restaurare ecologică la instalațiile hidroelectrice, într-o serie
de circumstanțe diferite.
Gestionarea siturilor Natura 2000 de apă dulce din Anglia, cu referire specială la
energia hidroelectrică și la ariile speciale de conservare (ASC).
Agenția guvernamentală care oferă consiliere privind siturile protejate din Anglia, inclusiv
privind siturile Natura 2000, este Natural England. În procesul de luare a deciziilor
referitoare la siturile de apă dulce protejate, agenția adoptă o abordare centrată pe
habitate, dar ține seama și de specii. Obiectivele se stabilesc pe baza funcției naturale a
ecosistemului, speciile de apă dulce fiind conservate ca elemente caracteristice ale
ecosistemului cu funcționare naturală, ori de câte ori este posibil.
Se adoptă o viziune holistică a caracteristicilor habitatelor de apă dulce protejate –
habitatul riveran (de exemplu, habitatul caracteristic 3260 din anexa II la Directiva
habitate: cursuri de apă cu vegetație de Ranunculion și Callitricho-Batrachion) cuprinde
întregul culoar al râului, incluzând toate biotopurile de mică amploare din cadrul acestuia.
Componentele esențiale ale funcției naturale a habitatului (regimul de curgere, morfologia
naturală și regimul sedimentelor, chimia apei și absența unor cauze directe de stres
biologic, precum speciile alogene) constituie o parte intrinsecă a obiectivelor convenite
pentru habitatul caracteristic respectiv. Nivelurile-țintă de naturalitate a acestor
componente sunt stabilite în Ghidul siturilor protejate din Regatul Unit, iar efectele asupra
acestor componente ale funcției naturale sunt abordate printr-o serie de măsuri de
protecție și de restaurare.
Această abordare are multe în comun cu principiile obiectivelor referitoare la starea
ecologică din Directiva-cadru privind apa, dar diferă în ceea ce privește nivelul de
precauție aplicat la luarea deciziilor, nivelul ambiției de protejare a funcției naturale și
modul de remediere a daunelor istorice, precum și importanța acordată efectelor asupra
funcționării naturale a ecosistemelor. De asemenea, abordarea este în acord cu principiile
de adaptare a ecosistemelor de apă dulce la schimbările climatice, care impun axarea pe
restabilirea funcției naturale.
În canalele râurilor care compun rețeaua apelor de suprafață din Anglia (inclusiv ASC de
apă dulce) există mii de structuri care afectează considerabil funcția naturală a
ecosistemelor riverane și lacustre. Unele sunt structuri mari, cu efecte ecologice majore,
în timp ce altele sunt mici și numeroase, creând efecte cumulate considerabile. În cazul
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multora există licențe asociate pentru captarea apei, care pot să fie utilizate sau nu. Unele
au fost construite pentru generarea de energie hidroelectrică, iar multe ar putea fi
retehnologizate.
Au fost elaborate planuri de restaurare care presupun înlăturarea modificărilor
fizice aduse ariilor speciale de conservare riverane, ori de câte ori este posibil,
pentru a restabili funcția naturală a habitatului. Acesta este un program ambițios și
pe termen lung, inițiat cu zece ani în urmă (Wheeldon et al. 2015). Există, de
asemenea, programe de atenuare a stresului asociat captărilor și a poluării, precum
și de combatere a speciilor alogene.
Împreună cu autoritatea de reglementare a apei din Anglia (Agenția de Mediu), s-a
elaborat o declarație comună a autorităților de reglementare privind energia hidroelectrică,
în vederea stabilirii unor procese decizionale legate de siturile protejate. În declarație se
recunoaște că trebuie să se adopte o atitudine precaută în materie de mediu și să se țină
seama de efectele cumulate, iar deciziile să fie luate prin prisma obiectivelor specifice de
conservare a sitului și a planurilor de restaurare aferente.
Dacă un plan de restaurare a unui râu din rețeaua Natura 2000 consideră că o structură
din canalul unui râu nu poate fi mutată sau dacă îndepărtarea ei necesită mult timp, atunci
poate fi posibilă producerea de energie hidroelectrică (permanent sau temporar).
Structura trebuie totuși să fie modificată pentru a se minimiza impactul ei asupra funcției
naturale a habitatului și trebuie să se respecte anumite valori-țintă legate de regimul
natural de curgere (inclusiv limite privind lungimea cumulată a sectoarelor de râu secate
din cauza captărilor). Având în vedere obiectivele asumate pentru siturile de apă dulce
protejate din Anglia, precum și precauția și ambiția asociate cu restabilirea funcției
naturale a habitatelor, în mod firesc siturile de apă dulce din rețeaua Natura 2000 nu
reprezintă un punct de interes pentru amenajări hidroenergetice. Deși pot exista
circumstanțe locale în care producerea energiei hidroelectrice ar fi compatibilă cu
obiectivele Natura 2000, există oportunități mai bune dincolo de seria de situri protejate, în
rețeaua hidrografică mai extinsă a apelor de suprafață.
Dacă amenajările hidroenergetice din rețeaua Natura 2000 sunt deosebit de importante,
dar sunt în conflict cu obiectivele de conservare, atunci se poate aduce argumentul unui
interes public major. Este însă foarte probabil să existe soluții alternative, care să implice
alte forme de energie regenerabilă, cu un impact mai mic asupra conservării naturii și mai
eficiente din punct de vedere al costurilor.
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=56059
10663659520
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Deversări controlate la hidrocentralele de pe fluviul Ebru (Spania)
În Spania, deversările controlate au fost instituite legal în 2008. De atunci, pe râurile din
zona Mediteranei au fost provocate o serie de inundații. De exemplu, începând din 2002,
în bazinul inferior al fluviului Ebru (nord-estul Spaniei) au fost calculate și deversate debite
controlate de apă de la complexul de baraje care regularizează cursul râului (barajele
Mequinenza-Ribarroja-Flix).
Principalul obiectiv al acestor deversări a fost menținerea sub control a populațiilor de
macrofite și îmbunătățirea activității sedimentare în canalul râului (Tena et al., 2013).
Complexul de baraje a fost construit între anii 1948 și 1969 și are o capacitate de
acumulare totală de circa 1 700 hm3. La crearea sistemului de rezervoare s-au avut în
vedere mai multe obiective: producerea energiei hidroelectrice, alimentarea cu apă
(inclusiv a unei centrale nucleare din aval) și ținerea inundațiilor sub control.
Deversările de la baraje au fost gestionate de operatorul centralei hidroelectrice (Endesa
Generación S.A.) și controlate de autoritatea bazinului Ebru. În 2002 a fost încheiată o
înțelegere între operatorul hidrocentralei, autoritățile din domeniul apei și comunitatea
științifică, referitoare la promovarea acestor deversări. De atunci se realizează periodic
deversări controlate, de două ori pe an (toamna și primăvara). De regulă, deversările
presupun evacuarea unui volum de circa 36 hm3 într-un interval de 16 ore, cu vârfuri de
debit cuprinse între 900 și 1 300 m3/s (fiecare).
Modul de concepere al acestor deversări și efectele lor în aval au fost monitorizate și
discutate în mai multe studii (Batalla et al., 2006; Batalla și Vericat, 2009; Tena et al.,
2013). De asemenea, s-a calculat și s-a analizat costul deversării, arătându-se că
inundațiile artificiale au avut un cost echivalent cu o mică parte din energia livrată pe piață
și din venitul total anual (0,17 % pentru cele două deversări controlate anuale) (Gómez et
al., 2014).
Referințe
Gómez, C.M., Pérez-Blanco, C.D. și Batalla, R.J. 2014. Tradeoffs in river restoration: Flushing
flows vs hydropower generation in the Lower Ebro River, Spain. Journal of Hydrology 518:
130-139.
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Strategia-cadru națională pentru pești migratori în Franța
Râurile din Franța găzduiesc unsprezece specii de pești diadromi, care migrează pe
distanțe lungi între mare și apele dulci pentru a-și încheia ciclurile complexe ale vieții.
Multe dintre ele, precum sturionul european, somonul de Atlantic, alosa și chișcarul de
râu, sunt protejate în baza Directivei UE privind habitatele. Însă în ciuda eforturilor
întreprinse pentru conservarea tuturor acestor specii, situația lor rămâne nefavorabilă atât
în Franța, cât și în alte țări din Uniunea Europeană.
Recunoscând amploarea problemelor cu care se confruntă aceste specii în Franța,
Ministerul Ecologiei și Dezvoltării Durabile a lansat în 2010 o strategie națională pentru
conservarea speciilor de pești migratori. Concepută ca strategie-cadru în evoluție,
aceasta stabilește o serie de ținte și obiective globale care pot fi ajustate în timp, în funcție
de capacitatea de refacere a speciilor.
Din cauza multitudinii și a diversității administrațiilor și părților interesate implicate în
conservarea, utilizarea și refacerea acestor populații de pești migratori sau potențial
afectate de acestea, s-au depus de la început eforturi majore pentru implicarea în
elaborarea strategiei a tuturor persoanelor vizate, ceea ce a făcut ca acestea să
susțină abordarea generală adoptată și să fie gata să contribuie la punerea sa în aplicare.
Ministerul Dezvoltării Durabile a adoptat oficial strategia în 2010, aceasta fiind aprobată
de toți cei implicați.
Mai multe planuri de management al bazinelor hidrografice din Franța (cunoscute sub
denumirea de Schémas directeurs d’amenagement et de gestion des eaux, SDAGE)
propun un număr semnificativ de măsuri pentru îmbunătățirea situației speciilor
migratoare prezente, astfel cum sunt definite în strategia națională.
Un rol important în punerea în aplicare a strategiei naționale pentru speciile migratoare îl
are planul național de refacere a continuității râurilor, adoptat în 2010. Acesta are la
bază cinci piloni:
 crearea unui inventar național al celor 60 000 de obstacole care au repercusiuni
semnificative asupra funcționării ecosistemului acvatic;
 definirea unor zone prioritare de intervenție la nivelul fiecărui bazin hidrografic
(conform Planului Grenelle pentru infrastructura verde și albastră);
 revizuirea programelor agențiilor din domeniul apei, pentru a face disponibile
fondurile necesare pentru lucrările de restaurare din zonele prioritare;
 mobilizarea serviciilor poliției apei în cadrul unui program multianual de
controale la obstacolele care provoacă cele mai grave întreruperi în migrația
peștilor;
 evaluarea beneficiilor pentru mediu ale măsurilor de restaurare și asigurarea
monitorizării atente a efectelor acestora.
Referenciel des obstacles a L’ecoulement: une cartographe nationale des obstacles sur
les cours d’eau: http://www.eaufrance.fr/referentiel-des-obstacles-a-l

46

Restabilirea conectivității râurilor în Austria
Planul de management al bazinului hidrografic al Austriei menționează că lipsa continuității
longitudinale și laterale reprezintă una dintre principalele presiuni exercitate asupra
râurilor din țară. Se recunoaște faptul că nu se poate obține o stare ecologică bună, conform
dispozițiilor DCA, decât dacă se creează condiții pentru migrarea speciilor acvatice și pentru
transportul sedimentelor atât dinspre izvoare către gura de vărsare, cât și dinspre râu către
zonele sale umede. Conectivitatea râurilor este vitală și pentru redresarea speciilor și a
habitatelor protejate în baza celor două directive privind natura.
Prin urmare, refacerea continuumului longitudinal este considerată unul dintre obiectivele
principale ale planului de management. În 2009 au fost identificate zonele prioritare
pentru eliminarea obstacolelor din calea migrației peștilor, iar de atunci s-au
realizat o serie de proiecte de restaurare a râurilor. Mai multe dintre ele au fost
cofinanțate prin programul LIFE al Uniunii Europene. S-a asigurat astfel faptul că
măsurile de restaurare instituite îmbunătățesc nu doar conectivitatea râurilor în sensul
DCA și în beneficiul peștilor migratori, ci și stadiul general de conservare al diverselor
situri Natura 2000 aflate de-a lungul râului.
În 2011, aceste eforturi au fost duse la un alt nivel prin lansarea unui proiect LIFE+
major, menit să pună în aplicare o rețea extinsă de măsuri în sectorul austriac al Dunării.
Denumit „LIFE+ Rețeaua Dunărea”, este cel mai mare proiect de acest tip realizat în
Austria până în prezent, cu un buget total de 25 de milioane EUR. Proiectul este
condus de VERBUND, cea mai importantă companie de electricitate din Austria, cu
sprijinul Ministerului Federal al Mediului și al asociațiilor de pescuit. Obiectivul său este
să continue lucrările realizate de-a lungul Dunării în cadrul proiectelor LIFE anterioare,
care au reușit deja să facă 20 km din cursul râurilor Melk, Pielach și Ybbs favorabile
deplasării speciilor de pești migratori.
Proiectul va realiza o gamă largă de acțiuni diferite de-a lungul sectorului superior al
Dunării, pentru a îmbunătăți starea ecologică generală a fluviului și stadiul de conservare
al unui număr de aproximativ 17 specii de pești enumerate în Directiva privind habitatele.
De asemenea, se vor crea mici zone ecologice intermediare (stepping stones) între
patru situri Natura 2000 majore aflate de-a lungul fluviului, demers care ar trebui să
îmbunătățească și stadiul general de conservare al acestora.
Mai precis, „Rețeaua Dunărea” va restabili căile de migrație naturale, neîntrerupte
ale peștilor (cel puțin 22 km) la cinci dintre cele mai mari centrale electrice pe firul
apei din sectorul austriac al Dunării, printr-o multitudine de măsuri ecologice. De
asemenea, rețeaua va recrea habitate importante de pietriș (maluri de pietriș, insule
de pietriș) în rezervoarele celor cinci centrale electrice și va reface 500 m de brațe de
râu de-a lungul Dunării. Procesul va include și măsuri de protecție împotriva inundațiilor.
În prezent, proiectele individuale sunt discutate la nivel regional și vor fi transmise
autorităților responsabile spre aprobare înainte de a fi lansate. Unul dintre ele, canalul de
derivație Ottensheim-Wilhering, va fi cea mai lungă scară de pești din Austria de până
acum. Această rută ocolitoare în lungime de 14,2 km este creată prin râurile Innbach și
Aschach și costă circa 8 milioane EUR.
Obiectivul final al companiei VERBUND este ca până în 2027 porțiunea Dunării care
curge prin Austria (circa 352 km) să permită deplasarea peștilor fără niciun obstacol.
http://www.life-netzwerk-donau.at/de/
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Prioritățile Austriei în materie de restaurare hidromorfologică
Presiunile hidromorfologice, cum ar fi captarea apei, îndiguirile și deversările, afectează
părți importante ale corpurilor de apă din Austria. Acesta este motivul principal pentru care
două treimi dintre râuri nu au o stare ecologică bună în conformitate cu DCA (Ministerul
Federal al Agriculturii, Pădurilor, Mediului și Gospodăririi Apelor 2014). Cel mai recent
proiect de plan de management al bazinului hidrografic al Austriei, publicat în 2015,
semnalează ca prioritară îmbunătățirea hidromorfologiei râurilor țării. Planul subliniază
necesitatea unor programe de revitalizare a mediului la scară largă, pentru a îmbunătăți
structura râurilor și pentru a ajuta la redresarea speciilor periclitate de pești reofili.
Restaurarea zonelor inundabile dinamice și a zonelor de pătrundere a apei în cadrul
acestora (drift zones) va contribui nu numai la îmbunătățirea stării ecologice a râurilor
conform DCA, ci ar trebui să îmbunătățească și stadiul de conservare al siturilor Natura
2000, al speciilor și al habitatelor prezente.

Priority areas for revitalisation – hydromorphological pressures (Source: @ NGP 2015)8

Considerat zonă prioritară, bazinul superior al râului Mur a fost punctul central al mai
multor proiecte majore de restaurare, adesea cofinanțate prin programul LIFE al
Synergies with Natura
2000
Uniunii Europene38. Datorită acestor proiecte au fost create noi structuri riverane, iar
meandrele au fost reconectate la Mur. De asemenea, structurile artificiale de consolidare
Many of the riverine habitat types and species protected under the Habitats and Birds
a malurilor au fost îndepărtate parțial, pe o lungime totală de 4,7 km, permițând
Directives require dynamic river conditions for their existence. This is only possible
deschiderea a peste 90 km de râu pentru trecerea liberă a peștilor.
in rivers with good hydromorphological conditions.
Lucrările continuă la șapte noi secțiuni ale râului în cadrul unui al doilea proiect LIFE.
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priority given to hydromorphological issues will have for Natura 2000 as well.
restoring dynamic floodplains and their drift zones will not only help to improve the
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https://restorerivers.eu/wiki/index.php?title=Case_study%3AAustria_Upper_Mur_ecological
status of the rivers under the WFD but should also enhance the
_River_widening_Lässer_Au_(LIFE%2B_(LIFE%2B_08_NAT_A_614)_„Innerconservation condition of the Natura 2000 sites, species and habitats present.
Alpine_river_basin_management_–_Upper_River_Mur_-_murerleben_II%22_2010-2015).

LIFE+ Nature Project at the River Upper Mur (2010-2015)
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Home to the second largest alluvial forest in Austria, the upper part of the River Mur
is considered to be one of the most ecologically valuable river courses of Austria,
which is why a substantial part (1290 ha) of it has been designated as a Natura 2000

Acest plan, care este valabil până în 2022, pune bazele respectării obiectivelor energetice
obligatorii, menținând sau îmbunătățind în același timp starea ecologică, în conformitate
cu legislația de mediu a Uniunii Europene.

Proiectul Kembs: integrarea în mediu a unui mare complex hidroenergetic existent, Franța
Barajul Kembs deviază apa către
Grand Canal d’Alsace, pe care
funcționează
patru
centrale
hidroelectrice. Rinul Vechi, care
se întinde pe o lungime de
50 km în aval de baraj, a fost
puternic afectat de diguri încă
din secolul al XIX-lea. Deoarece
proiectul Kembs este de interes
pentru trei țări care au opinii
diferite cu privire la gestionarea
mediului, compania Électricité de
France a decis să adopte o
abordare
integrată
pentru
realizarea îmbunătățirilor de
mediu în loc să urmărească doar atingerea unui echilibru între impact și atenuare.
S-au obținut următoarele rezultate:
 O creștere semnificativă a debitului ecologic: în regimul de funcționare variabil,
debitul evacuat variază de la o zi la alta în funcție de debitul natural care intră în
rezervor. S-a construit o nouă centrală (8,5 MW, 28 GWh) pentru a limita pierderile
energetice și pentru a asigura modularea zilnică a debitului pe Rinul Vechi.
 Mișcări geomorfologice puternice pe Rinul Vechi, cu aport de pietriș de la noua
centrală, și punerea în aplicare a conceptului original de eroziune controlată.
 Acțiuni pentru asigurarea migrației peștilor (longitudinală și laterală) și recuperarea
zonelor umede.
Menționăm câteva exemple de măsuri de mediu:





Conexiune între Grand Canal d’Alsace și zona umedă „Petite Camargue Alsacienne”.
Această zonă protejată cuprinde o rețea de iazuri și mici căi navigabile, care sunt
reconectate la Grand Canal d’Alsace, precum și două noi pasaje pentru pești.
Eroziune controlată: acest concept inovator utilizează capacitatea naturală de
eroziune a deversărilor pentru realimentarea fluviului Rin cu agregate după
demontarea digurilor. Restaurarea unui pat de pietriș nefixat (împreună cu debitul
variabil) va permite depunerea icrelor de către pești și dezvoltarea vegetației pioniere.
S-a folosit un model la scară mică pentru a se determina volumul minim de excavații
necesare pentru activarea procesului de eroziune.
restaurarea unui vechi braț al Rinului și a mediului aferent: acest amplu proiect de
restaurare, început în 2013, presupune conversia unui teren de 100 ha cultivat cu
porumb și renaturalizarea unui vechi braț fluvial lung de 8 km. Această zonă
renaturalizată este inclusă acum în zona protejată Petite Camargue Alsacienne, care
este partener în cadrul proiectului.

Acest proiect integrat a îmbunătățit calitatea mediului în zona complexului hidroenergetic, în pofida
pierderilor energetice cauzate de creșterea debitului ecologic (recuperat parțial de noua centrală).
http://alsace.edf.com/wp-content/uploads/2015/06/20150610-Renaturation-Kembs-EDF-PCA.pdf
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Reactivarea transportului de sedimente pe traseul a 11 hidrocentrale de-a lungul
cursului transfrontalier al Rinului superior
În total, fluviul Rin este îndiguit pe o lungime de 73 km, de la Lacul Constanța la Basel, și
doar trei sectoare de râu cu curgere liberă oferă condiții mai apropiate de cele naturale.
Transportul sedimentelor și echilibrul sedimentar sunt întrerupte și perturbate puternic nu
numai de barajele și stăvilarele de pe râul principal, ci și de reducerea drastică a aportului
de sedimente provenite de la afluenții majori și din eroziunea malurilor, cauzată de
construcțiile extinse cu anrocamente.
Începând din 1990, pe parcursul îndelungatului proces de emitere de noi concesiuni
pentru centrale hidroelectrice individuale, problema transportului târât al sedimentelor
peste stăvilare a fost dezbătută doar pentru perimetrul concesionat. Cu toate acestea,
transportul sedimentelor pe un râu reprezintă în mod evident un fenomen de
amploare, extins la nivelul întregului bazin hidrografic, iar dacă există o serie de
hidrocentrale atunci problema trebuie abordată prin colaborare.
În 2006, la inițiativa ONG-ului elvețian de protecție a mediului Rheinaubund, cele
11 centrale hidroelectrice, organizate informal într-o asociație hidroelectrică (Verband der
Aare-Rhein-Kraftwerke – VAR), au decis să formeze o platformă comună (Projekt-Gruppe
Geschiebe – PGG) și, împreună cu autoritățile guvernamentale responsabile (Bundesamt
für Energie – BFE din Elveția și Regierungspräsidium Freiburg – RPF din Germania), să
lanseze și să finanțeze un plan general de reactivare a transportului sedimentar și de
revitalizare ecologică pe cursul Rinului superior. PGG are doar funcție consultativă,
însă autoritățile regionale și naționale iau în considerare planul general ca pe un studiu de
specialitate.
Planul general parcurge următoarele procese: (1) grupul de bază al experților PGG
pregătește licitația și contractul, precum și analiza științifică/tehnică din cadrul planului
general; (2) forumul PGG, alcătuit din delegați ai diferitelor părți interesate importante,
revizuiește procesul grupului de bază și redactează planul general; (3) plenul PGG, format
din toate părțile interesate, este informat despre proiectul planificat în cadrul unui prim
atelier de lucru, apoi despre evoluția lucrărilor prin rapoarte scurte și despre versiunea
finală a planului general într-un atelier de lucru final.
Obiectivele planului general sunt:
 să furnizeze o analiză științifică a stării naturale și actuale a transportului
sedimentar (adică cu și fără hidrocentrale);
 să ofere cunoștințele științifice de bază despre mecanismele de transport și
modelare a transportului de sedimente; și
 să descrie toate măsurile și scenariile posibile și fezabile din punct de vedere
tehnic de îmbunătățire a transportului sedimentelor și a habitatelor piscicole de-a
lungul întregului sector de râu afectat.
Prima etapă (care a implicat organizarea PGG și elaborarea planului general) s-a
desfășurat între anii 2007 și 2013. În cea de a doua etapă, sub conducerea autorităților
elvețiene și germane, plenul dezbate fezabilitatea politică a măsurilor individuale sau
combinate recomandate și găsește soluții pentru punerea în aplicare a anumitor măsuri
de urmărire. Acestea au fost organizate în funcție de prioritate, de potențialul de
restaurare, de analiza cost-beneficiu și de evaluarea riscurilor.
Pentru mai multe informații, vizitați site-ul www.energiedienst.de
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PROIECTUL CH2OICE AL UE – Certificare pentru HidrO: Îmbunătățirea energiei
curate
În cadrul acestui proiect, derulat din septembrie 2008 până în februarie 2011, s-a elaborat
o procedură fezabilă din punct de vedere tehnic și economic de certificare a instalațiilor de
producere a energiei hidroelectrice la un standard de mediu ridicat. Procedura trebuia să
fie consecventă cu cerințele DCA, să fie utilizată pentru produsele energetice etichetate
ca „verzi” și să fie integrată, pe cât posibil, cu instrumentele UE existente, precum eticheta
ecologică, EMAS, evaluarea impactului asupra mediului și acțiunea în domeniul energiei
durabile.
Proiectul a constat în elaborarea și testarea unei metodologii operaționale care să fie
utilizată în produsele ce pot fi comercializate și într-un set de orientări destinate utilizării
de către dezvoltatori și factorii de decizie în timpul procedurilor de planificare și de
autorizare. Țările partenere au fost Italia, Slovenia, Franța, Spania și Slovacia. Pe termen
lung, se preconizează că proiectul va avea un impact pozitiv asupra producerii de energie
hidroelectrică în Europa, având în vedere că se axează pe îndrumarea noilor centrale
către soluții mai durabile și pe înlesnirea procedurii de autorizare.
Rezultatele detaliate ale proiectului
1

O abordare metodologică generală pentru Directiva-cadru privind apa (DCA) –
partenerii proiectului s-au pus de acord asupra unei proceduri coerente de certificare,
în care au fost soluționate integral principalele aspecte problematice asociate
experiențelor anterioare și pozițiilor celor mai importanți actori implicați și s-au luat
decizii „strategice” (de exemplu, dacă să se aplice o metodă cantitativă, una axată pe
obiective sau una bazată pe cele mai bune practici).

2

Italia și Slovenia au definit și au testat câte o metodă operațională națională de
certificare, pe baza consultării experților naționali și a părților interesate. La sfârșitul
proiectului, metoda de certificare era pregătită să fie pusă în aplicare într-un produs
care poate fi comercializat.

3

S-au stabilit de comun acord orientări privind amplasarea, construirea și gestionarea
noilor hidrocentrale, destinate factorilor de decizie și companiilor de producere a
energiei hidroelectrice. Ele ajută factorii de decizie să identifice rapid instalațiile „fără
impact” – de exemplu, centralele pe corpuri de apă artificiale „nesemnificative” – și îi
îndrumă pe aceștia și pe proiectanții de centrale hidroelectrice să compileze
informațiile potrivite pentru evaluarea și autorizarea centralelor.

4

Pentru Spania s-a elaborat un document de analiză care include o foaie de parcurs
pentru realizarea certificării voluntare a instalațiilor de producere a energiei
hidroelectrice la un standard de mediu ridicat.

5

Au fost prezentate propuneri de integrare a sistemului de etichetare în procedurile
existente și s-a efectuat o analiză de fezabilitate (care a inclus o colecție de puncte de
vedere și acorduri din partea actorilor relevanți, acolo unde a fost posibil), cu accent
pe Italia și pe Franța.

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/ch2oice
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Sturion 2020: un program strategic pentru sturionii din Dunăre
Sturionii constituie o parte importantă a patrimoniului natural al bazinului hidrografic al
Dunării și al Mării Negre. Ei sunt excelenți indicatori ai calității bune a apei și a
habitatului. În prezent, patru din cele șase specii sunt critic periclitate, una este
considerată vulnerabilă, iar una este dispărută. Toate sunt acum protejate în baza
Directivei UE privind habitatele.
În iunie 2011, Strategia UE pentru regiunea Dunării stabilea printre obiectivele sale
(obiectivul PA6) „asigurarea în Dunăre a unor efective viabile de specii de sturioni și alți
pești indigeni până în 2020”. Un an mai târziu, în ianuarie 2012, se înființa un grup
operativ pentru sturioni cu scopul de a stabili un mod de colaborare în vederea atingerii
acestui obiectiv. Grupul a reunit experți în domeniul sturionilor, delegați ai unor ONG-uri și
reprezentanți ai Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea, ai Strategiei
pentru regiunea Dunării și ai guvernelor naționale.
Una dintre primele acțiuni ale grupului operativ a constat în elaborarea programului
Sturion 2020, care să funcționeze drept cadru pentru acțiuni concertate. Programul
Sturion 2020 este un document viu, al cărui succes depinde de angajamentul pe termen
lung și de puterea de punere în aplicare a țărilor în cauză, deoarece necesită o cooperare
complexă între guverne, factorii de decizie, comunitățile locale, părțile interesate, oamenii
de știință și ONG-uri.
Un instrument evident pentru avansarea pe calea măsurilor propuse în programul Sturion
2020 este Planul de management al bazinului hidrografic al Dunării (PMBHD) și
programul său comun de măsuri. Cel de al doilea proiect al PMBHD, actualizat în 2015,
stabilește printre viziunile și obiectivele sale de management ca „barierele antropice și
deficiențele habitatelor să nu mai împiedice migrația și reproducerea peștilor – speciile de
sturioni și alte specii migratoare specificate să poată ajunge în Dunăre și în afluenții
relevanți. Speciile de sturioni și alte specii migratoare specificate trebuie să fie
reprezentate în districtul hidrografic al Dunării de efective autosusținute, în funcție de
distribuția lor geografică”.
Printre măsurile identificate care trebuie puse în aplicare pentru atingerea acestui obiectiv
de management se numără și următoarele:
- specificarea numărului și a localizării ajutoarelor pentru migrația peștilor și ale
altor măsuri de obținere/îmbunătățire a continuității fluviale care vor fi puse în aplicare
de fiecare țară până în 2021;
- specificarea localizării și a amplorii măsurilor de îmbunătățire a morfologiei fluviului
prin restaurare, conservare și îmbunătățire care vor fi puse în aplicare de fiecare țară
până în 2021;
- evitarea apariției de noi obstacole în calea migrației peștilor ca urmare a noilor
proiecte de infrastructură; obstacolele noi care nu pot fi evitate trebuie să încorporeze,
încă din faza de proiectare, măsurile de atenuare necesare, precum ajutoare pentru
migrația peștilor sau alte măsuri adecvate;
- obținerea informațiilor lipsă legate de posibilitatea sturionilor și a altor specii
migratoare specificate de a migra în amonte și în aval prin barajele Porțile de Fier I și
II, inclusiv anchete privind habitatul;
- dacă aceste investigații confirmă posibilitatea migrației, trebuie să se pună în aplicare
măsurile adecvate și să se elaboreze un studiu de fezabilitate pentru barajul
Gabčíkovo și bazinul superior al Dunării.
În conformitate cu PMBHD, până în 2021 în bazinul fluviului se vor construi 140 de
ajutoare pentru migrația peștilor (dintre care 120 au fost deja construite de la prima
versiune a PMBHD). Acestea ar trebui să asigure migrația tuturor speciilor de pești,
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inclusiv a sturionilor, și a tuturor claselor de vârstă, utilizându-se cele mai bune tehnici
disponibile. Pentru perioada de după 2021 sunt planificate alte aproximativ 330 de
măsuri de eliminare a întreruperilor în continuitatea fluviului [articolul 4 alineatul (4)
din DCA].
http://www.dstf.eu

Pasajul pentru pești de la Gars, pe râul Inn din Germania
În 2015, VERBUND a construit patru scări de pești la hidrocentralele Feldkirchen,
Neuötting, Teufelsbruck și Gars de pe râul Inn, cu o investiție totală de 9,7 milioane EUR.
S-au utilizat diferite metode de construcție, în funcție de necesitățile fiecărui
amplasament, ceea ce a presupus o diversitate de măsuri de atenuare, precum zone
suplimentare pentru depunerea icrelor, habitate pentru puiet și varierea sedimentelor.
Scările de pești oferă peștilor din specii indigene, cum Example
ar fino. 4:lostrița,
lipanul, mreana și
Inn River - Fischpass Gars
scobarul, precum și altor organisme acvatice,
posibilitatea de a ocoli centralele electrice.
Conceptul de scară de pești a fost convenit în prealabil
cu autoritatea pentru conservarea naturii, cu consiliul
de gospodărire a apelor din Rosenheim, cu asociația
locală a pescarilor și cu experți din industria pescuitului.
În aval și în amonte s-au creat o serie de brațe moarte
artificiale, zone pentru depunerea icrelor, structuri
reconstruite pentru regularizarea râului etc. Etapa de
planificare și punere în aplicare a fost finanțată integral
de autoritățile locale și de ONG-uri.
©: Büro Schober 2014

Pe parcursul următorilor 10 ani se va efectua un
exercițiu de monitorizare științifică a peștilor, care se preconizează că va confirma
efectul pozitiv asupra populației piscicole din râul Inn. Observațiile preliminare au
confirmat faptul că lostrița depune iarăși icre în pasajul pentru pești cu condiții naturale din
jurul localității Gars. Este un succes major pentru o astfel de specie rară și periclitată.
© VERBUND AG, www.verbund.com

https://danubis.icpdr.org/system/files/shared/17_FRIK_VERBUND_Hydro%20Power%20
GmbH_Ecological%20restoration%20measures%20at%20HP%20in%20AT.pdf
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Page 31

4. BUNE PRACTICI ÎN APLICAREA UNEI ABORDĂRI INTEGRATE A
PLANIFICĂRII CENTRALELOR HIDROELECTRICE
4.1 Beneficiile planificării integrate
Cerința de a asigura producția și utilizarea energiei din surse regenerabile și de a reduce
cantitatea de gaze cu efect de seră în conformitate cu obiectivele Directivei UE privind
energia din surse regenerabile reprezintă un factor determinant pentru dezvoltarea și
utilizarea energiei hidroelectrice și a altor surse regenerabile de energie. În același timp,
statele membre trebuie să îndeplinească obiectivele Directivei-cadru privind apa și pe cele
ale directivelor UE privind natura, care urmăresc nu numai să împiedice o și mai mare
deteriorare a corpurilor de apă din Europa, ci și să se atingă o stare bună (sau un
potențial bun), precum și un stadiu corespunzător de conservare a speciilor și a
habitatelor protejate în întreaga UE.
Cea mai bună modalitate de a îndeplini aceste sarcini dificile constă în adoptarea unei
abordări bazate pe o planificare strategică și integrată , pusă în aplicare prin intermediul
planurilor naționale de acțiune în domeniul energiei din surse regenerabile, al planurilor
de management al bazinelor hidrografice și al obiectivelor de conservare a siturilor
Natura 200039.
O abordare bazată pe planificarea strategică:
 reprezintă un prilej excelent de integrare a obiectivelor politicilor privind apa, natura și
energia, precum și a obiectivelor altor domenii majore de politică;
 creează posibilitatea unei legături între planificarea strategică pentru mediul acvatic și
conservarea naturii și planificarea energetică națională privind energia din surse
regenerabile;
 permite implicarea tuturor părților interesate, ceea ce poate reduce potențialele
conflicte ulterioare și poate asigura realizarea proiectelor;
 utilizează procesul de planificare pentru a contribui la stabilirea priorităților (de
exemplu, în ceea ce privește echilibrarea priorităților în materie de energie, natură și
apă);
 contribuie la eficientizarea procesului de autorizare a noilor proiecte de amenajări
hidroenergetice și la îmbunătățirea transparenței și a previzibilității pentru dezvoltatori;
 permite evaluarea adecvată a celor mai bune opțiuni de mediu și a existenței unui
interes public major în cazul proiectului;
 oferă informații clare dezvoltatorilor cu privire la zonele (geografice) în care este
posibilă obținerea autorizației, întrucât identifică zonele cele mai adecvate și zonele
mai puțin adecvate;
 utilizează politicile și criteriile stabilite pentru a contribui la gestionarea riscurilor de
efecte cumulate generate de centralele hidroelectrice;
 oferă posibilitatea ca planurile de management al bazinelor hidrografice să integreze
obiectivele privind mediul acvatic cu o abordare bazată pe planificarea strategică a
amenajărilor hidroenergetice, luând în considerare și obiectivele de conservare a
siturilor Natura 2000 implicate.

Concluziile celui de al doilea atelier SCI privind DCA a UE și energia hidroelectrică, desfășurat la
Bruxelles în 2011, https://circabc.europa.eu/sd/a/23d94d2d-6b9c-4f17-9e15-14045cd541f3/Issue.pdf.
39
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Capitolul de față analizează diversele moduri în care poate fi utilizată o abordare bazată
pe planificarea integrată astfel încât să se țină seama de posibilele efecte negative asupra
habitatelor și a speciilor chiar din fazele timpurii ale procesului de planificare. Capitolul 5
analizează cerințele prevăzute de directivele privind natura privind evaluarea juridică a
unui plan sau a unui proiect propus, aceasta trebuind în general să fie efectuată la un
moment mult mai îndepărtat și numai ca răspuns la un „efect (negativ) semnificativ”.
Dacă însă un plan strategic de amenajare hidroenergetică conține vreun element spațial
esențial, de exemplu identifică potențiale zone de dezvoltare, acesta trebuie să fie la
rândul lui evaluat, în calitate de „plan” în sensul articolului 6 alineatul (3) din Directiva
privind habitatele. Acest lucru oferă o oportunitate, în conformitate cu articolul 6
alineatul (3), de atenuare a potențialelor efecte ale proiectelor de amenajări
hidroenergetice asupra rețelei Natura 2000, prin direcționarea acestor proiecte în afara
siturilor în care ar putea să apară conflicte între interesele de dezvoltare și protejarea
sitului Natura 2000.
Importanța planificării strategice integrate este subliniată și în Planul UE de salvgardare a
resurselor de apă ale Europei, adoptat în 2012: „În contextul articolului 4 alineatul (7),
dezvoltarea energiei hidroelectrice merită o atenție specială [...]. Retehnologizarea și
extinderea instalațiilor existente ar trebui [să] beneficieze de un statut prioritar în raport cu
noile proiecte care ar trebui să se bazeze pe o evaluare strategică la scara bazinului
hidrografic respectiv, selectându-se amplasamente optime din perspectiva
producției energetice, cu cele mai reduse efecte asupra mediului.”
Este clar că un astfel de proces de planificare integrată necesită o investiție inițială mai
substanțială pentru autoritățile publice implicate. Pe de altă parte, toate dovezile arată că,
pe termen lung, planificarea integrată poate aduce beneficii substanțiale tuturor celor
interesați – sectorului energetic, obiectivelor Directivei-cadru privind apa (DCA),
obiectivelor rețelei Natura 2000 sau altor interese. Adesea, aceste beneficii depășesc cu
mult investiția suplimentară necesară inițial.
Planificarea strategică integrată ar trebui să se realizeze pe mai multe niveluri diferite și în
mai multe faze ale procesului de planificare, atât de către autorități, cât și de către
dezvoltatori, după caz. Aceasta ar trebui să fie utilizată în special în următoarele faze:


la selectarea tipului de sursă regenerabilă de energie care conduce la îndeplinirea
obiectivelor Directivei privind energia din surse regenerabile, oferind totodată cea mai
bună opțiune pentru mediu. Această căutare de soluții alternative este necesară atât
în cadrul procedurii de derogare prevăzute la articolul 4 alineatul (7) din DCA, cât și în
cadrul procedurii de evaluare corespunzătoare prevăzute la articolul 6 din Directiva
privind habitatele, dar este la fel de importantă în faza de planificare strategică sau la
elaborarea planurilor naționale/regionale privind energia din surse regenerabile;



la identificarea celor mai potrivite amplasamente pentru producerea de energie
hidroelectrică care ar putea fi adecvate atât dintr-o perspectivă energetică, cât și de
mediu. În același timp, planificarea strategică integrată contribuie la identificarea
zonelor în care există un risc ridicat de efecte semnificative și pentru care, în
consecință, există puține șanse de obținere a unei autorizații în baza procedurii de
derogare prevăzute la articolul 4 alineatul (7) din DCA sau a procedurii de evaluare
corespunzătoare prevăzute la articolul 6 din Directiva privind habitatele. Efectuarea
unor astfel de evaluări ale riscurilor sau elaborarea unor hărți de sensibilitate a
biodiversității în fazele timpurii ale procesului de planificare poate contribui la evitarea
sau reducerea numărului de conflicte potențiale într-o etapă ulterioară a procesului de
dezvoltare a sitului respectiv, când resursele financiare au fost angajate și există o
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mai mică marjă de manevră. De asemenea, acestea asigură pentru dezvoltatori un
cadru de reglementare mai transparent și mai stabil, care le oferă o siguranță mai
mare cu privire la probabilitatea ca cererea de aprobare a planului să fie încununată
de succes.
Declarația directorilor din UE responsabili cu resursele hidrografice privind
amenajările hidroenergetice în contextul DCA, 2010
În 2010, directorii din UE responsabili cu resursele hidrografice au aprobat o declarație
privind „Amenajările hidroenergetice în contextul DCA”40, în care sunt rezumate principiile
și recomandările-cheie convenite în cadrul procesului strategiei comune de implementare
(SCI). Această declarație s-a bazat în principal pe elemente din documentul de politică
SCI privind DCA și presiunile hidromorfologice41, pe documentul de orientare SCI nr. 20
privind derogările de la obiectivele de mediu42 și pe concluziile primului atelier SCI privind
DCA și energia hidroelectrică43.









Ar trebui dezvoltate mecanisme de planificare prealabilă care să desemneze zonele
interzise pentru noi proiecte hidroenergetice. Această desemnare ar trebui să se
bazeze pe un dialog între diversele autorități competente, părțile interesate și ONGuri.
Pentru a minimiza necesitatea unor noi amplasamente, dezvoltarea capacităților
hidroenergetice ar putea fi sprijinită prin reabilitarea și modernizarea infrastructurilor
existente.
Amenajările hidroenergetice ar trebui să fie însoțite de îmbunătățirea ecologiei apelor,
de standarde ecologice clare pentru instalațiile noi sau de modernizarea instalațiilor
existente și de îmbunătățirea condițiilor de funcționare. De exemplu, ar trebui ca toate
centralele hidroelectrice noi să fie prevăzute cu pasaje pentru pești și să respecte un
debit ecologic minim.
Este necesară o analiză a costurilor și a beneficiilor proiectului pentru a se putea
stabili dacă beneficiile pentru mediu și pentru societate ale împiedicării unei deteriorări
a stării corpului de apă sau ale refacerii acestuia prin aducerea lui la o stare bună sunt
depășite de beneficiile noilor modificări. Aceasta nu înseamnă că va fi necesară
exprimarea în termeni financiari a tuturor costurilor și beneficiilor, nici măcar
cuantificarea lor, pentru a se putea lua o astfel de decizie.
Dimensiunea proiectului nu reprezintă un criteriu relevant pentru aplicarea articolului 4
alineatul (7). Abordarea relevantă este să se evalueze dacă un anumit proiect va duce
la deteriorarea stării unui corp de apă. Astfel, proiectele de orice dimensiune ar putea
intra sub incidența articolului 4 alineatul (7).

Reuniune informală a directorilor responsabili cu resursele hidrografice și mediul marin din Uniunea
Europeană, țările candidate și țările AELS, Segovia, 27-28 mai 2010,
https://circabc.europa.eu/w/browse/6414c39b-3d08-433a-8e00-0d20bcb249ad.
41
Strategia comună de implementare a Directivei-cadru privind apa, 2006: DCA și presiunile
hidromorfologice – document de politică. Decembrie 2006, https://circabc.europa.eu/sd/a/3dac5b10-1a164a31-a178-2f5401f30c50/.pdf.
42
Strategia comună de implementare a Directivei-cadru privind apa, 2009: Documentul de orientare nr. 20
privind derogările de la obiectivele de mediu. Raport tehnic – 2009-027,
https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_document.pdf.
43
Principalele concluzii ale atelierului privind strategia comună de implementare a DCA și energia
hidroelectrică, Berlin, 4-5 iunie 2007, https://circabc.europa.eu/w/browse/062ef598-2126-4e76-a481cfa68a28435c.
40
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la alegerea opțiunii de a renova complexele hidroenergetice existente sau de a
amenaja instalații hidroelectrice noi. După cum s-a menționat anterior, trebuie luați
în considerare mai mulți factori, cum ar fi starea corpului de apă în sensul DCA, al
Directivei privind habitatele și al Directivei privind păsările, precum și obiectivele
necesare pentru atingerea unei stări ecologice bune sau a unui stadiu corespunzător
de conservare. Evaluările râurilor și obiectivele de conservare a siturilor Natura 2000
ajută, de asemenea, la evidențierea măsurii în care râul poate absorbi amenajări
suplimentare fără deteriorarea corpului de apă sau fără efecte negative asupra
integrității unuia sau mai multor situri Natura 2000;



la selectarea celui mai potrivit concept de proiect care să ia în considerare
efectele potențiale chiar de la început și să integreze în planul conceptual inițial o
serie de măsuri de atenuare menite să elimine, sau cel puțin să diminueze, impactul
final al proiectului asupra mediului acvatic și, în special, asupra siturilor Natura 2000.
Metoda tradițională de elaborare a unui plan sau a unui proiect, fie în domeniul
hidroenergetic, fie în alte scopuri, presupune mai întâi conceperea planului sau a
proiectului necesar atingerii scopului respectiv și abia apoi analizarea aspectelor mai
ample legate de mediu și de alte utilizări. Aceasta face însă ca eventualele conflicte
să fie adesea luate în considerare într-un stadiu relativ tardiv al procesului de
planificare, într-un moment în care marja de manevră este redusă. În practică, acest
lucru înseamnă și că dezvoltatorii de proiecte sau de planuri interacționează foarte
puțin cu experții din sectorul mediului înainte de a depune proiectul în vederea
efectuării unei evaluări corespunzătoare.
Atunci când conceptul proiectului este atât de avansat, evaluarea impactului asupra
mediului devine adesea un exercițiu de limitare a daunelor, ceea ce înseamnă că
succesul nu poate fi garantat nici chiar dacă au fost urmate cu strictețe toate regulile
care reglementează aceste evaluări, inclusiv cele prevăzute de Directiva privind
habitatele. De asemenea, această abordare tradițională a conceperii unui proiect sau
plan poate duce la discuții lungi cu autoritățile de planificare, cu celelalte grupuri de
interese și cu ONG-urile în timpul fazei de consultare publică, discuții care, la rândul
lor, pot cauza întârzieri semnificative în procesul de planificare și apariția de costuri
suplimentare.
Recunoscând aceste dificultăți, tot mai mulți responsabili cu planificarea
infrastructurii adoptă în prezent o abordare integrată a planificării și a
conceperii proiectelor. Abordarea integrată ia în considerare chiar de la început
atât infrastructura, cât și necesitățile ecologice ale sitului, și integrează acești
factori în conceperea inițială a proiectului, împreună cu alte utilizări ale
terenurilor riverane. De asemenea, în acest mod se promovează un proces de
planificare mai interactiv și mai transparent, încurajându-se obținerea activă de
asistență și contribuții din partea ecologiștilor și a altor părți interesate încă
dintr-o fază incipientă.
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Protocolul de evaluare a sustenabilității proiectelor hidroenergetice
Proiectul Hydro4LIFE, derulat de Asociația Internațională a Hidroenergiei, își propune
să sprijine punerea în aplicare a unui protocol de evaluare a sustenabilității proiectelor
hidroenergetice în cadrul UE. Protocolul propune o metodologie de măsurare a
performanțelor unui proiect hidroelectric pe baza a 20 de criterii privind aspecte de
mediu, sociale, tehnice și economice. Acesta oferă un limbaj comun care permite
autorităților, societății civile, instituțiilor financiare și sectorului hidroenergetic să
discute și să evalueze aspectele legate de sustenabilitate. Protocolul este rezultatul
activității intense a Forumului de evaluare a sustenabilității proiectelor hidroenergetice,
un organism multipartit la nivel mondial cu reprezentanți din partea ONG-urilor sociale
și de mediu, ai guvernelor, ai băncilor și ai sectorului hidroelectric.
Evaluările vizează toate fazele proiectului: faza incipientă, pregătirea, realizarea și
exploatarea. Fiecărui proiect i se atribuie un punctaj de la 1 la 5 (5 reprezentând cele
mai bune practici dovedite) pentru fiecare din cele 20 de criterii. Unul dintre criterii
se referă la biodiversitate și speciile invazive. În timpul fazei de pregătire a
proiectului se acordă o atenție deosebită:
 valorilor ecosistemelor;
 habitatelor;
 problemelor specifice, cum ar fi speciile amenințate și deplasarea peștilor prin
bazinele hidrografice, prin rezervoare și în zonele din aval și
 potențialelor efecte generate de speciile invazive asociate proiectului planificat.
http://www.hydrosustainability.org/Protocol/The-Protocol-Documents.aspx
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Amenajări hidroenergetice durabile în bazinul Dunării: principiile directoare
elaborate de Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR)
În 2010, miniștrii țărilor dunărene au solicitat elaborarea unor principii directoare privind
integrarea aspectelor de mediu în utilizarea energiei hidroelectrice, pentru o dezvoltare
echilibrată și integrată și soluționarea potențialelor conflicte de interese de la bun început.
Principiile directoare au fost elaborate ca parte a unui amplu proces participativ, la care au
participat reprezentanți ai administrațiilor din domeniul energiei și al mediului, ai sectorului
hidroenergetic, ai ONG-urilor și ai comunității științifice. Ele au fost adoptate de ICPDR în
2013 și includ următoarele recomandări principale:
Principii generale pentru amenajări hidroenergetice durabile
1) Proiectele de amenajări hidroenergetice trebuie să respecte principiile sustenabilității,
ținând seama de factorii de mediu, sociali și economici într-un mod cât mai echilibrat.
2) Producerea de energie din surse regenerabile, precum energia hidroelectrică, ar
trebui să facă parte dintr-o abordare holistică a politicilor energetice (un plan energetic
național care să includă planuri de acțiune privind energia din surse regenerabile).
Potențialul neexploatat al surselor regenerabile, economiile de energie și creșterea
eficienței energetice reprezintă aspecte importante, de care această abordare ar
trebui să țină cont.
3) Pentru a asigura sustenabilitatea amenajărilor hidroenergetice și pentru a echilibra
diferitele interese publice, strategiile naționale/regionale privind energia hidroelectrică
ar trebui să fie elaborate pe baza acestor principii directoare la nivel de bazin
hidrografic. Aceste strategii ar trebui să ia în considerare utilizarea multifuncțională a
infrastructurii hidroenergetice (controlul inundațiilor, alimentarea cu apă etc.) și
efectele sale asupra mediului (inclusiv pe cele cumulate).
4) Evaluarea intereselor publice la nivel național/regional trebuie făcută într-un mod
transparent, structurat și reproductibil, bazat pe criterii și informații relevante,
implicând participarea publicului într-o fază incipientă a procesului decizional.
5) În general, producția de energie din surse regenerabile nu este considerată a fi de
interes public major în sine. Un proiect hidroelectric nu este în mod automat de interes
public major doar pentru că va genera energie din surse regenerabile. Fiecare caz
trebuie evaluat pe baza propriilor caracteristici, în conformitate cu legislația națională.
6) Implicarea cetățenilor și a grupurilor de cetățeni, a părților interesate și a ONG-urilor
ale căror interese sunt afectate de un proiect hidroenergetic este esențială pentru
optimizarea proceselor de planificare și pentru ajungerea la o înțelegere comună și la
acceptarea punerii în practică a noilor proiecte hidroenergetice.
7) Amenajările hidroenergetice trebuie să țină seama de efectele schimbărilor climatice
asupra ecosistemelor acvatice și asupra resurselor de apă (reziliența habitatelor din
zonele de râu, debitul și modificările sezoniere ale acestuia).
Modernizarea tehnică a centralelor hidroelectrice existente și reabilitarea ecologică
8) Ar trebui promovată modernizarea tehnică a hidrocentralelor existente, în vederea
creșterii producției de energie a acestora. Aceste tipuri de îmbunătățiri sunt cele mai
ecologice modalități de atingere a obiectivelor de mediu (de exemplu, pe cele ale
DCA).
9) Modernizarea tehnică a hidrocentralelor existente ar trebui să fie corelată cu criteriile
ecologice legate de protejarea și îmbunătățirea stării apelor. Strategiile și
instrumentele naționale în domeniul energetic ar trebui să utilizeze stimulente sau
etichete ecologice pentru a promova și a susține financiar modernizarea tehnică.
10) Combinarea modernizării tehnice cu reabilitarea ecologică a instalațiilor hidroelectrice
existente reprezintă o soluție avantajoasă atât din punctul de vedere al producerii de
energie, cât și din cel al îmbunătățirii condițiilor de mediu.
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Abordare bazată pe planificare strategică pentru noile amenajări hidroenergetice
11) Pentru construirea de noi centrale hidroelectrice se recomandă o abordare bazată pe
planificare strategică (asociată planului de acțiune privind energia din surse
regenerabile și planului de management al bazinelor hidrografice). Această abordare
ar trebui să se bazeze pe o evaluare pe două niveluri (fiecare cuprinzând liste de
criterii recomandate), și anume evaluarea națională/regională, urmată de evaluarea
specifică proiectului. Abordarea este în conformitate cu principiul prevenirii și al
precauției, precum și cu principiul „poluatorul plătește”.
12) Într-o primă etapă se identifică sectoarele fluviale în care amenajările hidroenergetice
sunt interzise de legislația/acordurile naționale/regionale (zonele de excludere). Într-o
a doua etapă sunt evaluate toate celelalte sectoare, utilizându-se matricea de
evaluare și schema de clasificare (figurile 14 și 15).
13) Evaluarea națională/regională este un instrument care ajută administrațiile să
direcționeze noile hidrocentrale către zonele în care se preconizează că efectele
asupra mediului vor fi minime. Acest lucru poate fi realizat prin integrarea cerințelor
privind producția de energie hidroelectrică și a necesităților ecosistemului și prin
sprijinirea luării deciziilor pe baza unor criterii clare și transparente, care să includă
aspecte legate de gestionarea energiei, precum și de mediu și peisaj. Acolo unde este
cazul, trebuie luate în considerare și aspectele transfrontaliere sau specifice întregului
bazin al Dunării.
14) Evaluarea națională/regională este benefică atât pentru sectorul mediului și al apelor,
cât și pentru sectorul hidroenergetic, deoarece sporește previzibilitatea procesului de
luare a deciziilor și mărește transparența în cazurile în care este probabil să se emită
autorizații pentru noi proiecte.
15) Dacă evaluarea la nivel național/regional are mai degrabă caracter general, evaluarea
specifică proiectului clasifică sectoarele fluviale în funcție de adecvarea lor pentru
utilizarea potențialului hidroenergetic și oferă o evaluare mai detaliată și mai
aprofundată a beneficiilor și a efectelor proiectului concret. Acest lucru contribuie la
stabilirea adecvării sau a neadecvării unui proiect la caracteristicile unui amplasament
specific. Evaluarea specifică proiectului se realizează ca răspuns la o cerere de
emitere a unei autorizații pentru o centrală hidroelectrică nouă și, prin urmare, depinde
de modul specific în care a fost conceput proiectul.
16) Politicile actuale și noile evoluții în materie de politici, în special punerea în aplicare a
legislației UE și a Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, ar trebui
reflectate în mod corespunzător.
17) Pentru a sprijini sectorul hidroenergetic în cel mai sustenabil mod posibil, sistemele de
stimulente pentru noile proiecte hidroenergetice ar trebui să țină seama de rezultatele
abordării bazate pe planificare strategică și de măsurile adecvate de atenuare.
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Atenuarea efectelor negative ale centralelor hidroelectrice
18) Pentru a minimiza efectele negative ale instalațiilor hidroelectrice asupra
ecosistemelor acvatice, trebuie stabilite măsuri de atenuare. Dacă legislația națională
prevede dispoziții în acest sens, se pot compensa pierderile de producție de energie
hidroelectrică generate de aplicarea măsurilor de atenuare la hidrocentralele
existente.
19) Asigurarea migrației peștilor și a debitelor ecologice reprezintă măsuri prioritare pentru
menținerea și îmbunătățirea stării ecologice a apelor.
20) Alte măsuri de atenuare, cum ar fi îmbunătățirea gestionării sedimentelor, minimizarea
efectelor negative ale fluctuațiilor artificiale ale nivelului apei (debitele pulsatorii),
menținerea stării apelor subterane sau refacerea habitatelor de anumite tipuri și a
zonelor riverane, sunt aspecte importante pentru ecologia râurilor și a zonelor umede
care depind direct de ecosistemele acvatice. Aceste măsuri ar trebui, prin urmare, să
fie luate în considerare de la conceperea proiectului, ținându-se seama de raportul
cost-eficacitate și de siguranța aprovizionării cu energie electrică.
https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower

4.2 Planuri naționale sau regionale integrate în domeniul hidroenergetic
Adoptate la nivel național, regional sau local, în funcție de legislația în vigoare în fiecare
țară, planurile de amenajare a teritoriului permit examinarea diferitelor necesități ale
terenurilor dintr-o zonă geografică întinsă. Aceasta permite elaborarea unei strategii
integrate de dezvoltare durabilă, care caută să obțină sinergii și să minimizeze conflictele
ori de câte ori este posibil.
Planurile de amenajare a teritoriului asigură și un cadru de dezvoltare mai echilibrat,
deoarece permit luarea în considerare a unor preocupări societale și de mediu mai ample
dintr-o etapă timpurie a procesului de planificare. De regulă, acest lucru creează un cadru
de planificare mai previzibil și mai stabil pentru toți cei implicați, ceea ce ar trebui să
contribuie la reducerea riscului de apariție a unor dificultăți și întârzieri în etapele
ulterioare, de exemplu la nivelul proiectelor individuale. De asemenea, planurile de
amenajare a teritoriului favorizează implicarea a diverse sectoare economice și grupuri de
interese, precum și a publicului larg, prin intermediul consultării publice, asigurând astfel o
mai mare transparență în procesul de luare a deciziilor.
Amenajarea teritoriului, și cu precădere planificarea sectorială, reprezintă prin urmare un
instrument important pentru industrie. În cazul producerii de energie hidroelectrică, mai
multe țări au elaborat planuri hidroenergetice specifice la nivel național sau regional
pentru a decide cu privire la proiectele viitoare în funcție de cerere și de oportunități. În
plus, toate statele membre trebuie să elaboreze planuri naționale privind energia din surse
regenerabile în conformitate cu Directiva privind energia din surse regenerabile, pentru a
decide cu privire la cea mai potrivită combinație de măsuri în acest domeniu pentru ca o
anumită țară sau regiune să își îndeplinească obiectivele de utilizare a surselor de energie
regenerabile. Cele două tipuri de planuri nu numai că permit o analiză a necesităților
estimate pentru diferite tipuri de energie din surse regenerabile, printre care și generarea
de energie hidroelectrică, ci în plus oferă ocazia de a lua în calcul considerente
socioeconomice mai largi (planuri de management al bazinelor hidrografice sau
Natura 2000) într-o etapă timpurie și strategică a procesului de planificare.
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Evaluarea corespunzătoare a planurilor
Articolul 6 din Directiva privind habitatele prevede și obligația efectuării unor evaluări
corespunzătoare ale planurilor și programelor (de exemplu, ale planurilor hidroenergetice
naționale sau regionale sau ale planurilor de acțiune privind energia din surse
regenerabile). Acest lucru este confirmat de Curtea Europeană de Justiție44. Evaluarea
corespunzătoare a unui program sau plan de amenajare a teritoriului are loc, în mod
evident, la un nivel mai strategic, dar procedura este în principiu aceeași ca în cazul
proiectelor. Prin urmare, evaluarea corespunzătoare trebuie să ia în considerare efectul
planului sau al programului asupra integrității siturilor Natura 2000 atât per se, cât și în
combinație cu alte planuri sau proiecte.
Lucrările de evaluare întreprinse trebuie să fie proporționale cu domeniul geografic al
planului, cu natura și cu amploarea oricăror efecte potențiale. Trebuie, de asemenea, să
se obțină suficiente informații cu privire la planul propus încât evaluarea corespunzătoare
să poată fi efectuată corect. Obiectivul esențial este întotdeauna cel de a evita sau a
elimina orice efecte negative predictibile asupra integrității siturilor Natura 2000 sau de a
elimina orice motive rezonabile de îngrijorare cu privire la posibilitatea apariției unor astfel
de efecte.
Un beneficiu esențial al efectuării evaluărilor corespunzătoare la nivelul unui anumit plan
constă în preîntâmpinarea oricăror potențiale conflicte viitoare cu siturile Natura 2000
atunci când se evaluează efectele proiectelor individuale, de exemplu prin zonarea
activităților la depărtare de siturile Natura 2000. De asemenea, evaluarea impune părților
implicate să ia în considerare soluții mai puțin dăunătoare pentru îndeplinirea obiectivelor
planului chiar dintr-o fază incipientă a procesului de planificare și le încurajează să adopte
o abordare mai holistică și mai integrată cu privire la amenajările hidroenergetice.

4.3 Hărțile de sensibilitate a vieții sălbatice și zonarea
Planurile sectoriale sau de amenajare a teritoriului acoperă, în general, o zonă geografică
vastă. Această scară, împreună cu caracterul spațial al planurilor, permite luarea de
decizii strategice privind capacitatea și amplasamentul amenajărilor hidroenergetice într-o
zonă extinsă, luându-se totodată în considerare rolul multifuncțional al râurilor și
potențialul impact asupra mediului al deciziilor luate.
În acest context, o modalitate eficace de a evita sau de a minimiza conflictele potențiale
cu siturile Natura 2000 este aceea de a identifica de-a lungul râului amplasamentele
considerate adecvate sau neadecvate pentru activități hidroenergetice. Aceste informații
pot fi suprapuse pe o hartă care prezintă interesele de conservare a naturii riverane, în
vederea identificării potențialelor zone de conflict – de exemplu, situri protejate, cum ar fi
siturile Natura 2000, sau rute de migrație ale unor specii protejate de UE.
Hărțile de sensibilitate a vieții sălbatice sunt utile pentru amplasarea amenajărilor
hidroenergetice în zone aflate departe de regiunile în care există un risc ridicat de efecte
semnificative, cum sunt siturile Natura 2000, și în care diferitele proceduri de autorizare
de mediu, în baza Directivei-cadru privind apa, al Directivei privind habitatele sau al
Directivei EIM, ar fi automat mai stricte și autorizațiile ar fi probabil refuzate. Se pot realiza
hărți de sensibilitate și pentru anumite categorii de specii (de exemplu, specii de pești de
importanță europeană) sau pentru anumite tipuri de habitate sau de zone protejate dintr-o
44

Hotărârea CEJ în cauza C-6/04, Comisia/Regatul Unit, 20 octombrie 2005.
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regiune prestabilită. Pe de altă parte, este important ca hărțile să se bazeze pe cele mai
bune date și informații disponibile, iar criteriile de selecție să fie transparente și clare
pentru toți cei interesați (și, în cele din urmă, supuse consultării publice). De asemenea,
hărțile ar trebui să aibă o rezoluție suficient de fină pentru a oferi o caracterizare riguroasă
a zonelor.
Celălalt avantaj major al hărților de sensibilitate a vieții sălbatice constă în faptul că
acestea pot contribui la contracararea oricăror posibile conflicte cu articolul 5 din
Directiva privind păsările și cu articolele 12 și 13 din Directiva privind habitatele.
Astfel cum se explică în capitolul 1, aceste dispoziții vizează să asigure protecția speciilor
de importanță europeană în întreaga lor arie de răspândire de pe teritoriul UE, indiferent
dacă se află în cadrul unui sit Natura 2000 sau nu. Dezvoltatorii sau responsabilii cu
planificarea centralelor hidroelectrice trebuie, prin urmare, să se asigure că
acționează în conformitate cu aceste norme stricte de protecție a speciilor.
Hărțile de sensibilitate bazate pe distribuțiile actuale ale speciilor pot fi însă și eronate,
întrucât distribuțiile actuale pot fi produse chiar de acele efecte existente care trebuie
eliminate. Orice utilizare a acestor hărți trebuie să țină seama de planurile de refacere a
distribuțiilor speciilor. Odată întocmite, hărțile proiectelor hidroenergetice și hărțile de
sensibilitate a vieții sălbatice pot fi suprapuse, iar diversele sectoare de râu pot fi
încadrate în una sau mai multe dintre următoarele mari categorii:





zone favorabile – acele zone care prezintă un potențial hidroenergetic bun (inclusiv în
ceea ce privește modernizarea instalațiilor existente) și un risc scăzut de conflict cu
interesele de conservare a naturii – de exemplu, pe un corp de apă puternic modificat
de interes ecologic scăzut sau pe care nu există niciun sit Natura 2000 și nici specii
migratoare protejate de UE;
zone mai puțin favorabile – care prezintă un anumit risc de conflict cu unul sau mai
multe situri Natura 2000 sau cu specii protejate de UE de-a lungul râului;
zone nefavorabile – care prezintă un risc ridicat de conflict cu unul sau mai multe situri
Natura 2000 sau cu specii protejate de UE de-a lungul râului. Este bine ca aceste
zone să fie evitate, întrucât va fi foarte dificil sau imposibil să se îndeplinească toate
condițiile procedurii de evaluare prevăzute la articolul 6 din Directiva privind habitatele
și ale procedurii de derogare prevăzute la articolul 4 alineatul (7) din DCA.

Trebuie avut în vedere faptul că hărțile de sensibilitate pot oferi doar o imagine generală a
zonelor cu risc potențial ridicat (în care este bine ca proiectele noi să fie evitate în
totalitate), cu risc mediu (în care sunt posibile măsuri de atenuare) și cu risc scăzut (în
care este de așteptat ca impactul să fie limitat sau scăzut). Prin urmare, aceste hărți nu țin
locul evaluării impactului asupra mediului (EIM) sau pe al evaluărilor corespunzătoare
(EC) la nivel de proiect. S-ar putea ca acestea să trebuiască să fie efectuate oricum
pentru proiectele individuale de amenajări hidroenergetice.
Pentru a se putea stabili cu precizie ce valori naturale și ce riscuri specifice de sunt
posibile la nivelul fiecărui sit, în cadrul EIM sau al EC se pot realiza studii cuprinzătoare
privind speciile vizate. În acest context, hărțile de nivel strategic pot contribui deja la
indicarea nivelului de evaluare care ar putea fi necesar pentru studiile de referință mai
detaliate și mai urgente la nivelul fiecărui proiect individual.
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VIZUALIZATORUL NATURA 2000: un instrument util pentru dezvoltatori
http://natura2000.eea.europa.eu/

Vizualizatorul Natura 2000 este un sistem de informații geografice (GIS) care permite
dezvoltatorilor să localizeze și să exploreze fiecare sit Natura 2000 din rețeaua UE.
Siturile pot fi examinate la o scară foarte fină (1:500), care arată granițele sitului și
principalele caracteristici ale peisajului la o rezoluție foarte mare. Pentru fiecare sit se
poate descărca un formular-tip care enumeră speciile și tipurile de habitate pentru care a
fost desemnat situl, precum și estimări cu privire la dimensiunea populației, aria ocupată
și stadiul de conservare al speciei în cadrul sitului și importanța sitului pentru speciile sau
tipurile de habitate respective. Sunt disponibile și alte facilități de căutare și afișare pentru
suprapunerea datelor din diverse surse cu privire la siturile Natura 2000.

Recomandările ICPDR privind evaluarea la nivel național/regional și criteriile
aferente
Principiile directoare ale ICPDR recomandă un proces în două etape pentru planificarea
zonală strategică a producerii de energie hidroelectrică la nivel național sau regional. Întro primă etapă, ar trebui să se identifice sectoarele de râu în care amenajările
hidroenergetice sunt interzise în conformitate cu legislația/acordurile internaționale,
naționale sau regionale relevante (zonele de excludere). Într-o a doua etapă, toate
celelalte bazine ar trebui evaluate utilizându-se o schemă de clasificare prestabilită,
bazată pe criterii convenite. Este important ca evaluarea la nivel național/regional să fie
fezabilă din punct de vedere tehnic și să se bazeze pe toate datele care pot fi obținute la
acest nivel. Matricea rezultată oferă un instrument de sprijin decizional care asigură o
realizare echilibrată a obiectivelor energetice și de mediu. Acest proces de evaluare ar
trebui efectuat de autoritatea competentă la nivel național/regional în fiecare țară
dunăreană, ca parte a procesului de participare a publicului, iar rezultatele ar trebui
incluse în planurile de management al bazinelor hidrografice și în planurile de acțiune
privind energia din surse regenerabile.
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Un instrument de cartografiere în cadrul planului general de dezvoltare ecologică a
râurilor din Austria – WWF
Pentru WWF Austria este important ca viitoarele amenajări hidroenergetice să urmeze o
abordare strategică, astfel încât sectoarele de râu semnificative și sensibile care au rămas
intacte să poată fi protejate. Pentru a sprijini această abordare, WWF a pregătit un plan
general de dezvoltare ecologică menit să ofere o bază decizională solidă din punct de
vedere tehnic în vederea evaluării necesității de a proteja apele austriece (WWF
Ökomasterplan, 2009).
Studiul a fost publicat în 2009 și a evaluat, pentru prima dată, importanța ecologică a unui
număr de 53 dintre cele mai mari râuri din Austria, cu un bazin hidrografic de peste
500 de kilometri pătrați. De asemenea, studiul prezintă datele oficiale ale analizei privind
starea actuală, realizată de ministerul responsabil cu punerea în aplicare a DCA a UE și
oferă informații privind conservarea siturilor Natura 2000 și a altor zone protejate, de
exemplu. Fiecare sector de apă a fost încadrat într-o categorie și a fost clasificat după
prioritate, în funcție de diferite criterii de selecție (de exemplu, starea ecologică, situația
din zonele protejate, hidromorfologia, lungimea cursului de apă liber contiguu).
Astfel, fiecare sector de râu a fost încadrat într-una din următoarele clase de sensibilitate:
 Clasa de sensibilitate 1: necesită protecție de nivel foarte ridicat având în vedere
starea ecologică
 Clasa de sensibilitate 2: necesită protecție de nivel foarte ridicat având în vedere
situația din rezervație (rezervații)
 Clasa de sensibilitate 3: necesită protecție de nivel ridicat având în vedere morfologia
 Clasa de sensibilitate 4: necesită protecție de nivel ridicat având în vedere lungimea
cursului de apă liber contiguu
 Clasa de sensibilitate 5: poate necesita protecție, întrucât nu există o bază de date
pentru evaluarea condițiilor de mediu
 Clasa de sensibilitate 6: poate necesita protecție
 Clasa de sensibilitate 7: necesită un nivel scăzut de protecție
 Clasa de sensibilitate 8: utilizare economică a energiei existente
 Deficit de date (stare ecologică, hidromorfologie)


http://www.oekomasterplan.at/home.html
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Instrumente de planificare pentru echilibrarea amenajărilor hidroenergetice și
refacerea mediilor acvatice în Franța
În 2008, Ministerul al Ecologiei, Dezvoltării Durabile și Energiei din Franța a organizat o
masă rotundă având ca temă continuarea dezvoltării durabile a domeniului hidroenergetic
simultan cu refacerea mediului acvatic din Franța. Au fost avute în vedere două obiective:
generarea unei cantități suplimentare de 3 TWh ca producție anuală până în 2020 și
atingerea unui stări bune pentru 66 % dintre corpurile de apă de suprafață până în 2015.
După discuții ample cu autoritățile locale alese, cu producătorii de energie hidroelectrică,
cu comitetul național pentru pescuitul profesional de apă dulce și cu o serie de ONG-uri,
ministerul a semnat un acord care a cuprins patru obiective principale:
 sprijinirea sectorului hidroelectric printr-un proces continuu de cercetare comună în
domeniul integrării, al monitorizării și al controalelor de mediu;
 modernizarea și optimizarea centralelor existente prin efectuarea de demersuri în
sensul aplicării efective a reglementărilor privind creșterea debitului minim până în
ianuarie 2014 și introducerea obligatorie a pasajelor pentru pești. În plus, orice
reînnoire a contractelor de concesiune ar trebui să fie însoțită de măsuri de
îmbunătățire a randamentului energetic și a performanțelor de mediu ale centralei;
 eliminarea celor mai problematice obstacole în calea continuității ecologice identificate
în cadrul programului național și aplicarea de mecanisme de refacere cu ajutorul
fondurilor furnizate de agențiile din domeniul alimentării cu apă;
 realizarea unui mecanism pentru amenajări hidroenergetice de „înaltă calitate
ecologică”, cu efect minim asupra mediului. Trebuie căutate, de preferință, zone în
care există o miză de mediu redusă pentru a construi noi centrale, și trebuie să se
evite zonele cu biodiversitate bogată (de exemplu, râurile interzise și râurile de
continuitate).
Prin urmare, în perioada 2012-2015 guvernul a adoptat două liste de râuri protejate,
pentru a asigura conformitatea cu DCA. Prima listă conține râuri interzise sau protejate,
pe care nu se poate autoriza construcția niciunui obstacol nou, iar barajele existente
trebuie
să asigure continuitatea ecologică la momentul reînnoirii autorizației. A doua listă conține
râuri pentru care reprezintă o prioritate refacerea continuității la digurile existente. Pe
aceste râuri, barajele existente trebuie să fie ajustate în termen de 5 ani pentru a asigura
migrația peștilor în amonte și în aval și un transfer suficient al sedimentelor.
Prima listă cuprinde: râuri cu statut prioritar (de exemplu, cele din rețeaua Natura 2000),
râuri care găzduiesc pești diadromi migratori (și acestea prezente adesea în rețeaua
Natura 2000) și rezervoare biologice. Împreună, acestea reprezintă aproximativ 25-30 %
din cursurile de apă ale Franței. Cea de a doua listă cuprinde alte râuri care găzduiesc
pești diadromi migratori, râuri care prezintă un risc de nerespectare a obiectivelor de
mediu din cauza presiunii hidromorfologice și a funcționării ineficiente a rezervoarelor
biologice, conform celor stabilite în planul de management al bazinelor hidrografice.
Împreună, acestea reprezintă aproximativ 10 % din cursurile de apă.
Identificarea potențialelor zone adecvate pentru noi proiecte hidroenergetice în cadrul
planurilor regionale privind energia din surse regenerabile se bazează în principal pe
datele referitoare la energia hidroelectrică și pe compatibilitatea cu listele 1 și 2, care
identifică zonele considerate adecvate, mai puțin adecvate sau inadecvate.
Sursa: https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/PresentationPlanning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20Franc
e.pdf
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4.4 Consultarea într-o fază incipientă
Consultarea într-o fază incipientă cu părțile interesate în materie de mediu și cu toate
părțile interesate în general este importantă pentru asigurarea unor soluții acceptabile și
sustenabile. De asemenea, este important să se ajungă la o înțelegere comună a
aspectelor în cauză și să se încurajeze cooperarea în vederea găsirii unor soluții, în
special atunci când efectele ecologice ale unui proiect nu pot fi contracarate prin metodele
de atenuare convenționale.
Adesea, conflictele au avut drept cauză neimplicarea părților interesate din domeniul
mediului într-o fază suficient de timpurie din cadrul procedurii de planificare, acest lucru
putând duce la întârzieri îndelungate și costisitoare. În mod ideal, părțile interesate și
publicul larg ar trebui să participe la toate etapele de elaborare a planului sau a
proiectului. Participarea este deosebit de importantă în faza de definire a planului sau a
proiectului și în timpul procesului interactiv și iterativ de găsire a unor soluții alternative
realiste pentru zonele problematice.
Legislația și procedurile europene nu sunt foarte clare cu privire la cerința privind
consultările și participarea publicului și de obicei prevăd etape formale de consultare
publică doar după încheierea studiilor privind impactul asupra mediului și după înaintarea
planurilor sau a proiectelor spre aprobare. Acest lucru nu ar trebui totuși să îi împiedice pe
dezvoltatorii de proiecte să organizeze ei înșiși un proces de consultare publică într-o fază
cât mai timpurie.
Obiectivele oricărei strategii bine organizate de participare a publicului ar trebui:
 să asigure transparență în planificarea și luarea deciziilor cu privire la planul sau
proiectul de infrastructură, precum și deschidere către toate informațiile și datele
relevante;
 să crească gradul de cunoaștere a obiectivelor generale ale planului sau ale
proiectului și a aspectelor conexe;
 să câștige sprijinul publicului pentru procesul de planificare și realizare a planului sau
a proiectului;
 să implice principalele părți interesate în etapa de planificare, cu scopul de a crea o
atmosferă de încredere și respect reciproc și, astfel, să faciliteze acceptarea planului
sau a proiectului de către public și derularea acestuia cu succes.
În practică, pentru asigurarea succesului în consultarea părților interesate și în procesului
de participare, sunt deosebit de importante următoarele aspecte:


Calendarul participării publice: Implicarea părților interesate ar trebui să înceapă
chiar din primele faze ale unui plan sau proiect, ceea ce ar permite utilizarea
informațiilor de mediu pentru analizarea unor soluții de proiectare, amplasamente și
mecanisme de finanțare alternative. Consultarea părților interesate ar trebui să
continue pe tot parcursul procesului de evaluare de mediu și pe durata întregului ciclu
al planului sau al proiectului.



Identificarea grupurilor interesate relevante: Identificarea grupurilor sau a părților
interesate relevante este esențială pentru implicarea cu succes a publicului, indiferent
dacă este vorba de elaborarea unei politici, a unui plan, a unui program (de exemplu,
sectorial sau regional) sau a unui proiect. Analiza compoziției sociale a societății în
care este planificat planul sau proiectul va contribui, de asemenea, la identificarea și
implicarea în consultări a tuturor actorilor sociali și a tuturor părților interesate
relevante.
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Alegerea formei corecte de comunicare și consultare: Implicarea publicului poate
varia de la simpla diseminare a informațiilor până la consultări și participarea integrală
la procesul decizional:
o Informare: flux unidirecțional de informații, de la autorul propunerii către public.
o Consultare: flux bidirecțional de informații între autorul propunerii și public;
acestuia din urmă i se oferă posibilitatea de a-și exprima opinia, iar autorului
propunerii – posibilitatea de a răspunde.
o Participare: flux bidirecțional de informații și idei în care autorul propunerii și
publicul sunt implicați într-o analiză comună și în stabilirea ordinii de zi, iar
publicul/părțile interesate se implică voluntar în luarea deciziilor cu privire la
conceperea și gestionarea proiectului, obținându-se un consens cu privire la
principalele aspecte. Nivelul de implicare a publicului necesar pentru un anumit
plan sau proiect variază în funcție de contextul social și politic. Se poate
elabora un model de participare pentru fiecare grup principal de părți
interesate, pentru a contribui la determinarea gradului de participare
corespunzător. Acest modelul poate fi utilizat și ca instrument sistematic pentru
definirea rolurilor și a responsabilităților unei părți interesate, precum și pentru
identificarea punctelor de potențial dezacord între grupuri.
o Asumare și angajament: Consultările în faza incipientă cu grupurile care ar
putea fi afectate pot îmbunătăți informațiile de mediu transmise factorilor de
decizie (de exemplu, prin identificarea efectelor asupra mediului sau prin
conceperea unor măsuri de atenuare corespunzătoare) și contribuie la
minimizarea eventualelor conflicte și întârzieri. De asemenea, eforturile reale
de informare a publicului și de oferire a unor răspunsuri la sugestii sau la
îngrijorări contribuie la prevenirea neînțelegerilor și pot avea drept rezultat
acceptarea proiectelor la o scară mai largă, cu un sentiment mai pronunțat de
asumare locală.

Fără îndoială, consultarea și participarea publicului pot fi procese îndelungate și
solicitante, însă atunci când sunt utilizate în mod pozitiv, ele pot atenua situațiile
conflictuale și pot spori potențialul de succes pe termen lung.
Planificare strategică și colaborare la nivel de bazin hidrografic în Anglia
Abordarea centrată pe bazinul hidrografic încorporează munca în colaborare la nivelul
întregului bazin al râului pentru a aduce îmbunătățiri transversale mediului nostru acvatic.
În fiecare dintre cele peste 100 de bazine hidrografice vizate de Directiva-cadru privind
apa din Anglia, inclusiv în zona de dincolo de granița cu Țara Galilor, sunt active
parteneriate comunitare care contribuie cu cunoștințele și expertiza de la nivel local.
La nivel național există peste 1 500 de organizații implicate în abordări centrate pe bazinul
hidrografic, printre care se numără ONG-uri, întreprinderi din sectorul apei, autorități
locale, agenții guvernamentale, proprietari de terenuri, cluburi de pescuit cu undița,
organisme reprezentative ale fermierilor, universități și întreprinzători locali.
Parteneriatele din cadrul abordării centrate pe bazinul hidrografic determină aplicarea
unor măsuri practice și eficiente din punctul de vedere al costurilor la fața locului, având
ca rezultat beneficii multiple cum ar fi îmbunătățirea calității apei, sporirea biodiversității,
reducerea riscului de inundații, reziliența la schimbările climatice și o mai mare implicare a
comunității în gospodărirea râurilor locale. Parteneriatele reprezintă un catalizator pentru
atragerea de fonduri suplimentare, iar până în prezent unele au atras sume de până la opt
ori investiția inițială.
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O serie de proiecte de cercetare au reușit deja să demonstreze că un parteneriat cu
putere de decizie la nivelul unui bazin hidrografic, alcătuit din diverse părți interesate și
specialiști tehnici din zona bazinului hidrografic și din jurul acestuia, își poate asuma
responsabilitatea coordonării proceselor de planificare, finanțare și asigurare a unei bune
sănătăți ecologice pentru râul în cauză și pentru bazinul său hidrografic.
Cercetările au arătat, de asemenea, că o evaluare integrată a bazinului hidrografic
realizată de părțile interesate poate contribui la o înțelegere aprofundată a problemelor și,
în consecință, la elaborarea unui plan de intervenție strategic, țintit, echilibrat și, deci,
eficient din punctul de vedere al costurilor pentru managementul bazinului hidrografic.
http://www.catchmentbasedapproach.org/

BAZA DE CUNOȘTINȚE CABA
Site-ul web dedicat abordării centrate pe bazinul hidrografic (Catchment based Approach – CABA)
își propune să prezinte activitatea deosebită a parteneriatelor la nivel de bazin hidrografic din
întreaga țară. Prin schimbul de bune practici, ne propunem să evităm duplicarea eforturilor și să ne
asigurăm că gazdele CABA pot beneficia de pe urma tuturor lecțiilor învățate de-a lungul anilor de
către cei implicați în managementul bazinelor hidrografice. La urma urmei, acest site este conceput
pentru a consolida parteneriatele CaBA, arătându-le modalitățile extrem de numeroase și de
variate în care se pot realiza planificarea participativă a bazinelor hidrografice și managementul
acestora.

ANGAJAREA
părților interesate de la
nivelul bazinului hidrografic
și crearea un parteneriat
eficace

Aflați mai multe

REALIZAREA

UTILIZAREA
DATELOR

de intervenții de
management țintit și integrat
al bazinelor hidrografice

și a dovezilor de către
părțile interesate în
realizarea planurilor pentru
bazinele hidrografice

Aflați mai multe

Aflați mai multe
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MONITORIZAREA
și modelarea mediului
pentru a măsura
îmbunătățirile

Aflați mai multe

5. PROCEDURA DE EVALUARE CONFORM DIRECTIVEI PRIVIND
HABITATELE
5.1. Introducere
Legislația UE privind natura prevede obligația ca orice plan sau proiect care ar putea avea
un efect semnificativ asupra unuia sau mai multor situri Natura 2000 să facă obiectul unei
evaluări corespunzătoare (EC) în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva
privind habitatele. Capitolul de față oferă, pas cu pas, un ghid pentru efectuarea unei
evaluări corespunzătoare în special pentru planurile și proiectele hidroenergetice45.
Articolul 6 alineatul (3)
Orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru
gestionarea sitului, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, per se sau în
combinație cu alte planuri sau proiecte, trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a
efectelor potențiale asupra sitului, în funcție de obiectivele de conservare ale acestuia din
urmă. În funcție de concluziile evaluării respective și în conformitate cu dispozițiile
alineatului (4), autoritățile naționale competente aprobă planul sau proiectul doar după ce
au constatat că nu are efecte negative asupra integrității sitului respectiv și, după caz, după
ce au consultat opinia publică.
Articolul 6 alineatul (4)
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.

Întrucât rețeaua Natura 2000 vizează habitatele și speciile cele mai valoroase și mai
amenințate din Europa, este normal ca procedurile de aprobare a amenajărilor care ar
putea avea un efect negativ semnificativ asupra acestor situri să fie suficient de stricte
pentru a se evita subminarea obiectivelor generale ale Directivei privind păsările și ale
Directivei privind habitatele. Prin urmare, se acordă o atenție specială necesității de luare
a deciziilor pe baza unor informații și cunoștințe științifice solide. Întârzierile în procesul de
aprobare sunt adesea cauzate de o EC de calitate slabă, care obstrucționează judecata
autorităților competente cu privire la efectele planului sau ale proiectului.
De asemenea, este important să nu se facă o confuzie între evaluările de mediu realizate
în baza Directivei privind evaluarea impactul asupra mediului (EIM) și a Directivei privind
evaluarea strategică de mediu (ESM), procedura de derogare prevăzută la articolul 4
alineatul (7) din Directiva-cadru privind apa (DCA) și evaluarea corespunzătoare efectuată
în temeiul articolului 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele. Deși aceste evaluări se
efectuează adesea împreună și coordonarea lor poate fi benefică, fiecare are un scop
diferit și evaluează efectele asupra unor aspecte de mediu diferite. Prin urmare, deși în
Comisia a elaborat diverse ghiduri pentru a-i ajuta pe oameni să înțeleagă și să aplice procedura de
evaluare corespunzătoare. Acestea sunt disponibile pe site-ul Comisiei dedicat rețelei Natura 2000,
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm.
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mod ideal ar trebui să fie coordonate, celelalte evaluări nu pot înlocui evaluarea
corespunzătoare și nu pot fi un substitut al acesteia.
Evaluarea corespunzătoare (EC) se axează pe speciile și tipurile de habitate
protejate în baza Directivei privind păsările și a Directivei privind habitatele, în
special pe speciile și habitatele pentru care a fost desemnat situl Natura 2000
respectiv. Prin urmare, „evaluarea corespunzătoare” în sensul articolului 6 alineatul (3)
are un domeniu de aplicare mai restrâns decât „evaluarea” în sensul directivelor DCA,
EIM și ESM, limitându-se la implicațiile pentru siturile Natura 2000 prin prisma obiectivelor
de conservare ale acestora.
Efectele fiecărei proceduri de evaluare sunt de asemenea diferite. Rezultatul EC și cel al
evaluării conform DCA au caracter juridic obligatoriu pentru autoritatea competentă și
determină decizia finală a acesteia. Prin urmare, în cazul în care EC constată că va fi
afectată integritatea unui sit Natura 2000, în pofida adoptării unor măsuri de atenuare,
planul sau proiectul respectiv poate fi aprobat doar dacă au fost îndeplinite condițiile
prevăzute la articolul 6 alineatul (4).

5.2 Când este necesară procedura prevăzută la articolul 6?
Garanțiile procedurale și de fond care trebuie aplicate oricărui plan sau proiect care ar
putea avea un efect semnificativ asupra unui sit Natura 2000 sunt prevăzute la articolul 6
din Directiva privind habitatele.
Această procedură este concepută astfel încât:
 să evalueze implicațiile unui plan sau ale unui proiect care poate avea un efect
semnificativ asupra unui sit Natura 2000 prin prisma obiectivelor de conservare ale
sitului;
 să constate dacă aceste implicații vor avea un efect negativ asupra integrității
sitului;
 să ofere un mecanism de aprobare a planurilor sau a proiectelor care au un efect
negativ în cazul în care nu există soluții alternative care să fie mai puțin dăunătoare,
iar planurile sau proiectele respective sunt considerate necesare din motive cruciale
de interes public major;
 să asigure, în acest din urmă caz, luarea de măsuri compensatorii pentru a se
garanta protecția coerenței generale a rețelei Natura 2000.
În articolul 6 alineatul (3) se utilizează mai mulți termeni pentru a se specifica dacă este
necesară o EC. Aceștia vizează:
 orice plan sau proiect;
 care ar putea afecta în mod semnificativ cel puțin un sit Natura 2000;
 per se sau în combinație cu alte planuri sau proiecte;
 dar care nu are o legătură directă cu gestionarea stadiului de conservare al sitului.
Directiva nu definește domeniul de aplicare al „planului” sau al „proiectului”. În schimb,
factorul definitoriu esențial constă în posibilitatea ca acesta să aibă un efect semnificativ.
Prin urmare, termenul „proiect” ar trebui să fie interpretat în sens larg și să includă atât
lucrările de construcție, cât și orice alte intervenții în mediul natural46. Tot aici se
încadrează și proiectele care au ca scop reabilitarea, renovarea, întreținerea sau
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Hotărârea C-127/02 a Curții Europene de Justiție.
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modernizarea unei centrale hidroelectrice existente, dacă se consideră că ar putea avea
un efect semnificativ asupra unui sit Natura 2000.
În ceea ce privește domeniul de aplicare geografic, articolul 6 alineatul (3) nu se limitează
la planurile și proiectele dintr-un sit Natura 2000, ci vizează și proiectele desfășurate în
orice loc din afara unui sit Natura 2000, dacă este posibil să aibă un efect semnificativ
asupra sitului. Doar pentru că o amenajare propusă se află în afara granițelor unui sit
Natura 2000, nu înseamnă că dezvoltatorul este scutit de obligația de a solicita efectuarea
unei EC în baza articolului 6 alineatul (3).
Astfel, necesitatea unei evaluări depinde de probabilitatea ca amenajarea să aibă un efect
semnificativ asupra unui sit Natura 2000, per se sau în combinație cu alte planuri sau
proiecte, indiferent dacă proiectul se află în interiorul sau în afara unui sit
Natura 2000. De exemplu, un proiect aflat la o anumită distanță în amonte de un sit
Natura 2000 ar putea totuși să provoace deteriorarea integrității sitului situat în aval ca
urmare a perturbării debitului de apă, a modificărilor la nivelul transportului sedimentelor,
a poluării sau a obstacolelor create în calea deplasării și a migrației speciilor. În astfel de
cazuri, proiectul trebuie să fie evaluat în conformitate cu articolul 6 alineatul (3).
În mod ideal, evaluarea ar trebui să ia în considerare și orice potențiale efecte
transfrontaliere. Dacă un plan sau un proiect dintr-o anumită țară poate avea un impact
semnificativ asupra unui sit Natura 2000 dintr-o altă țară, per se sau în combinație cu alte
planuri sau proiecte, atunci EC trebuie să măsoare și efectele asupra integrității siturilor
Natura 2000 din țara respectivă. Această prevedere respectă dispozițiile Convenției
Espoo, pusă în aplicare în UE prin intermediul directivelor EIM și ESM.

5.3 O procedură pas cu pas
Procedura prevăzută la articolul 6 alineatul (3) trebuie să fie realizată într-o ordine
secvențială. Fiecare etapă determină necesitatea pasului următor din cadrul procesului.
De exemplu, dacă în urma examinării se concluzionează că nu vor exista efecte negative
asupra sitului Natura 2000, atunci planul sau proiectul poate fi aprobat fără a mai fi
necesare alte evaluări.
Etapele sunt următoarele (a se vedea diagrama):
-

Examinarea – acest prim pas determină dacă planul sau proiectul necesită o EC sau
nu. În cazul în care este imposibil să se excludă probabilitatea ca planul sau proiectul
să aibă un efect semnificativ asupra unui sit Natura 2000, atunci este necesară o EC.

-

Evaluarea corespunzătoare – odată ce s-a hotărât că este necesară o EC, trebuie
efectuată o analiză detaliată a efectelor potențiale ale planului sau ale proiectului, per
se sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, asupra integrității siturilor
Natura 2000 prin prisma obiectivelor de conservare ale acestora.

-

Luarea deciziei – în cazul în care EC nu demonstrează că nu vor exista efecte
negative asupra integrității sitului sau că eventualele efecte negative pot fi atenuate,
autoritățile competente trebuie să respingă planul sau proiectul. Pe de altă parte, dacă
EC demonstrează că nu vor exista efecte negative asupra integrității unui sit
Natura 2000, proiectul poate fi aprobat.
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Articolul 6 alineatul (4) permite anumite excepții de la această regulă generală. Autorul
propunerii de plan sau de proiect poate solicita aprobarea planului sau a proiectului în
circumstanțe excepționale, cu condiția îndeplinirii condițiilor de la articolul 6 alineatul (4).
Din cele de mai sus rezultă în mod clar faptul că procesul decizional se bazează pe
principiul precauției. Accentul se pune pe demonstrarea obiectivă, cu dovezi de încredere,
a faptului că nu vor exista efecte negative asupra sitului Natura 2000 în cauză;
responsabilitatea de a demonstra că nu vor exista efecte negative îi revine autorului
propunerii de plan sau de proiect.
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Figura 6: Diagrama procedurii prevăzute la articolul 6 alineatele (3) și (4) (pe baza orientărilor
metodologice ale Comisiei)
Examinare

Planul sau proiectul (PP) prezintă o legătură
directă cu gestionarea stării de conservare a
sitului sau este necesar pentru aceasta?

Nu

Da

PP poate să aibă efecte semnificative
asupra sitului?
Da

Nu

Evaluare corespunzătoare

Evaluarea efectelor prin prisma
obiectivelor de conservare ale sitului

Reconceperea
planului/
proiectului

Evaluarea efectelor cumulate și combinate cu
cele ale altor planuri și/sau proiecte

Se poate concluziona că PP nu va afecta
integritatea sitului?

Da

Autorizația poate fi
acordată

Nu

Da

Pot fi eliminate efectele negative, de exemplu
prin măsuri de atenuare?
Nu
Da

Există soluții
alternative?

Derogare – articolul 6
alineatul (4)

Nu

Autorizația nu poate
fi acordată

Situl adăpostește un habitat sau o
specie prioritară?

Nu

Există motive cruciale de interes
public major?

Nu

Există considerente privind siguranța sau sănătatea
umană sau avantaje de mediu importante?

Da
Da

Nu

Autorizația nu poate
fi acordată

Autorizația poate fi acordată
cu condiția să se ia măsuri
compensatorii adecvate.
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Autorizația poate fi acordată numai
din alte motive cruciale de interes
public major, în cazul în care Comisia
emite un aviz pozitiv și se iau măsuri
de compensare adecvate.

Da

5.3.1 Examinarea
Prima etapă a procedurii prevăzute la articolul 6 alineatul (3) constă în a stabili dacă o EC
este sau nu necesară, adică dacă planul sau proiectul poate avea un efect semnificativ
asupra unui sit Natura 2000. Dacă se poate stabili cu suficientă certitudine că planul sau
proiectul respectiv nu este de natură să aibă un efect semnificativ, nici per se și nici în
combinație cu alte planuri sau proiecte, atunci acesta poate fi aprobat fără a mai fi
necesară nicio altă evaluare.
Dacă însă există vreo îndoială cu privire la probabilitatea efectelor, trebuie efectuată o EC
pentru ca potențialele efecte să poată fi studiate pe deplin. Acest lucru a fost confirmat de
Curtea Europeană de Justiție în cauza Waddenzee (C-127/02), în care Curtea a
concluzionat că: „mecanismul de protecție a mediului prevăzut la articolul 6 alineatul (3)
nu presupune că planul sau proiectul avut în vedere are în mod clar efecte semnificative
asupra sitului vizat, ci pornește de la simpla prezumție că planul sau proiectul în cauză ar
putea avea un astfel de efect. În cazul în care există îndoieli cu privire la lipsa unor efecte
semnificative, trebuie efectuată o astfel de evaluare, ceea ce permite asigurarea efectivă
a faptului că planurile sau proiectele cu efect negativ asupra sitului vizat nu sunt
autorizate și contribuie, prin urmare, la atingerea obiectivelor generale ale Directivei
privind habitatele.”
Motivele deciziei finale privind efectuarea unei EC trebuie să fie consemnate, trebuind să
se prezinte suficiente informații pentru a susține concluzia la care s-a ajuns.
Autorizația de mediu pentru un complex hidroenergetic
Guvernul britanic a introdus un formular electronic de cerere – denumit „Listă de
verificare pentru auditul de mediu al complexelor hidroenergetice” – în sprijinul
examinării proiectelor potențiale încă din stadiul de planificare prealabilă. Lista de
verificare îl ajută pe solicitant să identifice informațiile care trebuie transmise
autorităților competente pentru a se putea evalua pe deplin impactul complexului
hidroenergetic propus și îi oferă posibilitatea de a solicita consultanță inițială cu
privire la proiectul planificat. Aceasta poate contribui la economisirea de timp și de
resurse pentru proiectele care prezintă o probabilitate scăzută de a obține o
autorizație.
Solicitanților li se solicită în mod specific să completeze o listă de verificare care
conține întrebări privind:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

captarea apei și gestionarea debitului;
conservarea;
calitatea apei;
biodiversitatea și pescuitul;
gestionarea riscului de inundații;
navigația.

Guvernul a emis și o serie de ghiduri pentru a veni în ajutorul dezvoltatorilor care
depun cereri pentru complexe hidroenergetice pe firul apei. Aceste documente
explică:
 modul în care Agenția de Mediu a Regatului Unit reglementează energia
hidroelectrică;
 problemele de mediu care trebuie luate în considerare;
 modul recomandat de proiectare a unui sistem;
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modul în care se pot solicita permisele și autorizațiile necesare.

https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-siteaudit-checklist
https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environmentagency-hydropower-handbook
2. Conservarea
Pentru informații suplimentare, a se vedea avizul nostru privind:
Directiva-cadru privind apa, conservarea naturii și patrimoniul
DA

NU

Complexul se află într-un sit de interes științific special (SISS) sau ar putea afecta un astfel de sit?
(A se vedea nota 2a)
Complexul se află într-o arie specială de conservare (ASC) sau ar putea afecta o astfel de arie?
(A se vedea nota 2b)
Complexul se află într-o arie de protecție specială (APS) sau ar putea afecta o astfel de arie?
(A se vedea nota 2c)
Complexul se află într-o rezervație naturală națională sau ar putea afecta o astfel de rezervație?
(A se vedea nota 2d)
Complexul se află într-o rezervație naturală locală sau ar putea afecta o astfel de rezervație?
(A se vedea nota 2d)
Complexul se află într-o zonă cu peisaj excepțional?
(A se vedea nota 2e)
Complexul se află într-un parc național?
(A se vedea nota 2f)
Complexul poate să afecteze o cascadă, o potecă deschisă publicului, o caracteristică de patrimoniu
sau o arie de conservare?
(A se vedea nota 2g)
Au fost efectuate studii ecologice oficiale cu privire la acest sit?
(A se vedea nota 2h)
Complexul ține seama de speciile protejate care ar putea exista în interiorul sitului sau în
apropierea acestuia?
(A se vedea nota 2i)

5.3.2 Evaluarea corespunzătoare
De îndată ce s-a decis că este necesară o EC, aceasta trebuie efectuată înainte ca
autoritatea competentă să decidă dacă va autoriza planul sau proiectul (conform Hotărârii
Curții în cauza C-127/0247). Termenul „corespunzătoare” înseamnă, în esență, că
evaluarea trebuie să fie adecvată scopului său stabilit de Directiva privind păsările și
Directiva privind habitatele, și anume acela de a proteja speciile și tipurile de habitate
pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 în cauză.
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Hotărârea Curții în cauza C-127/02 – Waddenvereniging și Vogelsbeschermingvereniging.
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„Corespunzătoare” înseamnă, de asemenea, că evaluarea ar trebui să conducă la o
concluzie motivată. În cazul în care raportul nu include o evaluare suficient de detaliată a
efectelor asupra sitului Natura 2000 sau nu prezintă suficiente dovezi pentru formularea
de concluzii clare cu privire la posibilitatea de afectare a integrității sitului, atunci
evaluarea nu și-a atins scopul și nu poate fi considerată „corespunzătoare” în sensul
articolului 6 alineatul (3).
Acest lucru a fost confirmat de Curtea Europeană de Justiție, care a hotărât următoarele:
„Deși este adevărat că raportul elaborat de IREALP48 arată că principalele perturbări care
amenință fauna provin din distrugerea cuiburilor în cursul fazei de despădurire și din
fragmentarea habitatului, acesta conține totuși numeroase constatări cu caracter
preliminar și nu cuprinde concluzii definitive. Acest raport subliniază importanța
efectuării progresive a evaluărilor, în special pe baza cunoștințelor și a datelor mai
detaliate care pot apărea în cursul procesului de realizare a proiectului. Raportul
menționat a fost conceput, de altfel, ca un prilej de a formula alte propuneri de
îmbunătățire a bilanțului de mediu al operațiunilor preconizate.”
„Din aceste elemente rezultă că raportul elaborat de IREALP nu poate fi considerat o
evaluare corespunzătoare a efectelor lucrărilor în litigiu asupra ariei de protecție
specială IT 2040044.” „Din toate elementele de mai sus rezultă că atât studiul din 2000,
cât și raportul din 2002 sunt caracterizate de lacune și de lipsa unor constatări și
concluzii complete, precise și definitive, de natură să înlăture orice îndoială
științifică rezonabilă cu privire la efectele lucrărilor preconizate asupra ariei de
protecție specială în cauză. Or, pentru ca autoritățile competente să fi fost în măsură să
dobândească certitudinea necesară pentru a lua decizia de autorizare a lucrărilor
respective, erau indispensabile constatări și concluzii de o asemenea natură.”
(Cauza C-304/05, Comisia/Italia, punctele 46-73).
Curtea a subliniat, de asemenea, importanța utilizării celor mai bune cunoștințe
științifice la momentul efectuării unei EC, cu scopul de a permite autorităților competente
să concluzioneze cu suficientă certitudine că nu va fi afectată integritatea sitului. Curtea a
considerat că „trebuie identificate, făcând apel la cele mai relevante cunoștințe științifice în
materie, toate aspectele planului sau ale proiectului care ar putea, per se sau în
combinație cu alte planuri sau proiecte, să afecteze obiectivele de conservare a sitului
respectiv.” (C-127/02, punctul 54).
Raportul de evaluare ar trebui, în special:
 să descrie detaliat proiectul sau planul pentru a se putea înțelege dimensiunea,
amploarea și obiectivele acestuia;
 să descrie condițiile de bază și obiectivele de conservare ale sitului Natura 2000;
 să descrie toate efectele posibile care ar putea să apară;
 să analizeze interacțiunea dintre aceste caracteristici ale proiectului și necesitățile
ecologice ale speciilor și tipurilor de habitate pentru care a fost desemnat situl, pentru a
identifica potențialele efecte ale proiectului sau ale planului asupra sitului Natura 2000
și gradul de importanță al acestora;
 să explice modul în care vor fi evitate sau atenuate efectele respective, în măsura
posibilului;
 să stabilească un calendar și mecanismele prin care vor fi asigurate, aplicate și
monitorizate măsurile de atenuare;
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(Institutul de Cercetare pentru Ecologie și Economie Aplicate Regiunilor Alpine).
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 să conțină o listă de referință a tuturor surselor de informații.
În cele din urmă, responsabilitatea efectuării și a fundamentării evaluării corespunzătoare,
precum și a asigurării unei calități corespunzătoare a acesteia, îi revine autorului
propunerii de proiect. Autoritățile sunt responsabile de asigurarea unei evaluări echitabile
și complete a datelor prezentate în EC și de verificarea corectitudinii constatărilor privind
efectele și importanța acestora, precum și de asigurarea faptului că nu vor exista efecte
negative asupra integrității sitului Natura 2000 prin prisma obiectivelor sale de conservare.
Evaluarea efectelor prin prisma obiectivelor de conservare ale sitului
Astfel cum s-a menționat mai sus, evaluarea trebuie să estimeze efectele posibile ale
planului sau proiectului prin prisma obiectivelor de conservare ale sitului. Ca cerință
minimă, obiectivul de conservare trebuie să prevină orice deteriorare a speciilor și a
habitatelor pentru care a fost desemnat situl.
În cazul în care au fost stabilite obiective de conservare mai ambițioase în baza
articolului 6 alineatul (1), atunci efectele potențiale ale planului sau ale proiectului trebuie
să fie evaluate pe baza acestor obiective mai ambițioase. De exemplu, în cazul în care
obiectivul este de a reface populația de pescăraș albastru până la un anumit nivel în
decurs de 8 ani, trebuie să se evalueze dacă planul sau proiectul va împiedica această
refacere, și nu doar dacă populația de pescăraș albastru va rămâne constantă.
Formularul-tip Natura 2000
Pentru fiecare sit Natura 2000 au fost elaborate formulare-tip. Acestea conțin informații privind
suprafața, reprezentativitatea și starea de conservare a habitatelor din interiorul sitului și o
evaluare globală a valorii sitului pentru conservarea acestora. De asemenea, oferă informații
privind speciile prezente, cum ar fi populația, statutul (permanent, reproductiv, de iernat, de popas
în cursul migrației) și starea acestora, precum și valoarea sitului pentru speciile vizate 49.
Stadiul de conservare al habitatelor și al speciilor din interiorul sitului
Stadiul de conservare al unei specii sau al unui habitat nu trebuie confundat cu starea de
conservare a respectivei specii sau a respectivului habitat. „Stadiul de conservare” se referă la
stadiul speciilor sau al habitatului din întreaga sa arie de extindere naturală în UE și poate fi
evaluat numai la un nivel mai înalt (de exemplu, național, biogeografic sau la nivelul UE). „Starea
de conservare” se referă la starea unei anumite specii sau a unui habitat într-un anumit sit. Dacă
starea este nesatisfăcătoare, este posibil ca autoritățile să fi decis să stabilească obiective de
conservare mai ambițioase pentru specia sau habitatul respectiv din cadrul sitului, nu doar să
prevină deteriorarea sa.
La fiecare 6 ani, statele membre raportează cu privire la stadiul de conservare al habitatelor și al
speciilor de pe teritoriul lor, în conformitate cu articolul 17 din Directiva privind habitatele. Pe baza
acestor rapoarte naționale, Comisia elaborează un raport consolidat privind stadiul lor de
conservare la nivel biogeografic și la nivelul UE 50.
Planuri de gestionare a siturilor Natura 2000
Deși nu sunt obligatorii, Directiva privind habitatele recomandă elaborarea unor planuri de
gestionare pentru stabilirea obiectivelor și a măsurilor de conservare necesare pentru atingerea
acestor obiective în cadrul sitului, în conformitate cu necesitățile ecologice ale speciilor și ale
habitatelor din cadrul acestuia. Planurile de gestionare sunt, prin urmare, o sursă neprețuită de
informații privind Natura 200051
49

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11 iulie 2011 privind formularul-tip pentru siturile
NATURA 2000 [notificată cu numărul C(2011) 4892], JO L 198, 30.7.2011, p. 39.
50
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm
51
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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Colectarea informațiilor necesare pentru EC
Colectarea tuturor informațiilor necesare privind proiectul și situl Natura 2000 reprezintă o
primă etapă importantă a evaluării corespunzătoare. Acesta este, de obicei, un proces
iterativ. Dacă activitatea inițială de cercetare și analiză constată lacune majore de
cunoștințe, atunci ar putea fi necesare mai multe anchete ecologice de referință și
activități pe teren, cu scopul de a completa datele existente. Astfel cum s-a menționat
anterior, este important ca EC să se bazeze pe cele mai bune cunoștințe științifice în
domeniu și să poată elimina toate îndoielile științifice rezonabile cu privire la
efectele lucrărilor preconizate asupra sitului vizat.
Anchetele detaliate și activitățile de pe teren ar trebui să se concentreze asupra speciilor
și a habitatelor pentru care a fost desemnat situl în cauză, care sunt sensibile la lucrările
propuse. Gradul lor sensibilitate ar trebui analizat pe baza interacțiunilor potențiale între
activitățile proiectului (tip, amploare, metode etc.) și habitatele și speciile în cauză
(amplasare, necesități ecologice, zone vitale, comportament etc.).
Studiile de teren trebuie să fie suficient de riguroase și de extinse în timp încât să ia
în calcul variația semnificativă a condițiilor de mediu de la un anotimp la altul și chiar de la
un an la altul. De exemplu, monitorizarea la fața locului a unei anumite specii timp de
câteva zile pe parcursul iernii nu va capta și alte utilizări ale habitatului de către aceasta în
alte perioade mai importante ale anului (de exemplu, pe parcursul sezonului de migrație
sau de reproducere).
Consultarea autorităților, a experților științifici, a oamenilor de știință și a organizațiilor de
conservare din domeniul naturii în etapele incipiente ale procesului va contribui de
asemenea la realizarea unei imagini complete a sitului, a speciilor/habitatelor existente și
a tipului de efecte care trebuie analizate. Aceste organisme diferite pot să își dea avizul și
cu privire la cele mai noi informații științifice disponibile despre sit și speciile/habitatele
sale protejate de UE, precum și despre orice alte studii de referință și studii de teren
suplimentare care ar putea fi necesare pentru evaluarea efectelor probabile ale
proiectului.
Identificarea efectelor negative
După colectarea tuturor datelor de referință necesare, pot fi evaluate implicațiile planului
sau ale proiectului pentru un sit Natura 2000. Descrierea potențialelor efecte negative ale
proiectelor de instalații hidroelectrice, prezentate pe scurt în capitolul 3, ar trebui să
contribuie la identificarea tipului de efecte care trebuie avute în vedere. Este evident că
efectele fiecărui proiect sunt unice și trebuie evaluate separat în fiecare caz în
parte. Această abordare este în conformitate cu Hotărârea în cauza Waddenzee (a se
vedea mai sus): „aprecierea importanței efectelor potențiale ale unui plan sau proiect
trebuie realizată în lumina caracteristicilor și a condițiilor de mediu specifice ale sitului
vizat de un astfel de plan sau proiect.”
Primul pas constă în analizarea integrală, pentru fiecare sit, a speciilor sau habitatelor
protejate de UE pentru care a fost desemnat situl și care ar putea fi afectate, deci ar trebui
să facă obiectul unei evaluări aprofundate suplimentare. Acest lucru este important
deoarece fiecare specie și fiecare tip de habitat prezintă propriul ciclu de viață și propriile
necesități de conservare. Efectele asupra lor variază de asemenea, de la un sit la altul, în
funcție de starea lor de conservare și de condițiile de mediu de bază ale sitului respectiv.
Pentru fiecare tip de efect identificat, evaluarea trebuie să analizeze și magnitudinea,
tipul, amploarea, durata, intensitatea și momentul apariției efectului respectiv.
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EC mai implică și analizarea tuturor aspectelor planului sau proiectului care pot
afecta situl. Fiecare dintre aceste elemente ar trebui examinat pe rând (de exemplu, nu
numai barajul care urmează să fie construit, ci și noile drumuri de acces sau orice altă
infrastructură planificată pentru barajul respectiv). De asemenea, ar trebui să se ia în
considerare efectele potențiale pentru fiecare dintre speciile sau tipurile de habitate pentru
care a fost desemnat situl (denumite adesea „caracteristici-țintă” sau „caracteristici”).
Efectele asupra diferitelor caracteristici trebuie analizate cumulat, dar și prin prima
legăturilor dintre ele, pentru a se putea identifica interacțiunile dintre acestea.
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DEFINIREA ZONEI
DE STUDIU

IDENTIFICAREA
OBIECTIVELOR DE
CONSERVARE ALE
SITULUI (SITURILOR)
NATURA 2000

COLECTAREA
INFORMAȚIILOR
PRIVIND ALTE
PLANURI ȘI
PROIECTE
în vederea evaluării
efectelor cumulate

IDENTIFICAREA
CARACTERISTICILOR DE MEDIU
CARE TREBUIE AVUTE ÎN
VEDERE ÎN CADRUL EVALUĂRII

CONSULTAREA
AUTORITĂȚILOR
COMPETENTE ȘI A
PĂRȚILOR
INTERESATE

COLECTAREA
INFORMAȚIILOR
EXISTENTE ȘI
EFECTUAREA DE
STUDII ȘI ANCHETE DE
TEREN
SUPLIMENTARE ÎN
FUNCȚIE DE

EVALUAREA EFECTELOR ȘI A
IMPORTANȚEI ACESTORA
asupra tipurilor de habitate vizate, a
habitatelor speciilor vizate și a speciilor
vizate, precum și asupra structurii și
funcțiilor ecologice ale sitului

ELABORAREA UNUI
PROGRAM DE
MONITORIZARE
IDENTIFICAREA/EVALUARE
A MĂSURILOR PREVENTIVE
ȘI DE ATENUARE
în vederea eliminării sau a reducerii
efectelor până la un nivel
nesemnificativ

STABILIREA POSIBILELOR
EFECTE REZIDUALE
ASUPRA INTEGRITĂȚII
SITULUI
Etape care trebuie parcurse ca parte a evaluării corespunzătoare (adaptare după
Comisia Europeană, 2014
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Deși accentul ar trebui plasat asupra speciilor și a habitatelor de interes pentru UE care
au justificat desemnarea sitului, nu trebuie să se piardă din vedere faptul că aceste
caracteristici-țintă interacționează și cu alte specii și habitate, precum și cu mediul fizic, în
moduri complexe. Prin urmare, este important să se examineze toate componentele
esențiale ale structurii, funcționării și dinamicii ecosistemului. Orice modificare a acestor
componente, oricât de mică, ar putea avea un efect negativ și asupra tipurilor de habitate
și a speciilor prezente.
Efectele ar trebui să fie anticipate cât mai precis posibil, iar baza acestor predicții ar
trebui să fie clarificată și înregistrată în EC (prin urmare, ar trebui inclusă și o explicație
clară a gradului de certitudine în predicția efectelor, întrucât aceasta este esențială –
evaluarea trebuie să poată conduce la concluzia că efectele se produc fără nicio îndoială
științifică rezonabilă). La fel ca toate evaluările impactului asupra mediului, și EC trebuie
să fie structurată în așa fel încât să garanteze obiectivitatea cât mai mare a predicțiilor, cu
ajutorul unor criterii cuantificabile. Aceasta va facilita și sarcina de concepere a unor
măsuri de atenuare care să poată contribui la eliminarea efectelor anticipate sau la
reducerea lor până la un nivel nesemnificativ.
În fine, la evaluarea efectelor potențiale este important să se țină seama de faptul că
acestea pot apărea în oricare dintre fazele amenajării hidroenergetice, de la construcția
inițială până la exploatare, gestionare, retehnologizare sau dezafectare. În consecință,
efectele pot fi temporare sau permanente, interne sau externe sitului ori cumulate și pot
surveni oricând în ciclul proiectului.
Metode utilizate frecvent pentru anticiparea efectelor
Evaluarea corespunzătoare ar trebui să aplice tehnici și metode bazate pe cele mai bune
practici pentru estimarea amplorii efectelor.
-

Pot fi realizate măsurători directe, de exemplu ale suprafețelor de habitat pierdute sau
afectate ori ale pierderilor proporționale de populație din speciile vizate, de habitate și de
comunități.

-

Diagramele funcționale, de tip rețea și de sistem pot identifica lanțurile de efecte care
rezultă în urma efectelor directe; efectele indirecte sunt numite efecte secundare, terțiare
etc., în funcție de modul în care au survenit. Diagramele de sistem sunt mai flexibile
decât cele de tip rețea în ceea ce privește ilustrarea interrelațiilor.

-

Modelele predictive cantitative pot realiza previziuni matematice pe baza datelor și a
ipotezelor privind forța și direcția efectelor. Modelele pot extrapola predicții consecvente
cu datele anterioare și actuale (analiza tendințelor, scenarii, analogii care transferă
informații din alte locuri relevante) și cu predicțiile intuitive. Abordările normative ale
modelării urmează traseul invers, pornind de la rezultatul dorit pentru a evalua
posibilitatea îndeplinirii acestor obiective de către proiectul propus. Modelarea predictivă
joacă adeseori un rol important, întrucât principalele efecte survin adesea în urma
modificării structurilor hidromorfologice, care conduc la modificări ale regimului de
sedimentare, cu consecințe grave pentru biota subacvatică.

-

Studiile la nivel de populație pot fi benefice pentru stabilirea efectelor, de exemplu,
asupra nivelului populațiilor speciilor de păsări, lilieci sau mamifere marine.

-

Sistemele de informații geografice (GIS) utilizate pentru a produce modele de relații
spațiale, precum suprapuneri ale constrângerilor, sau pentru cartografierea regiunilor și a
locurilor sensibile cu privire la pierderea habitatului. Sistemele GIS reprezintă o
combinație de cartografiere computerizată, date provenite din hărțile stocate și un sistem
de gestionare a bazelor de date care stochează atribute precum utilizarea terenului sau
înclinația acestuia. Aceste sisteme permit afișarea, combinarea și analizarea cu rapiditate
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a variabilelor stocate.
-

Informațiile din proiecte hidroenergetice anterioare similare pot fi utile, în special dacă sau făcut predicții cantitative care au fost monitorizate pe parcursul exploatării.

-

Se pot obține opinii și avize ale experților din experiență și din consultările anterioare pe
marginea unor proiecte similare, precum și de la experții locali cu experiență și cunoștințe
despre sit.

-

Descriere și corelare: factorii fizici (de exemplu, debitul apei, curenții, substratul) pot fi
corelați direct cu distribuția și abundența speciilor. Dacă pot fi prevăzute condițiile fizice
viitoare, atunci poate fi posibilă anticiparea evoluțiilor viitoare ale habitatelor și ale
populațiilor sau a reacțiilor speciilor și habitatelor.

-

Analiza capacității implică identificarea pragului de stres sub care pot fi susținute
populațiile și funcțiile ecosistemului. Aceasta implică identificarea factorilor care pot fi
limitativi și necesită elaborarea unor ecuații matematice pentru a descrie capacitatea
resursei sau a sistemului în raport cu pragul impus de fiecare factor limitativ.

Adaptare după Orientările metodologice privind dispozițiile articolului 6 alineatele (3) și (4) din
Directiva privind habitatele

Evaluarea potențialelor efecte cumulate
Efectele cumulate reprezintă o parte esențială a evaluării. Nu numai că aceasta este o
cerință legală, dar, de asemenea, poate avea implicații majore pentru plan sau proiect și
pentru alte planuri sau proiecte ulterioare propuse pentru aceeași zonă. Acest aspect este
deosebit de relevant pentru sectorul hidroenergetic, unde efectele cumulate ale unor
instalații, chiar și de mici dimensiuni, pot fi inacceptabil de mari.
O serie de efecte modeste individuale pot fi considerate nesemnificative per se, dar atunci
când sunt evaluate împreună pot avea un impact semnificativ. Articolul 6 alineatul (3)
abordează acest aspect prin luarea în considerare a efectelor combinate cu cele ale altor
planuri sau proiecte. Nu se precizează care alte planuri și proiecte intră în sfera de
aplicare a acestei dispoziții, dar este clar că trebuie luate în considerare planurile sau
proiectele care au fost finalizate (adică infrastructurile deja existente) și aprobate. În acest
sens pot fi utile informațiile disponibile în planurile de management al bazinelor
hidrografice (PMBH) prevăzute de DCA, precum și orice planuri de gestionare elaborate
pentru siturile Natura 2000 relevante.
Trebuie să se înțeleagă că, atunci când analizează posibilitatea unui plan sau proiect
propus, un stat membru nu creează o prezumție în favoarea altor planuri sau proiecte
similare care ar putea fi propuse în viitor. Dimpotrivă, dacă unul sau mai multe proiecte au
fost deja aprobate într-o anumită zonă, acest lucru poate avea efectul de a reduce pragul
ecologic pentru planurile sau proiectele viitoare din zona respectivă.
De exemplu, dacă o serie proiecte de instalații hidroelectrice din cadrul sau din jurul
siturilor Natura 2000 sunt depuse unul după altul, la evaluarea primului proiect s-ar putea
concluziona că acesta nu va afecta situl, în timp ce al doilea și al treilea proiect ar putea
să nu fie aprobate deoarece efectele lor, combinate cu cele ale proiectului anterior, vor fi
suficient de însemnate pentru a afecta integritatea sitului.
În acest context, este important ca proiectele hidroenergetice să fie analizate strategic și
în combinație pe o arie geografică destul de largă, și nu ca proiecte individuale și izolate.
Evaluarea efectelor cumulate ar trebui să ia în considerare toate centralele hidroelectrice
și toate celelalte amenajări din zona de captare, indiferent dacă acestea sunt situate în
interiorul sau în afara unui sit Natura 2000.
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Sarcina de a identifica efectele cumulate ar trebui, în mod ideal, să se efectueze în
strânsă colaborare cu autoritățile competente, care au acces la informații despre alte
planuri și proiecte care trebuie luate în considerare. De asemenea, ar trebui să se
consulte informațiile conținute în planurile de management al bazinelor hidrografice
prevăzute de DCA, deoarece acestea compilează informații privind toate presiunile și
efectele asupra mediului acvatic de la nivelul întregului bazin hidrografic.
Evaluarea potențialelor efecte cumulate trebuie să utilizeze date de referință solide și să
nu se bazeze doar pe criterii calitative. De asemenea, acestea ar trebui să fie o parte
integrantă a evaluării globale și să nu fie tratate ca o problemă secundară la finalul
procesului de evaluare.
Stabilirea importanței efectelor
Odată ce efectele au fost identificate (a se vedea și secțiunea 4.7), este necesară o
evaluare a importanței lor52 pentru speciile și habitatele prezente în cadrul sitului, prin
prisma obiectivelor de conservare ale sitului.
La evaluarea importanței efectelor pot fi luați în considerare următorii parametri:
-

parametrii cantitativi ai caracteristicii-țintă (adică ai speciei sau ai tipului de habitat
pentru care a fost desemnat situl): de exemplu, suprafața de habitat care se pierde
pentru specia sau suprafața pierdută din tipul de habitat respectiv. Pentru unele dintre
acestea, trebuie considerată un efect semnificativ chiar și pierderea unor unități
individuale sau a unei proporții minore din zona de răspândire într-un anumit sit
Natura 2000 (de exemplu, în cazul tipurilor de habitate și al speciilor prioritare). Pentru
altele, pragul de importanță poate fi mai ridicat. Din nou, importanța efectelor depinde
de speciile și tipurile de habitate, de starea lor de conservare în cadrul sitului
respectiv, precum și de evoluția lor prospectivă;

-

parametrii calitativi ai caracteristicii-țintă: independent de parametrii cantitativi,
importanța efectelor trebuie să ia în considerare calitatea manifestării
caracteristicii-țintă. De exemplu, poate fi vorba despre:
 singurul sit dintr-o anumită regiune sau țară care prezintă această
caracteristică-țintă (adică respectiva caracteristică poate fi prezentă din abundență
în cadrul unui anumit sit, însă acesta este singurul loc în care se manifestă și este
protejată);
 un sit cu o răspândire importantă a speciilor (de exemplu, o zonă de răspândire
primară, zone de popas mai extinse etc.);
 un sit în care specia se află la limita ariei sale de răspândire existente (având în
vedere posibilele influențe ale schimbărilor climatice în viitor);

-

importanța sitului pentru biologia speciilor, de exemplu ca loc de reproducere (locuri
de cuibărit, zone de reproducere etc.), ca habitat de hrănire, ca loc de adăpost, ca
parte a rutei de migrație sau ca loc de escală;

-

funcțiile și structuri ecologice necesare pentru menținerea caracteristicilor-țintă și, prin
urmare, a integrității sitului.

Termenul „importanță” se referă aici la importanța efectelor. Acesta nu trebuie confundat cu etapa de
examinare, care pune accentul pe probabilitatea apariției unor efecte semnificative.
52
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Dacă există îndoieli sau diferențe de opinie cu privire la nivelul de importanță, cel mai
important este să se ajungă la un consens în rândul experților relevanți, de exemplu al
specialiștilor regionali și/sau naționali în domeniul caracteristicii-țintă afectate.
Stabilirea nivelului de afectare a integrității sitului
După ce efectele proiectului au fost anticipate cu cea mai mare precizie posibilă, iar
nivelul lor de importanță a fost evaluat și toate posibilele măsuri de atenuare au fost
analizate, evaluarea corespunzătoare trebuie să concluzioneze dacă acestea vor afecta
sau nu integritatea sitului Natura 2000.
Termenul „integritate” face trimitere în mod clar la integritatea mediului. „Integritatea
sitului” poate fi definită în mod util drept suma structurii ecologice, a funcției și a
proceselor ecologice ale sitului de pe întreaga sa zonă de răspândire sau drept suma
habitatelor, a complexului de habitate și/sau a populațiilor de specii pentru care a fost
desemnat situl respectiv. Un sit poate fi descris ca având un nivel ridicat de integritate
dacă se realizează potențialul inerent de îndeplinire a obiectivelor de conservare ale
sitului, se menține capacitatea sa de autoregenerare și autoreînnoire în condiții dinamice
și se necesită un sprijin minim de gestionare externă.
Dacă un plan sau un proiect afectează aspectul vizual al calității estetice a sitului sau
produce efecte semnificative asupra altor tipuri de habitate sau specii decât cele pentru
care a fost desemnat situl Natura 2000, acest lucru nu poate fi considerat un efect negativ
în sensul articolului 6 alineatul (3). Pe de altă parte, dacă una dintre speciile sau unul
dintre tipurile de habitate pentru care a fost desemnat situl respectiv este afectat în
mod semnificativ, atunci este implicit afectată integritatea sitului.
Expresia „integritatea sitului” indică faptul că accentul se pune chiar pe situl respectiv.
Astfel, daunele cauzate sitului, parțial sau integral, nu pot fi justificate prin argumentul că
stadiul de conservare al tipurilor de habitate și al speciilor pe care le găzduiește acesta va
rămâne în general favorabil pe teritoriul european al statului membru în cauză.
În practică, evaluarea integrității sitului ar trebui să se concentreze în special pe răspunsul
la întrebarea dacă proiectul împiedică sau nu îndeplinirea obiectivelor de conservare ale
sitului și dacă:
 determină modificări ale funcțiilor ecologice semnificative necesare pentru
caracteristicile-țintă (adică pentru specia sau tipul de habitat pentru care a fost
desemnat situl);
 reduce în mod semnificativ zona de răspândire a habitatelor din tipul respectiv
(inclusiv a celor cu o calitate mai slabă) sau viabilitatea populațiilor din speciile care
reprezintă caracteristici-țintă ale sitului respectiv;
 reduce diversitatea sitului;
 conduce la fragmentarea sitului;
 conduce la pierderea sau la reducerea caracteristicilor esențiale ale sitului (de
exemplu, a vegetației arboricole, a inundațiilor anuale periodice) de care depinde
starea caracteristicilor-țintă;
 provoacă mortalitate în rândul speciilor-țintă.
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Introducerea măsurilor de eliminare a efectelor negative
Dacă la evaluarea unui plan sau a unui proiect de amenajare hidroenergetică în baza
articolului 6 din Directiva privind habitatele
se identifică o serie de efecte negative
Abordarea atenuării
Preferință
asupra unui sit Natura 2000, nu este
Evitarea
impacturilor
la
Maximă
obligatoriu ca planul sau proiectul să
sursă
fie respins în mod automat. În funcție
de gravitatea efectelor potențiale, este Reducerea impacturilor la
Minimă
sursă
posibil să se introducă
Atenuarea
impacturilor
asupra
sitului
măsuri (suplimentare) de atenuare
care le vor elimina sau, cel puțin, le Atenuarea impacturilor la
vor reduce până la un nivel destinație



nesemnificativ, dacă astfel de măsuri de protecție nu au fost deja incluse în proiect.
La fel ca evaluarea propriu-zisă a impactului, identificarea măsurilor de atenuare
trebuie să se bazeze pe o înțelegere solidă a speciilor/habitatelor în cauză și pe
dialogul dintre autorul propunerii, autoritatea competentă și experții în conservare.
Măsurile de atenuare pot să implice modificări ale dimensiunii, amplasamentului,
proiectării și tehnologiei folosite de planul sau proiectul hidroenergetic (de exemplu,
prevenirea obstacolelor din calea migrației și/sau a rănirii peștilor din cauza turbinelor).
Ele pot lua și forma unor ajustări temporare în timpul etapelor de construcție sau de
exploatare (de exemplu, evitarea poluării apei dacă în aval se află părți sau populații
sensibile ale speciilor-țintă). A se vedea capitolul 3 pentru mai multe informații despre
măsurile potențiale de atenuare pentru energia hidroelectrică.
Pentru fiecare măsură de atenuare propusă, este important:
 să se explice modul în care va împiedica sau va reduce la un nivel nesemnificativ
efectele negative cunoscute asupra sitului;
 să se aducă dovezi privind modul în care va fi asigurată și pusă în aplicare și de către
cine;
 să se aducă dovezi pentru nivelul de încredere în succesul potențial al măsurii;
 să se prezinte un calendar de aplicare, raportat la plan sau la proiect;
 să se aducă dovezi privind modul în care va fi monitorizată măsura și modul în care
vor fi introduse măsuri suplimentare dacă atenuarea se va dovedi insuficientă.
După identificarea și detalierea măsurilor de atenuare adecvate, planul sau proiectul
poate fi aprobat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 (Directiva privind
habitatele), cu condiția ca măsurile de atenuare: (1) să asigure obținerea unor efecte
nesemnificative prin prisma obiectivelor de conservare ale sitului; și (2) să fie puse în
aplicare ca parte intrinsecă a proiectului.
Dacă totuși există încă un efect rezidual semnificativ asupra sitului chiar și după
introducerea măsurilor de atenuare, trebuie analizate soluții alternative (de exemplu, o
amplasare diferită a proiectului, amenajarea la o altă scară sau conform unui alt concept
sau procese alternative). Dacă nu există astfel de alternative, planul sau proiectul poate fi
totuși aprobat în cazuri excepționale, cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute la
articolul 6 alineatul (4) și a adoptării de măsuri adecvate care să compenseze efectele
negative semnificative rămase, astfel încât rețeaua Natura 2000 să fie nu compromisă.

86

5.3.3 Concluziile evaluării corespunzătoare
În funcție de concluziile EC, rămâne la latitudinea autorităților naționale competente să
aprobe sau nu planul sau proiectul. Autoritățile responsabile pot face acest lucru doar
după ce au constatat că nu va fi afectată integritatea sitului. În cazul în care concluziile
sunt pozitive, în sensul că nu rămân îndoieli științifice rezonabile cu privire la lipsa
efectelor asupra sitului, autoritățile competente pot aproba planul sau proiectul în cauză.
Prin urmare, accentul cade pe demonstrarea lipsei efectelor și nu pe prezența
acestora, ceea ce reflectă principiul precauției (cauza C-157/96). Acest lucru a fost
confirmat de o serie de hotărâri ale CEJ. În cauza Waddenzee (C-127/02), Curtea a
confirmat că „autorizarea planului sau a proiectului […] poate fi acordată numai cu
condiția ca autoritățile naționale competente să fi dobândit certitudinea că acesta nu va
avea efecte negative asupra integrității sitului respectiv. În cazul în care există îndoieli cu
privire la lipsa unor efecte negative asupra integrității sitului în legătură cu planul sau
proiectul avut în vedere, autoritatea competentă va fi nevoită să nu acorde autorizarea.
Cu alte cuvinte, ele trebuie să fi stabilit cu certitudine, fără să existe nicio îndoială
științifică rezonabilă, că acesta nu va afecta integritatea sitului respectiv”.
Evaluarea corespunzătoare și concluziile acesteia trebuie să fie consemnate în mod clar.
Raportul trebuie să fie suficient de detaliat pentru a demonstra modul în care s-a ajuns la
concluzia finală și motivele științifice pe care se bazează aceasta.
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5.4 Excepțiile prevăzute la articolul 6 alineatul (4)
Articolul 6 alineatul (4) prevede excepții de la norma generală de la articolul 6
alineatul (3). Procedura nu este automată; este la latitudinea autorului propunerii de
proiect sau plan să decidă dacă dorește să solicite excepția sau nu. Articolul 6
alineatul (4) stabilește condițiile care trebuie îndeplinite în astfel de cazuri și pașii care
trebuie urmați pentru ca autoritatea națională competentă să poată autoriza un plan sau
un proiect care a fost evaluat ca având efecte negative asupra integrității unui sit în
temeiul articolului 6 alineatul (3).
Articolul 6 alineatul (4) impune autorităților competente să asigure îndeplinirea
următoarelor condiții înainte de a lua o decizie cu privire la autorizarea unui plan sau a
unui proiect care poate avea un efect negativ asupra unui sit:
 Alternativa înaintată spre aprobare este cea mai puțin nocivă pentru habitate, specii
și integritatea unui sit Natura 2000, și nu există nicio alternativă fezabilă care nu ar
afecta integritatea sitului.
 Există motive cruciale de interes public major pentru autorizarea planului sau a
proiectului.
 Au fost adoptate toate măsurile compensatorii necesare pentru a asigura protecția
coerenței generale a rețelei Natura 2000.
Ordinea în care sunt examinate aceste condiții este importantă, întrucât fiecare etapă o
determină pe următoarea. Dacă se constată, de exemplu, că există o alternativă la planul
sau proiectul în cauză, atunci nu este necesar să se investigheze dacă planul sau
proiectul inițial este de interes public major sau să se elaboreze măsuri compensatorii
corespunzătoare, întrucât planul sau proiectul nu poate fi autorizat dacă există o
alternativă viabilă.
Demonstrarea lipsei soluțiilor alternative
Căutarea unor alternative poate fi un proces relativ îndelungat și trebuie să fie corelată cu
obiectivele de interes public ale planului sau proiectului. Aceasta poate presupune
amplasamente alternative, amenajarea la o altă scară sau conform unui alt concept,
metode de construcție diferite, procese sau abordări diferite de producere a energiei din
surse regenerabile. Această cerință este strâns legată și de articolul 4 alineatul (7)
litera (d) din DCA, care impune autorităților să se asigure că nu există o opțiune de mediu
mai bună53.
Deși cerința privind căutarea unor alternative se încadrează în domeniul de aplicare al
articolului 6 alineatul (4), în practică este util ca responsabilul cu planificarea să ia în
considerare toate alternativele posibile într-o etapă cât mai incipientă, la planificarea
inițială a proiectului amenajării. Dacă în această etapă se descoperă o alternativă
corespunzătoare care nu este de natură să aibă un efect semnificativ asupra unui sit
Natura 2000, atunci proiectul poate fi aprobat imediat, fără a mai fi necesară o EC (deși ar
putea fi totuși necesară o altă evaluare de mediu).
Dacă însă proiectul face obiectul unei EC care concluzionează că este inevitabil un efect
negativ asupra integrității sitului, autoritatea competentă trebuie să stabilească dacă
există soluții alternative. Trebuie analizate toate alternativele fezabile, în special
53

A se vedea ghidul SCI nr. 20.
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performanța lor relativă raportată la obiectivele de conservare ale sitului Natura 2000 și la
integritatea acestuia.
Dacă există o soluție alternativă fezabilă care să îndeplinească obiectivele proiectului,
aceasta ar trebui să facă, de asemenea, obiectul unei noi evaluări corespunzătoare, dacă
este de natură să producă un efect semnificativ asupra aceluiași sit sau a altui sit
Natura 2000. În general, dacă alternativa este similară propunerii inițiale, noua evaluare
poate să extragă numeroase informații necesare din prima EC.
Motive cruciale de interes public major
În lipsa unor soluții alternative sau dacă soluțiile alternative au efecte mai negative în ceea
ce privește obiectivele de conservare sau integritatea sitului în cauză, autoritățile
competente trebuie să analizeze dacă există motive cruciale de interes public major54
care justifică autorizarea planului sau a proiectului în pofida faptului că acesta ar putea să
afecteze integritatea unuia sau a mai multor situri Natura 2000.
Noțiunea de „motive cruciale de interes public major” nu este definită în directivă. Din
formularea textului rezultă însă clar că, pentru ca un plan sau proiect să fie autorizat în
baza articolului 6 alineatul (4), acesta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele trei
condiții:
 să fie de interes public – din formulare reiese în mod clar faptul că numai
interesele de ordin public pot contrabalansa obiectivele de conservare prevăzute de
directivă. Astfel, proiectele realizate de organisme private pot fi luate în considerare
doar dacă se demonstrează interesul public pe care îl servesc (cauza C-182/10,
Solvay și alții, punctele 71-79);
 trebuie să existe motive cruciale pentru realizarea planului sau a proiectului –
„cruciale” însemnând clar în acest context că proiectul este esențial pentru
societate, nu numai dezirabil sau util;
 planul sau proiectul trebuie să fie de interes major – cu alte cuvinte, trebuie să se
demonstreze că realizarea planului sau a proiectului este chiar mai importantă decât
protejarea sitului Natura 2000 în cauză în conformitate cu obiectivele sale de
conservare. Este clar că nu este suficient orice tip de interes public de natură
socială sau economică, mai ales privit în raport cu ponderea specifică a intereselor
protejate de directivă (de exemplu, a se vedea considerentul 4, care face trimitere la
„patrimoniul natural al Comunității”). 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 sunt suficiente pentru a contrabalansa
interesele de conservare pe termen lung protejate de directivă.
Trebuie precizat că aceste condiții privind un interes public major sunt și mai stricte în
cazul unui plan sau al unui proiect care ar putea afecta integritatea unui sit Natura 2000
care adăpostește tipuri de habitate și/sau specii prioritare, dacă acestea sunt afectate.
Motivele cruciale de interes public major pot fi acceptate numai dacă vizează:
 sănătatea umană și siguranța publică; sau
 consecințe benefice de importanță majoră pentru mediu; sau
 alte motive cruciale, în cazul în care Comisia a emis un aviz înainte de aprobarea
planului sau a proiectului.
54

Această noțiune este folosită și la articolul 4 alineatul (7) din DCA.
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Diagrama condițiilor prevăzute la articolul 6 alineatul (4)
Planul sau proiectul ar putea afecta
integritatea unui sit

Există soluții alternative?

Da
Autorizația nu poate fi acordată

Nu
Nu
Există motive cruciale de interes
public major?

Da

Situl găzduiește un habitat prioritar
sau o specie prioritară care ar
putea fi afectată de plan sau de
proiect?

Nu

Autorizația poate fi acordată.
Trebuie luate măsuri compensatorii

Da

Da

Există condiții privind sănătatea
umană sau siguranța sau avantaje
de mediu importante?

Nu

Autorizația poate fi acordată din alte
motive cruciale de interes public
major, în urma consultării cu
Comisia.
Trebuie luate măsuri compensatorii

Măsuri compensatorii
Dacă nu există alternative și există motive cruciale de interes public major, înainte ca
proiectul să poată fi demarat, autoritățile trebuie să se asigure că se adoptă și se aplică
măsuri compensatorii. Măsurile compensatorii sunt, prin urmare, măsuri adoptate „în
ultimă instanță” și sunt utilizate numai atunci când decizia a fost luată în condițiile descrise
mai sus.
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În sens strict, măsurile compensatorii sunt independente de proiect și, de regulă, sunt
puse în aplicare în afara zonei proiectului. Ele trebuie să poată compensa în totalitate
daunele provocate sitului și caracteristicilor-țintă ale acestuia și să fie suficiente pentru a
asigura protecția coerenței globale a rețelei Natura 2000.
Pentru a asigura protecția coerenței globale a rețelei Natura 2000, măsurile compensatorii
propuse pentru un plan sau proiect trebuie, în special:
 să contribuie la conservarea tipurilor de habitate și a speciilor afectate din
regiunea biogeografică în cauză sau din aceeași arie, rută de migrație sau zonă de
hibernare a speciilor din statul membru vizat;
 să ofere funcții comparabile cu cele care au justificat selectarea sitului inițial, în
special în ceea ce privește distribuția geografică adecvată;
 să vină în completarea sarcinilor curente prevăzute de directivă – cu alte cuvinte,
ele nu se pot substitui angajamentelor existente, cum ar fi aplicarea planurilor de
gestionare pentru rețeaua Natura 2000.
În conformitate cu orientările existente ale Comisiei, măsurile compensatorii instituite în
baza articolului 6 alineatul (4) pot să constea în una sau mai multe dintre următoarele:
 recrearea unui habitat comparabil sau îmbunătățirea biologică a unui habitat
degradat în cadrul unui sit desemnat existent, cu condiția ca aceasta să
depășească obiectivele de conservare ale sitului și să nu afecteze alte
caracteristici vizate de rețeaua Natura 2000 din situl respectiv;
 recrearea unui habitat comparabil sau îmbunătățirea biologică a unui habitat
degradat în afara unui sit desemnat care să fie inclus ulterior în rețeaua
Natura 2000;
 adăugarea la rețeaua Natura 2000 a unui nou sit de o calitate și o stare
comparabile sau mai bune decât cele ale sitului inițial55.
Tipurile de habitate și speciile afectate trebuie cel puțin să fie compensate în proporții
comparabile, însă având în vedere riscurile ridicate și incertitudinea științifică implicată în
încercarea de recreare sau refacere a habitatelor degradate, este foarte recomandat să
se aplice rapoarte cu mult peste 1:1, cu scopul de a se asigura faptul că măsurile
respective oferă compensațiile necesare.
Statele membre ar trebui să acorde o atenție deosebită atunci când efectele negative ale
unui plan sau proiect sunt resimțite în habitate naturale vulnerabile sau în habitatele
naturale ale speciilor care au nevoie de mult timp pentru a-și redobândi aceeași funcție
ecologică. În cazul anumitor habitate și specii, este posibil ca pierderile să nu fie
compensate într-un interval de timp rezonabil, având în vedere că dezvoltarea acestora
poate dura decenii întregi.
În plus, unele tipuri de habitate și habitatele anumitor specii nu pot fi compensate deloc,
deoarece caracteristicile lor ecologice nu pot fi simulate sau create artificial. Prin urmare,
autorii oricăror noi propuneri de amenajări hidroenergetice ar trebui să se informeze cu
privire la posibilitățile de compensare pentru anumite tipuri de habitate și specii cu mult
timp înainte de a demara planul sau proiectul.

Această adăugare trebuie să fie desemnată în mod oficial de autoritățile statului membru după aprobarea
Comisiei Europene.
55
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În fine, măsurile compensatorii ar trebui să fie în vigoare și pe deplin funcționale înainte
de demararea planului sau a proiectului. Acest lucru poate contribui la amortizarea
efectelor negative asupra speciilor și a habitatelor, oferindu-le amplasamente alternative
adecvate în zona de compensare. Dacă acest lucru nu se poate realiza pe deplin,
autoritățile competente ar putea solicita compensații suplimentare pentru pierderile
intermediare care s-ar înregistra între timp. Informațiile privind măsurile compensatorii ar
trebui să fie transmise Comisiei de îndată ce au fost adoptate în procesul de planificare,
pentru ca aceasta, în calitatea sa de gardian al tratatelor, să poată evalua dacă
dispozițiile directivei sunt aplicate corect.
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Abrevieri
EC

Evaluare corespunzătoare, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva
privind habitatele

CAA

Corp artificial de apă, în sensul DCA

CEJ

Curtea Europeană de Justiție (Curtea de Justiție a Uniunii Europene – CJUE)
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ro/

AEM

Agenția Europeană de Mediu (http://www.eea.europa.eu/)

EIM

Evaluarea impactului proiectelor asupra mediului

UE

Uniunea Europeană (UE-28)

SCC

Stadiu corespunzător de conservare – obiectivul principal al Directivei privind
habitatele

CAPM

Corp de apă puternic modificat, în sensul DCA

SEB

Stare ecologică bună – obiectivul principal al Directivei-cadru privind apa

Natura 2000

Situri desemnate în baza Directivei privind habitatele și a Directivei privind păsările
(pSIC, SIC, ASC și APS) și incluse în rețeaua Natura 2000

ONG-uri

Organizații neguvernamentale

PIC

Proiecte de interes comunitar

pSIC

propunere de sit de importanță comunitară, adresată Comisiei

PMBH

Plan de management al bazinului hidrografic, în conformitate cu Directiva-cadru
privind apa

ASC

Arie specială de conservare cu măsurile de conservare necesare aplicate

SIC

Sit de importanță comunitară aprobat de Comisie

FT

Formular-tip pentru un sit Natura 2000

ESM

Evaluare strategică de mediu a planurilor și a programelor

APS

Arie de protecție specială desemnată în baza Directivei privind păsările

DCA

Directiva-cadru privind apa
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