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Document de orientare privind proiectele de energie eoliană și legislația UE privind natura 

Prezentul document de orientare nu este obligatoriu din punct de vedere juridic; unicul său scop este 

de a furniza informații cu privire la anumite aspecte ale legislației UE relevante. Prin urmare, acesta 

este menit să ajute cetățenii, întreprinderile și autoritățile naționale în aplicarea Directivei privind 

habitatele și a Directivei privind păsările. Aceasta nu aduce atingere niciunei poziții viitoare a 

Comisiei în acest domeniu. Numai Curtea de Justiție a Uniunii Europene are competența de a 

formula interpretări obligatorii ale dreptului Uniunii. Prezentul document de orientare nu 

înlocuiește, nu completează și nu modifică dispozițiile Directivei privind habitatele și ale Directivei 

privind păsările; din contră, acesta nu ar trebui considerat în mod izolat, ci coroborat cu aceste acte 

legislative. 

Comisia Europeană, 2020. 
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DESPRE PREZENTUL DOCUMENT 

Contextul prezentului document  

Prezentul document oferă informații actualizate referitoare la orientările Comisiei din 2011 privind energia 

eoliană și Natura 2000, astfel cum se prevede în Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie1. 

Actualizarea orientărilor a fost considerată necesară în contextul evoluțiilor importante care au avut loc, de 

când au fost publicate inițial orientările, în cadrul politicii și al legislației UE în domeniul energiei din surse 

regenerabile și al tehnologiei privind energia eoliană (în special în spațiul maritim). În paralel cu aceste evoluții, 

cunoștințele privind impactul energiei eoliene asupra biodiversității, precum și bunele practici pentru abordarea 

acestor impacturi au cunoscut în egală măsură o dezvoltare considerabilă. Având în vedere continuarea 

extinderii drastice a utilizării energiei eoliene în contextul combaterii schimbărilor climatice, pe de o parte, și al 

presiunilor tot mai mari asupra biodiversității, pe de altă parte, este esențial să se ofere orientări bazate pe 

cele mai recente informații și bune practici privind reconcilierea respectivelor obiective și ținte de politică.   

Directiva privind energia din surse regenerabile2, adoptată în 2009, stabilește un obiectiv obligatoriu constând 

într-o pondere de 20 % a energiei din surse regenerabile în cadrul consumului final de energie până în anul 

2020. În 2018, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Directiva revizuită privind energia din surse 

regenerabile3, care stabilește un obiectiv obligatoriu la nivelul UE, respectiv ca ponderea energiei din surse 

regenerabile să fie de cel puțin 32 % până în 2030, cu o clauză care ar permite revizuirea în sens ascendent 

a acestei ponderi până în 2023. Energia eoliană este sursa de energie cu cea mai mare pondere în producția 

de energie din surse regenerabile în Uniunea Europeană (UE) și se preconizează că va rămâne astfel și în 

deceniile următoare. În 2018, cu o capacitate instalată de 170 GW onshore și de 19 GW offshore, energia 

eoliană reprezenta 18,4 % din capacitatea totală de producție de energie electrică în UE4. În condițiile în care 

producția de energie din surse regenerabile poate atinge 50 % din producția totală de energie electrică în UE 

până în 2030, energia eoliană (atât terestră – onshore, cât și din larg – offshore) ar putea reprezenta 21 % din 

totalul producției de energie electrică5.  

În decembrie 2019, Comisia Europeană a prezentat o comunicare privind Pactul verde european6. În cadrul 

comunicării se reiterează angajamentul Comisiei de a aborda provocările legate de climă și de mediu, care 

sunt responsabilitatea definitorie a acestei generații și, totodată, parte integrantă a strategiei Comisiei de 

punere în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru 2030 ale Organizației Națiunilor Unite. Aceasta 

reprezintă o nouă strategie de creștere care are drept scop transformarea UE într-o societate echitabilă și 

prosperă, cu o economie modernă, sustenabilă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și 

competitivă, în care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică 

să fie decuplată de utilizarea resurselor. Pactul verde a stabilit deja o viziune clară asupra modalităților prin 

care se poate realiza neutralitatea climatică până în 2050 și se poate asigura o decarbonizare sporită a 

sistemului energetic, astfel încât să poată fi atinse obiectivele climatice în 2030 și 2050. Pactul subliniază rolul 

esențial al surselor regenerabile de energie, în special al producției offshore de energie eoliană, în realizarea 

acestor obiective.  

Pactul verde european acordă, de asemenea, o importanță deosebită biodiversității, care este supusă unei 

presiuni crescânde. De asemenea, Comisia Europeană a adoptat recent o comunicare privind Strategia UE 

în domeniul biodiversității pentru 20307, care urmărește să asigure că, până în 2030, biodiversitatea Europei 

se va afla pe calea redresării, în beneficiul oamenilor, al climei și al planetei. Această strategie conține 

angajamente și acțiuni care ar urma să fie puse în aplicare până în 2030, inclusiv crearea unei rețele extinse 

de zone protejate pe uscat și pe mare la nivelul UE, pe baza rețelei de situri Natura 2000 existente, vizând 

protecția strictă a zonelor cu o valoare a biodiversității și a climei foarte ridicată, un Plan european de refacere 

a naturii, un set de măsuri care să faciliteze schimbarea transformatoare necesară, precum și măsuri de 

                                                      

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0198&from=EN. 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN. 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN. 
4 „Wind energy in Europe in 2018. Trends and statistics” („Energia eoliană în Europa în 2018. Tendințe și statistici”) 
(WindEurope, 2019). 
5 Renewable Energy Prospects for the European Union, International Renewable Energy Agency, 2018 (Perspective 
privind energia din surse regenerabile în Uniunea Europeană, Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă, 
2018). 
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1593007970494&uri=CELEX:52019DC0640R(02). 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EN. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0198&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1593007970494&uri=CELEX:52019DC0640R(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EN
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abordare a provocării reprezentate de biodiversitate la nivel global. Raportul de evaluare globală privind 

biodiversitatea și serviciile ecosistemice al Platformei interguvernamentale științifico-politice privind 

biodiversitatea și serviciile ecosistemice (IPBES)8 prezintă, de asemenea, o imagine alarmantă a situației 

biodiversității și a diverselor presiuni asupra acesteia.  

Schimbările climatice sunt în general recunoscute drept factori determinanți ai declinului biodiversității. 

Creșterea temperaturilor la nivel global generează degradarea ecosistemelor terestre și marine, determinând 

declinul biodiversității. Energia eoliană contribuie la conservarea biodiversității prin reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră, restituind societății un volum considerabil mai mare de energie decât cel consumat pe durata 

ciclului său de viață. Producerea energiei eoliene nu necesită consum de apă și nu cauzează poluarea aerului, 

a solului sau a apei în timpul funcționării. Cu toate acestea, parcurile eoliene amplasate necorespunzător sau 

proiectate deficitar pot constitui o amenințare la adresa habitatelor și speciilor vulnerabile, inclusiv a celor 

protejate în temeiul Directivei Habitate și a Directivei Păsări.  

Scopul și natura prezentului document 

Scopul prezentului document este să ofere orientări cu privire la cea mai bună modalitate de asigurare a 

faptului că proiectele de energie eoliană sunt compatibile cu dispozițiile Directivei Habitate și ale Directivei 

Păsări.  

Domeniul de aplicare al prezentului document vizează: 

• dispozițiile privind protecția siturilor, în temeiul articolului 6 din Directiva Habitate; în consecință, 

orientările vizează toate habitatele și speciile care se califică pentru desemnarea ca situri Natura 2000, 

și anume  

• habitatele de importanță comunitară enumerate în anexa I la Directiva privind habitatele; 

• speciile de importanță comunitară enumerate în anexa II; 

• păsările sălbatice enumerate în anexa I la Directiva privind păsările; 

• speciile migratoare de păsări sălbatice care apar în mod regulat și care nu sunt enumerate în anexa I 

la Directiva privind păsările;  

• dispozițiile privind protecția speciilor prevăzute la articolele 12 și 13 din Directiva privind habitatele și 

dispozițiile corespunzătoare prevăzute la articolul 5 din Directiva privind păsările. Acestea se aplică atât 

speciilor care beneficiază de protecție strictă în temeiul anexei IV la Directiva privind habitatele, cât și 

tuturor speciilor de păsări sălbatice care intră sub incidența Directivei privind păsările. 

 

Prezentul document pune accentul pe proiectele de energie eoliană, analizându-le din perspectiva etapelor 

de preconstrucție, construcție, exploatare și dezafectarea sau retehnologizarea infrastructurii de producere a 

energiei electrice. Infrastructurile conexe de transport fac obiectul unor alte orientări ale Comisiei Europene9.  

Aceste orientări sectoriale fac parte din contextul mai larg al orientărilor publicate de Comisia Europeană în 

scopul facilitării punerii în aplicare a directivelor privind natura. Prezentul document nu înlocuiește 

documentele generale de orientare, interpretative și metodologice ale Comisiei deja existente privind 

dispozițiile articolului 6 din Directiva Habitate10. În schimb, acesta urmărește să clarifice aspecte specifice ale 

dispozițiilor respective și să le situeze în special în contextul dezvoltării parcurilor eoliene. Prin urmare, 

prezentul ghid trebuie coroborat cu cele două directive și cu orientările relevante ale Comisiei11. În plus, 

prezentul ghid se întemeiază pe principiile mai generale care stau la baza politicii UE privind evoluțiile în 

domeniul mediului și al energiei eoliene [de exemplu, principiul utilizării cu „risc ecologic redus” a energiei din 

surse regenerabile, prevăzut la articolul 15 alineatul (7) din Directiva revizuită privind energia din surse 

                                                      

8 https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services. 
9 „Energy transmission infrastructure and EU Nature legislation” (Infrastructurile de transport al energiei și legislația UE 
privind natura) (Comisia Europeană, 2018b). 
10 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 
11 În special, orientările privind dispozițiile articolului 6 din Directiva Habitate, orientările metodologice privind dispozițiile 
articolului 6 alineatele (3) și (4) (disponibile la adresa 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm), și orientările privind protejarea 
speciilor (disponibile la adresa https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm). 

https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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regenerabile]. Scopul este de a furniza orientări cu privire la cadrul de autorizare și planificare prevăzut la 

articolele 15-17 din Directiva revizuită privind energia din surse regenerabile. 

Prezentul document face referire la numeroase exemple de bune practici în contextul unor studii de caz (pentru 

o prezentare generală, a se vedea apendicele A). Scopul lor este de a furniza exemple concrete de abordări 

eficiente și inteligente adoptate în contextul evaluării și autorizării proiectelor de dezvoltare propuse pentru a 

gestiona impacturile. Având în vedere interacțiunile specifice în funcție de sit dintre proiectele de energie 

eoliană și habitatele și speciile protejate la nivelul UE, aceste bune practici nu sunt menite a fi prescriptive, ci 

urmăresc să ofere un cadru sau să constituie o sursă de inspirație pentru a elabora soluții adaptate de la caz 

la caz. 

Prezentul document nu este un act legislativ; acesta nu prevede norme noi, ci oferă îndrumări cu privire la 

modalitățile de aplicare a normelor existente. Numai Curtea de Justiție a Uniunii Europene are competența de 

a formula interpretări obligatorii ale dreptului Uniunii.  

Orientările sunt menite să fie utilizate în principal de către dezvoltatori, consultanți și autoritățile competente. 

De asemenea, vor prezenta interes pentru organizațiile neguvernamentale și alte părți interesate care își 

desfășoară activitatea în sectorul energiei eoliene. Prezentul document a fost elaborat în urma consultării cu 

autoritățile statelor membre, cu organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) și părțile interesate din sectorul 

energiei eoliene, care au furnizat feedbackuri utile cu privire la diferitele versiuni intermediare ale 

documentului. 

Prezentul document a fost elaborat cu sprijinul entităților Arcadis Belgium nv/sa și NIRAS Consulting Ltd. 

Structura prezentului document 

Documentul cuprinde nouă capitole: 

• Capitolul 1: O prezentare generală a contextului politic al UE în ceea ce privește energia din surse 

regenerabile, inclusiv o prezentare generală a stadiului actual al tehnologiei eoliene în UE și a tendințelor 

preconizate. 

• Capitolul 2: O prezentare generală a dispozițiilor juridice ale Directivei Păsări și ale Directivei Habitate care 

sunt relevante pentru proiectele de energie eoliană, acordând inclusiv o atenție specială procedurii de 

aprobare prevăzute la articolul 6 din Directiva privind habitatele pentru planurile sau proiectele care ar 

putea afecta în mod semnificativ siturile Natura 2000, precum și cerințelor aplicabile habitatelor și speciilor 

protejate la nivelul UE în ansamblu. 

• Capitolul 3: Orientări generale pentru dezvoltatorii, operatorii și autoritățile responsabile cu planificarea și 

aprobarea proiectelor din domeniul energiei eoliene în ceea ce privește aspectele-cheie și bunele practici 

aferente. Printre aspectele-cheie se numără evaluarea semnificației efectelor probabile, definirea 

domeniului de evaluare, stabilirea unui nivel de referință în materie de informații, abordarea elementelor de 

incertitudine, efectele cumulative și consultarea părților interesate.  

• Capitolul 4: Analizează importanța planificării strategice și descrie metode auxiliare, cum ar fi cartografierea 

zonelor sensibile de floră și faună și utilizarea multiplă a siturilor. 

• Capitolul 5: Vizează ODD 15 („Viața terestră”), oferă descrieri detaliate ale grupurilor tipice de impact 

generate de proiectele de dezvoltare din domeniul energiei eoliene terestre și referitoare la modalitățile de 

evaluare a semnificației efectelor probabile în legătură cu grupurile de receptori cheie, cum ar fi păsările, 

liliecii și habitatele terestre. Prezintă o imagine de ansamblu a abordărilor în materie de bune practici și a 

studiilor de caz legate de punerea în aplicare a măsurilor de evitare sau de reducere a efectelor 

semnificative.  

• Capitolul 6: Vizează ODD 14 („Viața subacvatică”), oferă descrieri detaliate ale grupurilor tipice de impact 

generate de proiectele de dezvoltare din domeniul dezvoltării energiei eoliene offshore și referitoare la 

modalitățile de evaluare a semnificației în legătură cu grupurile de receptori cheie, cum ar fi păsările marine, 

mamiferele marine și habitatele marine. Prezintă o imagine de ansamblu a abordărilor în materie de bune 

practici și a studiilor de caz legate de punerea în aplicare a măsurilor de evitare sau de reducere a efectelor 

semnificative. 

• Capitolul 7: Bune practici în materie de monitorizare și gestionare adaptativă. 

• Capitolul 8: Referințe 

• Capitolul 9: Apendice 
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1 ENERGIA EOLIANĂ ÎN EUROPA 

1.1 Introducere 

Uniunea Europeană (UE) a stabilit obiective ambițioase de decarbonizare a economiilor statelor membre, 

adoptând o serie de acțiuni, inclusiv dezvoltarea continuă a surselor regenerabile de energie (SRE). 

Directiva 2009/28/CE privind energia din surse regenerabile12 instituie o politică generală privind producția și 

promovarea energiei din surse regenerabile. Aceasta presupune ca UE să atingă o pondere a energiei din 

surse regenerabile de 20 % din întregul consum de energie până în anul 2020. Odată cu adoptarea pachetului 

„Energie curată pentru toți europenii”13 în 2018 și 2019, Uniunea Europeană s-a angajat să atingă o pondere 

de cel puțin 32 % de energie din surse regenerabile din consumul final brut de energie la nivelul UE până în 

2030, prevăzând inclusiv dispoziții pentru o posibilă revizuire în sens ascendent a acestei ținte. Pentru 2020, 

statele membre ale UE s-au angajat să atingă obiectivele naționale specifice privind energia din surse 

regenerabile, adoptate în cadrul planurilor naționale de acțiune privind energia din surse regenerabile și 

sprijinite de o serie de politici și instrumente juridice conexe. Datele Eurostat indică faptul că UE, în ansamblul 

său, a făcut progresele necesare pentru a putea atinge obiectivul pentru 2020 de a avea o pondere de surse 

regenerabile de energie egală cu 20 %, însă ponderea energiilor regenerabile variază mult de la un stat 

membru la altul, de la peste 30 % în Finlanda, Suedia și Letonia la sub 5 % în Malta, Luxemburg și Țările de 

Jos14. 

Deși s-au înregistrat progrese considerabile în ceea ce privește dezvoltarea energiei din surse regenerabile 

în întreaga Europă, iar producția de energie din surse regenerabile pe uscat este o practică relativ larg 

răspândită, există un număr din ce în ce mai mare de tehnologii energetice legate de sectorul maritim care 

înregistrează o dezvoltare semnificativă și încep să ocupe un loc central în noile cadre politice și juridice. 

Pentru a asigura dezvoltarea durabilă a acestora în Europa, UE a adoptat Directiva 2014/89/UE15 privind 

amenajarea spațiului maritim, cu scopul de a crea un cadru comun de reducere a conflictelor dintre sectoare, 

de a crea sinergii, de a încuraja investițiile și cooperarea transfrontalieră și de a proteja mediul. Obiectivele 

directivei sunt conforme cu măsurile de protecție prevăzute în Directiva 2008/56/CE (Directiva-cadru „Strategia 

pentru mediul marin” – MSFD)16, precum și în Directiva 2000/60/CE (Directiva-cadru privind apa)17.  

În 2018, UE avea o capacitate instalată de producție de 160 GW energie eoliană onshore și de 19 GW energie 

eoliană offshore. Aceasta reprezenta 14 % din cererea de energie electrică la nivelul UE și este în continuare 

a doua ca importanță din punctul de vedere al capacității de producție de energie electrică (Caseta 1-1).  

                                                      

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN. 
13 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en. 
14 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics. 
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0089&from=EN. 
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0056&from=EN. 
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0060&from=EN. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0089&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0056&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0060&from=EN
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Caseta 1-1: Capacitatea totală de producție de energie electrică în Uniunea Europeană în perioada 
2008-2018 

 

Sursă: WindEurope, 2019 

1.2 Cadrul politic al UE pentru promovarea surselor de energie 
regenerabilă 

Politica UE în domeniul energiei din surse regenerabile datează din 1997, de la adoptarea de către Comisie a 

Cărții Albe intitulate: „Energie pentru viitor: surse regenerabile de energie”18. Aceasta a recomandat dublarea 

ponderii energiei din surse regenerabile în consumul brut de energie până la 12 % până în 2010 și a pregătit 

terenul pentru adoptarea Directivei 2001/77/CE privind promovarea electricității produse din surse de energie 

regenerabile19. UE a adoptat ulterior Directiva 2003/87/CE20, care a instituit sistemul UE de comercializare a 

cotelor de emisie de gaze cu efect de seră și a vizat promovarea decarbonizării și, în mod indirect, a surselor 

regenerabile de energie. 

În decembrie 2008, șefii de stat din UE s-au angajat să stabilească un obiectiv pentru 2020, ca parte a unui 

pachet energie/climă. În acest context, statele membre au convenit să reducă emisiile de gaze cu efect de 

seră cu cel puțin 20 % până în 2020 (comparativ cu nivelurile din 1990) și să sporească utilizarea surselor de 

energie regenerabilă la 20 % din consumul final brut de energie al Europei până în 2020. 

Pentru a pune în aplicare acest angajament privind energia din surse regenerabile, UE a 

adoptat Directiva 2009/28/CE21 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile [cunoscută sub 

numele de Directiva privind energia din surse regenerabile (RED)]. Directiva privind energia din surse 

regenerabile stabilește obiective naționale obligatorii pentru fiecare stat membru, în vederea asigurării faptului 

că, în ansamblul său, UE își îndeplinește obiectivul constând într-o pondere a energiei din surse regenerabile 

de 20 %. În temeiul Directivei, fiecare stat membru este obligat să elaboreze un plan de acțiune clar pentru a 

demonstra modalitatea prin care intenționează să realizeze obiectivele asumate privind energia regenerabilă. 

Planurile naționale de acțiune privind energia din surse regenerabile adoptate de statele membre22 stabilesc 

nivelul de ambiție în sectoarele energiei, energiei termice și transporturilor, mixul de tehnologii planificat și 

măsurile de politică necesare pentru îndeplinirea obiectivelor.  

                                                      

18 https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_en.pdf. 
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0077&from=EN. 
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0087&from=EN. 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN. 
22 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020. 

https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0077&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0087&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020
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Pe baza nivelului de ambiție fixat pentru 2020 și a propunerii Comisiei Europene ca parte a pachetului de 

măsuri privind energia curată, în 2018, UE a instituit cadrul pentru strategia privind clima și energia pentru 

203023. Printre principalele obiective la nivelul UE pentru 2030 se numără:  

 o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % (față de nivelurile din 1990);  

 o pondere de cel puțin 32 % a consumului de energie din surse regenerabile, cu o clauză prevăzând 

revizuirea în sens ascendent a acestei ținte până în 2023, având caracter obligatoriu la nivelul UE; și  

 un obiectiv principal vizând îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul UE la cel puțin 32,5 %, față 

de obiectivul de 20 % până în 2020.  

Angajamentele în materie de energie din surse regenerabile pentru 2030 vor fi îndeplinite prin intermediul 

Directivei revizuite (UE) 2018/2001 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (RED II), care 

a fost adoptată în decembrie 201824. Statele membre au obligația de a asigura în mod colectiv faptul că 

ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie al Uniunii în 2030 este de cel puțin 

32 %, prin furnizarea de contribuții la obiectivul la nivelul UE. Contribuțiile individuale ale statelor membre la 

obiectivul la nivelul UE sunt stabilite în planurile naționale integrate privind energia și clima, care includ 

abordarea la nivelul politicilor și mixul de tehnologii propus pentru fiecare stat membru până în 2030. 

Caseta 12 ilustrează o previziune a capacității instalate totale a UE până în 2050 pentru diferitele scenarii în 

temeiul strategiei pe termen lung pentru 2050 a Comisiei Europene25 de reducere a emisiilor sale de gaze cu 

efect de seră. Aceasta arată că, indiferent de scenariile alese, energia eoliană și energia solară sunt singurele 

surse care vor înregistra o creștere a capacității, iar celelalte surse fie se vor stabiliza, fie își vor reduce 

capacitatea. Această strategie pe termen lung estimează că aproape 85 % din energia electrică la nivelul UE 

va fi generată din resurse regenerabile până în 2050 în scenariile de decarbonizare [73 % în scenariul de 

referință, numai energia eoliană reprezentând până la 26 % în 2030 și până la 56 % în 2050 (Comisia 

Europeană, 2018b)]. În 2030, energia eoliană onshore ar reprezenta aproape trei sferturi din capacitatea totală 

a energiei eoliene și două treimi în 2050. Unele părți interesate sugerează că, până în 2050, până la 32 % din 

producția de energie electrică din energia solară fotovoltaică și din energia eoliană ar putea proveni de la 

gospodării, organisme colective, întreprinderi mici și mijlocii și entități publice26.  

Pentru a îndeplini cerințele pentru un sector energetic neutru din punct de vedere climatic în 2050, rata de 

implementare de proiecte în sectorul energiei eoliene va trebui să crească în mod semnificativ. În conformitate 

cu strategia pe termen lung a Comisiei, în ceea ce privește energia eoliană, va fi necesară creșterea capacității 

de la nivelul de 180 GW din 2018 la 351 GW în 2030, ceea ce corespunde unei dublări a capacității. Se 

estimează că 263 GW ar fi instalate onshore și 88 GW offshore27, ceea ce reprezintă de aproape cinci ori 

capacitatea din 2018. În funcție de scenariul pentru 2050, capacitatea eoliană ar crește cu valori cuprinse între 

700 GW în cazul scenariului „eficiență energetică (EE)” și 1200 GW în cazul scenariului „Power 2X (P2X)”. 

Transpunerea acestor scenarii în spațiul necesar pentru implementarea acestor proiecte dă rezultate 

impresionante. În cadrul scenariului maxim (1,5TECH), care presupune o capacitate totală de până la 450 GW 

offshore (o treime), WindEurope estimează că 85 % din capacitate va fi instalată până în 2050 în mările nordice 

(Oceanul Atlantic în largul coastelor Franței, Irlandei și Regatului Unit, Marea Nordului, Marea Irlandei și Marea 

Baltică), date fiind resursele adecvate de energie eoliană, proximitatea față de cerere și eficiența lanțului de 

aprovizionare. Acesta este echivalentul a aproximativ 380 GW din cele 450 GW. Restul de 70 GW ar fi 

amplasat în apele din sudul Europei. Suprafața totală din mările nordice necesară pentru producerea a 

380 GW de energie eoliană offshore ar fi de 76 000 km² (presupunând 5 MW/km²), o suprafață puțin mai mică 

decât a insulei Irlanda. Aceasta reprezintă 2,8 % din suprafața totală a mărilor nordice, fără a lua în considerare 

zonele de excludere. Amplasamentul exact va depinde de dimensiunea și de spațiul disponibil din zonele 

economice exclusive (ZEE) ale diferitelor state membre și de diferențele în ceea ce privește costurile totale 

egalizate ale producerii de energie (LCOE)28, bazate pe adâncimea mării și resursele eoliene. În plus, alocarea 

                                                      

23 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en. 
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN. 
25 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_ro. 
26 CE Delft (2016). The potential of energy citizens in the European Union. 
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf 
27 Analiză aprofundată în sprijinul Comunicării COM(2018) 773 a Comisiei. 
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-
strategic-long-term-vision_en 
28 Conceptul de costuri totale egalizate ale producerii de energie (LCOE) este utilizat pentru a compara costul energiei din 
surse diferite. Gama largă de tehnologii disponibile în materie de energie electrică, atât din surse regenerabile, cât și din 
surse neregenerabile, este destul de variată din punctul de vedere al principiilor fizice aplicate și al operării  – un sistem 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_ro
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
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finală a parcurilor eoliene va depinde, de asemenea, de locul în care se află cererea de energie. Este de 

așteptat ca unele țări să găsească cu ușurință spațiul necesar pentru alocarea capacității, în timp ce altele vor 

fi nevoite fie să înceapă să investească în proiecte cu utilizare multiplă, fie să opteze pentru investiții mai 

scumpe (zone cu LCOE mai mari). 

Este clar că, pentru a atinge cât mai eficient posibil obiectivele în materie de utilizare a energiei eoliene, atât 

din punctul de vedere al costurilor, cât și al utilizării spațiului, proiectele cu utilizare multiplă și colaborarea 

internațională vor juca un rol esențial. În plus, se impune o schimbare radicală a procesului de aprobare, iar 

acest lucru necesită o pregătire temeinică. De exemplu, instalarea infrastructurii rețelei de energie necesare 

se confruntă cu provocări similare. O acțiune mai coordonată din partea sectorului energiei eoliene și a 

dezvoltatorilor de rețele s-ar putea dovedi extrem de utilă, inclusiv din perspectiva gestionării impacturilor 

cumulative (a se vedea capitolul 3.4).  

Caseta 1-2 Scenarii privind capacitatea instalată totală, previzionată la nivelul UE 

 

Sursă: Eurostat (2000, 2015), PRIMES din „Analiza aprofundată în sprijinul Comunicării COM(2018) 773 a Comisiei” 

  

1.3 Tendințe în ceea ce privește proiectele din domeniul energiei 
eoliene 

Ambele sectoare de dezvoltare a energiei eoliene, atât onshore, cât offshore, sunt dominate de turbinele 

eoliene cu ax orizontal (HAWT), având o configurație cu trei pale. Deși există și alte configurații ș i modele 

industriale, cum ar fi turbinele eoliene cu ax vertical (VAWT) și turbinele eoliene fără pale, acestea nu se 

preconizează că vor avea o contribuție semnificativă la extinderea prevăzută a capacității de producție a 

energiei eoliene în UE (Comunicarea WindEurope, 2019). Preferința pentru turbinele HAWT cu trei pale se 

datorează unei serii de avantaje, printre care eficiența aerodinamică (Gardner et al., 2004). 

Evoluțiile în ceea ce privește proiectarea turbinelor eoliene onshore și offshore au dus la o creștere a capacității 

de producție, în paralel cu creșterea diametrului rotorului turbinei și a înălțimii turnului (Caseta 1-3). Modelele 

de turbine eoliene offshore în producție (sau pe comandă) sunt de 9,5 MW (9 500 kW), diametrele rotorului 

fiind cuprinse între 164 și 167 m (Wind Power Monthly, 2018). Turbinele cu o putere mai mare, de 10 și de 

12 MW, sunt în curs de dezvoltare, diametrele rotorului depășind 190 m (Grimwood, 2019). Cele mai mari 

turbine onshore instalate în Europa sunt de până la 8 MW (8 000 kW), diametrele rotorului fiind de maximum 

164 m. Creșterea diametrului rotorului și a înălțimii turnului a permis noilor parcuri eoliene să profite de viteze 

mai mari și mai constante ale vântului. În cazul parcurilor eoliene onshore, acest lucru a permis amplasarea 

turbinelor în zone împădurite, unde coronamentul copacilor influențează într-o mai mică măsură viteza și 

turbulența vântului, în paralel cu creșterea înălțimii turbinei deasupra solului. 

                                                      

fotovoltaic solar este radical diferit de o centrală electrică pe bază de biomasă. Cu toate acestea, LCOE oferă o bază de 
comparație comună: LCOE = costul total al drepturilor de proprietate (EUR)/producția sistemului pe durata sa de viață 
(kWh). Creșterea producției sau reducerea costurilor scade valoarea LCOE, în timp ce scăderea producției sau creșterea 
costurilor majorează LCOE. 
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Caseta 1-3 Tendințe în materie de proiectare: diametrul rotorului turbinei 

 

Sursă: Edenhofer et al., 2011. 

  

În mod similar, evoluțiile în ceea ce privește proiectarea fundației au permis amplasarea parcurilor eoliene 

offshore în ape mai adânci, acolo unde vântul atinge viteze mai mari și mai constante (Caseta 1-4). Apariția 

unei tehnologii a turbinelor plutitoare, cu avantajele de instalare aferente în raport cu tipurile tradiționale de 

turbine fixate în sol (WindEurope, 2018), ar putea facilita tranziția către amplasarea turbinelor în ape marine 

mai adânci. În 2019, dezvoltarea energiei eoliene offshore plutitoare a generat energie electrică în trei locații 

din Europa: două în Scoția (Hywind și Kincardine) și una în Franța (Floatgen Demonstrator). 
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Caseta 1-4 Tipuri de fundații pentru turbine eoliene offshore 

 

Sursă: Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC), (2011). 

 

Instalațiile de producție a energiei eoliene la scară comercială furnizează 100 % din energia pe care o 

generează rețelei naționale de transport al energiei electrice. În schimb, turbinele de mici dimensiuni 

(< 100 kW) până la cele de dimensiuni medii (100-500 kW) produc energie electrică pentru utilizare la fața 

locului (gospodării, ferme, întreprinderi mari și comunități mici), surplusul de energie electrică alimentând 

rețeaua națională de transport al energiei electrice (RenewableUK, 2014). Spre deosebire de instalațiile de 

producție a energiei eoliene la scară comercială, care constau în turbine multiple („parc eolian”), turbinele de 

dimensiuni mici și medii sunt instalate în general ca unități individuale. Deși capacitatea de producție a 

turbinelor mici și mijlocii poate fi mult mai mică decât în cazul centralelor eoliene la scară comercială, numărul 

unităților instalate în UE este foarte mare. Se estimează că în 2015 existau cel puțin 61 43729 de turbine de 

capacitate mică în UE (Pitteloud & Gsänger, 2017). 

Turbinele mici și mijlocii au, de asemenea, avantajul de a putea fi amplasate în zone urbane și periurbane. Cel 

mai probabil, va continua cercetarea în domeniul dezvoltării și validării unor soluții inovatoare de îmbunătățire 

a competitivității acestora, care să permită și să și faciliteze integrarea și implementarea lor30. Pe măsură ce 

soluțiile tehnologice, economice și sociale se îmbunătățesc, se poate preconiza o creștere atât a numărului 

HAWT, cât și a numărului VAWT, în zonele urbane, și periurbane. Cu toate acestea, nu s-au efectuat prea 

multe cercetări în ceea ce privește impactul turbinelor de mici dimensiuni asupra păsărilor și liliecilor. Există 

indicii că mortalitatea cauzată de coliziune în rândul păsărilor și liliecilor este relativ scăzută, în comparație cu 

alte cauze de mortalitate antropogenă (Minderman et al., 2014). 

În cele din urmă, o altă tendință importantă în domeniul energiei eoliene o reprezintă utilizarea multiplă a 

siturilor. Coamplasarea proiectelor de energie eoliană cu alte surse de energie regenerabilă, cu alte activități 

economice sau chiar cu activități de refacere a ecosistemelor sau cu activități de conservare a naturii va juca 

un rol esențial în ceea ce privește utilizarea eficientă a spațiului disponibil (a se vedea capitolul 1.2). Capitolul 0 

include o secțiune specifică privind utilizarea multiplă a siturilor proiectelor de energie eoliană.  

                                                      

29 Numărul cumulat de unități instalate în Regatul Unit, Germania, Spania, Polonia, Suedia, Italia, Irlanda, Danemarca, 
Austria și Finlanda. 
30 A se vedea, de exemplu, „Wind Energy Integration in the Urban Environment (WINEUR)” (Comisia Europeană, 2007) 
și „European SWIP project” (CIRCE, 2016). 
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2 CADRUL POLITIC ȘI LEGISLAȚIA UE PRIVIND NATURA 
ȘI BIODIVERSITATEA 

2.1 Cadrul politic al UE în materie de biodiversitate 

Ca răspuns la Planul strategic global privind biodiversitatea 2011-202031, convenit în cadrul celei de a zecea 

Conferințe a părților la Convenția privind diversitatea biologică (CBD COP 10), organizată la Nagoya, Japonia, 

Comisia a elaborat o Strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020, în colaborare cu statele membre32. 

Aceasta a inclus o serie de ținte și un set de măsuri și acțiuni fezabile și eficiente din punct de vedere al 

costurilor, necesare pentru atingerea acestora. 

În mai 2020, Comisia Europeană a adoptat Strategia UE privind biodiversitatea pentru 203033, care abordează 

principalii factori ai pierderii biodiversității, cum ar fi utilizarea nesustenabilă a terenurilor și a mării, 

supraexploatarea resurselor naturale, poluarea și speciile alogene invazive. Strategia constituie un element 

central al Planului de redresare al UE34care urmărește să contribuie la repararea prejudiciilor economice și 

sociale produse de pandemia de COVID-19, să demareze procesul de redresare a economiei europene și să 

protejeze locurile de muncă și să creeze altele noi. Planul urmărește, de asemenea, să integreze considerațiile 

legate de biodiversitate în strategia globală de creștere economică a UE și subliniază necesitatea de a avea 

mai multe surse regenerabile sustenabile de energie pentru a combate atât schimbările climatice, cât și 

declinul biodiversității.  

De asemenea, raportul din 2019 al Platformei interguvernamentale științifico-politice privind biodiversitatea și 

serviciile ecosistemice (IPBES)35 a evidențiat încă o dată nevoia urgentă de conservare și de refacere a 

ecosistemelor. Raportul indică faptul că rata schimbărilor globale în natură din ultimii 50 de ani este fără 

precedent în istoria omenirii și identifică principalii factori ai pierderii biodiversității. Schimbările climatice ocupă 

locul al treilea în clasamentul principalilor factori ai pierderii biodiversității, ilustrând legătura dintre dezvoltarea 

energiei din surse regenerabile și conservarea naturii. Pactul verde european36 prezentat de Comisie oferă un 

cadru pentru dezvoltarea în continuare a politicii UE privind schimbările climatice și biodiversitatea. 

Apendicele B include o serie de alte inițiative internaționale privind conservarea naturii care ar putea fi 

relevante pentru proiectele de energie eoliană.  

 

2.2 Directiva privind păsările și Directiva privind habitatele 

2.2.1 Introducere 

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 răspândire naturală din UE, indiferent de granițele politice sau administrative. Directivele 

se aplică în egală măsură teritoriului european terestru și maritim din statele membre. 

Obiectivul general al celor două directive constă în asigurarea menținerii sau a readucerii la o stare de 

conservare favorabilă a speciilor și a tipurilor de habitate pe care le protejează, în aria lor de răspândire 

naturală din UE. Pentru a atinge acest obiectiv, directivele prevăd două tipuri principale de măsuri:  

• desemnarea și conservarea siturilor esențiale pentru protecția speciilor și a tipurilor de habitate enumerate 

în anexele I și II la Directiva privind habitatele, precum și a habitatelor speciilor de păsări enumerate în 

                                                      

31 https://www.cbd.int/sp/. 
32 https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf. 
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EN. 
34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0456&from=EN. 
 
35https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services. 
36 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1593007970494&uri=CELEX:52019DC0640R(02). 

https://www.cbd.int/sp/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0456&from=EN
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1593007970494&uri=CELEX:52019DC0640R(02)
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anexa I la Directiva privind păsările și a păsărilor migratoare. Aceste situri alcătuiesc rețeaua europeană 

Natura 2000, care cuprinde în prezent peste 27 000 de situri, atât pe uscat, cât și pe mare; 

• instituirea unui regim de protecție strictă pentru toate speciile de păsări din Europa și pentru speciile 

enumerate în anexa IV la Directiva privind habitatele. Aceste măsuri se aplică pe întreaga arie de 

răspândire naturală din UE a acestor specii, adică atât în interiorul siturilor protejate, cât și în afara lor.  

 

2.2.2 Protejarea și gestionarea siturilor Natura 2000 

Protejarea și gestionarea siturilor Natura 2000 sunt reglementate de articolul 6 din Directiva privind habitatele, 

care prevede două tipuri de măsuri. Primul tip [articolul 6 alineatele (1) și (2)] se referă la conservarea și 

gestionarea tuturor siturilor Natura 2000 în orice moment. Al doilea tip [articolul 6 alineatele (3) și (4)] prevede 

o procedură de evaluare și de aprobare a planurilor sau a proiectelor care ar putea avea efecte negative 

semnificative asupra siturilor Natura 2000. 

Articolul 6 alineatele (1) și (2) din Directiva privind habitatele impune statelor membre:  

• să adopte măsurile pozitive de conservare în conformitate cu necesitățile ecologice ale tipurilor de habitate 

și ale speciilor prezente pe teritoriul siturilor respective [articolul 6 alineatul (1)];  

• să ia măsurile necesare pentru a evita deteriorarea habitatelor sau perturbarea semnificativă a speciilor 

pentru care au fost desemnate respectivele arii [articolul 6 alineatul (2)]. 

 

Pentru a îndeplini prima cerință, statele membre trebuie să stabilească obiective clare de conservare pentru 

fiecare sit Natura 2000 pe baza stării de conservare și a necesităților ecologice ale tipurilor de habitate și ale 

speciilor de interes comunitar prezente. Obiectivele de conservare specifice sitului definesc starea dorită a 

speciilor și tipurilor de habitate dintr-un sit pentru ca acesta să contribuie la atingerea obiectivului general de 

a asigura o stare de conservare favorabilă a speciilor și tipurilor de habitate la nivel național, biogeografic sau 

european. Cunoașterea obiectivelor de conservare ale siturilor Natura 2000 este deosebit de importantă pentru 

dezvoltatorii, planificatorii și autoritățile din domeniul energiei eoliene deoarece potențialele efecte negative 

ale planului sau proiectului în cauză vor trebui evaluate din perspectiva acestor obiective de conservare.  

Directiva privind habitatele încurajează autoritățile responsabile pentru protecția naturii să elaboreze planuri 

de gestionare a siturilor Natura 2000 în strânsă cooperare cu părțile interesate de la nivel local. Deși nu au 

caracter obligatoriu, aceste planuri pot fi o sursă foarte utilă de informații privind speciile și tipurile de habitat 

pentru care a fost desemnat situl în cauză, obiectivele de conservare a sitului și, după caz, relația cu alte 

utilizări ale terenurilor din zonă. De asemenea, planurile descriu măsurile practice de conservare necesare în 

vederea atingerii obiectivelor de conservare a sitului. 

2.2.3 Abordare etapă cu etapă a proiectelor de construcție de parcuri 
eoliene care ar putea afecta siturile Natura 2000 

 Informațiile din acest capitol se întemeiază în principal pe:  

• Orientările Comisiei Europene „Gestionarea siturilor Natura 2000. Dispozițiile articolului 6 din 

Directiva 92/43/CEE (Directiva Habitate)”  

• Orientările Comisiei Europene „Evaluarea planurilor și proiectelor care afectează siturile Natura 2000”. 

Orientări metodologice privind dispozițiile articolului 6 alineatele (3) și (4) din Directiva Habitate 92/43/CEE” 

Aceste documente de orientare37 oferă clarificări utile pentru interpretarea și aplicarea legislației. 

 

Directiva Habitate nu exclude, a priori, dezvoltarea parcurilor eoliene în interiorul siturilor Natura 2000 sau în 

apropierea acestora. Acestea trebuie să fie evaluate de la caz la caz. Articolul 6 alineatele (3) și (4) (a se 

vedea Caseta 2-1) prevede o procedură etapizată de evaluare și de aprobare care trebuie urmată atunci când 

sunt luate în considerare planuri sau proiecte care ar putea afecta unul sau mai multe situri Natura 2000. 

Această procedură se aplică nu numai planurilor sau proiectelor dezvoltate într-un sit Natura 2000, ci și 

                                                      

37 Disponibile la adresa https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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planurilor din afara acestuia care pot avea un efect semnificativ asupra unui sit. În cadrul procedurii de 

aprobare a unui plan sau a unui proiect, autoritățile naționale competente trebuie să se asigure că au fost 

evaluate în mod corespunzător efectele semnificative care decurg din planurile sau proiectele de energie 

eoliană. Există trei etape principale:  

• Prima etapă: încadrarea. Prima parte a procedurii constă într-o etapă de pre-evaluare („screening”, 

încadrare) pentru a stabili, în primul rând, dacă planul sau proiectul are o legătură directă cu sau este 

necesar pentru gestionarea sitului Natura 2000 și, în al doilea rând, în cazul unui răspuns negativ, dacă 

este probabil (în sensul că nu este exclus) ca acesta să aibă un efect semnificativ asupra sitului. 

• Etapa a doua: evaluarea corespunzătoare. A doua parte a procedurii se referă la evaluarea 

corespunzătoare a efectelor potențiale asupra sitului, în lumina obiectivelor de conservare ale acestuia. 

Această evaluare trebuie să precizeze dacă proiectul sau planul, per se sau în combinație cu alte planuri 

sau proiecte, va avea sau nu efecte negative asupra integrității unui sit Natura 2000, ținând seama de 

eventualele măsuri de atenuare. 

• Etapa a treia: derogare de la articolul 6 alineatul (3), în anumite condiții. A treia parte a procedurii, 

reglementată de articolul 6 alineatul (4), intervine în cazul în care, în pofida unei evaluări negative, se 

propune ca un plan sau un proiect să nu fie respins, ci să fie analizat mai amănunțit. În acest caz, articolul 6 

alineatul (4) permite derogări de la articolul 6 alineatul (3) în anumite condiții, printre care se numără lipsa 

demonstrată de soluții alternative, precum și existența unor motive imperative de interes public major pentru 

realizarea proiectului. Acest lucru implică adoptarea unor măsuri compensatorii corespunzătoare pentru a 

asigura coerența globală a rețelei Natura 2000. 

 

Fiecare etapă a procedurii este influențată de etapa precedentă. Este, așadar, esențial, ca etapele să se deruleze 

în ordinea menționată pentru a permite aplicarea corectă a articolului 6 alineatele (3) și (4). Figura 2-1 prezintă o 

diagramă simplificată a acestei proceduri. 

Caseta 2-1 Articolul 6 alineatele (3) și (4) din Directiva Habitate 92/43/CEE 

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 negativeasupra 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. În 

cazul în care situl respectiv adăpostește un tip de habitat natural prioritar și/sau o specie prioritară, singurele considerente 

care pot fi invocate sunt cele legate de sănătatea sau siguranța publică, de anumite consecințe benefice de importanță 

majoră pentru mediu sau, ca urmare a avizului Comisiei, de alte motive cruciale de interes public major. 
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Figura 2-1 Diagrama procedurii prevăzute la articolul 6 alineatele (3) și (4) (pe baza orientărilor metodologice ale Comisiei 
Europene) 
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2.2.3.1 Încadrare  

În această etapă este analizată probabilitatea ca un proiect sau un plan să aibă efecte semnificative, fie 

per se, fie în combinație cu alte proiecte sau planuri, asupra unui sit Natura 2000. În cazul în care este posibil 

ca acesta să aibă un efect semnificativ asupra sitului, se impune o evaluare corespunzătoare în temeiul 

articolului 6 alineatul (3). 

Încadrarea este o etapă de preevaluare. Aceasta se bazează, în general, pe cele mai bune informații sau opinii 

ale experților care sunt disponibile, mai degrabă decât să impună obligația colectării unor noi dovezi detaliate. 

În cazul în care nu există un volum suficient de informații sau dacă acestea nu sunt disponibile imediat înainte 

de luarea unei decizii, pot fi solicitate informații suplimentare și, în unele cazuri, se pot dovedi utile vizite pe 

teren.  

Încadrarea trebuie efectuată într-un stadiu incipient, și anume înainte de stabilirea tuturor detaliilor unui plan 

sau înainte de inițierea etapei de concepție a unui proiect, amplasamentul și caracterul general al proiectului 

fiind însă cunoscute. Există mai multe avantaje ale încadrării timpurii: 

• Aceasta poate reduce riscul de întârzieri și costuri suplimentare ulterioare, atunci când sunt examinate 

cererile de aprobare a dezvoltării proiectelor.  

• De asemenea, permite consultări timpurii între promotorii de proiecte, autoritățile competente și alte părți 

interesate care dețin date/expertiza corespunzătoare pentru a pune la dispoziție cele mai bune informații 

astfel încât să faciliteze evaluarea probabilității apariției unor efecte semnificative. 

• În plus, permite inițiatorului unui plan sau proiect să cunoască de la bun început etapele următoare 

obligatorii, fără a investi mult timp și bani. 

• Permite ca inițiatorul planului sau proiectului să identifice și să anticipeze riscurile potențiale, atât pentru 

siturile Natura 2000, cât și pentru planul/proiectul în sine, de exemplu prin alegerea unui amplasament sau 

a unui proiect alternativ pentru plan/proiect, care să evite sau să reducă efectele potențiale, sau prin 

colectarea datelor în vederea efectuării fără întârziere a unei evaluări.  

 

Evaluarea în vederea încadrării poate fi diferită pentru planuri și proiecte, în funcție de amploarea proiectului 

în cauză și de efectele probabile. Aceasta se poate desfășura în patru etape.  

Stabilirea existenței sau inexistenței unei legături directe cu sau a necesității pentru gestionarea unui 

sit Natura 2000 a proiectului sau planului în cauză. 

Descrierea proiectului sau a planului și a factorilor de impact ai acestuia. 

Identificarea siturilor Natura 2000 (dacă este cazul) care ar putea fi afectate, având în vedere efectele 

potențiale ale planului sau ale proiectului, per se sau în combinație cu alte planuri sau proiecte. 

Evaluarea posibilității de a exclude sau nu producerea unor efecte semnificative probabile asupra 

sitului Natura 2000. 

Caseta 2-2 indică planuri și proiecte în domeniul energiei eoliene care urmează să facă obiectul încadrării.  

Caseta 2-2 Proiecte de energie eoliană care urmează să facă obiectul încadrării 

• Un plan sau un program de amenajare spațială național sau regional, care va influența deciziile de dezvoltare în ceea 

ce privește proiectele de energie eoliană 

• Construirea, exploatarea și întreținerea unui nou proiect de energie eoliană 

• Dezafectarea unui proiect existent de energie eoliană  

• Reabilitarea turbinelor eoliene existente sau extinderea duratei de funcționare a unui proiect existent de energie eoliană 

(în cazul în care efectele ecologice ale acestei extinderi nu au fost evaluate) 

• Retehnologizarea prin instalarea de noi turbine pe fundații existente sau noi la un proiect de energie eoliană existent 

[în temeiul articolului 2 alineatul (10) din Directiva revizuită privind energia din surse regenerabile (2018/2001)]38 

 

                                                      

38 „Retehnologizare înseamnă reînnoirea centralelor electrice care produc energie din surse regenerabile, inclusiv 
înlocuirea integrală sau parțială a instalațiilor sau a echipamentelor și sistemelor de operare, în scopul de a înlocui puterea 
sau de a spori eficiența sau puterea instalației”. 
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Identificarea siturilor Natura 2000 care ar putea fi afectate de planul sau proiectul de energie eoliană 

presupune analizarea tuturor aspectelor proiectului sau ale planului care ar putea avea efecte potențiale 

asupra oricăror situri Natura 2000 din zona care ar putea fi afectată de proiect/plan, luând în considerare 

caracteristicile (speciile, tipurile de habitat) pentru care sunt desemnate siturile. Această acțiune ar trebui să 

includă: 

• Siturile Natura 2000 care se suprapun din punct de vedere geografic cu oricare dintre acțiunile sau 

aspectele planului sau proiectului în oricare dintre etapele sale sau care sunt adiacente acestora. 

• Siturile Natura 2000 care se află în zona probabilă de influență a planului sau a proiectului. Siturile Natura 

2000 amplasate în vecinătatea proiectului sau a planului (sau la o anumită distanță de acesta) care ar 

putea fi afectate în mod indirect de acțiunile sau aspectele proiectului. Exemple tipice legate de proiectele 

de energie eoliană sunt construirea și prezența drumurilor de acces sau drenarea zonelor umede sau a 

turbăriilor pentru construcția turbinelor. 

• Siturile Natura 2000 aflate în vecinătatea proiectului sau a planului (sau la o anumită distanță de acesta) 

care adăpostesc exemplare de faună ce se pot deplasa în zona proiectului și pot fie să își piardă viața, fie 

să fie expuse altor efecte (de exemplu, pierderea zonelor de hrănire sau a spațiului vital).  

• Siturile Natura 2000 a căror conectivitate sau continuitate ecologică pot fi afectate de proiect.  

 

Distanța față de zona proiectului sau a planului în care ar trebui avute în vedere siturile Natura 2000 va depinde 

de caracteristicile planului sau ale proiectului și de distanța la care pot fi resimțite efectele acestuia. Unele 

proiecte sau planuri care nu afectează în mod direct siturile Natura 2000 pot avea totuși un efect semnificativ 

dacă produc un efect de barieră sau întrerup legăturile ecologice. Acest lucru este valabil, de regulă, pentru 

parcurile eoliene offshore care ar putea produce un efect de barieră pentru păsările marine aflate în căutarea 

hranei sau care migrează, chiar dacă parcurile eoliene sunt amplasate la distanțe mari de siturile Natura 2000 

desemnate pentru protecția respectivelor păsări marine.  

Evaluarea probabilității ca un plan sau un proiect să aibă un efect semnificativ va avea consecințe practice 

și juridice. Planurile și proiectele care sunt considerate ca nefiind susceptibile de a avea efecte semnif icative 

pot fi procesate fără a trebui să treacă prin etapele următoare prevăzute la articolul 6 alineatul (3). Cu toate 

acestea, autoritățile naționale competente trebuie să justifice și să înregistreze motivele pe baza cărora au 

ajuns la o astfel de concluzie.  

Totuși, în cazul în care proiectul sau planul este susceptibil de a avea un efect semnificativ asupra unui 

sit, va fi necesară efectuarea unei evaluări corespunzătoare.  

În cazul în care există îndoieli, și anume dacă nu se poate exclude, pe baza unor informații obiective, că un 

proiect sau un plan ar putea avea un efect semnificativ asupra unuia sau mai multor situri Natura 2000, fie per 

se, fie în combinație cu alte planuri sau proiecte, planul sau proiectul trebuie să facă obiectul unei evaluări 

corespunzătoare.  

2.2.3.2 Evaluare corespunzătoare 

Scopul evaluării corespunzătoare este de a evalua implicațiile planului sau ale proiectului asupra obiectivelor 

de conservare ale sitului, per se sau în combinație cu alte planuri sau proiecte. Concluziile ar trebui să permită 

autorităților competente să verifice dacă planul sau proiectul va avea efecte negative asupra integrității sitului 

respectiv. Prin urmare, evaluarea corespunzătoare se concentrează în mod specific asupra speciilor și/sau 

asupra habitatelor pentru care este desemnat situl Natura 2000. 

Evaluarea corespunzătoare poate fi coordonată cu alte evaluări de mediu sau poate fi integrată în acestea, și 

anume evaluarea impactului asupra mediului (EIA) pentru proiecte și evaluarea strategică de mediu (SEA) 

pentru planuri și programe (a se vedea punctul 2.3).  

La fel ca în cazul procedurilor EIA și SEA, evaluarea corespunzătoare presupune de obicei ca inițiatorul 

proiectului sau al planului să transmită autorității competente informații sub forma unui raport de evaluare. În 

cazul în care evaluarea corespunzătoare fie identifică efecte negative potențiale, fie nu poate exclude astfel 

de efecte, ea implică, de asemenea, propunerea de măsuri de atenuare în vederea diminuării efectelor 

identificate.  
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Este responsabilitatea autorității competente să ajungă la o concluzie cu privire la efectele proiectului sau ale 

planului asupra integrității unui sit Natura 2000.  

Procesul de evaluare include colectarea și evaluarea informațiilor de la mai multe părți interesate, inclusiv de 

la autoritățile naționale, regionale și locale de conservare a naturii, precum și de la ONG-urile relevante. Este 

imperativ ca evaluarea planului sau a proiectului să se bazeze pe o bună calitate, pe informații obiective și pe 

date fiabile, utilizând o metodologie științifică adecvată și robustă. Autoritatea competentă poate utiliza apoi 

informațiile prezentate de inițiatorul proiectului sau al planului ca bază pentru consultarea experților interni și 

externi și a altor părți interesate. De asemenea, autoritatea competentă poate fi nevoită să solicite informații 

suplimentare pentru a se asigura că evaluarea finală este cât mai completă și mai obiectivă posibil. Procedura 

ar trebui să includă furnizarea de informații către public și facilitarea participării publicului. 

Realizarea evaluării corespunzătoare presupune parcurgerea următoarelor etape: 

colectarea informațiilor referitoare la plan sau proiect și la siturile Natura 2000 în cauză; 

evaluarea implicațiilor planului sau proiectului asupra obiectivelor de conservare ale sitului; 

stabilirea măsurii în care planul sau proiectul poate avea efecte negative asupra integrității sitului; 

luarea în considerare a măsurilor de atenuare (inclusiv a monitorizării). 

Poate fi necesar ca aceste măsuri să fie puse în aplicare în mod iterativ, unele etape urmând să fie repetate 

ca răspuns la rezultatele altor etape. 

Evaluarea trebuie să identifice, 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. Evaluarea efectelor trebuie să se bazeze pe criterii obiective și, 

dacă este posibil, cuantificabile, care să permită o estimare cât mai exactă. De asemenea, evaluarea trebuie 

să indice în mod clar baza acestor previziuni și să o înregistreze în raportul de evaluare corespunzător.  

Evaluarea ar trebui să țină seama de impactul posibil al întregului proiect sau plan în cauză, incluzând toate 

activitățile pe care le cuprinde în diferitele etape (pregătire, construcție, exploatare și, după caz, dezafectare). 

Aceasta presupune identificarea și diferențierea în funcție de tipul de impact, inclusiv a efectelor directe și 

indirecte, a efectelor temporare sau permanente, a efectelor pe termen scurt și lung și a efectelor cumulative. 

Evaluarea corespunzătoare implică examinarea tuturor aspectelor planului sau ale proiectului care ar putea 

avea efecte semnificative asupra sitului Natura 2000 în cadrul etapei de încadrare. În acest context, fiecare 

aspect al planului sau al proiectului trebuie examinat la rândul său, iar efectele sale potențiale ar trebui să fie 

luate în considerare pentru fiecare specie sau tip de habitat pentru care a fost desemnat situl respectiv. Ulterior, 

evaluarea ar trebui să analizeze efectele diferitelor caracteristici din cadrul planului sau al proiectului atât în 

ansamblu, cât și în legătură unele cu altele, pentru a identifica interacțiunile dintre acestea.  

Evaluarea efectuată în temeiul articolului 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele trebuie să conțină 

constatări și concluzii complete, precise și definitive, pe baza celor mai relevante cunoștințe științifice în 

materie. Aceasta ar trebui să fie de natură să înlăture orice îndoială rezonabilă din punct de vedere științific cu 

privire la efectele lucrărilor propuse asupra sitului protejat în cauză (a se vedea apendicele C privind abordările 

de bună practică vizând depășirea incertitudinilor întâlnite în mod obișnuit în contextul evaluării proiectelor de 

energie eoliană). Concluziile evaluării corespunzătoare trebuie să facă în mod clar referire la integritatea 

sitului. În cazul în care concluzionează că vor exista efecte negative asupra integrității sitului, evaluarea ar 

trebui să clarifice aspectele pentru care ar putea exista efecte negative reziduale, în urma măsurilor de 

atenuare. Acest aspect se va dovedi important dacă planul sau proiectul este avut în vedere în contextul 

utilizării procedurii de derogare prevăzute la articolul 6 alineatul (4).  

Atunci când evaluarea corespunzătoare este finalizată, se consideră că este o bună practică să se elaboreze 

un raport care:  

să descrie suficient de detaliat proiectul sau planul pentru ca publicul să poată înțelege natura, 

amploarea și obiectivele acestuia; 

să descrie condițiile de referință ale sitului Natura 2000;  

să identifice efectele negative ale proiectului sau planului asupra sitului Natura 2000;  

să explice modul în care aceste efecte vor fi evitate sau reduse suficient prin măsuri de atenuare;  
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să stabilească un calendar și să identifice mecanismele prin care vor fi garantate, puse în aplicare și 

monitorizate măsurile de atenuare.  

Rezultatul evaluării corespunzătoare și concluziile raportului trebuie să facă parte din procesul de aprobare 

sau din orice altă decizie adoptată în ceea ce privește planul sau proiectul în cauză. 

Este de competența autorităților relevante să aprobe planul sau proiectul ținând seama de concluziile evaluării 

corespunzătoare a implicațiilor unui plan sau proiect asupra sitului Natura 2000 în cauză. Această decizie 

poate fi adoptată numai după ce autoritățile au certitudinea că planul sau proiectul nu va afecta în mod negativ 

integritatea sitului. Acest lucru este valabil atunci când nu persistă nicio îndoială rezonabilă din punct de vedere 

științific cu privire la lipsa unor asemenea efecte. În cazul în care persistă incertitudini cu privire la lipsa 

efectelor negative asupra integrității sitului legate de planul sau proiectul în cauză, autoritatea competentă va 

trebui să respingă cererea de autorizare. 

2.2.3.3 Derogări în temeiul articolului 6 alineatul (4) 

Autoritățile competente pot aproba doar planuri sau proiecte pentru care evaluarea corespunzătoare nu a putut 

exclude apariția unor efecte negative asupra integrității siturilor vizate prin emiterea unei derogări în temeiul 

articolului 6 alineatul (4). Aceste dispoziții stabilesc trei cerințe cheie care trebuie îndeplinite și justificate: 

• alternativa înaintată spre aprobare este cea mai puțin dăunătoare pentru habitate, pentru specii și pentru 

integritatea sitului (siturilor) Natura 2000, indiferent de considerentele economice, și nu există alte soluții 

alternative fezabile care să nu afecteze negativ integritatea sitului (siturilor); 

• există motive cruciale de interes public major, inclusiv „din rațiuni de ordin social sau economic”; 

• sunt luate toate măsurile compensatorii necesare pentru protejarea coerenței globale a rețelei Natura 2000. 

 

Informații detaliate referitoare la dispozițiile acestui articol sunt disponibile în documentul de orientare al 

Comisiei Europene privind dispozițiile articolului 6 alineatele (3) și (4) din Directiva Habitate39.  

 

2.2.4 Dispoziții privind protecția speciilor 

Informațiile cuprinse în acest capitol se bazează în principal pe Orientările Comisiei Europene privind protecția 

strictă a speciilor de animale de interes comunitar în temeiul Directivei „Habitate” 92/43/CEE40.  

 

Al doilea set de dispoziții din cadrul directivelor privind natura se referă la protecția anumitor specii în întreaga 

lor arie de răspândire naturală din cadrul UE, și anume atât în interiorul, cât și în afara 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. Condițiile exacte sunt prevăzute la articolul 5 din 

Directiva privind păsările și la articolul 12 (pentru animale) și la articolul 13 (pentru plante) din Directiva privind 

habitatele.  

În esență, acestea impun statelor membre să interzică:  

• capturarea sau uciderea deliberată a speciilor; 

• perturbarea deliberată a speciilor respective, în timpul perioadei de reproducere, cuibărire, hibernare și 

migrare; 

• deteriorarea sau distrugerea ariilor 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, în interesul siguranței și al sănătății publice sau din alte motive imperative de interes public 

major – cu condiția să nu existe nicio altă soluție satisfăcătoare, iar consecințele derogărilor să nu fie 

                                                      

39 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf. 
40 Disponibil la adresa https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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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 habitatele. 

Dispozițiile privind protecția speciilor sunt extrem de relevante pentru proiectele de energie eoliană. Acestea 

urmăresc, de exemplu, să asigure faptul că niciun proiect nou nu cauzează distrugerea ariilor de reproducere 

sau de odihnă ale speciilor enumerate în anexa IV la Directiva privind habitatele sau uciderea ori vătămarea 

păsărilor sălbatice, cu excepția cazului în care autoritățile competente acordă o derogare în conformitate cu 

directivele.  

2.3 Simplificarea cu procedurile de evaluare strategică de mediu 
(SEA) și de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) 

Pe lângă evaluarea corespunzătoare prevăzută la articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele, 

planurile sau proiectele de energie eoliană vor intra adesea sub incidența Directivei SEA41 sau a Directivei 

EIA42.  

Integrarea și coordonarea procedurilor de evaluare de mediu prevăzute în aceste acte legislative ale UE 

îmbunătățesc eficiența proceselor administrative. Este important să înțelegem asemănările și diferențele dintre 

dispozițiile fiecărei directive.  

În temeiul articolului 2 alineatul (3) din Directiva EIA, statele membre trebuie să se asigure că proiectele în 

cazul cărora obligația de a efectua evaluări ale efectelor asupra mediului decurge simultan din Directiva EIA 

și din Directiva privind habitatele sunt supuse unor proceduri coordonate și/sau comune prevăzute fie în una 

dintre acestea, fie în ambele. Realizarea coordonată sau în comun a procedurilor de evaluare a impactului 

asupra mediului aplicate unui proiect, astfel încât să se evite suprapunerile și redundanța, valorificându-se 

totodată sinergiile și reducându-se la minimum timpul necesar pentru autorizare, este cunoscută sub 

denumirea de „simplificare”. Comisia a publicat un document de orientare privind simplificarea evaluărilor de 

mediu menționate la articolul 2 alineatul (3) din Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului43. 

Directiva SEA prevede dispoziții similare în ceea ce privește simplificarea evaluărilor de mediu. 

În toate cazurile, este esențial ca informațiile necesare pentru fiecare evaluare și concluziile acesteia să 

rămână în mod clar ușor de distins și identificat în raportul de evaluare a impactului asupra mediului, astfel 

încât să poată fi diferențiate de informațiile generale din EIA sau SEA. Acest lucru este necesar deoarece 

există o serie de deosebiri importante între EIA/SEA și procedurile de evaluare corespunzătoare, în special 

faptul că rezultatele evaluării corespunzătoare sunt obligatorii pentru aprobarea unui plan sau proiect. Aceasta 

înseamnă că o evaluare strategică de mediu sau o evaluare a impactului asupra mediului nu poate înlocui o 

evaluare corespunzătoare, deoarece nicio procedură nu prevalează asupra celeilalte. 

 

 

  

  

                                                      

41 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor 
planuri și programe asupra mediului. 
42 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2014/52/UE. 
43 Comunicarea Comisiei — Document de orientare al Comisiei privind simplificarea evaluărilor de mediu realizate în 
temeiul articolului 2 alineatul (3) din Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (Directiva 2011/92/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2014/52/UE) (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0727(01)&from=EN). 
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3. PRINCIPIILE ȘI ABORDAREA GENERALĂ APLICABILE ÎN 
CURSUL ÎNCADRĂRII ȘI AL EVALUĂRII 
CORESPUNZĂTOARE  

Prezentul capitol își propune să ofere orientări și bune practici cu privire la anumite aspecte de ordin general 

care pot apărea în timpul procedurii de încadrare și al procedurii de evaluare corespunzătoare, cum ar fi 

evaluarea semnificației efectelor, procedura de definire a domeniului de evaluare și stabilirea unui scenariu de 

referință. Acesta vizează și aspecte referitoare la incertitudini, efectele cumulative și consultarea părților 

interesate.  

3.1 Semnificația efectelor probabile 

Articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele face referire la necesitatea evaluării probabilității ca un 

plan sau un proiect să aibă efecte semnificative asupra unui sit Natura 2000. Procedura de încadrare 

evaluează dacă acesta poate avea un efect semnificativ asupra sitului. În cazul în care efectele semnificative 

nu pot fi excluse cu certitudine, se impune efectuarea unei evaluări corespunzătoare. Evaluarea 

corespunzătoare analizează efectele potențiale asupra sitului Natura 2000 în raport cu obiectivele de 

conservare ale acestuia și dacă implementarea planului sau a proiectului poate afecta sau va afecta în mod 

negativ integritatea sitului. 

Una dintre dificultățile majore întâlnite în contextul evaluării unui plan sau a unui proiect constă în a înțelege 

și a stabili situațiile în care un efect este semnificativ sau nu.  

În primul rând, este necesar să se analizeze tipul și amploarea efectelor („efect semnificativ”) și apoi să se 

identifice cauzele care sunt susceptibile să creeze astfel de efecte („care ar putea ... per se sau în combinație”). 

Determinarea probabilității ca un plan sau un proiect să aibă un efect semnificativ va avea consecințe practice 

și juridice. Prin urmare, atunci când se propune un plan sau un proiect, este important, în primul rând, să se 

ia în considerare acest aspect esențial și, în al doilea rând, ca această considerare să poată să reziste unei 

analize științifice și de specialitate. Garanțiile prevăzute la articolul 6 alineatul (3) sunt declanșate nu de o 

certitudine, ci de probabilitatea de apariție a unor efecte semnificative. Măsurile de atenuare nu pot fi luate în 

considerare în acest stadiu. De asemenea, trebuie luate în considerare efectele transfrontaliere (Comisia 

Europeană, 2019). 

Caracterul semnificativ va varia în funcție de factori precum magnitudinea efectelor, tipul, amploarea, durata, 

intensitatea, momentul procedurii lor, probabilitatea, efectele cumulative și vulnerabilitatea habitatelor și a 

speciilor în cauză.  

Printre efectele avute de regulă în vedere în contextul evaluării semnificației se numără: 

• Pierderea directă a habitatului: reducerea suprafeței acoperite de habitat ca urmare a distrugerii fizice (și 

anume ca urmare a îndepărtării sale sau a plasării de materiale de construcție sau de sedimente); pierderea 

de către specii a zonelor lor de reproducere, de căutare a hranei, de odihnă.  

• Degradarea habitatului: deteriorarea sau reducerea calității habitatului, de exemplu ca urmare a 

abundenței reduse a speciilor caracteristice sau a modificării structurii biocenozei (componența speciilor); 

deteriorarea zonelor de reproducere, de căutare a hranei, de odihnă ale speciilor. 

• Fragmentarea habitatului: modificarea parcelelor de răspândire a habitatelor și a speciilor relevante, de 

exemplu o zonă contiguă de habitat împărțită în două sau mai multe zone mici izolate, ceea ce creează o 

barieră între fragmentele de habitat. 

• Perturbarea speciilor: schimbarea condițiilor de mediu (de exemplu, zgomot, frecvența persoanelor și a 

vehiculelor, creșterea turbidității sau a depunerilor de praf); de exemplu, perturbările pot provoca strămutări 

ale exemplarelor speciilor, modificări comportamentale ale speciilor, riscul de mortalitate. 

• Efecte indirecte: modificarea indirectă a calității mediului (inclusiv hidrologia). 

 

În ceea ce privește proiectele de energie eoliană, tipurile suplimentare de efecte întâlnite de obicei sunt efectul 

de barieră și de riscul de coliziune.  

Printre sursele de informații pentru determinarea semnificației efectelor se pot număra dovezile obținute în 

cursul unor operațiuni similare care afectează situri cu obiective de conservare similare și opiniile experților, 
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bazate pe dovezile disponibile. Cu toate acestea, evaluarea trebuie să țină seama de circumstanțele locale, 

specifice fiecărui sit în cauză, dat fiind că este posibil ca ceea ce poate fi semnificativ în raport cu un sit să nu 

fie semnificativ în raport cu altul.  

Noțiunea de „semnificativ” trebuie interpretată în mod obiectiv. Semnificația efectelor ar trebui determinată în 

funcție de caracteristicile specifice și de condițiile de mediu ale sitului protejat afectat de plan sau de proiect, 

ținând seama în special de obiectivele de conservare a sitului și de caracteristicile ecologice (Comisia 

Europeană, 2019).  

O evaluare a efectelor semnificative trebuie să se întemeieze pe fundamente științifice riguroase (inclusiv pe 

cele mai bune metode și cunoștințe disponibile) și pe date fiabile, să respecte principiul precauției și, dacă 

este cazul, să țină seama de opiniile exprimate de părțile interesate, cum ar fi ONG-urile, agențiile sau 

cercetătorii din domeniul conservării naturii.  

Evaluarea trebuie să aplice principiul proporționalității, să fie compatibilă cu principiul precauției și să aibă în 

vedere:  

 natura, amploarea și complexitatea planului sau proiectului;  

 efectele preconizate și 

 vulnerabilitatea și caracterul de neînlocuit al habitatelor și speciilor afectate, protejate la nivelul UE.  

Adoptarea unei abordări proporționale înseamnă evaluarea efectelor semnificative asupra tuturor habitatelor 

și speciilor afectate care sunt protejate la nivelul UE, precum și evitarea sau reducerea eficientă a efectelor, 

fără a antrena costuri excesive (Smeeton & George, 2014). 

Hotărârile pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene au analizat în mai multe rânduri care dintre 

efectele ce decurg din planuri sau proiecte constituie efecte semnificative. În contextul Directivei EIA, Curtea 

a statuat recent (2017) că efectele potențiale asupra speciilor protejate prin intermediul Directivei Habitate 

(sau al dispozițiilor naționale) constituie efecte considerabile44.  

Informații mai detaliate cu privire la modul de evaluare a semnificației sunt cuprinse în capitolele 4.2 (onshore) 

și 6 (offshore) din prezentele orientări, la subcapitolele specifice privind habitatele și diversele grupe de specii.  

 

3.2 Stabilirea conținutului, a domeniului și a calendarului evaluării 
(definirea domeniului de evaluare) 

Evaluările vor presupune colectarea datelor de referință specifice contextului planului sau proiectului 

individual. Este important ca o autoritate națională competentă în ceea ce privește un plan și un dezvoltator al 

unui proiect să colaboreze cu principalele părți interesate pentru a stabili sfera evaluării pe baza opiniilor 

experților. Domeniul de evaluarea convenit ar trebui să definească informațiile care trebuie incluse în evaluare 

referitoare la habitatele și speciile protejate de UE, siturile Natura 2000, căile și efectele, precum și planurile 

și proiectele care ar putea acționa în combinație (a se vedea capitolul 3.4 privind efectele cumulative).  

Stabilirea condițiilor de referință pentru proiectele de energie eoliană poate dura mai mult de 12 luni. De 

exemplu, pentru a ține seama de variațiile unor factori, cum ar fi condițiile meteorologice și disponibilitatea 

alimentelor, despre care se știe că au o influență puternică asupra abundenței speciilor cu grad ridicat de 

mobilitate, cum ar fi păsările marine, pot fi necesare studii de referință lunare pentru o perioadă neîntreruptă 

de 24 de luni. În ceea ce privește speciile sedentare sau habitatele care nu sunt foarte dinamice, studiile de 

referință realizate o singură dată în decursul a 12 luni se pot dovedi adecvate pentru a include variațiile 

sezoniere. 

În toate cazurile, calendarele aferente unui proiect de energie eoliană trebuie să ia în calcul necesitatea 

colectării datelor de referință pe o perioadă de timp suficientă, care să includă, după caz, aspectele sezoniere 

ale comportamentului (reproducere, migrație, hibernare). Datele de referință ar trebui să înregistreze condițiile 

                                                      

44 C-461/17, Holohan și alții, ECLI:EU:C:2018:883, [2018] Repertoriul jurisprudenței (Repertoriul general); reamintind 
„hotărârea din 24 noiembrie 2011, Comisia/Spania (Alto Sil/ursul brun) și C‑404/09, EU:C:2011:768, punctul 86”. 
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de mediu în scenariul în care planul sau proiectul nu este pus în aplicare, și anume înainte de orice activități 

de preconstrucție sau construcție care ar modifica în mod măsurabil condițiile de referință. Calendarul planului 

sau al proiectului trebuie să țină seama, de asemenea, de faptul că datele de mediu pot fi valabile numai 

pentru o anumită perioadă de timp, iar autoritățile naționale competente pot accepta valabilitatea datelor în 

scopul unei evaluări strategice de mediu, al unei evaluări a impactului asupra mediului sau al unei evaluări 

corespunzătoare numai dacă acestea sunt colectate într-un anumit termen înaintea evaluării45.  

Capitolul 4.2 (onshore) și capitolul 6 (offshore) prezintă analize ale efectelor semnificative probabile care 

decurg din proiectele de energie eoliană și pot afecta speciile și habitatele protejate la nivelul UE. Aceasta 

include o analiză a parametrului-cheie al distanței (la ce distanță efectele pot fi măsurabile) și a variațiilor de 

comportament ale speciilor mobile.  

Efectele unui proiect de construcție, cum sunt turbinele eoliene, trebuie avute în vedere de-a lungul întregului 

său ciclu de viață. Aceste efecte pot fi de mare amploare și pot afecta habitatele și speciile protejate la nivelul 

UE care se află la o distanță considerabilă de plan sau de proiect. Aria de studiu (cadrul spațial de referință) 

trebuie, prin urmare, definit astfel încât să cuprindă întreaga zonă geografică în cadrul căreia este probabil să 

se producă toate activitățile și efectele planului sau ale proiectului. 

Având în vedere efectele care ar putea apărea ca urmare a planului sau a proiectului, aria de studiu poate fi 

extinsă pentru a include caracteristicile de mediu la scara mai largă a peisajului terestru, marin sau a 

ecosistemului, de exemplu într-un bazin hidrografic. Aria de studiu se poate modifica în cursul procesului de 

evaluare în cazul în care sunt primite informații suplimentare ori acestea sunt necesare pentru a sprijini 

evaluarea, planificarea măsurilor de atenuare sau dacă monitorizarea pe termen lung necesită existența unor 

zone de control (Gullison et al., 2015). 

De asemenea, se impune definirea calendarului (a cadrului temporal de referință al) evaluării. Efectele asupra 

speciilor protejate la nivelul UE se pot produce pentru o anumită perioadă de la lansarea/finalizarea planului 

sau a proiectului (Caseta 3-1). Intervalul de timp trebuie să fie suficient de lung pentru a lua în considerare 

condițiile de referință anterioare, actuale și viitoare probabile, întreaga perioadă de timp în care este posibil să 

fie generate efecte, efectele preconizate ale schimbărilor climatice asupra condițiilor de mediu și asupra 

habitatelor și speciilor protejate la nivelul UE, precum și orice proiecte viitoare predictibile, cu trimitere la planuri 

spațiale și/sau opinii ale experților. 

În cele din urmă, în contextul definirii spațiului și a calendarului, evaluarea ar trebui să țină seama și de 

potențialele efecte cumulative (a se vedea capitolul 3.4).  

Caseta 3-1 Exemplu de scenarii care necesită un calendar prelungit 

Exemplul 1. Specii cu durată lungă de viață, cum ar fi marile păsări migratoare de pradă, care se întorc în Europa și se 

reproduc numai după trei sau patru ani. Pierderea exemplarelor care nu au ajuns la maturitate pe fondul mortalității 

provocate de coliziunea cu turbinele eoliene, imediat după părăsirea cuibului de către pui sau în timpul migrării, poate fi 

măsurabilă în rândul populației reproducătoare doar atunci când adulții aflați în perioada de reproducere nu sunt înlocuiți 

de păsări care se întorc și care sunt la vârsta reproducției. Aceasta poate surveni numai după trei până la patru ani de la 

data la care proiectul devine operațional, însă va produce efecte și după finalizarea proiectului. 

 

Bună practică:  

                                                      

45 Orientările privind studiul referitor la lilieci din Regatul Unit (UK bat survey guidelines – Collins, 2016) prevăd faptul că 
durata de valabilitate a datelor studiului ar trebui stabilită de la caz la caz și depinde de răspunsul la o serie de întrebări , 
după cum urmează: 
• Studiile inițiale au fost realizate în conformitate cu orientările privind bunele practici? 
• Studiile inițiale au suferit vreun fel de constrângeri (din punct de vedere al calendarelor, al condițiilor 
meteorologice, al echipamentelor utilizate, al numărului de inspectori, nivelul de expertiza al inspectorilor etc.)? 
• Rezultatele studiilor inițiale susțin concluziile inițiale și sunt în continuare relevante? 
• S-a modificat natura sitului sau a zonei înconjurătoare de la data studiilor inițiale (de exemplu, a suferit vreo 
structură deteriorări, devenind mai puțin potrivită pentru staționare diurnă sau înnoptare ori a încetat să fie ocupată de om, 
structura devenind mai potrivită pentru staționare diurnă sau înnoptare)? 
• Ar putea studiile suplimentare să furnizeze informații relevante pentru luarea unei decizii (cum ar fi acordarea unui 
permis de urbanism), elaborarea măsurilor de atenuare sau consilierea specifică în legătură cu o activitate propusă? 
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În ceea ce privește obiectivele de conservare ale sitului Natura 2000, evaluarea consecințelor mortalității 

provocate de coliziunea cu turbinele eoliene asupra populației se face de la data lansării planului sau a proiectului 

până în momentul în care este prevăzută încetarea efectelor. 

 

Exemplul 2. Creșterea nivelului mării pe fondul schimbărilor climatice reduce suprafața habitatului de coastă în următorii 

25 de ani. 

Pierderea unui habitat de coastă din cauza amprentei la sol a fundațiilor turbinelor eoliene poate fi prevăzută la momentul 

construcției. Semnificația pierderii habitatului în cursul unei etape operaționale a planului sau a proiectului de 25 de ani 

poate fi considerabil mai mare atunci când se ține seama de pierderea habitatului de coastă din cauza creșterii nivelului 

mării. Acest fapt este deosebit de important dacă implementarea proiectului poate împiedica luarea măsurilor de 

gestionare a schimbărilor climatice necesare, de exemplu prin realinierea controlată a liniei de țărm. 

 

Bună practică:  

În ceea ce privește obiectivele de conservare ale sitului Natura 2000, trebuie să se evalueze pierderea habitatului 

din cauza amprentei la sol a planului sau a proiectului, în combinație cu previziunile justificabile din punct de 

vedere științific care indică o pierdere sau un câștig de habitat în cadrul sitului Natura 2000, în contextul diverselor 

scenarii de creștere a nivelului mării pe fondul schimbărilor climatice. 

 

 

Exemplul 3. Dezvoltarea unei comunități de recife pe fundațiile turbinelor în apele marine. 

Stabilirea de comunități pe structurile artificiale și afluxul de alte specii marine drept răspuns reprezintă un proces dinamic 

care poate dura mai mulți ani, fiind îngreunat de factori precum presiunea redusă exercitată de pescuit. Astfel de efecte 

pot apărea oricând în cursul etapei operaționale a unui plan sau proiect de construcție a unui parc eolian. În cazul în care 

elemente de fundație și/sau materiale precum anrocamente de protecție sunt lăsate la fața locului după dezafectare, 

efectele, pozitive sau negative, pot să fie inclusiv permanente. 

 

Bună practică:  

Identificarea potențialelor consecințe trofice ale dezvoltării recifelor în raport cu caracteristicile și funcțiile 

ecologice ale sitului Natura 2000 și evaluarea efectelor probabile. Efectuarea monitorizării, nu numai pentru a 

descrie colonizarea, ci și pentru a evalua consecințele asupra unor grupuri precum mamiferele marine, astfel 

încât să poată fi adoptate ulterior decizii în cunoștință de cauză cu privire la dezafectare.  

 

Analizarea situației în care dezvoltarea comunităților bentonice46 pe substraturi depuse în depozit (de exemplu, 

anrocamentele de protecție) are o contribuție pozitivă la biodiversitate și funcția ecosistemului sau la degradarea 

habitatului natural. Aceasta va depinde în parte de contextul istoric, de exemplu, dacă au existat sau nu pierderi de 

habitate de substrat dur în trecut. 

 

Luarea în considerare a monitorizării speciilor alogene invazive care pot coloniza structuri dure, deoarece acestea tind 

să colonizeze un substrat nou mai rapid decât speciile indigene. 

 

3.3 Stabilirea situației de referință  

Informațiile de referință necesare trebuie să fie proporționale cu necesitățile evaluării. Astfel, informațiile de 

referință pentru încadrare vor fi mai puțin detaliate decât informațiile de referință pentru evaluarea 

corespunzătoare. Adesea, decizia de încadrare poate fi întemeiată pe diferite publicații și pe consultarea cu 

agențiile responsabile în domeniul conservării naturii.  

Situația de referință descrie contextul ecologic al amplasamentului planului sau al proiectului, siturile Natura 

2000 în cauză și legăturile dintre plan sau proiect și siturile respective. Caseta 3-2 oferă exemple de informații 

de referință în materie de mediu relevante. Caseta 3-3 oferă exemple de surse de informații existente și date 

suplimentare extrase din studii care stau la baza fiecărei evaluări corespunzătoare47.  

                                                      

46 Comunitatea organismelor care trăiesc pe, în sau în apropierea fundului mării, al râurilor, al lacurilor sau al cursurilor 
de apă, cunoscută și sub denumirea de zonă bentonică. 
47 Nivelul de informații avut de obicei în vedere în fiecare etapă a procesului de evaluare corespunzătoare este sintetizat 
în apendicele C. 
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Caseta 3-2 Exemple de informații de referință în materie de mediu relevante 

• Dimensiunea și tendințele populației, gradul de izolare, caracterul sezonier, structura grupelor de vârstă și starea de 

conservare48 

• Suprafața habitatului, gradul de fragmentare și izolare și starea de conservare 

• Relațiile de natură biologică și de mediu dintre habitate și specii (de exemplu, analiza spațiului vital) 

• Practici de gestionare a suprafeței terestre/maritime, de exemplu, rotația culturilor, arderi sezoniere ale vegetației și 

zonele în care pescuitul este interzis 

• Caracteristici de mediu care leagă amplasamentul planului sau al proiectului de siturile Natura 2000, de exemplu 

curenții fluviali sau mareici 

 

Caseta 3-3 Exemple de surse de informații esențiale pentru studiile de impact 

• Formulare-tip Natura 2000 

Formularul-tip, care este disponibil pentru fiecare sit Natura 2000, cuprinde informații cu privire la speciile și tipurile de 

habitate protejate la nivelul UE care au condus la desemnarea acestuia drept sit și furnizează o evaluare generală a 

situației fiecărei specii sau fiecărui tip de habitat din cadrul sitului respectiv (pe o scară de la A la D).  

Acesta furnizează informații referitoare la suprafața, reprezentativitatea și starea de conservare a habitatelor prezente în 

cadrul sitului, precum și o evaluare globală a valorii sitului pentru conservarea tipurilor de habitat natural în cauză.  

Pentru speciile prezente în cadrul sitului, furnizează informații privind populațiile acestora, situația lor (autohtone, în 

perioada de reproducere sau iernare, migratoare) și privind valoarea sitului pentru speciile în cauză.  

Acesta include, de asemenea, informații contextuale relevante cu privire la sit, printre care:  

- caracteristicile generale, calitatea și importanța sitului;  

- vulnerabilitatea (presiunea exercitată asupra sitului de influențele umane și de altă natură și fragilitatea habitatelor 

și a ecosistemelor); 

- toate activitățile umane și procesele naturale care pot influența, pozitiv sau negativ, conservarea și gestionarea 

sitului; 

- organul de conducere responsabil pentru sit;  

- planurile și practicile de gestionare a siturilor, inclusiv activitățile umane tradiționale;  

- o hartă a sitului. 

• Planuri de gestionare a sitului  

Atunci când sunt disponibile, planurile de gestionare Natura 2000 pot furniza informații cu privire la obiectivele de 

conservare ale sitului, amplasamentul și situația speciilor și a habitatelor prezente în cadrul sitului, amenințările la adresa 

acestora, precum și măsurile de conservare ce se impun în vederea îmbunătățirii stării lor de conservare. Acest lucru poate 

fi util pentru etapa de încadrare și pentru evaluarea corespunzătoare. 

• Vizualizatorul Natura 2000 (http://natura2000.eea.europa.eu/) și baza de date publică Natura 2000 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm  

• Hărți cu zonele sensibile de floră și faună 

• Hărți actuale și istorice, precum și imagini aeriene, informații extrase din studii geologice și hidrogeologice, informații 

obținute de la autoritățile naționale competente, de la agențiile responsabile în domeniul conservării naturii, ONG-uri, 

evaluări strategice de mediu, evaluări ale impactului asupra mediului și evaluări corespunzătoare finalizate, baze de 

date privind parcurile eoliene și alte organizații de experți relevanți49 

• Date și rapoarte aferente unor proiecte de cercetare finanțate de UE, precum și alte publicații din sfera cercetării și 

baze de date din mediul academic, de la ONG-uri sau din sectorul industrial. Cu titlu exemplificativ, datele telemetrice, 

de exemplu cele provenind din proiectele LIFE, pot fi de mare folos. O bancă de date interesantă este Movebank50 

(https://www.movebank.org/)  

                                                      

48 Pentru o serie de taxoni, cum ar fi liliecii și mamiferele marine, acest lucru poate fi realizat numai în măsura posibilului. 
De exemplu, în ceea ce privește liliecii, dimensiunea populației și structura grupelor de vârstă reprezintă factori esențiali, 
iar lipsa datelor împiedică evaluările judicioase ale majorității siturilor în prezent. Cu toate acestea, calculele privind 
dimensiunea populației ar necesita sporirea semnificativă a investițiilor de către dezvoltatorii de proiecte eoliene, în 
contextul în care ar trebui utilizate tehnici suplimentare specifice de colectare a datelor de referință, cum ar fi  localizarea 
adăposturilor diurne sau nocturne cu ajutorul emițătoarelor radio, contabilizarea efectivului de animale, capturarea etc. Se 
preconizează creșterea treptată a volumului de informații în următorii ani [a se vedea, de exemplu, un studiu realizat în 
Regatul Unit (https://www.bats.org.uk/our-work/national-bat-monitoring-programme/british-bat-survey)]. 
49 A se vedea, de exemplu, The Wind Power https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php. 
și 4C Offshore https://www.4coffshore.com/offshorewind/. 
50 În Grecia, mulți dezvoltatori sau consultanți utilizează deja această bază de date online în timpul procesului EIA (sau 
chiar înainte). Câmpul „Harta informațiilor de localizare” include mai multe proiecte cu date disponibile (unele dintre acestea 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm
https://www.movebank.org/
https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php
https://www.4coffshore.com/offshorewind/
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• Planurile relevante, hărțile actuale și istorice, informațiile existente extrase din studii geologice și hidrogeologice, 

precum și orice informații existente provenite din studii de mediu puse la dispoziție de organizații industriale, 

dezvoltatori, proprietari de terenuri, gestionari de situri sau agenții și organizații responsabile cu conservarea naturii. 

• Rapoarte de mediu strategice și la nivel de proiect și rapoarte de evaluare a impactului asupra mediului, rapoarte de 

evaluare corespunzătoare și alte documente justificative în situațiile în care planurile sau proiectele au fost evaluate în 

trecut 

• Studii de teren suplimentare privind habitatele și/sau speciile în cazul în care datele existente (de exemplu, suprafața 

habitatului sau dimensiunea populației) nu oferă un nivel suficient de detaliu (a se vedea Caseta 3-2) 

 

Există trei etape principale pentru stabilirea unei baze de referință relevante:  

În primul rând, este importantă mai întâi efectuarea unei verificări documentare. Această verificare va 

identifica habitatele și speciile protejate la nivelul UE, pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000, în 

cadrul ariei de studiu. Aceasta include compilarea și evaluarea informațiilor existente cu privire la respectivele 

habitate și specii, precum și cu privire la caracteristicile de mediu și ecologice situate în afara perimetrului 

sitului desemnat, care pot fi legate de obiectivele de conservare a sitului (siturilor) respectiv(e).  

În al doilea rând, se consideră bună practică, în special în cazul proiectelor onshore, efectuarea unei vizite 

de recunoaștere la fața locului de către un ecologist având calificarea și experiența corespunzătoare. Vizita 

de recunoaștere la fața locului poate implica, de exemplu, discuții cu utilizatori de terenuri și gestionarii de 

terenuri de la nivel local pentru a înțelege mai bine practicile sezoniere care pot influența biodiversitatea în 

cadrul sitului (de exemplu, utilizarea focului pentru a arde pajiștile toamna, cu scopul de a genera o nouă 

cultură în primăvara anului următor). Caseta 3-4 sintetizează principalele puncte de verificat în cadrul unei 

vizite de recunoaștere la fața locului. 

Caseta 3-4 Lista de verificare a vizitei de recunoaștere la fața locului în ceea ce privește proiectele de 
energie eoliană onshore 

• Sunt informațiile de referință actuale? De exemplu, a existat o diminuare a suprafeței habitatelor pentru care a fost 

desemnat situl ca urmare a eroziunii costiere, există noi arii de susținere a habitatului create prin practici de gestionare 

a terenurilor, cum ar fi activitățile forestiere, sau există indicii că a suferit modificări numărul de perechi reproducătoare 

din speciile pentru care a fost desemnat situl care fac parte dintr-o colonie de păsări marine? 

• Există noi zone semnificative pentru habitatele și speciile protejate la nivelul UE? De exemplu, există zone noi în care 

păsările/liliecii pot staționa pe timpul zilei, pot înnopta ori pot căuta hrană în interiorul sau în afara unui sit Natura 2000? 

• Este aria de studiu adecvată? Pe baza celor de mai sus, acoperă aria de studiu întreaga suprafață care ar putea fi 

afectată de plan sau de proiect? 

• Au fost consultate părțile interesate de la nivel local? Consultarea poate fi deosebit de importantă în cazul în care există 

variații sezoniere semnificative în ceea ce privește abundența biodiversității și/sau în cazul în care există practici 

sezoniere de gestionare a terenurilor, cum ar fi arderea vegetației sau vânătoarea. 

• Care sunt constrângerile legate de activitatea de cercetare? De exemplu, există acces în condiții de siguranță și 

vizibilitate clară pentru studiile vizuale? Vor influența practicile sezoniere de gestionare a terenurilor rezultatele? Vizita 

de recunoaștere la fața locului și consultarea cu părțile interesate de la nivel local vor oferi ocazia de a stabil i care sunt 

constrângerile și de a identifica abordările metodologice adecvate în materie de cercetare și amplasamentele din care 

trebuie colectate datele. 

 

În al treilea rând, în cazul în care sunt identificate lacune în materie de cunoștințe sau în cazul în care datele 

nu sunt la zi, trebuie prevăzute studii pentru colectarea informațiilor lipsă sau actualizarea informațiilor, care 

să fie realizate de ecologiști calificați și cu experiență. Evaluarea caracterului actual al datelor ar trebui să se 

bazeze pe tipul de studiu, să analizeze dacă studiile anterioare au fost efectuate în condiții optime sau în 

anotimpul adecvat și dacă au survenit modificări în ceea ce privește condițiile de mediu. Colectarea datelor în 

termen de cel puțin un an și maximum trei ani de la evaluare reprezintă o bună practică. Intervalul de timp 

pentru colectarea datelor de referință trebuie stabilit de la caz la caz, ținând seama de volumul în general 

insuficient de date existente, de ciclul de viață anual complet al speciilor, precum și de cunoștințele existente 

                                                      

sunt disponibile online; în cazul celorlalte, se impune contactarea administratorului). Datele se referă la locații/zboruri ale 
păsărilor echipate cu transmițătoare GPS. 
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privind variația de la an la an (de exemplu, situațiile în care migrarea speciilor poate fi afectată de condițiile 

meteorologice). 

Atunci când se stabilește durata de timp în care trebuie colectate datele pentru studiu, este de asemenea 

important să se aibă în vedere modul în care vor fi analizate datele (a se vedea, de asemenea, capitolul 7).  

Este o bună practică asigurarea faptului că studiile în etapa de preconstrucție sunt concepute astfel încât să 

permită comparația cu rezultatele monitorizării postconstrucție și că metodologiile sunt înregistrate cu 

acuratețe, suficient de detaliat, pentru a permite continuitatea metodei și a analizei, chiar dacă personalul se 

schimbă (așa cum se întâmplă adesea în cazul proiectelor multianuale). 

Trimiterile la metodele de întocmire a studiilor de mediu sunt incluse în discuția privind impacturile potențiale 

din capitolul 4.2 (onshore) și din capitolul 6 (offshore). 

Orientări suplimentare privind efectuarea studiilor de referință sunt furnizate în orientările metodologice ale 

Comisiei Europene privind dispozițiile articolului 6 alineatele (3) și (4) (CE, 2019) în „Bune practici de colectare 

a datelor de referință privind biodiversitatea” (Gullisson et al, 2015). 

3.4 Evaluarea efectelor cumulative 

3.4.1 Ce activități trebuie avute în vedere? 

Un plan sau un proiect de energie eoliană poate acționa în combinație cu alte planuri și proiecte și poate avea 

drept rezultat efecte cumulative asupra habitatelor sau speciilor protejate la nivelul UE.  

Efectele cumulative asupra mediului pot fi definite drept efecte asupra mediului cauzate de acțiunea combinată 

a activităților trecute, actuale și viitoare. Deși efectele unui proiect pot să nu fie semnificative, efectele 

combinate ale mai multor proiecte în comun pot fi semnificative. Efectele cumulative sunt foarte relevante 

pentru implementarea proiectelor de energie eoliană, având în vedere numărul din ce în ce mai mare de cereri 

pentru producția de energie eoliană și creșterea preconizată a capacității în următorii ani (a se vedea 

capitolul 1 privind politica în domeniul energiei eoliene).  

Având în vedere că evaluarea efectelor cumulative ale planurilor și proiectelor constituie o cerință în temeiul 

articolului 6 alineatul (3) din Directiva Habitate, precum și al Directivelor SEA și EIA (anexele III și IV), 

principiile-cheie aplicabile acestei evaluări referitoare la proiectele de energie eoliană sunt descrise în 

continuare.  

În primul rând, potrivit articolului 6 alineatul (3), dispoziția „în combinație” se aplică atât în cazul încadrării, 

cât și al evaluării corespunzătoare.  

În al doilea rând, dispoziția „în combinație” se aplică planurilor sau proiectelor care sunt finalizate, aprobate, 

dar nefinalizate sau propuse. Pe lângă efectele planurilor sau proiectelor care sunt obiectul principal al 

evaluării, ar putea fi adecvat să se ia în considerare efectele planurilor și proiectelor deja finalizate. Cu toate 

că planurile și proiectele deja finalizate sunt, în sine, excluse de la cerințele de evaluare prevăzute la articolul 6 

alineatul (3), este important ca acestea să fie luate în considerare atunci când se evaluează efectele planului 

sau proiectului actual pentru a se stabili dacă există potențiale efecte cumulative care decurg din proiectul 

actual în combinație cu alte planuri și proiecte finalizate. Efectele planurilor și proiectelor finalizate ar face 

parte, în mod normal, din condițiile de referință ale sitului care sunt luate în considerare în acest stadiu (a se 

vedea capitolul 3.3). Planurile și proiectele care au fost aprobate în trecut, dar care nu au fost încă puse în 

aplicare sau finalizate ar trebui incluse în această dispoziție în combinație. În ceea ce privește alte planuri sau 

proiecte propuse, din motive de securitate juridică ar fi oportun să se limiteze dispoziția „în combinație” la 

planurile care au fost propuse, și anume pentru care a fost depusă o cerere de aprobare sau de acord (a se 

vedea capitolul 4.5.3). 

În plus, este important de remarcat că evaluarea efectelor cumulative nu se limitează la evaluarea unor 

tipuri similare de planuri sau proiecte care vizează același sector de activitate (de exemplu, o serie de 

parcuri eoliene). Evaluarea ar trebui să includă toate tipurile de planuri sau proiecte care, în combinație cu 

planul de dezvoltare a parcului eolian sau cu planul de energie eoliană avut în vedere, ar putea avea un efect 

semnificativ. 
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În mod similar, evaluarea ar trebui să ia în considerare efectele cumulative nu numai între proiecte sau între 

planuri, ci și între proiecte și planuri (și invers). De exemplu, un nou proiect care vizează construirea unui parc 

eolian în apropierea unui sit Natura 2000 nu afectează per se în mod negativ situl, dar atunci când este analizat 

în combinație cu un proiect deja aprobat de infrastructură de transport care traversează aceeași zonă, aceste 

efecte pot deveni suficient de semnificative pentru a afecta situl în mod negativ. În schimb, un plan poate să 

nu aibă în sine un efect semnificativ asupra siturilor Natura 2000, dar poate fi evaluat în mod diferit dacă este 

luat în considerare în combinație cu un proiect major de dezvoltare propus sau autorizat, care nu este inclus 

în planul respectiv (a se vedea capitolul 4.5.3). 

Definirea domeniului de aplicare spațial adecvat în contextul efectelor cumulative poate fi dificilă, în special 

atunci când se evaluează efectele asupra păsărilor migratoare și asupra liliecilor. După cum se menționează 

în capitolul 3.2 (definirea domeniului de evaluare), se recomandă autorităților competente și dezvoltatorilor să 

colaboreze cu părțile interesate în vederea definirii domeniului evaluării.  

O provocare majoră în ceea ce privește evaluarea impactului cumulativ constă în înțelegerea modului în care 

se acumulează efectele, identificarea pragurilor ecologice importante și a momentului în care acestea vor fi 

depășite. Aceasta este, într-adevăr, o chestiune complexă și trebuie recunoscut faptul că există numeroase 

incertitudini. În plus, toate incertitudinile legate de dificultățile evaluării semnificației (a se vedea 3.5) sunt, de 

asemenea, relevante pentru evaluarea impactului cumulativ, însă, în prezent, gradul de complexitate este și 

mai mare. De exemplu:  

• Există în continuare foarte multe necunoscute referitoare la efectele la nivelul populației. Este evaluarea 

impactului cumulativ limitată de cunoștințele de bază privind dinamica populației (de exemplu, de cât de 

mult spațiu au nevoie anumite specii? Pot acestea găsi cu ușurință alte locuri de căutare a hranei?). În 

special în ceea ce privește proiectele de dezvoltare a parcurilor eoliene offshore, efectele asupra populației 

de lilieci, păsări și mamifere marine sunt greu de investigat.  

• Este greu de apreciat amploarea presiunii exercitate asupra receptorilor (de exemplu, pescuitul, poluarea, 

zgomotul etc.). Este greu să se țină seama de diversele presiuni generate în mod cumulativ de diverse 

activități într-o anumită arie.  

• Este dificil de anticipat modul în care diverse specii vor utiliza peisajul terestru sau marin în cazul 

coexistenței mai multor proiecte diferite. 

• Nu este întotdeauna clar cum pot fi abordate proiectele la scară mică în condițiile existenței unui proiect de 

mare anvergură în apropiere care ar domina automat toate noțiunile de impact cumulativ. Cu toate acestea, 

se uită adesea faptul că proiectele care nu sunt încadrate în procedura de evaluarea a impactului asupra 

mediului din cauza absenței unor efecte semnificative contribuie întotdeauna la generarea efectelor 

cumulative.  

 

Un alt motiv care sporește complexitatea procesului de evaluare a impactului cumulativ este lipsa datelor, nu 

numai cu privire la efecte (de exemplu, mortalitate, strămutare), ci și cu privire la activitățile care trebuie avute 

în vedere:  

• Adesea, datele post-monitorizare nu sunt stocate într-o bază de date publică și sunt rareori prelucrate într-

un mod care să permită folosirea informațiilor utile (de exemplu, regularități, eficacitatea măsurilor) în 

contextul viitoarelor evaluări ale planurilor sau proiectelor. 

• În statele membre care nu dispun de orientări naționale cu privire la modul de desfășurare a acțiunilor post-

monitorizare, există problema metodologiilor incompatibile (același lucru fiind aplicabil și la nivel 

transfrontalier).  

• Există o lipsă generală de baze de date publice care să ofere o imagine spațială de ansamblu a activităților 

existente și planificate și informații conexe cu privire la principalele caracteristici ale acestora [de exemplu, 

numărul turbinelor eoliene, înălțimea turbinelor, amplasarea lor exactă, conexiunea cu sistemele de 

informații geografice (GIS) etc.].  

 

Nu în ultimul rând, o provocare comună legată de evaluarea impactului cumulativ este modul de atribuire a 

„sarcinii” efectelor cumulative atunci când acțiunile de dezvoltare a proiectelor au loc succesiv. Principala 

abordare utilizată în prezent se întemeiază pe principiul „primul venit, primul servit”, ceea ce înseamnă că 

ultimul proiect ia în considerare toate efectele proiectelor anterioare în ansamblu. În consecință, există un risc 

sporit ca planurile și proiectele care se adaugă celor deja aprobate în aceeași zonă să fie respinse din cauza 

riscului crescut de efecte semnificative.  
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În ciuda tuturor acestor provocări, efectele cumulative potențiale ar trebui să fie evaluate utilizând date de 

referință solide și nu ar trebui să se bazeze doar pe criterii calitative. De asemenea, acestea ar trebui să fie 

evaluate ca parte integrantă a evaluării generale și nu ar trebui tratate doar ca un „aspect secundar” la sfârșitul 

procesului de evaluare.  

Cercetarea în vederea dezvoltării unor abordări solide ale evaluării impactului cumulativ se intensifică, în 

special în ceea ce privește energia eoliană offshore. Este de așteptat ca în următorii câțiva ani să devină 

disponibile mai multe orientări în acest sens.  

3.4.2 Abordare recomandată cu privire la evaluarea efectelor 
cumulative în sectorul energiei eoliene 

Capitolul de mai jos prezintă abordările recomandate cu privire la modul de abordare a provocărilor la care se 

face referire anterior. Acestea au fost identificate pe baza unei ample consultări cu părțile interesate în toate 

statele membre ale UE, ca parte a acestui proiect.  

Planurile sau proiectele de dezvoltare în domeniul energiei eoliene ar trebui examinate împreună cu 

alte activități care ar putea avea efecte asupra acelorași specii și habitate protejate la nivelul UE. De 

exemplu, dezvoltarea infrastructurii rețelei de energie are tipuri similare de impact asupra păsărilor. În 

plus, evaluarea ar trebui să țină seama nu numai de proiectele existente, ci și de planurile sau 

proiectele care sunt finalizate, aprobate, dar nefinalizate sau propuse (a se vedea 3.4.1). Prin urmare, 

existența de date disponibile cu privire la activitățile respective și la impactul acestora are un rol 

esențial. Informațiile obținute în urma monitorizării activității parcurilor eoliene ar putea fi utilizate, de 

exemplu, pentru evaluarea ratei mortalității la locația parcului eolian nou planificat.  

Dezvoltatorii proiectelor ar trebui să aibă în vedere efectele cumulative ca parte integrantă și 

semnificativă a evaluării generale. Consultarea timpurie a dezvoltatorilor cu autoritățile competente, 

de exemplu în contextul definirii domeniului evaluării sau al colectării datelor, va contribui la 

îmbunătățirea calității acestor evaluări. Cu toate acestea, în unele situații s-ar putea dovedi oportun 

transferul responsabilității elaborării evaluărilor impactului cumulativ de la dezvoltatorii proiectelor la 

organele administrative, dat fiind că acestea au cea mai bună imagine de ansamblu și cele mai bune 

cunoștințe privind alte activități în zone vaste. Sau, cel puțin, organele administrative ar putea colecta 

toate informațiile relevante și le-ar putea furniza dezvoltatorilor de proiecte și consultanților. În mod 

similar, crearea unei baze de date naționale sau regionale ar facilita în mare măsură oferirea unei 

perspective de ansamblu asupra diverselor activități. În mod ideal, baza de date ar include o hartă 

dinamică ce ar permite căutarea tuturor proiectelor, inclusiv a celor aflate încă în faza de planificare. 

Acest lucru ar îmbunătăți calitatea procesului decizional. 

Domeniul de aplicare spațial ar trebui să cuprindă zona geografică în care toate activitățile planurilor 

sau proiectelor și efectele lor acumulate ar putea avea implicații asupra obiectivelor de conservare a 

siturilor Natura 2000 în cauză. Se impune aplicarea principiului proporționalității în scopul de a se 

stabili amploarea efortului necesar efectuării unei evaluări corespunzătoare a efectelor cumulative, în 

conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 6 alineatul (3) (a se vedea Studiu de caz 3-1 bazat pe 

bune practici). În cazul planurilor de dezvoltare a unor parcuri eoliene de mare anvergură, care sunt 

în principal offshore, dar pot fi și onshore, se recomandă aplicarea unei abordări transfrontaliere.  

Evaluarea efectelor cumulative în contextul amenajării spațiale este fundamentală pentru a identifica 

„zonele adecvate pentru o utilizare cu risc ecologic redus”, în conformitate cu Directiva revizuită privind 

energia din surse regenerabile. Efectele cumulative sunt abordate mai eficient în cadrul evaluărilor 

strategice de mediu și al evaluărilor corespunzătoare aferente, în special în ceea ce privește 

amenajarea spațiului maritim, întrucât aceste planuri de amenajare spațială vizează toate activitățile 

marine.  

Se dovedește utilă examinarea bunelor practici existente de abordare a incertitudinilor în contextul 

evaluării impactului cumulativ. Țările de Jos au dezvoltat un „Cadru de evaluare a efectelor cumulative 

de mediu” („Framework Ecology and Cumulation”) (Studiu de caz 3-2), în scopul de a susține 

proiectele de dezvoltare a energiei eoliene offshore. Aplicarea acestui cadru tuturor turbinelor eoliene 

planificate într-o anumită zonă maritimă evită abordarea „primul venit, primul servit”, ceea ce înseamnă 

că cele mai recente proiecte prezintă cel mai mare risc de a fi respinse din cauza efectelor cumulative. 
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Studiu de caz 3-1 Orientări cu privire la evaluarea domeniului de aplicare spațial al evaluării 
impactului cumulativ în ceea ce privește populațiile de păsări din Flandra (Belgia) 

Unele state membre sau regiuni pun la dispoziție orientări specifice cu privire la aspecte legate de evaluarea impactului 

cumulativ. Flandra (Belgia) a elaborat orientări vizând abordarea riscurilor de mediu și monitorizarea în raport cu 

proiectele de energie eoliană onshore și situația păsărilor și a liliecilor. Acestea indică faptul că nu este necesar să se 

aibă în vedere populația/starea de conservare dincolo de frontierele naționale. Efectele (cumulative) ale liniilor de 

alimentare cu energie electrică sau ale parcurilor eoliene asupra rutelor importante de migrație sezonieră ale păsărilor 

sunt evaluate la scară subregională (locală) în regiunea Flandra (procentul estimat al populației care migrează pe acest 

coridor de zbor în care este planificată construcția noii linii de alimentare cu energie electrică sau a noului parc eolian).  

 

Se aplică următoarea abordare: 

• În ceea ce privește propunerile de proiecte individuale, evaluarea tuturor efectelor cumulative posibile este nerealistă, 

în principal din cauza faptului că nu sunt disponibile informațiile necesare privind scara evaluării, nici chiar la scară 

locală/subregională (scara regională este Flandra, iar scara locală este „subregională”). În schimb, este posibilă cel 

puțin evaluarea efectelor cumulative ale unor proiecte și planuri recente similare (parcuri eoliene, l inii electrice) cu 

metodele descrise în orientări [pragul estimat de mortalitate suplimentară de 1-5 % din rata anuală normală de 

mortalitate la nivelul populației (nivelul actual de mortalitate naturală și antropogenă, a se vedea punctul 5.4.2)]. 

• Pentru a menține evaluarea impactului cumulativ la un nivel pragmatic, efectele fiecărei linii electrice și centrale eoliene 

planificate în mod individual sunt evaluate la scară locală sau regională. În majoritatea cazurilor se utilizează scara 

locală. De exemplu, în ceea ce privește efectivele de rațe care iernează, scara subregională cuprinde toate rațele din 

zonele care sunt conectate din punct de vedere ecologic în timpul iernii. O evaluare la o scară mai largă este posibilă 

atunci când efectele cumulative pot fi calculate în mod suficient. În plus, pentru a se evalua posibilele efecte 

semnificative asupra integrității unui sit Natura 2000 (sau a unei rețele de situri), populația trebuie evaluată la o scară 

mai mică. În viitor poate fi creat un model la scară regională pentru a evalua periodic efectele cumulative curente ale 

tuturor parcurilor eoliene din Flandra, de preferință pe baza rezultatelor monitorizării parcurilor eoliene aflate în 

funcțiune. Rezultatele modelului ar putea fi utilizate pentru a îmbunătăți pragurile locale sau subregionale. 

Surse: Everaert J. (2015). Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor 

risicoanalyse en monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Bruxelles. 

Everaert J. (2017). Dealing with uncertainties in bird and bat population impact assessments for individually planned wind 

farms. Presentation at the Conference on Wind energy and Wildlife impacts (CWW) (Abordarea incertitudinilor în 

contextul evaluărilor impactului asupra populațiilor de păsări și lilieci ale parcurile eoliene planificate în mod individual . 

Prezentare în cadrul conferinței pe tema „Energia eoliană și impactul asupra florei și faunei sălbatice”), 

68 septembrie 2017, Estoril, Portugalia. 

 

Studiu de caz 3-2 Abordarea evaluării impactului cumulativ al parcurilor eoliene offshore în Țările de 
Jos 

Țările de Jos au decis că energia eoliană offshore ar trebui să genereze un volum total de energie electrică de 4 450 MW 

până în 2023 și un volum total de 11 500 MW în perioada 2024-2030. La data elaborării prezentului document (2019), a 

fost generat ori este în curs de generare un volum de energie electrică de doar 1 000 MW. Deciziile aplicabile sunt 

înregistrate în „Foaia de parcurs pentru energia eoliană în Țările de Jos”, care cuprinde o cartografiere spațială detaliată 

și un calendar privind construcția noilor parcuri eoliene.  

 

Întrucât se preconizează că efectele cumulative vor fi substanțiale, guvernul olandez a elaborat un „Cadru de evaluare a 

efectelor cumulative de mediu” („Framework Ecology and Cumulation”), în scopul de a susține proiectele de dezvoltare 

a energiei eoliene offshore. Acest cadru oferă orientări cu privire la metoda de calcul al efectelor cumulative. Acesta se 

aplică tuturor deciziilor spațiale legate de proiecte din domeniul energiei eoliene offshore, inclusiv evaluării impactului 

asupra mediului și evaluării corespunzătoare. Este un document evolutiv, care este permanent adaptat pe baza noilor 

cunoștințe științifice și a noilor date disponibile. Acesta constă într-un raport principal cuprinzând orientările metodologice 

și o serie de subrapoarte, cu accent specific pe grupurile de receptori (păsări, lilieci, mamifere marine). Subrapoartele 

prezintă metodologii și modele mai detaliate, precum și rezultatele preconizate în condițiile punerii în aplicare a foii de 

parcurs. A fost adăugată recent o sinteză privind gestionarea, care prezintă rezumatul fiecărui subraport și condițiile de 

îndeplinit în vederea punerii în aplicare a foii de parcurs pentru 2030.  

 

Cadrul se bazează pe rezultatele programelor de cercetare dezvoltate din 2010 până în prezent pentru a elimina lacunele 

în materie de cunoștințe. 
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Calculele recent actualizate nu includ doar proiectele de construcție de parcuri eoliene în partea olandeză a Mării 

Nordului, ci și proiectele de construcție de parcuri eoliene în alte teritorii ale Mării Nordului.  

 

Conceptul de „eliminare biologică potențială” (potential biological removal – PBR) este utilizat ca prag acceptabil pentru 

evaluarea efectului cumulativ al proiectelor de energie eoliană asupra unui număr de specii de păsări și lilieci, precum și 

asupra marsuinilor. În ceea ce privește speciile de păsări migratoare, PBR a fost comparat cu populația totală ce migrează 

pe coridoarele respective de zbor. Au fost efectuate calcule și modelări vizând evaluarea riscurilor de coliziune a păsărilor 

și a liliecilor, a pierderilor habitatelor păsărilor și a efectelor zgomotului subacvatic asupra marsuinilor. Rezultatele au fost 

transpuse în condiții de autorizare care trebuie îndeplinite în cadrul noilor parcuri eoliene offshore. Un exemplu de 

beneficii ale cercetării continue, atât pentru dezvoltatorii de proiecte, cât și pentru biodiversitate, este reprezentat de 

condițiile de autorizare, adaptate în vederea reducerii riscului de coliziune a liliecilor. Datorită unor noi perspective asupra 

cifrelor (estimate) și a comportamentului liliacului Pipistrellus nathusii, specia de lilieci migratori care traversează cel mai 

frecvent Marea Nordului, a fost elaborat un nou set de condiții de autorizare, pe baza mai multor parametri de mediu. 

Vizarea anumitor condiții reduce atât pierderea producției de energie în cazul încetării funcționării (cu 12 % în cazul unei 

turbine eoliene moderne), cât și riscul de mortalitate într-o măsură semnificativă. Printre aceste noi condiții de autorizare 

se numără:  

• Perioada anului: între 25 august și 10 octombrie 

• Perioada zilei: în timpul nopții, de la apusul până la răsăritul soarelui 

• Vremea: a se lua în considerare direcția vântului, viteza vântului și temperatura (a se vedea Tabelul 3-1) 

• Viteza vântului pentru pornirea turbinei eoliene (viteza de pornire a generatorului): a se vedea Tabelul 3-1 (combinația 

dintre direcția vântului și temperatură definește condițiile de pornire sau oprire a unei turbine eoliene).  

 

Ar trebui subliniat faptul că respectivele condiții de autorizare pentru lilieci se bazează pe date și pe opinii avizate limitate, 

inclusiv pe observații cu privire la activitatea liliecilor în diverse condiții de mediu, în special viteza vântului. Cu toate 

acestea, întrucât sunt rareori înregistrate accidente maritime ale căror victime să fie liliecii, eficacitatea acestei strategii 

de atenuare nu poate fi monitorizată în mod direct.  

 
Tabelul 3-1 Condiția optimă de staționare pentru noile turbine eoliene offshore în Țările de Jos  

 

Sursă: https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/ și pentru mai 

multe informații concrete cu privire la cercetare: Leopold et al., 2014. O primă abordare în ceea ce privește efectele 

cumulative asupra păsărilor și liliecilor generate de parcurile eoliene offshore și de alte activități umane în sudul Mării 

Nordului. IMARES Report C166/14  

(https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_an

d_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea) 

  

3.5 Abordarea incertitudinilor în contextul evaluării și aprobării 
proiectelor de energie eoliană 

În contextul procedurii de evaluare corespunzătoare și al etapei anterioare de încadrare, autorii se confruntă 

adesea cu o serie de incertitudini. Acestea pot fi distinse în următoarele categorii, după cum urmează (Bodde 

et al., 2018): 

• inerente, adică nu se poate ști exact; 

• științifice, adică actualele noastre cunoștințe sunt incomplete sau prezintă un interval mare de încredere; 

• sociale, adică nu există un acord cu privire la informațiile relevante sau necesare; 

• juridice, adică informațiile necesare pentru respectarea unui standard juridic nu sunt cunoscute. 

 

Depășirea incertitudinilor din fiecare categorie implică în mod normal aplicarea mai multor abordări. În 

contextul unei evaluări corespunzătoare, incertitudinea inerentă și științifică generează în mod obișnuit 

incertitudini sociale și juridice. Este adesea imperativ să se găsească soluții la incertitudinea inerentă și/sau 

științifică pentru a putea parcurge în mod eficient procesul de evaluare (Studiu de caz 3-3). 

https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea


 

Orientări privind proiectele de energie eoliană și legislația UE privind natura 176  

Acest lucru este esențial în contextul procesului decizional, fiind de competența autorităților naționale relevante 

să aprobe planul sau proiectul ținând seama de concluziile evaluării corespunzătoare a implicațiilor unui plan 

sau proiect pentru situl Natura 2000 în cauză. Aceștia poate aproba planul sau proiectul numai după ce 

autoritățile s-au asigurat că acesta nu va afecta în mod negativ integritatea sitului. Acest lucru se întâmplă 

atunci când nu persistă nicio îndoială rezonabilă din punct de vedere științific că planul nu va antrena 

astfel de efecte. În cazul în care persistă incertitudini, autoritatea competentă va trebui să nu aprobe planul 

sau proiectul. În plus, criteriul de aprobare prevăzut la articolul 6 alineatul (3) a doua teză din Directiva Habitate 

include principiul precauției și permite prevenirea eficientă a oricăror efecte negative suferite de integritatea 

siturilor protejate generate de planurile sau de proiectele vizate. Un criteriu de aprobare mai puțin strict nu ar 

putea garanta la fel de eficient realizarea obiectivului de protecție a siturilor urmărită prin dispoziția respectivă. 

Prin urmare, sarcina este de a demonstra absența efectelor negative, mai degrabă decât prezența 

acestora, reflectând principiul precauției. Prin urmare, evaluarea corespunzătoare trebuie să fie suficient de 

detaliată și argumentată pentru a demonstra absența efectelor negative, ținând seama de cele mai avansate 

cunoștințe științifice în materie (Comisia Europeană, 2019, capitolul 4.7.3). 

Caseta 3-5 sintetizează problemele tipice de incertitudine în procesul de dezvoltare a parcurilor eoliene. Modul 

cel mai practic de remediere a incertitudinilor în contextul evaluării efectelor semnificative constă în 

identificarea surselor de incertitudine cât mai devreme posibil în cadrul programului planului sau al proiectului. 

Prin implicarea autorităților naționale competente și a principalelor părți interesate și consultarea acestora (a 

se vedea capitolul 3.6), poate fi identificată o viziune comună cu privire la modul de gestionare în condiții 

acceptabile a acestor incertitudini. 

Studiu de caz 3-3 Aplicarea principiului precauției în ceea ce privește amenajarea spațiului în 
domeniul energiei eoliene – Cocoșul de munte din Pădurea Neagră (Germania) (proiectul LIFE: 
LIFE98_NAT_D_005087) 

Locație: Pădurea Neagră, Germania. 

 

Specie: Capercaillie Tetrao urogallus 

 

Provocare: Lipsa de cunoștințe cu privire la modul în care proiectele de energie 

eoliană vor amenința populația speciei.  

 

Soluție: Această lipsă de cunoștințe este compensată de valorificarea la maximum 

a cunoștințelor disponibile despre speciile expuse riscului. Prin combinarea 

sistematică a informațiilor privind distribuția actuală, potențialul pe termen lung al 

habitatului și tendințele modelate de răspândire specifice fiecărei specii cu 

parametrii ecologici din literatura de specialitate publicată (și anume, suprafața 

ocupată, calitatea, accesibilitatea, utilizarea actuală, funcția și conectivitatea), 

studiul a identificat arii de funcționalitate și importanță diferită pentru persistența și 

conectivitatea metapopulației. Aceste informații au fost introduse într-un concept 

spațial care definește patru categorii de zone cu implicații diferite pentru proiectele 

de energie eoliană. Acesta a acordat cea mai mare prioritate zonelor care 

îndeplinesc cerințele spațiale și funcționale ale unei populații minime viabile, și 

anume siturile cu cel mai ridicat grad de plauzibilitate a amenințărilor și cel mai scăzut grad de incertitudine în ceea ce 

privește importanța pentru populație și, prin urmare, cea mai puternică justificare pentru aplicarea unor măsuri de 

precauție.  

 

Avantajul suplimentar al acestei abordări este faptul că nu este nici prea restrictivă, nici prea permisivă. 

 

Activitatea desfășurată a generat formularea următoarelor recomandări generale privind aplicarea principiului precauției 

în domeniu: 

Măsurile de precauție ar trebui să vizeze unitatea ecologică relevantă, și anume populațiile viabile țintă și nu 

prezența la nivel local sau exemplarele individuale; 

Măsurile ar trebui să țină seama de procesele de dinamică a populației, de exemplu, de fluctuațiile gradului de 

ocupare, precum și conectivitatea populației, în loc să se bazeze doar pe un instantaneu temporal al datelor 

referitoare la prezență; 

Măsurile ar trebui să se întemeieze pe o evaluare diferențiată a riscurilor, cu o estimare a probabilității și a gravității 

amenințării la adresa populației, și ar trebui să conducă la o gestionare progresivă a implicațiilor sau a restricțiilor; 

Rezultatele trebuie să garanteze că sunt îndeplinite cel puțin cerințele minime în ceea ce privește o populație viabilă, 

până când vor fi disponibile informații suplimentare în acest sens. 
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Având în vedere că măsurile de precauție sunt întotdeauna o soluție provizorie, va fi esențial să se efectueze revizuiri 

periodice pe baza cunoștințelor actualizate. Acest lucru asigură și faptul că principiul precauției este promovat ca o bază 

utilă și justificată de evaluare a riscurilor ecologice în ceea ce privește conservarea și amenajarea peisajului. 

Sursă: Braunisch V. et al., 2015.  

 

Caseta 3-5 Exemple de incertitudini în ceea ce privește planificarea și aprobarea proiectelor de 
energie eoliană 

• Amplasamentul planului sau al proiectului – cunoștințele privind importanța din punct de vedere ecologic a 

amplasamentului planului sau al proiectului pot fi minime sau inexistente; acest lucru se întâmplă adesea la nivelul 

amenajării teritoriului și în absența unor hărți cu zonele sensibile de floră și faună. 

• Tendințe în ceea ce privește concepția proiectelor – concepția proiectelor evoluează, de regulă, de la fezabilitatea 

tehnică (cunoscută sub numele de proiect de inginerie inițial) la lucrările de construcție, încadrarea și evaluarea 

efectelor semnificative având loc între cele două etape ale procesului de concepție.  

• Date de referință – datele pot fi incomplete sau inexistente, ceea ce generează cerința de a studia/preleva probe de 

pe o suprafață suficient de mare (pentru a monitoriza nu doar situl în sine, ci și peisajul înconjurător, pentru a identifica 

habitatele legate din punct de vedere funcțional, de exemplu siturile utilizate de lilieci pentru staționare diurnă sau 

înnoptare), în scopul de a furniza date-cheie, cum ar fi estimări privind abundența/densitatea speciei. 

• Parametrii modelului predictiv – pot exista date limitate privind variabilele-cheie, cum ar fi altitudinea de zbor ale 

păsărilor, vitezele de zbor/de înot, activitățile diurne tipice, pragurile de strămutare, ratele de mortalitate și răspunsul 

populației la perturbări sau mortalitate. De asemenea, pot exista date limitate privind condițiile peisagistice și 

meteorologice care influențează prezența unei specii și riscurile corespunzătoare (de exemplu, liliecii). În cazul în 

care datele sunt limitate, este necesar să se recurgă la opiniile și ipotezele de lucru ale experților, care sunt inerent 

incerte. 

• În ceea ce privește planurile și proiectele combinate, există adesea incertitudini în a identifica planurile și proiectele 

care pot contribui în mod realist la efectele cumulative (a se vedea capitolul 3.4 privind evaluarea impactului 

cumulativ). De exemplu, se întâmplă adesea ca evaluările corespunzătoare efectuate pentru diverse proiecte să 

varieze din punctul de vedere al metodelor de colectare a datelor, al tehnicilor de analiză și al abordării în materie de 

gestionare a incertitudinilor. În această situație, evaluarea cantitativă a efectelor cumulative fără nicio lipsă de îndoială 

se poate dovedi dificilă. 

 

O aplicare frecventă a principiului precauției constă în analizarea celor mai pesimiste scenarii. Cu toate 

acestea, se impune precauție. Comisia afirmă că „Atunci când datele disponibile sunt inadecvate sau 

neconcludente, o abordare prudentă și precaută a aspectelor legate de protecția mediului, sănătate sau 

siguranță ar putea fi aceea de a opta pentru scenariul cel mai pesimist. Acumularea unor astfel de ipoteze va 

conduce la o exagerare a riscului real, însă oferă anumite asigurări că acesta nu va fi subestimat” (Comisia 

Europeană, 2000). „Exagerarea riscului real”, astfel cum este menționată de Comisie, se datorează faptului 

că, în multe cazuri, valoarea estimată superioară a oricărei componente incerte este utilizată în mod sistematic 

pentru evaluarea semnificației. De exemplu, în cazul în care modelarea sugerează că între cinci și zece 

mamifere marine dintr-o anumită specie pot prezenta leziuni auditive (a se vedea capitolul 6.5), evaluarea 

semnificației ar presupune, de obicei, că zece animale prezintă leziuni. Recurgând din nou la exemplul referitor 

la mamiferele marine și zgomotul subacvatic, ipotezele cele mai pesimiste vizează nivelul de zgomot 

preconizat pentru montarea pilonilor51, durata lucrărilor de construcție, propagarea zgomotului în mediul 

subacvatic, expunerea mamiferelor marine și efectele preconizate asupra animalelor. Cu toate acestea, 

autorității naționale competente îi revine, în ultimă instanță, sarcina de a-și asuma responsabilitatea și de a 

concluziona, în lumina elementelor prezentate, dacă este sigură că nu persistă nicio îndoială rezonabilă din 

punct de vedere științific cu privire la lipsa efectelor negative asupra integrității sitului.  

Un alt tip de incertitudine se referă la caracteristicile de proiectare. Atunci când o autoritate națională aprobă 

un plan sau un proiect, aceasta trebuie să aibă o imagine completă a efectelor semnificative probabile. În cazul 

în care autoritatea națională consideră că descrierea planului sau a proiectului conține suficiente incertitudini, 

astfel încât nivelul estimat de semnificație al acestor efecte nu depășește îndoielile rezonabile din punct de 

vedere științific, aceasta trebuie să solicite punerea la dispoziție a unor informații suplimentare detaliate ori să 

                                                      

51 Montarea sau instalarea pilonilor reprezintă procesul de fixare a unui pilon în sol, fără excavarea prealabilă a zonei. 
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respingă cererea. Abordarea descrisă în Studiu de caz 3-4 ilustrează o modalitate de a încorpora incertitudinea 

legată de proiectare în evaluarea efectelor semnificative, oferind în același timp autorității naționale 

competente certitudinea de care are nevoie pentru a evalua nivelul semnificației. 

De asemenea, stabilirea din timp în cadrul procesului de evaluare a unui plan sau proiect a așteptărilor a ceea 

ce este acceptabil și proporțional în raport cu aplicarea principiului precauției constituie o bună practică. În 

acest scop, poate fi utilă formarea unui grup de lucru la nivel de experți alcătuit din autoritatea națională 

competentă, experți naționali și alte părți interesate cheie. Grupul de lucru poate valorifica la maximum 

dovezile științifice disponibile, poate identifica situațiile în care există potențiale incertitudini și poate conveni 

asupra unei abordări care să analizeze situații comparabile în mod uniform, evitând să fie prea restrictivă sau 

permisivă. 

Apendicele C prezintă o imagine de ansamblu a abordărilor privind bunele practici pentru depășirea 

incertitudinilor întâlnite în mod obișnuit în contextul evaluării proiectelor de energie eoliană.  

Studiu de caz 3-4 „Rochdale Envelope”: având ca obiect incertitudinile legate de tendințele observate 
în etapa proiectării – Aplicare în cazul parcului eolian offshore „Hornsea 3” dezvoltat de compania 
Orsted  

Provocare 

Regatul Unit și-a stabilit drept obiectiv ca, până în 2030, o treime din volumul său de energie să provină din energia 

eoliană offshore. În același timp, propune reducerea costului energiei electrice pentru consumatori. Cu toate acestea, 

procedura actuală de la momentul prealabil depunerii cererii până la derularea lucrărilor de construcție poate fi 

îndelungată, iar tehnologia aflată la dispoziția dezvoltatorilor cunoaște o evoluție rapidă. În consecință, dezvoltatorii 

solicită flexibilitate în ceea ce privește proiectele aprobate astfel încât să poată să utilizeze cea mai rentabilă și eficientă 

tehnologie disponibilă la momentul construcției, care poate avea loc chiar și la câțiva ani după inițierea procedurii de 

aprobare.  

 

O soluție 

Pachetul de proiectare, cunoscut sub denumirea de abordarea „Rochdale”, permite dezvoltatorilor să prevadă utilizarea 

tehnologiilor emergente în cererile lor de aprobare, precum și să abordeze într-o oarecare măsură aspectul incertitudinii 

în parametrii de proiectare (de exemplu, specificațiile turbinelor, tipul fundației) în timpul procedurii de depunere a cererii 

de autorizare. În contextul acestei abordări, aprobarea se întemeiază pe o gamă (sau pe un pachet) de concepții de 

proiecte potențiale. Utilizarea unui pachet de proiectare în contextul planificării a fost testată pentru prima dată în trei 

cauze aflate pe rolul tribunalelor engleze [R./Rochdale MBC ex parte Milne (No 1) și R./Rochdale MBC ex parte Tew, 

1999, precum și în R./Rochdale MBC ex parte Milne (No 2), 2000], denumite adesea drept „Pachetul Rochdale” 

(Infrastructure Planning Commission, 2011). 

 

Abordarea de tip pachet de proiectare a fost utilizată în majoritatea cererilor de aprobare a parcurilor eoliene offshore din 

Regatul Unit. Este recunoscut faptul că – având în vedere natura complexă a proiectelor de construcție a parcurilor 

eoliene offshore – multe dintre detaliile unui plan propus pot fi necunoscute solicitantului în momentul depunerii cererii, 

printre acestea: 

• amplasarea și configurarea exactă a turbinelor și a elementelor asociate; 

• tipul fundației; 

• înălțimea exactă a vârfului turbinei; 

• tipul și traseul cablului; și 

• amplasarea exactă a stațiilor electrice offshore și/sau onshore.  

  

Considerații practice/tehnice 

Aspectul-cheie pentru ca o autoritate națională competentă să aprobe un dezvoltarea unui proiect de energie eoliană pe 

baza unui pachet de proiecte, mai degrabă decât pe baza unui proiect specific, se referă la impactul asupra mediului. Din 

perspectiva impactului asupra mediului, solicitantul trebuie să se asigure că evaluarea impactului asupra mediului și 

evaluarea corespunzătoare au avut în vedere scenariul cel mai defavorabil posibil dintre diversele opțiuni disponibile în 

cadrul pachetului de proiectare. Cele mai pesimiste scenarii variază în funcție de tipul de evaluare a impactului și pot 

face ca procesul de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare corespunzătoare să fie foarte complex. Este 

deosebit de important ca părțile consultate pe durata procedurii de aprobare să înțeleagă opțiunile avute în vedere și 

implicațiile din perspectiva evaluării efectelor semnificative.  

 

Avantaje 

Abordarea de tipul pachetului de proiectare oferă flexibilitate în faza de concepție și de preplanificare a proiectelor de 

energie eoliană offshore și permite un grad de libertate pentru optimizarea parametrilor turbinei eoliene înainte de 
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construcție. Este o abordare a aprobării dovedită și acceptabilă în cazul în care există incertitudini în ceea ce privește 

concepția proiectului final, existând o procedură stabilită pentru asigurarea unei evaluări solide a efectelor semnificative. 

 

Studiu de caz: Parcul eolian offshore „Hornsea 3” dezvoltat de compania Orsted  

Orsted Power (UK) Ltd. (denumită în continuare „Orsted”), în numele Orsted Hornsea Project Three (UK) Ltd., 

promovează dezvoltarea proiectului de construcție a parcului eolian „Hornsea Project Three” (denumit în continuare 

„Hornsea Three”). Hornsea Three va avea maximum 300 de turbine și o capacitate de aproximativ 2,4 GW. Capacitatea 

finală a proiectului va fi calculată pe baza tehnologiei disponibile, astfel cum se prevede în pachetul de proiectare. 

Declarația de mediu prin care se lansează procesul de evaluare a impactului asupra mediului definește parametrii maximi 

de proiectare pentru numeroși parametri tehnici. Un exemplu în acest sens este prezentat în tabelul de mai jos.   

 

 
 

În această etapă timpurie a procedurii de dezvoltare a proiectului Hornsea Three, descrierea proiectului are caracter 

orientativ, iar „pachetul” a fost conceput pentru a prevedea o flexibilitate suficientă astfel încât să permită ajustări 

suplimentare ale proiectului în timpul procesului de proiectare detaliată, după obținerea aprobării. Prin urmare, declarația 

de mediu stabilește o serie de opțiuni și parametri în raport cu care sunt prezentate valori. Pentru a se evita prudența 

excesivă în cadrul evaluărilor, parametrii evaluați pe toată durata evaluărilor impactului asupra mediului (EIA) nu 

reprezintă o combinație a parametrilor maximi de proiectare pentru fiecare componentă în parte. De exemplu, EIA nu a 

evaluat atât numărul maxim de turbine, cât și parametrii corespunzători celui mai mare tip de turbină din cadrul pachetului, 

dat fiind că acesta nu reprezintă un scenariu fezabil. În schimb, scenariul maxim de proiectare este ales pe baza fiecărui 

receptor și impact în parte, având în vedere o serie de scenarii, în care dimensiunea fizică a turbinelor este legată de 

numărul acestora și de dimensiunea infrastructurii conexe, cum ar fi fundațiile turbinelor. În general, aceste scenarii au 

în vedere fie numărul maxim de turbine cu cel mai mic tip de turbină, fie cei mai mari parametri ai turbinei din pachetul 

cu cele mai puține turbine. 

Sursă:  

• Infrastructure Planning Commission (IPC), 2011.  

• Hornsea Project Three Offshore Wind Farm – Environmental Statement: Capitolul 3: Project Description (mai 2018) 

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-

HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf 

• Rowe, J., et al, 2017.  

• United States Department of the Interior Bureau of Ocean Energy. Management Office of Renewable Energy Programs. 

Draft Guidance Regarding the Use of a Project Design Envelope in a Construction and Operations Plan 12 January 

2018 https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/ 

 

 

3.6 Participarea publicului și implicarea părților interesate 

Participarea publicului este prevăzută în mod juridic în procedurile de evaluare a impactului asupra mediului 

și de evaluare strategică de mediu. Hotărârile recente emise de Curtea de Justiție a UE au clarificat faptul că 

aceasta se aplică și în cazul procedurii de evaluare corespunzătoare (a se vedea Caseta 3-6).  

Caseta 3-6 Participarea publicului la procedura prevăzută la articolul 6 alineatul (3) din Directiva 
Habitate, precum și în Directivele EIA și SEA 

Participarea publicului la procedura prevăzută la articolul 6 alineatul (3). 

În conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (3), în contextul aprobării planurilor sau proiectelor pentru care se 

impune o evaluare corespunzătoare, opinia publicului larg este necesară doar dacă este considerată „adecvată”. Cu 

toate acestea, pe baza cerințelor Convenției de la Aarhus, la care toate statele membre ale UE sunt părți cu drepturi 

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/
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depline, Curtea a clarificat într-o hotărâre că publicul interesat, inclusiv ONG-urile pentru protecția mediului recunoscute, 

are dreptul să participe la procedura de aprobare. Acest drept implică, în special, „dreptul de a participa «[efectiv] […] 

la luarea deciziilor privind mediul» prin prezentarea «în scris sau, după caz, în cadrul unei audieri publice sau al unei 

anchete publice efectuate cu solicitantul, orice observații, informații, analize sau opinii pe care le consideră relevante 

pentru activitatea propusă»”. (C-243/15).  

 

Atunci când evaluarea corespunzătoare este coordonată sau realizată în comun cu o evaluare a impactului asupra 

mediului/evaluare strategică de mediu, aceasta poate urma dispozițiile prevăzute în respectivele directive.  

 

Participarea publicului în temeiul Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului 

Preambulul directivei: 

• Participarea efectivă a publicului la luarea deciziilor îi permite acestuia să își exprime opiniile și preocupările care ar 

putea fi relevante în ceea ce privește deciziile în cauză, iar factorilor de decizie să țină seama de aceste opinii și 

preocupări, conducând astfel la o mai mare responsabilitate și transparență în procesul de luare a deciziilor și 

contribuind la conștientizarea de către public a aspectelor de mediu și la câștigarea de sprijin pentru deciziile adoptate. 

• Participarea, inclusiv participarea prin intermediul asociațiilor, al organizațiilor și al grupurilor, în special al 

organizațiilor nonguvernamentale care promovează protecția mediului, ar trebui încurajată în mod adecvat, inclusiv, 

între altele, prin promovarea educației publicului privind mediul. 

• Printre obiectivele Convenției de la Aarhus se numără dorința de a garanta drepturile de participare a publicului la 

luarea deciziilor cu privire la aspecte de mediu pentru a contribui la protejarea dreptului fiecăruia de a trăi într-un 

mediu adecvat sănătății și bunăstării personale. Articolul 6 din Convenția de la Aarhus prevede participarea publicului 

la deciziile privind activitățile care nu figurează în anexa în cauză, dar care pot avea un efect semnificativ asupra 

mediului. 

 

Articolul 6 alineatul (2): În vederea asigurării participării efective a publicului interesat la procedurile de luare a deciziilor, 

publicul este informat, pe cale electronică și prin anunțuri publice sau prin alte mijloace adecvate, cu privire la 

următoarele aspecte, de la începutul procedurilor de luare a deciziilor privind mediul menționate la articolul 2 

alineatul (2) și, cel mai târziu, de îndată ce informațiile pot fi furnizate în mod rezonabil [pentru detalii a se consulta 

https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm]. 

 

Participarea publicului în temeiul Directivei privind evaluarea strategică de mediu 

Preambulul directivei:  

Pentru a contribui la o mai mare transparență a procesului decizional și în scopul asigurării că informațiile furnizate 

pentru evaluare sunt complete și fiabile, este necesar ca autoritățile de mediu cu responsabilități în acest domeniu, 

precum și opinia publică, să fie consultate în timpul evaluării planurilor și programelor și să se stabilească termene 

adecvate pentru consultări, precum și pentru formularea unui aviz. 

 

Articolul 6 alineatul (4): Statele membre definesc publicul în sensul alineatului (2), în special publicul afectat sau care 

poate fi afectat, sau care este interesat în luarea de decizii în conformitate cu prezenta directivă, inclusiv organizațiile 

neguvernamentale, cum ar fi cele ce promovează protecția mediului și alte organizații implicate. 

 

Respectarea juridică a etapelor de consultare prevăzute în Caseta 3-6 trebuie să se bazeze pe abordări care 

să integreze bunele practici în procesele de implicare a părților interesate. Se consideră că o evaluare care 

asigură „o cooperare timpurie și permanentă cu comunitățile afectate și cu părțile interesate implicate într-un 

mod transparent, respectuos și responsabil”, care informează cu privire la rezultatele consultării și identifică în 

mod clar domeniile în care au fost sau nu întreprinse acțiuni care răspund preocupărilor părților interesate, 

respectă bunele practici internaționale (Brownlie & Treweek, 2018). 

Consultările cu experții, cu autoritățile relevante, cu ONG-urile, cu grupurile potențial afectate sau cu publicul 

larg pot îmbunătăți informațiile despre mediu aflate la dispoziția celor care realizează evaluarea 

corespunzătoare și a factorilor de decizie (de exemplu, prin identificarea efectelor asupra mediului sau prin 

elaborarea unor măsuri de atenuare adecvate) și pot contribui la reducerea la minimum a potențialelor conflicte 

și întârzieri.  

Consultările cu autoritățile relevante, cu experții în materie de biodiversitate, precum și cu părțile interesate în 

cursul procedurilor prevăzute la articolul 6 alineatul (3) vor facilita colectarea informațiilor și vor asigura faptul 

că sunt disponibile și se ține cont de toate datele și opiniile experților relevante. Autoritățile competente în 

domeniul conservării naturii și cele responsabile la nivel sectorial ar trebui să coopereze pe parcursul 

procesului de evaluare pentru a se asigura că evaluarea corespunzătoare se întemeiază pe cele mai bune 

informații și experiențe disponibile și că toate aspectele relevante sunt avute în vedere în mod corespunzător. 
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De asemenea, consultarea ar putea avea loc la nivel intersectorial. Consultarea coordonată a părților 

interesate, în special între proiectele de energie eoliană/solară și cele de dezvoltare a rețelelor, poate genera 

practici inovatoare, abordări creative și o flexibilitate sporită pentru a răspunde preocupărilor și solicitărilor 

cetățenilor, întrucât, de exemplu, acceptarea de către publicul larg a energiei eoliene ar trebui să aibă loc 

concomitent cu acceptarea rețelelor. 

Caseta 3-7 sintetizează principiile esențiale ale consultării și implicării eficace a părților interesate.  

Caseta 3-7 Orientări privind consultarea și implicarea eficace a părților interesate (adaptare după 
documentul Comisiei Europene, 2018b) 

Calendarul participării părților interesate. Implicarea părților interesate ar trebui asigurată încă din primele faze ale 

planificării proiectelor de dezvoltare a parcurilor eoliene, astfel încât informațiile relevante privind mediul să poată fi 

utilizate atunci când se iau în considerare alternative de amplasament. Hărțile cu zonele sensibile de floră și faună, 

susținute de informații actualizate furnizate de experți locali și alte părți interesate, constituie cea mai bună modalitate 

de a lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la amplasare. Consultarea părților interesate ar trebui să continue pe 

tot parcursul etapelor ulterioare de planificare și aprobare. În general, consultarea din timp a părților interesate va 

îmbunătăți informațiile despre mediu furnizate factorilor de decizie, va reduce la minimum neînțelegerile care pot duce 

la potențiale conflicte și întârzieri și va genera proiecte acceptate pe scară mai largă, în condițiile unui grad crescut de 

responsabilizare la nivel local (Comisia Europeană, 2018b).  

 

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. Părțile interesate relevante în contextul planificării și 

aprobării proiectelor de energie eoliană sunt: 

• autoritățile responsabile în domenii precum amenajarea teritoriului, politica privind energia din surse regenerabile, 

conservarea naturii, conservarea peisajelor; 

• experți, în special experți locali și ONG-uri cu expertiză în ceea ce privește valorile biodiversității locale, dar și experți 

în domeniul evaluării impactului asupra biodiversității, în special în ceea ce privește energia eoliană (consultanți, 

mediul academic); 

• sectorul energiei eoliene: sectorul în sine dispune de expertiza și experiența practică a construirii și exploatării 

parcurilor eoliene și a dobândit adesea o perspectivă extrem de relevantă asupra eficacității măsurilor de atenuare; 

• publicul larg.   

 

La scară națională sau regională, o abordare utilă constă în crearea unor platforme multilaterale de cooperare cu 

guvernul, cu sectorul energiei eoliene și cu ONG-urile, în calitate de parteneri-cheie, în vederea colectării și realizării 

schimbului de informații cu scopul final de a dezvolta protocoale. Aceasta este ceea ce se întâmplă în Germania și în 

Franța (a se vedea Studiu de caz 3-5 și Studiu de caz 3-6).   

 

Alegerea formei potrivite de comunicare și consultare. Implicarea publicului poate varia de la simpla diseminare a 

informațiilor până la consultări și participarea integrală la procesul decizional: 

• Informare: flux unidirecțional de informații, de la autorul propunerii către public. 

• 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. 

• 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.  

 

În mod evident, planificarea participativă este abordarea cea mai recomandată, fiind singura formă relevantă de 

implicare a părților interesate. În plus, întregul proces trebuie să fie transparent și deschis, limbajul trebuie să fie ușor 

de înțeles, iar datele ar trebui să fie făcute publice la cerere. 

 



 

Orientări privind proiectele de energie eoliană și legislația UE privind natura 182  

Următoarele două studii de caz descriu structuri naționale bine stabilite de cooperare multilaterală în domeniul 

energiei eoliene în Germania și Franța. În alte țări sunt create programe de cercetare specifice în ceea ce 

privește energia eoliană și biodiversitatea, de exemplu în Suedia52, Belgia53 și Țările de Jos54.  

Studiu de caz 3-5 Cooperarea între părțile interesate din Germania 

În Germania, există bune exemple de cooperare între părțile interesate de la nivel național, în ceea ce privește atât 

proiectele de energie eoliană offshore, cât și cele onshore. 

 

Următoarele proceduri adecvate stabilite la nivel național sunt desfășurate în scopul integrării aspectelor legate de 

biodiversitate în planificarea și aprobarea parcurilor eoliene:  

• Stabilirea unei combinații de cinci criterii (praguri) de înaltă calitate în ceea ce privește importanța efectelor energiei 

eoliene asupra biodiversității;  

• Organizarea și coordonarea activităților de cercetare și de monitorizare, în special în ceea ce privește păsările și liliecii, 

cu precădere pentru proiectele de energie eoliană offshore. 

• Elaborarea și furnizarea de consiliere cu privire la metodologii, pentru ca atât sectorul privat, cât și cel public să 

evalueze și să reducă impactul asupra liliecilor, păsărilor și mamiferelor marine. 

• Organizarea de conferințe și ateliere și participarea la evenimente internaționale, în special de către agențiile 

responsabile în domeniul conservării naturii și asociațiile producătorilor de energie din surse regenerabile. 

 

Offshore 

Agenția Maritimă și Hidrografică Federală (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) este un important 

furnizor de servicii de transport maritim în Germania, care oferă o gamă largă de servicii, inclusiv în domenii precum 

protecția mediului, monitorizarea mediului marin și amenajarea spațiului maritim în zona economică exclusivă (ZEE) din 

Germania. Aceasta este responsabilă cu aprobarea cererilor de autorizare pentru conducte și parcuri eoliene maritime. 

BSH a emis o serie de standarde pentru investigațiile de mediu cu privire la mamiferele marine, precum și cerințe tehnice 

și de construcție. Aceste standarde au fost elaborate de reprezentanți ai agențiilor federale, ai industriei eoliene offshore, 

firme de consultanță, ONG-uri și institute de cercetare. BSH a publicat următoarele standarde55: Studiu standard privind 

impactul turbinelor eoliene offshore asupra mediului marin (StUK 4), divizat în: 

• Analiza instrucțiunilor privind monitorizarea zgomotului subacvatic 

• Parcuri eoliene offshore – previziuni privind zgomotul subacvatic, cerințe minime privind documentația 

• Analiza specificațiilor privind determinarea cantitativă a eficacității sistemelor de atenuare a zgomotului 

• Studiu de evaluare a calibrării dispozitivelor C-POD utilizate pentru detectarea sunetelor emise de mamiferele 

marine (numai în limba germană) 

• Analiza bentosului, a structurii biotopului și a tipurilor de biotop în contextul procedurilor de aprobare a traseelor de 

cabluri pentru conectarea parcurilor eoliene offshore (numai în limba germană) 

• Proiectare standard: cerințe minime privind proiectarea construcției structurilor offshore în zona economică 

exclusivă (ZEE). 

 

Există o procedură standard în ceea ce privește monitorizarea de referință a mediului marin (înainte de aprobarea unui 

proiect), precum și în ceea ce privește monitorizarea obligatorie în timpul etapelor de construcție și exploatare a unui 

parc eolian. Studiile de referință trebuie efectuate pe o perioadă de doi ani înainte de construcția proiectului. Dacă 

perioada cuprinsă între finalizarea studiilor de referință și inițierea lucrărilor de construcție depășește cinci ani, se impune 

efectuarea unui alt studiu de referință cu o durată de doi ani. 

 

Onshore 

În ceea ce privește proiectele de energie eoliană onshore din Germania, a fost înființată asociația non-profit Fachagentur 

Windenergie (FA Windenergie), care cuprinde guvernul federal, state, municipalități, entități economice și asociații în 

domeniul conservării naturii, precum și întreprinderi. FA Windenergie reunește un număr mare de părți interesate și le 

oferă asistență pentru a face față provocărilor la nivel național, punându-le la dispoziție informații vaste, rezultate ale 

cercetării și transferuri de cunoștințe. 

 

De exemplu, AG Windenergie a publicat o prezentare generală a bunelor practici în materie de proiecte de construcție a 

parcurilor eoliene în păduri. În ceea ce privește Windpark Lauterstein, Göppingen, o abordare bazată pe cooperare în 

                                                      

52 http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--
a-programme-of-knowledge/. 
53 https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/. 
54 https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/. 
55 https://www.bsh.de/EN/PUBLICATIONS/Offshore/offshore_node.html. 

http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/
https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/
https://www.bsh.de/EN/PUBLICATIONS/Offshore/offshore_node.html
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care sunt implicate toate părțile interesate a avut drept rezultat experiențe pozitive la nivel de planificare și implementare, 

cum ar fi relocarea zonelor de depozitare în afara pădurii pentru a reduce suprafața defrișată. 

Sursă: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-

impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6https://www.fachagentur-

windenergie.de/ 

https://www.fachagentur-

windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf 

 

Studiu de caz 3-6 Cooperarea între părțile interesate din Franța 

Programul național privind energia eoliană și biodiversitatea (Programme éolienne et biodiversité) este un foarte bun 

exemplu de cooperare între părțile interesate la nivel național. Partenerii din cadrul programului au fost ministerul francez, 

Birdlife (prin organizația sa locală LPO – Ligue pour la Protection des Oiseaux) și sectorul privat. LPO a fost responsabilă 

de coordonarea tehnică, iar programul a fost supervizat de un grup de coordonare care a implicat toți partenerii.  

 

Programul urmărește să promoveze integrarea aspectelor legate de biodiversitate în planificarea și aprobarea parcurilor 

eoliene, atât onshore, cât și offshore. În acest scop, au fost luate o serie de măsuri atât la nivel național, cât și la nive l 

local, cum ar fi:  

• Stabilirea unor criterii (praguri) de înaltă calitate pentru evaluarea efectelor energiei eoliene asupra biodiversității, în 

special asupra păsărilor și liliecilor;  

• Evaluarea structurală a efectelor prin crearea unui observator național permanent pentru evaluarea efectelor asupra 

păsărilor și liliecilor;  

• Organizarea și coordonarea cercetării (a se vedea linkul de mai jos) și monitorizarea, în special în ceea ce privește 

păsările și liliecii; 

• Elaborarea și consilierea cu privire la metodologiile pentru sectorul privat și public și menținerea unei biblioteci tehnice 

în legătură cu această chestiune; 

• Organizarea de conferințe și ateliere și participarea la evenimente internaționale; 

• Pregătirea și furnizarea informațiilor generale sau tehnice părților interesate, inclusiv publicului larg.  

 

Autoritățile franceze încurajează întâlnirile între părțile interesate într-un stadiu incipient, chiar înainte de depunerea 

cererii de autorizare a proiectului. Regulamentul francez permite comunicarea timpurie cu părțile interesate și blocarea 

dosarelor într-un stadiu incipient (pentru a se evita situațiile în care se irosesc timp și bani pentru cereri fără perspective). 

Aceste etape timpurii nu trebuie confundate cu procesul de consultare publică care este o obligație legală în cadrul 

procedurii de aprobare, ce are loc ulterior depunerii cererii de autorizare la autorități. 

Sursă:  

https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/  

https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/ 

 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/
https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/
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4. PLANIFICAREA STRATEGICĂ  

4.1 Informații generale 

4.1.1 Planificarea strategică în contextul general al energiei eoliene 

În vederea reconcilierii intereselor faunei sălbatice cu necesitatea de a extinde utilizarea energiei din surse 

regenerabile, este necesar ca planificarea de noi infrastructuri să se facă în mod strategic, într-o zonă 

geografică extinsă. Planificarea strategică va constitui un punct de plecare adecvat și pentru evaluarea 

cererilor de autorizare în termenele prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse 

regenerabile, revizuită, și anume în termen doi ani pentru noi centrale electrice și un an pentru retehnologizare. 

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 2018/199956, statele membre trebuie să elaboreze planuri naționale 

integrate privind energia și clima (NECP) pentru a-și îndeplini contribuțiile planificate la obiectivul UE în materie 

de energie din surse regenerabile pentru 2030. În plus, în conformitate cu articolul 15 alineatul (7) din Directiva 

revizuită privind energia din surse regenerabile (2018/2001), statele membre trebuie să realizeze o evaluare 

a surselor potențiale de energie regenerabilă și să „includ[ă], acolo unde este cazul, o analiză spațială a 

zonelor adecvate pentru o utilizare cu risc ecologic redus”. Prin urmare, planurile naționale integrate privind 

energia și clima ar trebui să stea la baza planurilor de amenajare spațială la scară națională și/sau regională 

sau cel puțin să fie avute în vedere la elaborarea acestora. Planul de amenajare spațială poate include toate 

tipurile de energie din surse regenerabile sau poate viza sectoare individuale, cum ar fi dezvoltarea energiei 

eoliene. Planurile ar trebui să facă obiectul unei evaluări strategice de mediu care să identifice și să evalueze 

efectele (inclusiv efectele cumulative), evidențiind lacunele în materie de cunoștințe și necesitățile în materie 

de cercetare, precum și potențialele opțiuni alternative de implementare care ar evita sau minimiza efectele 

semnificative probabile.  

Planificarea strategică în acest context implică un proces decizional. În primul rând, trebuie să stabilească 

dacă și în ce măsură proiectele de construcție a parcurilor eoliene constituie într-adevăr, din punct de vedere 

ecologic, geografic, social și economic. mecanismul cel mai potrivit de îndeplinire a obiectivelor legate de 

reducerea emisiilor de carbon și de ponderea energiei din surse regenerabile. În al doilea rând, trebuie să 

realizeze amenajarea spațială pentru proiectele de construcție a parcurilor eoliene. Deși energia eoliană este 

considerată una dintre principalele surse regenerabile de energie, cu un potențial de creștere ridicat la nivelul 

UE, circumstanțele regionale pot face ca alte tehnologii sau strategii de reducere a emisiilor să fie mai potrivite. 

Amenajarea spațială cuprinde o gamă largă de condiții și cerințe fizice, socio-economice și de mediu, vizând 

identificarea amplasamentelor care sunt cele mai potrivite pentru scopul urmărit. Planificarea strategică a 

proiectelor de construcție a parcurilor eoliene ține seama nu numai de condițiile de vânt, ci și de fezabilitatea 

tehnică a construcției (de exemplu, adâncimea mării, accesibilitatea crestelor muntoase), conectarea la 

rețeaua electrică, distanța față de așezările omenești, caracteristicile peisajului, obiectivele de conservare a 

naturii etc. Toate aceste condiții trebuie avute în vedere, putând afecta fezabilitatea și implementarea 

proiectelor în domeniul energiei eoliene. În prezentul document de orientare se pune accentul pe conservarea 

naturii.  

Caseta 4-1 Elemente avute în vedere pentru definirea dezvoltării energiei eoliene din perspectivă 
tehnică și a zonelor sensibile de floră și faună 

Considerații tehnice și socio-economice avute în vedere pentru identificarea amplasamentelor adecvate ale 

proiectelor de construcție de parcuri eoliene: 

• condițiile vântului (de exemplu, viteză, turbulență, viteze extreme, forfecare, flux) 

• accesul la rețelele de transport și distribuție a energiei electrice și capacitatea acestor rețele 

• condițiile și topografia solului/a fundului mării 

• proximitatea față de zonele rezidențiale  

• disponibilitatea terenului/a fundului mării și utilizările date în prezent suprafețelor terestre/maritime 

• proximitatea față de coridoarele de transport aerian (restricții privind înălțimea vârfului) și de navigație maritimă 

existente 

• reglementări privind restricțiile referitoare la zgomot  

• distanțe de siguranță față de radar sau aeroporturi  

                                                      

56 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN
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Zone sensibile de floră și faună 

• Amplasamentul sitului Natura 2000, localizarea terenurilor legate din punct de vedere funcțional (de exemplu, zone 

din afara siturilor Natura 2000 importante din punct de vedere al căutării hranei pentru speciile pentru care este 

desemnat situl Natura 2000), inclusiv coridoarele de zbor/rutele de migrație între siturile Natura 2000. 

• Alte zone protejate la nivel național/regional și alte arii/habitate care sunt (potențial) importante pentru speciile 

protejate57. 

• Distribuția58 habitatelor și a speciilor protejate la nivelul UE, cu accent deosebit pe speciile sensibile la energia 

eoliană, cum ar fi liliecii59, păsările60 și mamiferele marine. 

• Starea de conservare61 a habitatelor naturale și/sau a populațiilor de specii protejate și, de asemenea, starea de 

conservare la nivelul UE, în cazul în care sunt utilizate hărți cu zonele sensibile de floră și faună la nivelul UE. 

 

Amenajarea spațială a proiectelor de construcție a parcurilor eoliene trebuie să facă obiectul unei evaluări 

strategice de mediu, precum și – cu excepția cazului în care, în urma încadrării, este considerată exclusă 

probabilitatea producerii unor efecte semnificative în oricare dintre siturile Natura 2000 – al unei evaluări 

corespunzătoare. De asemenea, evaluarea strategică de mediu reprezintă un cadru adecvat pentru abordarea 

efectelor cumulative. Procesul de autorizare va fi mult mai simplu în cazul proiectelor de construcție de parcuri 

eoliene a căror amplasare se bazează pe o planificare strategică solidă, și pe o luare în considerare timpurie 

și atentă a biodiversității decât dacă preocuparea pentru protejarea biodiversităţii în cadrul proiectelor de 

construcție a parcurilor eoliene este abordată abia într-o etapă ulterioară a procesului.  

Evaluarea unui plan de amenajare spațială nu exclude necesitatea unei evaluări a proiectelor care decurg din 

plan. În mod ideal, un plan de amenajare spațială ar trebui să identifice categoriile de amplasamente potrivite 

pentru proiectele de construcție a parcurilor eoliene, enumerate în ordinea priorității, de la amplasamentele în 

care construcția prezintă un risc ecologic redus (din perspectiva îndeplinirii obiectivelor prevăzute în directivele 

privind natura) la amplasamentele în care construcția prezintă un risc ecologic ridicat. În siturile cu valori 

deosebit de ridicate ale biodiversității, acest fapt ar putea conduce chiar la definirea zonelor de excludere. 

Planul de amenajare spațială prevede purtarea de discuții cu promotorii proiectelor încă din etapele incipiente, 

vizând asigurarea faptului că un proiect avut în vedere include soluții la toate aspectele sensibile identificate, 

în special în cazul în care proiectul este localizat într-o zonă cu risc ecologic ridicat. Evaluarea planurilor de 

amenajare spațială în domeniul energiei eoliene ar trebui, de asemenea, să servească drept referință pentru 

evaluarea proiectelor care decurg din plan, identificând principalele lacune în materie de cunoștințe și măsurile 

probabile care se impun pentru evitarea sau reducerea efectelor negative semnificative. Prin urmare, este 

imperativ ca evaluarea planului de amenajare spațială să fie susținută de date de referință proporționale cu 

dimensiunea planului de amenajare spațială. Detaliile evaluării planului de amenajare spațială, inclusiv datele 

de referință, ar trebui puse la dispoziția dezvoltatorilor și a altor părți interesate în scopul facilitării evaluării 

proiectelor. 

4.1.2 Planificarea strategică în domeniul energiei eoliene offshore 

Două directive sunt extrem de importante în contextul implementării proiectelor de construcție a parcurilor 

eoliene offshore care prezintă un risc ecologic redus: Directiva 2014/89/UE de stabilire a unui cadru pentru 

amenajarea spațiului maritim (Directiva privind amenajarea spațiului maritim) și Directiva 2008/56/CE de 

instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru 

„Strategia pentru mediul marin”). Directiva privind amenajarea spațiului maritim vizează promovarea creșterii 

                                                      

57 Cu toate că prezentele orientări vizează siturile Natura 2000, hărțile cu zonele sensibile de floră și faună reprezintă un 
instrument mai amplu, nefiind limitat la situri. 
58 Adesea, distribuția nu este bine cunoscută (de exemplu, în cazul liliecilor). Habitatele potențiale (de exemplu, rezultatele 
modelului) pot fi la rândul lor incluse în hărțile cu zonele sensibile de floră și faună. 
59 Liliecii trăiesc într-o rețea de habitate funcționale și migrează zilnic între adăposturile în care își nasc și cresc puii și se 
adăpostesc pe timpul verii și habitatele de hrănire, dar și sezonier între regiunile în care se află habitatele lor de 
reproducere și cele în care hibernează. 
60 A se vedea, de exemplu, „Helgoland Paper”, document elaborat de grupul de lucru interregional al oficiilor regionale de 
stat pentru conservarea păsărilor din Germania, care prevede distanțele minime recomandate între zonele în care se 
înregistrează prezența păsărilor relevante și morile de vânt în cauză 
(http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf). 
61 A se vedea Orientările privind protecția strictă a speciilor de animale de interes comunitar în temeiul Directivei „Habitate” 
92/43/CEE (https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf). 

http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf
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durabile a economiilor maritime, a dezvoltării durabile a zonelor marine și a utilizării durabile a resurselor 

marine. De asemenea, importanța amenajării spațiului maritim este recunoscută de Forumul energetic al Mării 

Nordului62 și de Planul de interconectare a pieței energiei din zona baltică63. 

Abordările în materie de amenajare a teritoriului ar trebui să adopte o abordare ecosistemică64
 
65, planurile de 

amenajare a teritoriului elaborate de statelor membre contribuind la dezvoltarea durabilă a sectoarelor 

energetice pe mare, a transportului maritim, a sectorului pescuitului și acvaculturii, precum și la conservarea, 

protecția și îmbunătățirea mediului. La nivel maritim regional, se recomandă statelor membre să coopereze în 

ceea ce privește amenajarea teritoriului și evaluarea și monitorizarea efectelor (cumulative) ale parcurilor 

eoliene offshore. 

Statelor membre li s-a solicitat transpunerea directivei în dreptul național și desemnarea autorităților 

competente până la 18 septembrie 2016. Acestea au fost invitate să elaboreze planuri de amenajare a 

spațiului maritim în ceea ce privește apele lor marine până la 31 martie 2021. Comisia Europeană a elaborat 

un document informativ pentru părțile interesate și dezvoltatorii în care analizează Directiva privind 

amenajarea spațiului maritim în raport cu sectoarele energetice în 2015. Un ghid etapizat cu privire la 

amenajarea spațiului maritim a fost publicat de Ehler & Douvere (2009), „Platforma europeană privind 

amenajarea spațiului maritim”66; acesta oferă un portal de informații și comunicare conceput pentru a oferi 

sprijin tuturor statelor membre ale UE în contextul amenajării spațiului maritim. UE a furnizat orientări privind 

cooperarea transfrontalieră în domeniul amenajării spațiului maritim (Carneiro, 2017)67. Unul dintre obiectivele 

platformei privind amenajarea spațiului maritim este de a oferi orientări în vederea soluționării eventualelor 

conflicte între sectoare. De exemplu, aceasta propune o serie de soluții vizând atenuarea conflictului „energie 

eoliană – conservare”, una dintre acestea fiind utilizarea cartografierii zonelor sensibile pe baza GIS pentru a 

evita habitatele esențiale, o alta fiind înființarea de parcuri eoliene offshore și de zone marine protejate cu 

utilizări multiple.  

Necesitățile spațiale ale proiectelor de construcție de parcuri eoliene offshore includ turbinele, conexiunile prin 

cablu dintre turbine, stațiile de conversie, stațiile electrice și cablul de transmisie către rețeaua de energ ie 

electrică onshore. Ca urmare a conexiunii dintre infrastructura offshore și infrastructura onshore, este esențial 

ca amenajarea spațiului maritim să țină seama de interacțiunile dintre uscat și mare. De asemenea, Comisia 

Europeană a furnizat orientări cu privire la interacțiunile dintre uscat și mare în contextul amenajării spațiului 

maritim (2018)68. 

Principalul obiectiv al Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin” este de a obține o stare ecologică bună 

a mediului marin la nivelul UE, cel mai târziu până în anul 2020. Articolul 3 din directivă definește starea 

ecologică bună (GES) ca fiind „starea ecologică a apelor marine care se definește prin diversitatea ecologică 

și dinamica oceanelor și a mărilor, care sunt curate, în bună stare sanitară și productive”. Starea ecologică 

bună înseamnă că diversele utilizări ale resurselor marine se realizează la un nivel durabil, asigurând 

continuitatea acestora pentru generațiile viitoare. Pe lângă acestea, starea ecologică bună înseamnă că: 

                                                      

62 A se vedea Declarația politică privind cooperarea în domeniul energiei între țările cu deschidere la mările 
septentrionale – Grupul de sprijin 1 privind amenajarea spațiului maritim;  
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138 
63 A se vedea Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice  
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf. 
64 A se vedea Sinteza politică „Implementing the Ecosystem-Based Approach in Maritime Spatial Planning” (Versiunea: 
25 octombrie 2018); https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf 
65 A se vedea Orientările HELCOM privind punerea în aplicare a abordării ecosistemice în ceea ce privește amenajarea 
spațiului maritim (MSP) în zona Mării Baltice;  
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20impleme
ntation%20of%20ecosystem-
based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf. 
66 https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp. 
67 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1. 
68 Activitatea în domeniul amenajării spațiului maritim în Marea Nordului și în Marea Baltică, în contextul cooperării 
regionale (Forumul energetic al Mării Nordului) (https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum) și BEMIP 
(https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan) este în 
egală măsură relevantă. 

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf
https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan
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 ecosistemele și caracteristicile lor fizice, chimice și hidromorfologice (și anume structura și starea 

resurselor de apă) sunt perfect funcționale și reziliente în fața schimbărilor asupra mediului induse de 

om;  

 este prevenit declinul biodiversității datorat intervenției omului, iar biodiversitatea este protejată;  

 activitățile umane care au drept rezultat introducerea de substanțe și de energie în mediul marin nu 

provoacă efecte poluante. Zgomotul produs de activitățile umane este compatibil cu mediul marin și 

cu ecosistemele sale.  

Pentru a veni în sprijinul statelor membre în ceea ce privește interpretarea practică a conceptului de „stare 

ecologică bună”, directiva prevede, în anexa I, 11 descriptori calitativi care descriu modul în care arată mediul 

atunci când se atinge starea ecologică bună. Prezentele orientări au în vedere, în special, următorii descriptori 

ai stării ecologice bune care sunt relevanți pentru proiectele de energie eoliană offshore și legislația UE privind 

natura:  

 Descriptorul 1. Se menține biodiversitatea. 

 Descriptorul 6. Aspectul integral al fundului mării asigură funcționarea ecosistemului. 

 Descriptorul 7. O modificare permanentă a condițiilor hidrografice nu dăunează ecosistemului. 

 Descriptorul 11. Introducerea de energie (inclusiv zgomot subacvatic) nu dăunează ecosistemului.  

 

4.2 Utilizarea cartografierii zonelor sensibile de floră și faună pentru 
planificarea strategică a energiei eoliene 

4.2.1 Introducere 

Hărțile cu zonele sensibile de floră și faună sunt recunoscute ca fiind un instrument eficient de identificare a 

zonelor în care dezvoltarea energiei din surse regenerabile ar putea afecta comunitățile sensibile de plante și 

animale sălbatice și care, prin urmare, ar trebui evitate. Acestea pot fi utilizate pentru a identifica, într-un stadiu 

incipient în cadrul procesului de planificare, zonele în care sunt prezente comunități ecologice sensibile la 

proiectele eoliene. 

Comisia a susținut elaborarea unui manual de cartografiere a zonelor sensibile de floră și faună, un instrument 

practic pentru întocmirea unor hărți cu zonele sensibile de floră și faună relevante pentru energia din surse 

regenerabile la nivelul UE (a se vedea apendicele D). Manualul furnizează o imagine de ansamblu asupra 

seturilor de date, metodologiilor și aplicațiilor GIS necesare pentru a putea dezvolta abordări eficiente (WSM) 

în contextul UE. Acesta se concentrează asupra speciilor și habitatelor protejate în temeiul directivelor UE 

privind natura, acordând o atenție specială păsărilor, liliecilor și mamiferelor marine.  

Hărțile cu zonele sensibile de floră și faună fundamentează în general deciziile de planificare strategică în faza 

inițială de selectare a amplasamentului în cadrul procesului de dezvoltare și, prin urmare, sunt menite să 

intervină la nivelul peisajului, având adesea o acoperire regională, națională sau multinațională. Ca atare, 

abordările care integrează cartografierea zonelor sensibile de floră și faună nu înlocuiesc necesitatea realizării 

unei evaluări corespunzătoare specifice sitului în temeiul articolului 6 alineatul (3) din Directiva Habitate și a 

evaluărilor impactului asupra mediului (EIA). Astfel de abordări pot fi însă utilizate și în timpul evaluărilor 

impactului asupra mediului și după obținerea aprobării pentru a fundamenta eventuale recomandări în materie 

de gestionare și microamplasare.  

Hărțile cu zonele sensibile de floră și faună utilizează sisteme de informații geografice (GIS) pentru a compila, 

a analiza și a afișa date spațiale și geografice. Acestea utilizează date spațiale privind biodiversitatea speciilor 

și/sau a siturilor. De regulă, utilizează seturi de date existente privind biodiversitatea, însă, uneori, datele sunt 

colectate în mod explicit pentru a sprijini elaborarea unei hărți cu zonele sensibile de floră și faună. Majoritatea 

abordărilor presupun mai mult decât simpla afișare a seturilor de date spațiale – limitele sitului, tipurile și 

evidențele speciilor, caracteristicile geografice – ele atribuind și valori de sensibilitate derivate din date. Ele 

sunt predictive, elaborând previziuni cu privire la o potențială sensibilitate la nivelul unui sit sau al mai multor 

situri, sau la nivelul unui peisaj mai larg, pe baza celor mai bune date disponibile și a unor modele matematice 

și grafice. 

Cu toate acestea, trebuie să se țină seama de unele limitări ale cartografierii zonelor sensibile de floră și faună. 

În primul rând, întocmirea de hărți nu ar trebui utilizată ca instrument de indicare a amplasamentelor alternative 

adecvate, dat fiind că acest lucru depinde și de o serie de alte constrângeri și condiții. În al doilea rând, anumite 
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categorii de taxoni se vor dovedi, în mod inevitabil, mai dificil de evaluat, în condițiile existenței unor date 

limitate privind distribuția acestora și a cunoștințelor incomplete despre cum sunt afectate. În cazul acestor 

grupuri, va fi necesară o analiză mai rudimentară și o interpretare mai precaută. 

4.2.2 Exemple de abordări bazate pe cartografierea zonelor sensibile 
de floră și faună pentru proiectele de energie eoliană onshore și 
offshore 

Cartografierea zonelor sensibile de floră și faună (WSM) este asociată în general cu energia eoliană, iar marea 

majoritate a abordărilor au presupus cartografierea comunităților de păsări considerate sensibile în raport cu 

exploatarea parcurilor eoliene (onshore și offshore). În ceea ce privește alte specii, cum ar fi liliecii, 

cartografierea este mai dificil de utilizat în mod eficient, dar poate fi utilizată printre alte instrumente de facilitare 

a planificării strategice în cazul în care există date de bază.  

Prezentul capitol evidențiază unele dintre utilizările cartografierii care sunt considerate bune practici în 

domeniul energiei eoliene onshore și offshore. Mai multe informații cu privire la aceste studii de caz sunt 

disponibile în manualul privind cartografierea zonelor sensibile de floră și faună.  

Studiu de caz 4-1 prezintă harta cu zonele din Flandra (Belgia) sensibile pentru păsări și lilieci din perspectiva 

dezvoltării parcurilor eoliene, una dintre puținele abordări combinate bazate pe cartografiere pentru păsări și 

lilieci. Studiu de caz 4-2 se axează pe harta cu zonele din Tracia (Grecia) sensibile pentru păsările cu zbor 

planat din perspectiva dezvoltării parcurilor eoliene. Studiu de caz 4-3 prezintă SeaMaST, un instrument care 

cartografiază sensibilitatea păsărilor marine și a păsărilor din zonele costiere la dezvoltarea parcurilor eoliene 

offshore din apele teritoriale engleze. 

Studiu de caz 4-1 Harta cu zonele din Flandra (Belgia) sensibile pentru păsări și lilieci din perspectiva 
dezvoltării parcurilor eoliene  

Harta cu zonele din Flandra (Belgia) sensibile pentru păsări și lilieci din perspectiva dezvoltării parcurilor eoliene își 

propune să indice zonele în care amplasarea turbinelor eoliene poate prezenta un risc pentru păsări sau lilieci. Aceasta 

este menită să fundamenteze și să orienteze mai multe evaluări la nivel de sit și planificarea strategică. Este un exemplu 

de hartă cu zonele sensibile pentru mai multe specii și demonstrează modul în care grupuri diferite pot fi evaluate cu 

ajutorul unui singur instrument.  

 

Aceasta clasifică regiunea în patru categorii de risc, risc ridicat, mediu și posibil, precum și risc scăzut/nu există date. 

Hărțile cu zonele sensibile și orientările aferente sunt utilizate frecvent în contextul deciziilor privind amplasarea parcur ilor 

eoliene luate în Flandra. Dezvoltatorii de proiecte și societățile de consultanță le utilizează pentru planificarea strategică 

și ca „punct de plecare” pentru evaluări mai detaliate ale proiectelor la nivel de sit. Autoritățile locale și regionale le pun 

în aplicare în același scop, precum și pentru a verifica dacă dezvoltatorii de proiecte și societățile de consultanță și-au 

îndeplinit sarcina cum se cuvine. Trebuie subliniat faptul că, în cazul zonelor cu risc ridicat, evaluarea locală ar trebui să 

fie mai detaliată. Deși anumite elemente ale hărții sunt specifice Flandrei, principiile ar putea fi aplicate cu ușurință 

oriunde.  

 

Harta cu zonele sensibile pentru păsări 

Instrumentul include o hartă de vulnerabilitate pe baza GIS pentru păsări, alcătuită din nouă hărți tematice (de exemplu, 

zone de căutare a hranei și de odihnă pentru păsări sălbatice în afara sezonului de reproducere, rute de migrație 

sezonieră) și o hartă predictivă a habitatelor. Aceste straturi sunt analizate cel mai bine una câte una, dar pot fi și 

suprapuse pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra tuturor zonelor sensibile potențiale. Straturile suprapuse (sub 

formă de hartă de sinteză) sunt prezentate în continuare, categoriile de sensibilitate fiind reprezentate ca având risc 

ridicat (3), mediu (2) și posibil(1), precum și risc scăzut/nu există date (0). Această hartă poate fi consultată în detaliu în 

cadrul unei aplicații online, care pune la dispoziție și alte hărți importante (precum rezervații naturale protejate, situri 

Natura 2000 etc.). 
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Figura 4-1 Harta de sinteză cu zonele din Flandra sensibile pentru păsări din perspectiva construirii turbinelor eoliene 
(roșu: risc ridicat; portocaliu: risc mediu; galben: risc posibil; gri: volum insuficient de informații) 

 

Harta cu zonele sensibile pentru lilieci 

Harta cu zonele sensibile pentru lilieci (a se vedea Figura 4-2) este diferită de hărțile tematice anterioare pentru păsări. 

Aceasta se bazează pe identificarea unui habitat adecvat (cu ajutorul fotografiilor aeriene și al inventar al utilizării 

terenurilor), utilizat ca indicator al prezenței liliecilor. 

 

 
Figura 4-2 Harta cu zonele sensibile pentru lilieci din Flandra – extras (portocaliu: risc; galben: risc posibil; gri: volum 
insuficient de informații). 

 

Există două rezerve principale în ceea ce privește utilizarea acestui tip de hărți pentru lilieci. În primul rând, modelele 

adecvării habitatului sunt mult mai precise în cazul speciilor care sunt specifice unui anumit habitat (acestea se 

încadrează în categoriile speciilor menționate în anexa II, care prezintă un risc mai scăzut la prezența parcurilor eoliene). 

Speciile care prezintă un grad mai ridicat de risc au tendința de a nu fi specifice unui anumit habitat, fiind prin urmare 

răspândite la scară mai largă și mai des întâlnite, prezente chiar și în habitate care ar fi considerate ca fiind sub nivelul 

optim pentru lilieci. De exemplu, în Regatul Unit, se înregistrează un număr ridicat de accidente în care sunt implicate 

speciile de liliac comun (Pipistrellus pipistrellus) și de liliac pigmeu (Pipistrellus pigmaeus) la nivelul amplasamentelor 

care nu ar fi clasificate ca fiind deosebit de valoroase pentru lilieci (de exemplu, terenuri situate la altitudine, fără copaci 

și garduri vii), dar care sunt potrivite pentru parcuri eoliene. În al doilea rând, cu toate că predicțiile privind habitatele sunt 

colaționate cu date precum cele referitoare la zonele pentru staționare diurnă sau de înnoptare, pentru a genera zone cu 

risc diferențiat, în practică, datele în acest sens sunt insuficiente în toate statele membre.  

Sursă: https://geo.inbo.be/windturbines/  

Informații contextuale și orientări în raportul (în limba neerlandeză): 

https://geo.inbo.be/windturbines/
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Everaert J. (2015). Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor risicoanalyse en 

monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek, Bruxelles.  

Rezumat (în limba engleză) în cadrul prezentării: Everaert (2018). Harta cu zonele din Flandra (Belgia) sensibile pentru 

păsări și lilieci din perspectiva dezvoltării parcurilor eoliene. Prezentare în cadrul atelierului în vederea elaborării unui set 

de instrumente instructiv care să descrie dezvoltarea și realizarea de hărți ale zonelor sensibile pentru floră și faună, de 

care să se țină seama în contextul implementării proiectelor de energie din surse regenerabile în UE, 22.10.2018, 

Bruxelles, Belgia. https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx  

 

Studiu de caz 4-2 Harta cu zonele din Tracia (Grecia) sensibile pentru păsările cu zbor planat din 
perspectiva dezvoltării parcurilor eoliene. 

Regiunea Tracia are o însemnătate aparte din punct de vedere ornitologic, deoarece găzduiește habitate de importanță 

majoră la nivel european, în principal păsări mari de pradă și păsări acvatice. O porțiune importantă a regiunii a fost 

selectată ca zonă prioritară pentru dezvoltarea proiectelor de energie eoliană, dat fiind că este și una dintre zonele cu 

cea mai mare capacitate eoliană din Grecia continentală. Mai precis, cea mai mare parte a unității regionale Evros și o 

parte din unitatea Rodopi au fost identificate drept zonă prioritară 1 cu potențial eolian (WPA 1) în cadrul planului național 

de amenajare a teritoriului în domeniul energiei din surse regenerabile. WPA 1 acoperă aproximativ jumătate din siturile 

Natura 2000 din regiune, inclusiv cele două parcuri naționale, și coincide cu suprafața utilizată de păsările de pradă din 

regiune. Jumătate din WPA 1 (53 %) se încadrează în zona principală a populației de vulturi pleșuvi (Aegypius 

monachus), înglobând și zona strict protejată a Parcului Național Dadia.  

 

Pentru a stabili condițiile care pot conduce la dezvoltarea durabilă a parcurilor eoliene în Tracia, WWF Grecia a elaborat 

o propunere de selectare a amplasamentului parcurilor eoliene în WPA 1 (WWF Grecia 2008). Propunerea include o 

hartă cu zonele sensibile pentru păsările cu zbor planat, care oferă autorităților, investitorilor și altor părți interesate 

informațiile necesare pentru luarea deciziilor în cunoștință de cauză. Harta împarte regiunea în două categorii distincte, 

pe baza distribuției speciilor de păsări extrem de vulnerabile: „zone de excludere” și „zone de protecție sporită”. Zonele 

de excludere reprezintă amplasamente în care instalarea parcurilor eoliene ar trebui exclusă. În schimb, zonele de 

protecție sporită reprezintă amplasamente în care parcurile eoliene pot fi instalate sub rezerva aplicării unor măsuri 

adecvate de atenuare. Selecția siturilor în ansamblu a suprapus zonele sensibile pentru coloniile de vulturi pleșuvi și de 

vulturi suri cu teritoriile în care este prezentă barza neagră, precum și cu parcurile naționale. 

 

A fost elaborată o hartă cu zone sensibile pentru populația de vulturi pleșuvi, pe baza unui sistem de clasificare a 

priorităților în materie de conservare cuprinzând nouă zone (a se vedea Figura 4-3). Aceasta include o zonă centrală de 

importanță vitală (70 % din timpul petrecut de exemplare, în medie), o zonă conexă și o zonă periferică (mai puțin de 5 % 

din timpul petrecut). Zona centrală și zona conexă sunt divizate în continuare pe criterii de prioritate în câte patru arii de 

conservare fiecare, în funcție de ponderea populației prezente în fiecare arie (1: <25 %, 2: <50 %, 3: <75 %, 4: >75 %) 

pe baza unei analize a spațiului vital pentru un număr de 19 exemplare marcate.  

 

Modelarea pe baza spațiului vital a fost combinată cu un model de risc de coliziune pentru a formula o previziune 

cumulativă cu privire la mortalitatea vulturului pleșuv ca urmare a coliziunii, la nivelul tuturor parcurilor eoliene aflate în 

funcțiune și propuse. Modelul a relevat patru rate diferite de evitare pentru vultur.  

 

Pe baza unei hărți a zonelor sensibile, a fost elaborată o soluție explicită din punct de vedere spațial pentru a se atinge 

obiectivul național de exploatare a energiei eoliene la un cost minim de conservare de cel mult 1 % scădere a populației, 

cu condiția ca atenuării complete a mortalității la nivelul populației (5,2 %) cauzată de parcurile eoliene aflate în funcțiune 

în zona centrală. Potrivit altor scenarii, populația de vulturi se confruntă, probabil, cu un risc serios de dispariție.  

 

Constatările au evidențiat necesitatea de a se desemna în mod oficial zona centrală pentru populație drept zonă de 

excludere a parcurilor eoliene, întrucât aceasta constituie zona vitală pentru supraviețuirea populației. De asemenea, 

s-a constatat că la nivelul acesteia se înregistrează aproape toate cazurile cumulate de mortalitate cauzată de coliziunea 

cu turbinele în rândul vulturilor pleșuvi, având un caracter important și pentru alte specii predispuse la coliziune.  

  

https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx
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Figura 4-3 Parcuri eoliene aflate în diverse stadii de aprobare în cadrul unei hărți cu zonele sensibile pentru vulturul 
pleșuv. Multe parcuri eoliene sunt concentrate în zone de o importanță vitală pentru conservare (în medie, 70 % din 
timpul petrecut de exemplare), după cum se indică în harta cuprinzând cele nouă zone sensibile pentru vulturul pleșuv 
(potrivit Vasilakis et al. 2016). 

 

Deși harta zonelor sensibile nu a fost adoptată în mod oficial, aceasta este utilizată atât de dezvoltatori, cât și de 

autoritățile competente în faza de elaborare și evaluare a proiectelor de construcție a parcurilor eoliene în Tracia. În 

pofida faptului că nu are un caracter legal, se consideră că aceasta oferă cea mai solidă bază științifică pentru planificare.  

Sursă: 

• Vasilakis D, Whitfield P., Schindler S., Poirazidis K & Kati V., 2016. Reconciling endangered species conservation with 

windfarm development: Cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe; Biological Conservation 

196 (2016) 10-17. 

• Vasilakis D, Whitfield P, Kati V., 2017. A balanced solution to the cumulative threat of industrialised wind farm 

development on cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe. PLoS ONE 12(2): 

e0172685.doi:10.1371/ journal.pone.0172685. 

 

Studiu de caz 4-3 SeaMaST (instrument de cartografiere a sensibilității păsărilor marine): un 
instrument de evaluare a efectelor parcurilor eoliene în apele teritoriale engleze 

Instrumentul SeaMaST (Seabird Mapping and Sensitivity Tool), bazat pe sistemului de informații geografice, a fost creat 

pentru a furniza date referitoare la utilizarea zonelor maritime de către păsările marine și păsările din zonele costiere în 

apele teritoriale engleze, cartografiind sensibilitatea relativă a acestora la parcurile eoliene offshore.  

utilizează date provenite din studii de înaltă calitate privind păsările marine, colectate în cadrul studiilor pe mare având 

ca obiect două baze de date principale referitoare la păsările marine, și anume studiul bazat pe observații culese într-o 

ambarcațiune de pe mare cu privire la păsările marine europene „European Seabirds at Sea (ESAS)” și seturile de date 

rezultate în cadrul studiului bazat pe observații aeriene realizat de WWT Consulting. În prezent, acesta cuprinde informații 

referitoare la 53 de specii clasificate în următoarele familii: Anatidae (rațe), Gaviidae (cufundari), Podicipedidae 

(corcodei), Procellariidae (fulmari), Hydrobatidae (petreli de furtună), Sulidae (gâște de mare), Phalacrocoracidae 

(cormorani), Scolopacidae (nisipari), Stercorariidae (lupi de mare), Laridae (pescăruși), Sternidae (rândunici) și Alcidae 

(pinguini nordici). A fost elaborat un model al densității în raport cu suprafața pentru a întocmi hărți ale densității acestor 

păsări marine în apele engleze la o distanță maximă de 200 de mile marine sau până la limita apelor teritoriale învecinate.  

 

Au fost generați coeficienți de sensibilitate pe baza unui număr de patru factori reprezentând importanța conservării 

[factori (a)-(d)] și șase aspecte ale comportamentului speciilor, denumite „factori de vulnerabilitate a speciilor” [factori (e)-

(j)]: statutul în raport cu Directiva Păsări (a), ponderea populației biogeografice prezente în Anglia/apele engleze într-un 

anumit sezon (b), rata de supraviețuire a adulților (c), situația amenințărilor la nivelul Regatului Unit (d), altitudinea de 
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zbor (e), manevrabilitatea zborului (f), procentul de timp de zbor (g), zborul nocturn (h), perturbările cauzate de structurile 

parcurilor eoliene, de traficul generat de nave și elicoptere (i) și specificitatea habitatului (j). 

 

Coeficienții de sensibilitate au fost aplicați în raport cu factorul densitate pentru fiecare specie, în fiecare celulă de rețea 

de 3 km x 3 km, pentru a genera hărți separate și combinate ale zonelor sensibile la coliziune și strămutare.  

 

 
Figura 4-4 Exemple de hărți cu zonele sensibile la parcurile eoliene în conformitate cu SeaMaST 

 

Instrumentul SeaMaST se bazează pe o combinație de date de referință și metode verificate. Acesta a avut drept rezultat 

o hartă de înaltă calitate a zonelor sensibile pentru păsările marine în apele teritoriale engleze. Metodele ar putea fi 

extinse pentru a include și alte regiuni și/sau ar putea fi aplicate oriunde.  

Instrumentul este disponibil în mod gratuit ca resursă GIS, destinată utilizării de către industria eoliană offshore și 

specialiști în domeniul amenajării spațiului maritim. Până în prezent, acesta a fost promovat pentru a fi utilizat ca sursă 

de informații în contextul dezvoltării proiectelor de construcție a parcurilor eoliene și al amenajării spațiului maritim. Deși 

harta nu a fost în mod oficial integrată în procedura de planificare, aceasta este utilizată în mod curent de autorități, 

ONGuri etc. 

Sursă: http://bit.ly/2xON74V 

 

4.3 Utilizarea multiplă a siturilor de dezvoltare a energiei eoliene 

 

Îmbinarea destinației terenurilor utilizate ca situri de dezvoltare a energiei eoliene cu alte activități economice (de exemp lu, 

alte surse regenerabile de energie, acvacultură), sau chiar cu proiecte de conservare sau refacere a naturii constituie o 

modalitate excelentă de amenajare a teritoriului. Obiectivul este acela de a reduce la minimum efectele negative ale 

energiei eoliene asupra biodiversității și, într-un număr din ce în ce mai mare de cazuri, chiar de a spori biodiversitatea în 

interiorul acestor situri.  

În Europa există deja situri în care sunt coamplasate proiecte de construcție a parcurilor eoliene cu alte sisteme de energie 

din surse regenerabile, aceasta fiind ca modalitate de optimizare a producției de energie electrică (Natural Power, 2018). 

Un exemplu în acest sens îl constituie proiectul Schneebergerhof, în cadrul căruia se generează energie eoliană și energie 

solară în cadrul aceluiași sit (a se vedea Figura 4-5). Deși condițiile tehnice și economice pot limita utilizarea comercială a 

tehnologiei de stocare a energiei în baterii la scară utilitară (WindEurope, 2017b), eliminarea acestor bariere este de natură 

să faciliteze noi planuri de amplasare a proiectelor în același loc. Tehnologia de stocare a energiei în baterii prezintă o 

serie de avantaje, printre care o modalitate mai coerentă de a asigura echilibrul între cerere și oferta de energie. 

http://bit.ly/2xON74V
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Figura 4-5 Proiectul comun de dezvoltare în domeniul energiei eoliene Schneebergerhof, Germania69 
 

Proiectele de construcție a parcurilor eoliene onshore sunt, de obicei, amplasate pe terenuri care au și alte destinații, cum 

ar fi activitățile agricole și, într-o măsură din ce în ce mai mare, activitățile forestiere (Richarz, 2014; Helldin, 2017). Câteva 

state membre studiază și posibilitatea eventuală a coamplasării proiectelor în mediul marin, punând un accent deosebit 

pe evaluarea fezabilității comerciale a conchilioculturii în larg (Buck et al., 2017; Syvret et al., 2013).  

Studiu de caz 4-4 și Studiu de caz 4-5 furnizează exemple specifice de cereri de aprobare a unor proiecte de construcție 

de parcuri eoliene offshore ce prevăd utilizări multiple. Un alt exemplu este reprezentat de conceptul de „insule energetice”, 

care nu numai că oferă oportunități în domeniul dezvoltării energiei eoliene și a altor tipuri de energie din surse 

regenerabile, ci și în ceea ce privește crearea de habitate, acvacultură etc. Un exemplu în acest sens este North Sea Wind 

Windpower Hub70, un plan elaborat de un consorțiu de întreprinderi în domeniul energiei (Gasunie, Tennet, Energinet) și 

portul din Rotterdam. 

Studiu de caz 4-4: Proiectul Edulis, un exemplu de îmbinare între producția de energie eoliană și acvacultură în 

Marea Nordului (Belgia) 

 
Intensificarea activităților maritime de-a lungul coastei, creșterea cererii consumatorilor în ceea ce privește producția 

locală și durabilă de alimente, precum și evoluțiile tehnologice contribuie la mutarea în larg a activităților de acvacultură, 

atât la nivelul UE, cât și la nivel mondial. Coamplasarea parcurilor eoliene offshore cu acvacultura ar putea asigura 

generarea energiei din surse regenerabile, îmbunătățind în același timp securitatea alimentară, ocuparea forței de muncă 

și producția locală. În ceea ce privește condițiile biologice și chimice de-a lungul coastei belgiene din Marea Nordului, 

studiile-pilot desfășurate în Marea Nordului au demonstrat faptul că acestea sunt extrem de adecvate pentru creșterea 

midiilor. Proiectul Edulis (2016-2018) este un exemplu excelent, demn de urmat la scară mondială, de acvacultură care 

                                                      

69 Sursă: © Armin Kübelbeck. (CC BY-SA 3.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneebergerhof_01.jpg Wind 
Park Schneebergerhof: https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-
schneebergerhof/. 
70 https://northseawindpowerhub.eu/. 

https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/
https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/
https://northseawindpowerhub.eu/
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se face în cadrul parcurilor eoliene offshore, într-un mediu ostil din punct de vedere climatic. Proiectul a evaluat dificultățile 

de natură tehnică și, în prezent, se lucrează la elaborarea unui plan de afaceri pentru începerea activității de acvacultură 

offshore în scopuri comerciale în Marea Nordului. 

 

Proiectul Edulis a fost primul test pilot pentru cultura midiilor în larg în cadrul unui parc eolian. Acesta este rezultatul 

colaborării dintre Universitatea din Ghent, Institute for Agriculture, Fisheries and Food Research (ILVO), cinci parteneri 

din sectorul privat: Belwind, Brevisco, C-Power, Colruyt Group și DEME Group, precum și un al treilea partener de 

cercetare: OD Natural Environment. Edulis a studiat fezabilitatea culturii midiilor în parcurile eoliene offshore, aflate la o 

distanță de 30-50 de kilometri de coasta belgiană. Printre rezultatele proiectului se numără obținerea unor date importante 

cu privire la: 

• fezabilitatea biologică a culturii midiilor offshore în porțiunea belgiană a Mării Nordului; 

• fezabilitatea tehnică și cerințele privind un sistem de cultură a midiilor în porțiunea belgiană a Mării Nordului; 

• obiectivul de a combina mitilicultura cu activitățile de exploatare a parcurilor eoliene existente; 

• rentabilitatea activităților comerciale de mitilicultură offshore; 

• durabilitatea mitiliculturii offshore și efectele asupra calității apei mării. 

 

Proiectul Edulis este un exemplu demn de urmat de colaborare între sectorul privat și cel public, inclusiv cu institute de 

cercetare, pentru a demonstra fezabilitatea utilizării multiple a parcurilor eoliene offshore. Guvernul belgian utilizează 

rezultatele acestui proiect pentru a debloca opțiunile de utilizare multiplă în porțiunea belgiană a Mării Nordului. 

Sursă: http://www.aqua.ugent.be/edulis 

 

Studiu de caz 4-5: Refacerea stocurilor de stridii plate în parcurile eoliene offshore (Țările de Jos) 

În Țările de Jos, Ministerul Economiei a instituit Dutch Flat Oyster Consortium (POC), cu sprijinul partenerilor, printre care 

Wageningen University, WWF și Ark Natuur. În prezent, consorțiul evaluează fezabilitatea (supraviețuirea, creșterea și 

reproducerea) proiectului de refacere a stocurilor de stridii plate în porțiunea din Marea Nordului aparținând Țărilor de 

Jos. În acest sens s-a realizat mai întâi un studiu documentar, comandat în 2015. Studiul subliniază faptul că activitățile 

intense de traulare de fund au cauzat supraexploatarea și distrugerea habitatelor stridiilor plate din partea olandeză a 

Mării Nordului. Studiul a concluzionat, de asemenea, că în Marea Nordului există condiții de mediu adecvate pentru 

refacerea stocurilor de stridii plate și au elaborat un plan de derulare a unei faze-pilot care constă în patru proiecte 

(Borkum Reef, Wadden Sea Survey – Shipwreck Platform și Voordelta). Acestea și alte activități au pus accentul pe 

activitățile de refacere a stocurilor de stridii în parcurile eoliene offshore în funcțiune și planificate din Țările de Jos. 

Raportul elaborat de Wageningen Marine Research, intitulat „Flat Oysters on offshore wind farms” (Stridiile plate în 

parcurile eoliene offshore) a evaluat cele mai potrivite amplasamente pentru eventuala refacere a mediilor de cultură a 

stridiilor, din punctul de vedere al caracteristicile habitatului, inclusiv al condițiilor fundului mării, stabilitatea și posibila 

autosuficiență a dispersiei larvelor. Studiul pornește de la premisa că în siturile respective nu se desfășoară activități de 

natură să perturbe fundul mării.  

 

Acest studiu de caz demonstrează potențialul utilizării parcurilor eoliene offshore ca amplasamente care pot susține în 

mod activ acțiunile în domeniul conservării naturii. Parcurile eoliene offshore creează arii în care activitățile de traulare 

de fund sunt interzise. Întrucât activitățile de natură să perturbe fundul mării reprezintă una dintre principalele amenințări 

la adresa biodiversității marine din Marea Nordului, acesta constituie un avantaj major. Astfel, parcurile eoliene offshore 

pot oferi posibilități concrete de conservare a naturii (prin interzicerea activităților de natură să perturbe fundul mării) și 

de refacere a naturii (de exemplu, în combinație cu stridiile plate) și pot avea efecte pozitive potențiale suplimentare (dacă 

sunt combinate cu acvacultura).  

Sursă: Report on Flat Oysters on offshore wind farms: http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647 

 

  

http://www.aqua.ugent.be/edulis
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647


 

Orientări privind proiectele de energie eoliană și legislația UE privind natura 195  

5 ONSHORE: EFECTE POTENȚIALE 

5.1 Introducere 

5.1.1 Tipuri de impact 

Acest capitol analizează principalele tipuri de impact generate de proiectele de dezvoltare a energiei eoliene onshore. 

Acestea ar putea avea efecte semnificative asupra habitatelor și speciilor protejate în temeiul Directivei Habitate și al 

Directivei Păsări.  

Scopul acestui capitol este de a pune la dispoziția dezvoltatorilor, a ONG-urilor, a consultanților și a autorităților naționale 

competente o imagine de ansamblu în ceea ce privește efectele potențiale asupra diverselor grupuri de receptori din cadru l 

habitatelor și speciilor protejate la nivelul UE. Aceste tipuri de impact ar trebui avute în vedere în contextul elaborării sau 

revizuirii unui plan sau proiect de construcție a unui parc eolian onshore. Cu toate acestea, având în vedere faptul că 

identificarea efectelor semnificative probabile diferă întotdeauna de la un caz la altul, vor exista variații mari ale efectului 

real al unui proiect de construcție a unui parc eolian asupra speciilor și habitatelor protejate la nivelul UE. Există în mod 

evident numeroase situații în care proiectele de parcuri eoliene bine concepute și amplasate în mod corespunzător nu au 

niciun efect semnificativ probabil, în timp ce în alte situații astfel de proiecte pot genera mai multe efecte semnificative 

probabile.  

Este un fapt în general recunoscut că trecerea la energia din surse regenerabile este benefică pentru biodiversitatea 

globală într-un mod care este relativ simplu de evaluat. Cu toate acestea, interacțiunea locală dintre un anumit proiect de 

energie eoliană și habitatele și speciile protejate la nivelul UE tinde să fie un proces mai complex și incert. Din acest motiv 

este esențial să se examineze fiecare plan sau proiect de la caz la caz. În cele din urmă, fiecare evaluare ar trebui să fie 

„la un nivel de detaliere proporțional cu riscurile și efectele probabile, precum și cu potențiala importanță, vulnerabilitate și 

indispensabilitate a biodiversității afectate” (Brownlie & Treweek, 2018). 

Efectele proiectelor de energie eoliană onshore pot apărea într-una sau mai multe dintre cele cinci faze tipice de dezvoltare 

a parcului eolian:  

• preconstrucție (de exemplu, echipamente meteorologice, defrișare) 

• construcție (construirea drumurilor de acces, a platformei, a turbinelor etc. și transportul materialelor)  

• exploatare (inclusiv întreținere)  

• retehnologizare (adaptarea numărului, a tipologiei și/sau a configurației turbinelor în cadrul unui parc eolian existent)  

• dezafectare (dezasamblarea parcului eolian sau demontarea turbinelor individuale).  

 

Trebuie remarcat faptul că impactul potențial al retehnologizării poate fi diferit de impactul proiectului inițial. De exemplu, 

utilizarea turbinelor de dimensiuni mai mari poate spori riscul de coliziune (și anume, prin mărirea ariei baleiate totale a 

rotorului), dar, în același timp, poate reduce viteza de rotație a turbinei. Ca urmare a acestei situații riscul de coliziune ar 

putea trece de la un grup receptor sensibil la modificările vitezei de rotație a turbinei (de exemplu, păsările mari de pradă) 

la un receptor sensibil la aria baleiată totală a rotorului (de exemplu, liliecii). 

Atunci când se evaluează efectele semnificative probabile ale proiectelor de construcție a parcurilor eoliene onshore 

asupra habitatelor și speciilor protejate la nivelul UE, este important de reținut faptul că astfel de efecte pot fi rezultatul 

amprentei la sol a proiectului în ansamblul său, altfel spus nu doar al turbinelor eoliene, ci și al infrastructurii conexe. De 

exemplu, se poate observa un impact cauzat de drumurile de acces, accesul la sit (de exemplu, pentru lucrări de întreținere 

sau în timpul construcției), stâlpii anemometrici, compușii pentru construcții, fundațiile, instalațiile temporare ale 

contractanților, conexiunile electrice aeriene și subterane pentru accesul la rețea, reziduuri și/sau orice substație, clădire 

de control etc.  

Efectele potențiale pot fi temporare sau permanente. Acestea pot rezulta din activități desfășurate în perimetrul sitului 

Natura 2000 sau în afara acestuia. În cazul speciilor mobile, acestea pot afecta și exemplarele din afara siturilor 

Natura 2000 asociate. De exemplu, un sit poate fi desemnat pentru că la o anumită distanță de acesta se află lilieci în 

stare de hibernare care se reproduc; mortalitatea în rândul exemplarelor aflate în perioada de reproducere ar afecta 

dimensiunea populației prezente în sit. Pot exista efecte potențiale care decurg exclusiv din plan sau din proiect și pot 

surveni în diverse momente pe durata ciclului de viață al proiectului. Planurile și proiectele care se derulează în comun 

pentru a produce efecte cumulative sunt din ce în ce mai importante, întrucât utilizarea energiei eoliene crește pentru a 

atinge obiectivele în materie de energie din surse regenerabile. 
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În subcapitolele care urmează, tipurile de impact sunt descrise pentru fiecare dintre principalele grupuri de receptori. O 

prezentare generală în acest sens este furnizată în Tabelul 5-1. Descrierea se întemeiază pe o analiză amplă a literaturii 

științifice din domeniu. Cu toate că există încă numeroase incertitudini, în special în contextul tehnologiilor inovatoare și al 

măsurilor de atenuare, cunoștințele se dezvoltă rapid, adesea datorită unei monitorizări sporite și îmbunătățite; în următorii 

ani se preconizează că se vor face mult mai multe constatări interesante.    

Tabelul 5-1 Prezentare generală a impactului proiectelor de construcție de parcuri eoliene onshore 

Receptor Impactul energiei eoliene onshore  

Habitate 

Pierderea și degradarea habitatului 
Fragmentarea habitatului  
Perturbarea habitatului 
Introducerea de specii alogene invazive (IAS) în cursul construcției (soluri contaminate cu 
semințe ale IAS) 
Crearea de habitate (crearea de habitate departe de parcul eolian pentru a atrage păsările 
către aceste habitate și pentru a le îndepărta de parcul eolian; crearea de habitate pe 
terenuri agricole exploatate în mod intensiv prin punerea la dispoziție a unor suprafețe 
restante utilizate mai puțin intensiv)  
Modificări ale microclimatului  
Tasarea solului  
Efecte indirecte 

Lilieci 

Pierderea și degradarea habitatului  
Perturbări și strămutări 
Fragmentarea habitatului  
Coliziunea  
Efectul de barieră  
Barotraume (și anume, leziuni ale țesuturilor organismului cauzate de o diferență de 
presiune) 
Pierderea sau modificarea coridoarelor de zbor și a locurilor de staționare diurnă sau 
înnoptare  
O mai mare disponibilitate a animalelor nevertebrate care servesc drept pradă și, prin 
urmare, un risc crescut de coliziune, din cauza iluminării nocturne  
Efecte indirecte 

Păsări 

Pierderea și degradarea habitatului  
Perturbări și strămutări  
Fragmentarea habitatului  
Coliziunea  
Efectul de barieră  
Efecte indirecte  

Alte specii 

Pierderea și degradarea habitatului  
Fragmentarea habitatului  
Perturbări și strămutări  
Efecte indirecte 

 

5.1.2 Măsuri de atenuare 

După luarea în considerare a tipurilor de impact enumerate mai sus, fiecare subcapitol descrie posibilele măsuri de 

atenuare pentru a evita sau a reduce efectele semnificative probabile71.  

Măsurile de atenuare sunt foarte importante în contextul evaluărilor impactului. În cazul în care, pe parcursul evaluării 

corespunzătoare, au fost identificate impacturi negative asupra integrității sitului sau acestea nu pot fi excluse, planul sau 

proiectul în cauză nu poate fi aprobat. Cu toate acestea, în funcție de gradul de impact identificat, ar putea fi posibil să se 

introducă anumite măsuri de atenuare care să evite aceste impacturi sau să le reducă la un nivel la care nu vor mai afecta 

în mod negativ integritatea sitului.  

Măsurile de atenuare trebuie să fie direct legate de impacturile probabile care au fost identificate în evaluarea 

corespunzătoare și pot fi stabilite numai după evaluarea completă a impacturilor și descrierea lor în evaluarea 

                                                      

71 O altă categorie este denumită „măsuri de acompaniere”. Acestea vin în completarea măsurilor de evitare, de 
reducere și de compensare a impactului care sunt prevăzute în legislație, și urmăresc, de exemplu, să îmbunătățească 
cunoașterea habitatelor sau a speciilor sau să desfășoare proiecte de cercetare. Acest aspect face obiectul 
capitolului 3.6 privind implicarea părților interesate, în special în Studiu de caz 3-5 și în Studiu de caz 3-6; acesta nu face 
obiectul capitolului 4.2. 
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corespunzătoare. Prin urmare, măsurile de atenuare pot fi luate în considerare doar în acest stadiu și nu în etapa de 

încadrare. 

• Identificarea măsurilor de atenuare, la fel ca evaluarea impactului în sine, trebuie să se bazeze pe o înțelegere solidă 

a speciilor și a habitatelor în cauză. 

• Măsurile de atenuare care vizează evitarea sau reducerea impacturilor sau împiedicarea din start a producerii lor nu 

trebuie să fie confundate cu măsurile compensatorii, care sunt menite să compenseze orice daune care ar putea fi 

cauzate de proiect. Măsurile compensatorii pot fi luate în considerare numai în temeiul articolului 6 alineatul (4) dacă 

planul sau proiectul a fost acceptat ca fiind necesar din motive imperative de interes public major și în cazul în care nu 

există alternative.  

 

Măsurile de atenuare pot fi propuse de inițiatorul planului sau al proiectului și/sau solicitate sau impuse de autoritățile 

naționale competente. În practică, necesitatea măsurilor de atenuare este adesea recunoscută într-un stadiu incipient al 

etapelor de proiectare sau al etapelor inițiale ale unui plan/proiect, de exemplu, în cursul unei discuții „anterioare depunerii 

cererii” între dezvoltator/solicitant și consultanții în materie de conservare a naturii. În astfel de cazuri, necesitatea măsurilor 

de atenuare este inclusă în cererea de autorizare (a se vedea, de asemenea, bunele practici Studiu de caz 3-6).  

Măsurile de atenuare ar trebui să aibă în vedere următoarele aspecte: 

• evitare: împiedicarea din start a producerii efectelor semnificative 

• reducere: reducerea magnitudinii și/sau a probabilității unui impact. 

 

Tabelul 5-2 prezintă o imagine de ansamblu a măsurilor potențiale de atenuare în legătură cu etapele de planificare și de 

proiectare a unui parc eolian, precum și a celor cinci etape ale ciclului său de viață.  

Tabelul 5-2 Tipuri de măsuri de atenuare (adaptare după Gartman, 2016) 

Măsură (tip)  Descriere 

Planificare, amplasare și 
proiectare 

 

Macroamplasare (evitare) Aceasta se referă la amenajarea spațială a proiectelor de energie eoliană și 
asigură amplasarea adecvată a acestora din punct de vedere al conservării. 
Evitarea zonelor sensibile din punct de vedere ecologic (susținută, de exemplu, de 
întocmirea de hărți ale zonelor sensibile de floră și faună) reprezintă o măsură 
cheie de evitare  

Microamplasare 
(evitare/reducere) 

Configurarea parcului eolian: alegerea tipului de turbine și poziția exactă a 
acestora72 

Proiectarea infrastructurii 
(reducere) 

Numărul turbinelor și specificațiile tehnice (inclusiv înălțimea turbinei, sistemul de 
iluminare, adâncimea de îngropare și ecranarea cablurilor, proiectarea fundației 
etc.) 

Preconstrucție  

Planificare (evitare/reducere)
  

Evitarea, reducerea sau decalarea activităților în perioadele sensibile din punct de 
vedere ecologic 

Metode alternative de 
construcție și bariere (reducere) 

Evitarea sau reducerea emisiilor și a stimulilor potențial perturbatori sau dăunători, 
cum ar fi zgomotul și vibrațiile 

Construcție  

Planificare (evitare/reducere)
  

Evitarea, reducerea sau decalarea activităților în perioadele sensibile din punct de 
vedere ecologic 

Metode alternative de 
construcție și bariere (reducere) 

Evitarea sau reducerea emisiilor și a stimulilor potențial perturbatori sau dăunători, 
cum ar fi zgomotul și vibrațiile 

Măsuri de intimidare (reducere) Metode acustice și vizuale 

Exploatare  

Programarea funcționării turbinei 
(evitare/reducere) 

Restricționarea debitului turbinei, poziționarea palelor turbinei pe direcția vântului 
și mărirea vitezei de pornire a generatorului73 (de exemplu, oprirea rotației turbinei 
atunci când păsările migratoare se apropie la înălțimea turbinei sau reducerea 
timpului de rotație a turbinelor)   

Măsuri de intimidare (reducere) Măsuri acustice, vizuale și electromagnetice 

                                                      

72 Dispunerea și poziția turbinelor au o influență semnificativă asupra amplasării infrastructurii conexe; microamplasarea 
ar trebui avută în vedere astfel încât să se ia în considerare toți factorii relevanți. 
73 „Poziționarea palelor turbinei pe direcția vântului” reprezintă procesul de schimbare a unghiului (elicei) pentru a reduce 
rotația. „Viteza de pornire a generatorului” este viteza la care o turbină începe să se rotească și să producă energie 
electrică. 
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Restaurarea ecologică a 
drumurilor de acces și/sau 
descurajarea utilizării drumurilor 
de acces 

Odată ce turbinele sunt construite, drumurile largi de acces nu mai au nicio funcție 
(deoarece personalul de întreținere poate utiliza drumuri mai înguste). Prin 
urmare, acestea pot fi restaurate ecologic temporar (până la etapa de 
retehnologizare sau de dezafectare), putând fi instalate bariere pentru a împiedica 
accesul persoanelor neautorizate. 

Gestionarea habitatului 
(reducere) 

Gestionarea habitatului poate avea diferite aplicații. Una dintre abordări constă în 
reducerea atractivității habitatelor în apropierea turbinelor (de exemplu, prin 
crearea unor habitate (ne)atractive pentru căutarea hranei sau pentru reproducere 
și prin îndepărtarea animalelor moarte pentru a ține păsările de pradă la distanță), 
în paralel cu crearea unor habitate atractive mai departe de „zona de risc” (de 
exemplu, departe de zonele în care există un risc de coliziune), cu scopul de a 
descuraja și a îndepărta speciile de turbine. O altă abordare constă în crearea 
unei anumite forme de biodiversitate în apropierea turbinelor, în special atunci 
când acestea sunt amplasate pe terenuri pe care se practică agricultura intensivă. 
Acest aspect trebuie analizat de la caz la caz.    

Retehnologizare  

Dezafectare și relocare 
(evitare/reducere) 

Înlocuirea (de exemplu, cu turbine mai înalte sau mai puține) sau repoziționarea 
unor turbine 

Planificare (evitare/reducere) Evitarea, reducerea sau decalarea activităților în perioadele sensibile din punct de 
vedere ecologic 

Metode alternative de 
construcție și bariere (reducere) 

Evitarea sau reducerea emisiilor potențial perturbatoare sau dăunătoare, cum ar fi 
zgomotul, vibrațiile și câmpurile electromagnetice 

Dezafectare  

Dezasamblare și reabilitare 
(evitare) 

Îndepărtarea turbinelor și a infrastructurii conexe 

Planificare (evitare/reducere) Evitarea, reducerea sau decalarea activităților în perioadele sensibile din punct de 
vedere ecologic 

Metode alternative de 
construcție și bariere (reducere) 

Evitarea sau reducerea emisiilor potențial perturbatoare sau dăunătoare, cum ar fi 
zgomotul și vibrațiile 

 

Relevanța acestor tipuri diferite de impact se va discuta pentru fiecare grup principal de receptori în capitolele care 

urmează. Având în vedere importanța „macroamplasării” și a planificării strategice pe care o implică, un capitol separat 

este dedicat acestui tip de măsură de evitare (a se vedea capitolul 4).  

În cele din urmă, ca și în cazul potențialelor efecte semnificative, măsurile de atenuare ar trebui, de asemenea, avute în 

vedere de la caz la caz. În cazul în care acestea se bazează pe dovezi științifice, pot fi aplicate praguri de distanță (de 

exemplu, distanța minimă față de adăposturile pentru reproducere ale populației de lilieci sau de zonele de căutare a hranei 

sau de cuibărire ale speciilor de păsări). Totuși, acestea ar trebui să fie aplicate cu prudență și de la caz la caz. De exemplu, 

aplicarea unui prag de distanță față de un adăpost pentru lilieci poate fi eficace la un sit pentru un adăpost al unei specii , 

dar poate fi ineficace sau inutilă pentru un adăpost al unor alte specii, la un alt sit. Prin urmare, prezentele orientări nu 

includ valori prag. Capitolul 7 din prezentul document de orientare vizează monitorizarea și gestionarea adaptativă. 

Monitorizarea nu este o măsură de atenuare, dar este esențial să se asigure că măsurile de atenuare sunt într-adevăr 

puse în aplicare și eficiente, după cum se prevede în evaluarea corespunzătoare. Deși concluziile unei evaluări 

corespunzătoare privind efectele negative asupra integrității sitului trebuie să elimine toate îndoielile rezonabile din punc t 

de vedere științific, aceasta nu înseamnă că nu este necesar să se efectueze o monitorizare pentru a se valida aceste 

previziuni. 

5.2 Habitate 

5.2.1 Introducere 

Proiectele de construcție a parcurilor eoliene sunt amplasate, de obicei, în locuri expuse, cu resurse adecvate de energie 

eoliană. Turbinele mici și mijlocii sunt amplasate, de obicei, în habitate naturale modificate, în apropierea unor ferme, a 

unor proprietăți rezidențiale sau comerciale. În schimb, proiectele de mari dimensiuni din domeniul energiei eoliene sunt 

adesea amplasate în zone mai înalte și mai îndepărtate, în zone de coastă și pășuni deschise; habitatele din aceste zone 

sunt cele mai susceptibile să fie afectate de proiecte. Având în vedere creșterea înălțimii turbinelor eoliene, există, de 

asemenea, o tendință ca parcurile eoliene de mari dimensiuni să fie instalate pe terenuri. 

Următoarele habitate trebuie avute în vedere în contextul unei evaluări corespunzătoare:  

 tipurile de habitate naturale enumerate în anexa I;  

 habitatele speciilor enumerate în anexa II la Directiva privind habitatele;  
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 habitatele speciilor de păsări sălbatice enumerate în anexa I la Directiva privind păsările;  

 habitatele speciilor de păsări migratoare întâlnite în mod regulat.  

De asemenea, trebuie să se acorde atenție speciilor de plante strict protejate enumerate în anexa IV litera (b) la Directiva 

privind habitatele, precum și siturilor de reproducere sau zonelor de odihnă ale speciilor de animale strict protejate 

enumerate în anexa IV litera (a).  

Amploarea pierderii directe a habitatului care rezultă în urma construirii unui proiect de energie eoliană și a infrastructurii 

conexe, cum ar fi drumurile de acces, cablarea în interiorul rețelei74 și substațiile, depinde de dimensiunea, amplasarea și 

concepția proiectului. Cu toate că suprafața efectivă ocupată de infrastructură poate fi relativ limitată, efectele pot fi mai 

ample atunci când planurile sau proiectele interferează cu procesele ecologice, hidrologice sau geomorfologice. Habitatele 

dinamice, cum ar fi dunele de nisip sau zonele umede, sunt, de asemenea, vulnerabile la orice modificare a structurii și 

funcționării lor. Astfel de modificări pot fi cauzate, de exemplu, de compactarea solului, eliminarea vegetației, drenaj, 

reprofilare, etc., care pot conduce la efecte precum eroziunea și degradarea habitatelor dintr-o zonă mai extinsă. 

Datele de referință în sprijinul unei evaluări a efectelor semnificative trebuie colectate utilizând cele mai adecvate metode 

disponibile (a se vedea, de exemplu, Dafis et al., 2001; Agenția de Mediu, 2003; Pentecost et al., 2009; Smith et al., 2011). 

Exemple ale metodelor tipice de efectuare a studiilor de referință sunt sintetizate în Caseta 5-1. 

Caseta 5-1 Exemple ale metodelor de efectuare a studiilor de referință pentru habitate 

Studiile se pot dovedi necesare pentru a delimita zonele de habitat prevăzute în anexa I în cadrul amprentei la sol a 

proiectului de energie eoliană și, în mod normal, într-o zonă tampon definită (de exemplu, un bazin de drenaj). Orientări 

detaliate privind metodele adecvate de studiu sunt, în anumite cazuri, disponibile la nivel național. 

 

Identificarea speciilor și estimarea abundenței habitatelor: 

• studii la nivel de cvadrat și/sau transect 

 

Întocmirea de hărți ale distribuției habitatelor: 

• observație vizuală directă (cartografiere a terenurilor) 

• observare la distanță (teledetecție prin satelit, teledetecție aeropurtată multispectrală, fotointerpretare aeriană, 

cartografiere terestră pe baza fotografiilor aeriene) 

 

5.2.2 Tipuri de impact 

5.2.2.1 Care sunt principalele tipuri de impact? 

Principalele efecte asupra habitatelor sunt sintetizate în Caseta 5-2 și în Tabelul 5-3. Fiecare tip de impact are potențialul 

de a influența întinderea totală și calitatea habitatului. 

Caseta 5-2 Tipuri de impact asupra habitatelor 

• Pierdere directă — reducerea suprafeței habitatului ca urmare a eliminării vegetației, a reprofilării sau a acoperirii 

habitatului respectiv (de exemplu, din depozitarea materialelor de construcție sau a sedimentelor în suspensie) 

• Fragmentare — conversia unei zone contigue a habitatului în două sau mai multe zone mici, izolate 

• Degradare — reducerea calității habitatului ca urmare a abundenței reduse și/sau a biomasei reduse a speciilor din 

comunitățile caracteristice care o definesc 

• Perturbare — o schimbare temporară a condițiilor medii de mediu (de exemplu, o creștere a sedimentelor suspendate 

sau a depunerilor de praf sau creșterea prezenței umane, a luminii și a zgomotului) 

• Crearea de habitate – crearea sau restabilirea habitatelor ca parte a unor măsuri de atenuare 

• Modificări ale microclimatului — modificări minore ale temperaturii și umidității aerului datorate mișcării paletelor 

turbinelor 

                                                      

74 Informațiile furnizate în prezentul document de orientare cu privire la cablare pentru conectarea turbinelor sunt, de 
asemenea, relevante pentru transportul energiei electrice prin cabluri aeriene/subterane. Orientări detaliate privind 
infrastructurile de transport al energiei și legislația UE privind natura sunt publicate într-un document de orientare separat 
(Comisia Europeană, 2018c). 
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• Efecte indirecte — pierderea habitatului, fragmentarea și degradarea care rezultă, de exemplu, din compactarea 

solului, drenare, modificări ale presiunii pășunatului, eroziune/scurgere sau introducerea de specii alogene invazive 

și poluanți 

 

 

 

Tabelul 5-3 Tipuri de impact asupra habitatelor pe durata ciclului de viață al proiectelor de dezvoltare a energiei eoliene 
onshore 

Tipuri de impact Etapa proiectului 
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Pierderea și degradarea 
habitatului 

X X  X X 

Fragmentarea habitatului X X X X X 

Perturbarea habitatului X X X X X 

Crearea habitatului  X X X X 

Modificări ale microclimatului  X X X X 

Tasarea solului  X  X X 

Efecte indirecte X X X X X 

 

Impactul asupra speciilor de plante ar trebui evaluat cu atenție. Acest lucru se datorează faptului că numeroase specii de 

plante montane foarte specifice în habitatul lor și care ocupă zone limitate pot fi afectate pe scară largă, nu numai de 

implantarea turbinelor eoliene, ci și de deschiderea drumurilor și de facilitarea ulterioară a accesului în zonele respective. 

De asemenea, ar trebui să se acorde o atenție deosebită posibilității de a introduce specii alogene sau specii indigene de 

proveniență diferită, dintre speciile de plante prezente la nivel local. De exemplu, solul din alte zone utilizat pentru 

construcția drumurilor poate conține un depozit de semințe cu material biologic străin (invaziv sau nu). 

O serie de studii au relevat faptul că proiectele de energie eoliană pot influența microclimatul la o distanță de până la 200 m 

de turbinele aflate în funcțiune (Armstrong et al, 2016). În special, acestea pot avea ca rezultat o creștere a temperaturii 

aerului și a umidității absolute pe timp de noapte, precum și o creștere a variabilității temperaturii aerului, a suprafeței și a 

solului pe parcursul ciclului diurn (Armstrong et al., 2016). Totuși, aceste tipuri de impact sunt relativ limitate (de exemplu, 

mai puțin de 0,2 °C) și nu se așteaptă să genereze efecte semnificative probabile asupra integrității sitului.  

5.2.2.2 Cum este evaluată semnificația? 

Evaluarea semnificației trebuie întotdeauna susținută de argumente științifice solide și ar trebui să țină seama de 

obiectivele de conservare a sitului. În cazul habitatelor, semnificația este cel puțin determinată de: 

• cuantificarea ariei habitatului protejat la nivelul UE75 care se preconizează că ar urma să se deterioreze în comparație 

cu aria totală de referință a habitatului; 

• importanța habitatului pentru speciile protejate la nivelul UE.  

 

                                                      

75 Tipurile de habitat natural enumerate în anexa I, habitatele speciilor enumerate în anexa II la Directiva Habitate, 
habitatele speciilor de păsări sălbatice enumerate în anexa I la Directiva Păsări și habitatele speciilor de păsări 
migratoare întâlnite în mod regulat. 
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Acest lucru necesită o bună înțelegere a distribuției habitatelor, în special cunoașterea fezabilității măsurilor de evitare a 

efectelor semnificative (a se vedea capitolul 5.2.3). 

Suprafața totală de transformare a terenurilor care rezultă dintr-un proiect de energie eoliană variază în funcție de 

amplasamentul și de amploarea proiectului. Este posibil ca gradul de transformare a terenurilor să fie, în medie, mai scăzut 

în cazul terenurilor cultivate decât în cazul pădurilor și al zonelor montane. 

Gradul de semnificație este, de asemenea, afectat de: (i) raritatea și vulnerabilitatea habitatelor afectate; (ii) importanța 

acestora ca loc de hrănire, reproducere sau hibernare pentru speciile protejate la nivelul UE; și/sau (iii) rolul lor de coridoare 

sau de punți pentru deplasarea speciilor în peisajul mai larg.  

Proiectele de energie eoliană amplasate în tipuri rare și fragile de habitat sau în apropierea acestora, cum ar fi zonele 

umede, turbăriile de acoperire sau turbăriile înalte, pot cauza pierderea sau deteriorarea habitatelor respective. Există 

preocupări atât cu privire la pierderea directă a unei zone de habitat, cât și în ceea ce privește daunele care pot fi aduse 

structurii habitatului și funcționării ecologice în timpul construcției sau al exploatării parcurilor eoliene. Astfel de daune pot 

avea un efect semnificativ asupra unei regiuni mai mari decât terenurile direct ocupate. 

Turbăriile în special pot fi afectate de amplasarea necorespunzătoare a proiectelor de energie eoliană sau a infrastructurilor 

conexe, precum rutele de acces noi sau îmbunătățite. Daunele sunt în majoritatea cazurilor cauzate de planurile și 

proiectele care nu iau în considerare pe deplin hidrologia subterană a turbăriei. Astfel, în timp ce suprafața reală de turbărie 

pierdută poate fi mică, daunele aduse sistemului natural de drenare a turbăriei, de exemplu prin intermediul canalelor de 

drenare, pot avea repercusiuni asupra unei zone mult mai extinse. Acestea pot conduce, în cele din urmă, la deteriorarea 

unei suprafețe mai semnificative de turbărie și a altor habitate conexe, precum fluxurile de apă și alte cursuri de apă 

localizate în aval. 

Factorii biologici, de mediu și legați de concepția planurilor sau a proiectelor pot influența semnificația efec telor. 

Caseta 5-3 sintetizează factorii avuți de obicei în vedere atât în cadrul metodelor de colectare a datelor de referință, cât și 

al evaluării semnificației. 

Caseta 5-3 Factori care determină metodele de colectare a datelor de referință și evaluarea semnificației în raport 

cu habitatele 

Factori biologici 

• Sensibilitatea, rezistența (toleranța) și reziliența (potențialul de recuperare) 

• Prezența speciilor alogene invazive 

 

Factori de mediu 

• Tipul și morfologia specifice solului sau sedimentelor 

• Calitatea aerului (de exemplu, praf) 

• Calitatea și cantitatea apei 

• Activități existente, cum ar fi pășunatul, care pot fi strămutate sau excluse din proiectele de energie eoliană, ceea 

ce poate conduce la modificarea condițiilor de mediu 

 

Plan sau proiect 

• Numărul turbinelor eoliene, dimensiunea, proiectarea fundației, în special aria amprentei la sol și metodele de 

instalare, în special dacă printre lucrările de pregătire se numără degajarea habitatului pe o suprafață mai mare (de 

exemplu, prin defrișare) 

• Numărul cablurilor, lungimea și metodele de îngropare 

• Alte activități conexe (de exemplu, depozitarea vehiculelor și a materialelor) 

 

Deși cuantificarea efectelor amprentei fizice permanente și temporare a planului sau proiectului de energie eoliană poate 

fi destul de ușoară, alte efecte sunt mai dificil de cuantificat.  

De exemplu, depunerile de praf pot surveni la o anumită distanță de amplasamentul unui proiect de energie eoliană; în 

funcție de factorii specifici sitului, poate fi adecvată o evaluare a semnificației. În Regatul Unit, de exemplu, depunerile de 

praf provenite de la siturile de construcție și de dezafectare sunt evaluate pe baza prezenței unor „receptori ecologici” pe 

o rază de 50 m de la limita sitului și/sau pe o rază de 50 m de la rutele utilizate de vehiculele de construcție pe drumurile 

publice, până la 500 de metri de intrarea în sit (Holman et al., 2014). Este important să se țină seama de faptul că aceste 
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orientări „nu pot fi prea prescriptive, fiind necesară o evaluare profesională” și că acestea fac parte dintr-un cadru mai larg 

de asigurare a coerenței și a exhaustivității (Holman et al., 2014).   

Compactarea solului poate surveni pe arii extinse. Studiul geotehnic al condițiilor solului poate facilita cuantificarea ariei 

afectate și poate contribui la estimarea semnificației probabile a efectelor asupra habitatelor. În mod similar, modificări ale 

cantității și calității apei pot surveni pe arii extinse. În acest context, se utilizează de regulă modelarea hidraulică și 

hidrologică pentru a fundamenta evaluarea semnificației în raport cu cuantificarea suprafeței habitatelor dependente de 

apă subterană și de suprafață afectate. 

În cazul în care parametrii de proiectare a planului sau a proiectului nu sunt specifici sau ficși, trebuie să se formuleze 

ipotezele cele mai pesimiste. De exemplu, rețelele de cabluri de interconexiune și de transport pot mări substanțial 

amprenta la sol a pierderilor de habitat asociate proiectelor de construcție a parcurilor eoliene. Este posibil ca, la momentul 

evaluării strategice de mediu, al evaluării impactului asupra mediului sau al unei evaluări corespunzătoare, ruta exactă a 

cablurilor să nu fie cunoscută, dar se poate presupune că aceasta se află undeva în cadrul unui coridor mai larg situat 

între infrastructura de producere a energiei electrice și rețeaua de transport.  

Un exemplu de cadru de semnificație pentru evaluarea efectelor construcției de parcuri eoliene asupra pajiștilor stepice 

din România este prezentat în Studiu de caz 5-1.   

Studiu de caz 5-1 Efecte asupra pajiștilor stepice cauzate de construirea turbinelor eoliene în Dobrogea (sud-

estul României) 

Construcția turbinelor eoliene (Figura 5-1) poate cauza pierderea și fragmentarea substanțială a habitatului. În acest 

exemplu, accentul cade asupra habitatelor pajiștilor stepice. Regiunea Dobrogea din România dispune în continuare de 

arii extinse de habitate de stepă ponto-sarmatice (habitate prioritare 62C0, 40C0), însă suprafața acestora este în 

scădere, iar calitatea habitatului se deteriorează din mai multe motive: lucrări de împădurire, extracția pietrei, pășunat 

excesiv și lucrări de construcție. Ca urmare, aceste habitate sunt grav amenințate, iar fauna sălbatică pe care o 

adăpostesc, cum ar fi popândăul european (Spermophilus citellus), o specie de mamifere din anexa II, este pe cale de 

dispariție. 

 

Cercetarea independentă în numele Comisiei Europene a studiat efectele individuale și cumulative ale mai multor 

proiecte de parcuri eoliene planificate (și parțial executate) în Dobrogea (Arcadis, 2010). A fost elaborat un cadru de 

semnificație pentru mai multe grupuri de impact. În ceea ce privește pierderea habitatelor și degradarea habitatelor 

(inclusiv fragmentarea), următoarele criterii au fost aplicate pentru a defini semnificația:  

 

Semnificative:  

• Orice arie suplimentară de habitat prioritar (62C0, 40C0) din cadrul sitului de importanță comunitară (SIC) se 

deteriorează prin pierderea directă a habitatului 

• Orice arie suplimentară de habitat prioritar (62C0, 40C0) din cadrul sitului de importanță comunitară se deteriorează 

prin fragmentare 

• Orice perturbare suplimentară în raport cu speciile prevăzute în anexa II și/sau anexa IV asociate habitatului prioritar 

(62C0, 40C0) care ar putea afecta starea lor de conservare 

 

Nesemnificative: 

• Nu este afectat niciun habitat prioritar, nici prin ocuparea directă a habitatului, nici prin fragmentare, nici prin perturbarea 

speciilor menționate în anexele II și IV asociate acestui tip de habitat 

 

Acest aspect a fost justificat după cum urmează:  

• Habitate prioritare: (i) habitatele prioritare necesită un sistem de protecție mult mai strictă decât alte tipuri de habitate 

Natura 2000; (ii) acest tip de habitat beneficiază de o arie biogeografică foarte limitată la nivelul UE; și (iii) acest tip de 

habitat este grav amenințat din numeroase motive (intensificarea agriculturii, schimbările climatice și alte activități, 

precum dezvoltarea carierelor). Din aceste motive, orice arie suplimentară de habitat prioritar (62C0, 40C0) din cadrul 

SCI care s-a deteriorat a fost considerată semnificativă, dat fiind că acest lucru ar afecta imediat obiectivele de 

conservare pentru acest tip de habitat.  

• Speciile menționate în anexa II și/sau anexa IV asociate habitatului prioritar: perturbarea speciilor menționate în 

anexele II și IV este considerată semnificativă de îndată ce starea de conservare este considerată a fi în pericol. 

Aceasta este situația în cazul în care un proiect poate contribui la: (i) declinul pe termen lung al populației speciei de 

pe teritoriul sitului; (ii) reducerea sau riscul de reducere a ariei de răspândire a speciei în cadrul sitului; și/sau 

(iii) reducerea dimensiunii habitatului speciei în cadrul sitului. 
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Pierderea directă a habitatului este un efect cauzat în principal în timpul fazelor de pregătire și de construcție. 

Amploarea totală a distrugerii habitatului la nivelul fiecărui sit Natura 2000 a fost estimată în mod cantitativ pe baza 

următoarelor: (i) calcularea – și verificarea prin studii pe teren a – suprafeței medii ocupate de o turbină eoliană (baza 

turbinei, platforma turbinei, rețeaua drumurilor de acces); și (ii) amplasarea turbinelor eoliene. Suprafața medie afectată 

de pierderea directă a habitatului ar putea fi estimată la 3 000-4 000 m2 (incluzând construcția turbinei + drumurile de 

acces) pentru fiecare turbină eoliană în parte:   

• Distrugerea și degradarea habitatului începe încă din faza de preconstrucție, deoarece, pentru majoritatea parcurilor 

eoliene, se construiește mai întâi un turn meteorologic, care reprezintă o structură ușoară, având o bază de maximum 

± 50 m2.  

• Cu toate acestea, cele mai multe daune sunt provocate în timpul construirii parcului eolian în sine. Construcția turbinei 

presupune lucrări preliminare ample, care implică excavații și construirea unor fundații solide din beton pentru piloni. 

În condițiile amplasării în soluri stâncoase, fiecare turbină necesită excavarea unei suprafețe de aproximativ 100 m2 

(adâncă de 1-2 m) pentru baza turbinei și construirea unei platforme în apropiere, care acoperă o zonă imensă (cel 

puțin 1 000 m2 și, uneori, până la 2 000 m²). 

• Drumuri largi de acces (lățime medie de 4,5 – 5,0 m) (a se vedea Figura 5-1) sunt construite pentru a permite 

camioanelor grele să ajungă la locațiile turbinelor. Analiza aprobărilor de mediu indică faptul că această suprafață este, 

în medie, de aproape 2 000 m² pentru fiecare turbină. 

 

 
Figura 5-1: Pierderea și fragmentarea habitatului din cauza platformelor de construcție și a drumurilor de acces în peisajul 
deluros de stepă 

 

Și habitatele pot fi afectate de fragmentare. Rețeaua de drumuri de acces fragmentează structura habitatului, generând 

un mozaic de rămășite de habitat, traversat de drumuri largi cu pietre (a se vedea Figura 5-1). Numeroase studii76 

demonstrează efectele negative ale fragmentării habitatului cauzate de astfel de drumuri asupra reptilelor, amfibienilor și 

mamiferelor mici. Aceste studii descriu și dificultățile legate de calcularea suprafeței afectate.  

 

Aria afectată include suprafața din jurul turbinelor și întreaga zonă dintre acestea, cu excepția suprafețelor dintre părțile 

distincte ale parcului eolian. Figura 5-2 relevă faptul că aria care poate fi afectată de fragmentare depinde foarte mult de 

raza exterioară (și anume, distanța față de turbine) avută în vedere în contextul delimitării ariei afectate (600 m în 

imaginea din stânga și 200 m în imaginea din dreapta). În scopul acestei cercetări, întreaga arie din interiorul unui parc 

eolian și o limită exterioară de 200 m față de turbinele eoliene exterioare au fost considerate ca fiind aria minimă potențial 

afectată de fragmentare. După cum s-a menționat anterior, este extrem de dificil să se estimeze aria exactă care ar putea 

fi afectată, deoarece depinde de amplasarea exactă și densitatea drumurilor de acces, precum și de distribuția spațială 

                                                      

76 Fahrig, 2003. 
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a populațiilor locale de mamifere și reptile. Abordarea descrisă este de fapt o subestimare, întrucât drumul principal de 

acces între rețeaua rutieră existentă și parcul eolian contribuie, de asemenea, la fragmentare, dar nu este inclus în calcul. 

  

Figura 5-2 Vizualizarea abordării utilizate pentru a calcula aria fragmentată de un parc eolian 

Sursă: Evaluarea tehnică a efectelor potențiale ale construcției și exploatării parcurilor eoliene în nordul Dobrogei 

(România) (Arcadis, 2011) 

 

Pe scurt, o serie de recomandări-cheie privind evaluarea semnificației efectelor asupra habitatelor sunt prezentate în 

Caseta 5-4. 

Caseta 5-4 Recomandări-cheie privind evaluarea semnificației efectelor asupra habitatelor 

• Elaborarea unui cadru solid de semnificație pe baza criteriilor care se referă la obiectivele de conservare a habitatelor 

în cauză și a speciilor asociate acestora, prevăzute în anexele II și IV, specifice fiecărui context (caz) în parte și 

fundamentate științific.  

• Asigurarea disponibilității datelor, în special în ceea ce privește distribuția la scară largă a habitatelor, pentru a fi 

integrate în evaluările la nivel de plan sau în cadrul studiului și al evaluării detaliate specifice fiecărui proiect în parte. 

• Analizarea variabilității spațiale și temporale a habitatelor în sisteme dinamice, de exemplu habitatele amplasate în 

câmpii inundabile sau sisteme de dune costiere, în special atunci când se au în vedere efectele schimbărilor climatice 

asupra duratei de exploatare a proiectului de energie eoliană. 

• Dobândirea de cunoștințe și informații privind sensibilitatea habitatelor și a speciilor asociate în raport cu activitățile de 

dezvoltare a energiei eoliene, în special rezistența (toleranța) și reziliența (capacitatea de recuperare).  

• Valorificarea disponibilității sporite a rapoartelor de monitorizare post-dezvoltare în vederea îmbunătățirii bazei de date. 

5.2.3 Măsuri de atenuare potențiale  

În ceea ce privește habitatele afectate de proiectele de construcție a parcurilor eoliene onshore, este clar că 

amplasarea adecvată a proiectului de energie eoliană, inclusiv a drumurilor de acces, este cea mai eficace 

modalitate de evitare a efectelor semnificative asupra habitatelor protejate ale UE (macroamplasare). Acest 

lucru poate fi realizat cel mai bine prin planificarea strategică a proiectelor de energie eoliană pe o zonă 

geografică extinsă. În cazul în care habitatele protejate la nivelul UE nu pot fi evitate, amplasarea atentă a 

infrastructurii asociate turbinelor (micro-amplasare) poate fi o bună modalitate de evitare a celor mai sensibile 

și/sau celor mai valoroase părți ale acestor habitate.  

Habitatele care sunt degradate în timpul etapei de construcție (de exemplu, din cauza depozitării de pământ 

excavat și a echipamentelor) ar trebui readuse la o stare corespunzătoare de îndată ce construcția este 

finalizată. Drumurile de acces ar putea fi închise pentru persoanele neautorizate sau ar putea fi chiar reduse 

ca dimensiune.  

5.3 Lilieci 

5.3.1 Introducere 

UNEP/EUROBATS a publicat orientări europene cuprinzătoare referitoare la lilieci și la energia eoliană, 

denumite „Orientări privind luarea în considerare a liliecilor în proiectele de construcție a parcurilor eoliene” 



 

Orientări privind proiectele de energie eoliană și legislația UE privind natura 205  

(Guidelines for consideration of bats in wind-farm projects) (Rodrigues et al. 2015). Prezentul capitol rezumă 

informațiile referitoare la impactul posibil al proiectelor de energie eoliană onshore asupra liliecilor, extrase din 

publicația UNEP/EUROBATS nr. 6 și completate de literatura de specialitate suplimentară publicată începând 

cu anul 2014. Apendicele E prezintă o listă a documentelor naționale de orientare relevante pentru lilieci. 

Informațiile furnizate în prezentul capitol sunt relevante pentru speciile de lilieci incluse în anexa II și în 

anexa IV la Directiva privind habitatele. Dovezile indică faptul că proiectele de energie eoliană afectează 

speciile de lilieci enumerate în anexa II mai puțin decât pe cele enumerate în anexa IV. Speciile nyctalus și 

pipistrelle, care nu sunt incluse în anexa II, reprezintă peste 90 % din numărul de victime înregistrate pe 

teritoriul parcurilor eoliene (a se vedea Tabelul 9-6 din apendicele E), în timp ce speciile din anexa II 

reprezintă împreună mai puțin de 0,5 % din victime77.  

Datele de referință în sprijinul unei evaluări corespunzătoare ar trebui colectate utilizând cele mai pune practici 

în materie de metode de studiu, astfel cum sunt descrise în orientările UNEP/EUROBATS. După caz, aceste 

orientări la nivel european ar trebui avute în vedere împreună cu orientările naționale sau regionale astfel încât 

să se adopte metode adecvate și solide din punct de vedere științific relevante pentru speciile, habitatele și 

condițiile de mediu specifice fiecărui stat membru sau fiecărei regiuni europene. Studiile trebuie să ia în 

considerare întregul ciclu al activității liliecilor pe parcursul întregului an, să furnizeze informații referitoare la 

staționarea diurnă (reproducere, împerechere/formare de roiuri, hibernare), căutarea hranei și deplasarea 

populațiilor locale de lilieci, precum și să identifice posibilele rute de migrație ale liliecilor. Scara spațială a 

studiilor trebuie aleasă cu atenție, ținând cont de dimensiunea și amplasamentul proiectelor de energie eoliană 

și de zona de influență a acestora (a se vedea capitolul 3.2). Exemple ale studiilor de referință sunt rezumate 

în Caseta 5-5. 

Caseta 5-5 Exemple de studii de referință onshore pentru lilieci (adaptate după orientările 
UNEP/EUROBATS, Rodrigues et al. 2015) 

• Identificarea adăposturilor importante de maternitate, hibernare și formare de roiuri ale liliecilor pe baza semnelor 

prezenței acestora și/sau a prezenței și abundenței liliecilor înregistrați. 

• Studii pe teren efectuate cu ajutorul detectoarelor de lilieci – utilizarea de detectoare automate în vederea definirii 

indicelui de activitate a liliecilor (numărul de contacte ale liliecilor pe oră) și a utilizării habitatului, eventual completate 

de studii manuale (numărul de transecte parcurse, studii efectuate din punctele de observare) și alte tehnici e observare 

(camere termice/cu infraroșu). 

• Studii de activitate la înălțime – utilizarea de detectoare automate în vederea definirii indicelui de activitate a liliecilor 

(numărul de contacte ale liliecilor pe oră). 

• Nevoia potențială de studii de activitate deasupra coronamentului și de tehnici avansate precum capturarea și 

radiotelemetria în zonele împădurite78. 

• Colectarea datelor de mediu (temperatură, precipitații, viteza vântului). 

 

5.3.2 Tipuri de impact 

5.3.2.1 Care sunt principalele tipuri de impact? 

Principalele tipuri de impact asupra liliecilor sunt rezumate în Caseta 5-6 și în Tabelul 5-4. Fiecare tip de impact 

are potențialul de a influența ratele de supraviețuire și succesul reproductiv al indivizilor, ceea ce poate 

conduce la modificări ale parametrilor demografici ai unei populații, al căror rezultat poate fi o modificare 

măsurabilă a dimensiunii populației. 

Caseta 5-6 Principalele tipuri de impact asupra liliecilor (extrase din orientările UNEP/EUROBATS) 

                                                      

77 Sursă: Raportul reuniunii Grupului de lucru internațional EUROBATS 23 privind turbinele eoliene și liliecii, prezentat 
Comitetului consultativ (https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf). 
78 Muller et al. (2013) au constatat că speciile de lilieci care trăiesc în habitate deschise și speciile de Pipistrellus caută 
hrană în mod obișnuit nu numai în luminișuri sau în pajiști forestiere, ci și deasupra coronamentului arboretelor mature 
închise, comportament care le-ar putea pune în pericol din cauza turbinelor instalate în aceste locuri. 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf


 

Orientări privind proiectele de energie eoliană și legislația UE privind natura 206  

• Coliziunea și barotraumele – interacțiunea mortală dintre liliecii aflați în zbor și structurile turbinelor eoliene.  

• Pierderea și degradarea habitatelor – eliminarea, fragmentarea sau distrugerea habitatelor de sprijin.  

• Perturbări și strămutări la locurile de staționare diurnă sau înnoptare – activitățile din interiorul și din jurul locurilor de 

staționare diurnă sau înnoptare, cum ar fi eliminarea habitatelor sau prezența vehiculelor și a personalului de întreținere 

pot conduce la modificări ale temperaturii, umidității, luminii, zgomotului și vibrațiilor în interiorul adăposturilor, ceea ce 

poate avea drept consecință reducerea utilizării sau a capacității de reproducere. 

• Pierderea coridoarelor de zbor și a locurilor de staționare diurnă sau de înnoptare – pierderea fizică sau funcțională a 

coridoarelor de zbor și a adăposturilor de staționare diurnă sau înnoptare. 

 

Tabelul 5-4 Tipuri de impact asupra habitatelor pe durata ciclului de viață al proiectului, din perspectiva proiectelor de 
dezvoltare a energiei eoliene onshore 

Tipuri de impact Etapa proiectului 
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Pierderea și degradarea 
habitatului 

X X X X X 

Perturbări și strămutări la 
locurile de staționare 
diurnă sau înnoptare 

X X X X X 

Fragmentarea habitatului  X X X  

Coliziunea   X X  

Efectul de barieră   X X  

Barotraume   X X  

Pierderea sau modificarea 
coridoarelor de zbor și a 
locurilor de staționare 
diurnă sau înnoptare 

 X X X  

O mai mare disponibilitate 
a animalelor nevertebrate 
vânate de prădători și, prin 
urmare, un risc crescut de 
coliziune din cauza 
iluminării nocturne 

  X X  

Efecte indirecte  X X X X 

 

Odată ce turbinele eoliene sunt în funcțiune, mortalitatea cauzată de coliziune sau barotraume este 

considerată efectul cel mai semnificativ, însă riscul diferă de la o specie la alta. 

Perturbările și strămutările ar putea surveni în orice etapă a ciclului de viață al unui proiect, cu efecte de barieră 

care apar în timpul exploatării și al retehnologizării. Aceste efecte semnificative probabile ar putea duce la 

modificări de comportament, inclusiv atracție (Behr et al. 2018; Foo et al. 2017), modificarea spațială a 

coridoarelor de zbor și excluderea liliecilor din habitatele de căutare a hranei pe care aceștia le utilizează de 

obicei (Barré et al. 2018). Atracția ar putea conduce la creșterea riscului de coliziune (Rydell et al. 2010a; 

Voigt et al. 2018). Cu toate acestea, Millon et al. (2018) au considerat că strămutarea în sine este un impact 

important de luat în considerare, iar Barré et al. (2018) au cuantificat recent acest efect în mai multe parcuri 

eoliene. Evaluarea efectelor de perturbare, de strămutare și de barieră ar trebui analizată de la caz la caz, 

ținând seama de dimensiunea planului sau a proiectului, de speciile de lilieci despre care se știe că sunt 

prezente pe teritoriul parcului respectiv, de felul în care utilizează habitatul, precum și de importanța habitatului 

de sprijin pentru menținerea unei stări corespunzătoare de conservare a populației, în special din perspectiva 

amenințărilor existente și a obiectivelor de conservare a sitului. 
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5.3.2.2 Cum este evaluată semnificația? 

Factorii biologici, de mediu și legați de concepția planurilor sau a proiectelor pot influența evaluarea 

semnificației efectelor asupra liliecilor. Principalii factori luați în considerare atât la elaborarea metodelor de 

colectare a datelor de referință, cât și la evaluarea semnificației sunt enumerați în Caseta 5-7.  

Caseta 5-7 Factori luați în considerare la elaborarea metodelor de colectare a datelor de referință și 
evaluarea semnificației, în legătură cu liliecii 

Factori biologici 

• Riscul de coliziune, definit în mare măsură de caracteristicile de căutare a hranei, de tipul de ecolocație și de 

comportamentul de zbor al speciilor (Denzinger și Schnitzler, 2013; Roemer et al., 2017). 

• Etapa din ciclul anual de viață, și anume activă, de hibernare, de reproducere, de migrare, de formare de roiuri. 

• Prezența adăposturilor de hibernare și maternitate. 

• Vulnerabilitatea populației, pe baza riscului de coliziune și a statutului speciilor afectate (un exemplu se regăsește în 

Scottish Natural Heritage et al., 2019). 

 

Factori de mediu 

• Prezența habitatelor la mai puțin de 200 m de un plan sau un proiect care ar putea fi utilizat de lilieci pe parcursul 

ciclului lor de viață, de exemplu păduri (în special păduri mature de foioase), copaci, rețele de garduri vii, zone umede, 

corpuri de apă, cursuri de apă și pasuri montane79.  

• Zone închise în care liliecii caută hrană sau se adăpostesc și/sau potențialul unor rute înguste de migrație sau de 

deplasare a liliecilor80. 

• Coridoarele care urmează cursurile unor râuri de mari dimensiuni și care pot servi drept rute de migrație81. 

• Tipurile de habitate la scara peisajului, de exemplu prezența pădurilor de foioase pe o rază de 1,5 km față de proiectele 

de energie eoliană din Regatul Unit, au părut să reducă riscurile pentru toate speciile combinate (și speciile de liliac 

pigmeu - Pipistrellus pygmaeus analizate separat), însă suprafața totală a pădurilor de conifere a fost asociată cu un 

risc crescut doar pentru specia liliacului de amurg (Mathews et al., 2016). Răspunsurile variază, prin urmare, în funcție 

de specii și de habitat. În funcție de speciile în cauză și habitatele asociate acestora, prezența/absența unui habitat 

adecvat ar putea fi utilizată mai degrabă ca modalitate de „a include” zonele care ar putea fi adecvate pentru proiectele 

de energie eoliană decât pentru identificarea zonelor care ar putea fi problematice (Mathews et al., 2016). 

• Viteza și direcția vântului, temperatura și umiditatea relativă sunt cunoscute ca fiind corelate în mod semnificativ atât 

cu activitatea liliecilor, cât și cu mortalitatea acestora (Amorim et al. 2012; Mathews et al. 2016; și alții citați în 

Rodrigues, 2015). Aceste variabile de mediu se pot număra printre cele utilizate pentru stabilirea nivelului de risc pe 

care un sit propus l-ar putea prezenta pentru lilieci.  

 

Concepția planurilor sau a proiectelor 

• Numărul turbinelor și aria baleiată a rotorului.  

• Dimensiunea turbinelor, care poate influența distanța pe care se produc strămutările [Barré et al. (2018) și Minderman 

et al., (2012; 2017)]. 

 

Studiile de cercetare a mortalității efectuate în ultimii ani (a se vedea   

                                                      

79 Există dovezi conform cărora îndepărtarea copacilor din zonele împădurite aduce beneficii anumitor specii prin 
creșterea lizierei pădurii, dar poate intensifica, în consecință, activitatea liliecilor, ceea ce poate conduce la un risc de 
coliziune mai ridicat (Rodrigues et al. 2015). 
80 Furmankiewicz & Kucharska (2009) au studiat migrația liliecilor de-a lungul văii fluviului Oder din sud-vestul Poloniei și 
a ajuns la concluzia că văile râurilor reprezintă coridoare de zbor pentru liliecii care se deplasează pe distanțe lungi și 
pentru cei care se deplasează pe distanțe scurte și că diferențele dintre migrația de primăvară și cea de toamnă pot fi 
legate de disponibilitatea hranei, de nevoile energetice, de rutele diferite în funcție de sezon sau de o combinație a 
acestor factori. 
81 În schimb, Meschede et al. (2017) au concluzionat că migrația liliecilor are loc pretutindeni (inclusiv în zonele 
montane) și că este puțin probabil ca întocmirea de hărți ale rutelor de migrație să fie posibilă sau utilă. Cu toate 
acestea, văile râurilor și zonele cu o productivitate similară sunt importante ca locuri de escală pentru căutarea hranei și 
reproducere și, prin urmare, sunt importante pentru susținerea populației speciilor migratoare. 
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Tabelul 9-6 din apendicele E) au arătat că turbinele eoliene ar putea afecta diferite specii de lilieci într-un 

mod diferit, ca urmare a comportamentului diferit al liliecilor, precum și a stilurilor de zbor diferite ale 

acestora. Speciile de lilieci care zboară și caută hrană în spațiu deschis (vânători aerieni) prezintă un risc 

ridicat de coliziune cu turbinele eoliene. Unele dintre aceste specii migrează pe distanțe lungi la altitudini 

mari, ceea ce sporește, de asemenea, riscul de coliziune (de exemplu, N. noctula, P. nathusii). În schimb, 

liliecii care tind să zboare în apropierea vegetației se expun unui risc mai scăzut de coliziune cu turbinele 

eoliene. 

În Tabelul 5-5, este indicat gradul de risc de coliziune cu turbinele eoliene în habitatele deschise pentru speciile 

europene și cele mediteraneene. În cazul în care turbinele eoliene sunt construite în păduri de foioase sau de 

conifere sau la lizierele pădurilor, acest lucru poate spori semnificativ riscul de coliziune pentru anumite specii. 

Tabelul 5-5 Riscul de coliziune cu turbinele eoliene în habitate deschise pentru speciile europene (inclusiv mediteraneene) 
(extras din Rodrigues, 2015) 

Risc ridicat Risc mediu Risc scăzut 

Nyctalus spp. Eptesicus spp. Myotis spp. 

Pipistrellus spp. Barbastella spp. Plecotus spp. 

Vespertilio murinus Myotis dasycneme2 Rhinolophus spp. 

Hypsugo savii   

Miniopterus schreibersii1   

Tadarida teniotis   
1 Miniopterus schreibersii este singura specie din anexa II inclusă în categoria cu risc ridicat 

  
2 în zonele bogate în apă. 

 

Ciclul anual de viață al speciilor de lilieci trebuie, de asemenea, să fie luat în considerare deoarece 

magnitudinea și semnificația unui efect pot varia în funcție de perioada anului (Tabelul 5-6). Calendarul 

etapelor ciclului anual de viață variază de la o specie la alta și de la o populație a aceleiași specii la alta în 

diferite state membre. Prin urmare, este prudent să se facă referire la orientările naționale cu privire la lilieci și 

proiectele de energie eoliană, în cazul în care acestea sunt disponibile, sau la orientările UNEP/EUROBATS 

(Rodrigues et al. 2015) dacă nu există orientări naționale. O listă completă de documente naționale de 

orientare este prezentată în apendicele E. 

Tabelul 5-6 Gradul de risc asociat impactului asupra liliecilor în raport cu ciclul lor anual de viață (extras parțial din 
Rodrigues at al. 2015). 

Efect semnificativ 
probabil 

Sezonul de reproducere Sezonul de hibernare Primăvară/toamnă 

Construcție    

Pierderea și 
degradarea 
habitatului 

Scăzut până la ridicat, în 
funcție de proximitatea față de 
locurile de staționare diurnă 
sau înnoptare 

Ridicat, în funcție de 
proximitatea față de 
locurile de staționare 
diurnă sau înnoptare 

Scăzut (în special în 
cazul liliecilor migratori 
care se deplasează pe 
distanțe mari) 

Pierderea locurilor 
de staționare diurnă 
sau înnoptare 

Potențial ridicat sau foarte 
ridicat 

Potențial ridicat sau 
foarte ridicat 

Potențial ridicat (de 
exemplu, pierderea 
adăposturilor de 
împerechere) 

Funcționarea 
turbinelor 

   

Coliziune/mortalitate 
Scăzut până la ridicat, în 
funcție de specie 

Scăzut 
Ridicat până la foarte 
ridicat 

Pierderea sau 
modificarea 
coridoarelor de zbor 

Mediu Scăzut 

Scăzut. Migrația poate 
avea loc pe un front 
larg, însă trebuie avute 
în vedere efectele 
cumulative 

 

Abordările bazate pe risc utilizează date de referință pentru a identifica zonele de căutare a hranei și 

coridoarele de deplasare/migrație cu o activitate relativ intensă a liliecilor și cu o diversitate relativ mare de 

specii, împreună cu locurile importante de staționare diurnă sau înnoptare.  
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Previziunile privind mortalitatea liliecilor cauzată de coliziunile cu turbinele eoliene au fost, până în prezent, 

realizate în mare măsură mai degrabă pe baza unor studii de caz privind parcurile eoliene individuale, decât 

pe baza unor studii efectuate în mai multe situri. Acest lucru face dificilă studierea relațiilor fundamentale dintre 

factorii potențiali de risc (de exemplu, înălțimea turbinei, apropierea de suprafețele împădurite etc.) și ratele 

de deces, deoarece factorii de risc nu variază în cadrul siturilor (Mathews et al., 2016). Dezvoltarea și 

verificarea unor modele de risc teoretice, bazate pe habitat și distribuția speciilor reprezintă o „etapă următoare 

importantă” (Arnett, 2017), dar există în continuare provocări legate de lipsa de specificitate a habitatului pentru 

speciile cu risc ridicat. 

Anumite abordări utilizate pentru estimarea mortalității în rândul liliecilor și pentru stabilirea semnificației sunt 

analizate în Rodrigues et al. p. 38 (2015) și Laranjeiro et al. (2018). Printre acestea se numără modelele de 

distribuție a speciilor (SDM – species distribution models), modelele bazate pe individ82 (IBM – individual-

based models), modelele bazate pe populație și modelele bazate pe indici. O analiză cuprinzătoare a 

metodelor utilizate pentru estimarea mortalității este furnizată în Marques et al. 2018. Pot fi combinate mai 

mult de două abordări pentru a realiza o evaluare corespunzătoare; de exemplu, un model bazat pe individ 

utilizat pentru a estima rata mortalității provocate de coliziuni poate fi urmat de un model bazat pe populație 

pentru a evalua consecințele potențiale ale mortalității suplimentare asupra populației. Nu există niciun motiv 

pentru care nu pot fi utilizate alte abordări, dacă acestea au o bază logică sau empirică. 

Dificultățile tipice întâmpinate în evaluarea efectelor semnificative probabile asupra liliecilor care pot face 

necesară colectarea de date de referință suplimentare sau aplicarea principiului precauției sunt rezumate în 

Caseta 5-8. 

Caseta 5-8 Recomandări-cheie în ceea ce privește evaluarea semnificației efectelor asupra liliecilor 

Ansamblul efectelor 

• Dovezi limitate privind efectele turbinelor eoliene mici, de exemplu ale celor cu o înălțime a turnului mai mică de 18 m 

deasupra nivelului solului. 

• Dovezi limitate privind comportamentul liliecilor în jurul turbinelor (Natural England, 201483 și Mathews et al. 2016). Au 

fost raportate unele dovezi privind atracția (Behr et al., 2015), în special în prezența culorii roșii (Voigt et al. 2018). 

• Într-un parc eolian din Regatul Unit, activitatea liliecilor a prezentat o variabilitate extrem de ridicată, atât de la un an la 

altul, cât și în cadrul aceluiași an (Mathews et al., 2016). 

 

Coliziunea 

• Nu există nicio modalitate de a face predicții privind mortalitatea în rândul liliecilor înainte de construcție, abordările 

actuale concentrându-se mai degrabă pe studiile specifice sitului decât pe studii efectuate în mai multe situri, ceea ce 

face dificilă identificarea factorilor de risc (Mathews et al., 2016). Arnett et al. (2016) au identificat îmbunătățirea 

metodelor de predicție a mortalității în rândul liliecilor ca domeniu esențial pentru cercetările viitoare. 

• Este în continuare neclar dacă datele acustice din etapa anterioară construcției sunt în măsură să prezică în mod 

corect rata mortalității după finalizarea construcției (Arnett et al., 2013) și dacă evaluările actuale ale impactului asupra 

mediului reușesc sau nu să reducă riscul de mortalitate în rândul liliecilor în parcurile eoliene (Lintott et al. 2016).  

• Este posibil să existe și alte perioade cu risc ridicat în ciclul anual de viață al liliecilor, dar acestea să rămână 

neidentificate din cauza concentrării atenției asupra sfârșitului verii/toamnei, perioadă care coincide atât cu migrația de 

toamnă, cât și cu începutul perioadei presupuse de împerechere în cadrul multora dintre speciile studiate (Rydell et 

al., 2010; Rodrigues et al., 2015). 

• Este posibil ca protocoalele de căutare să nu identifice toate animalele moarte, deși tehnicile se îmbunătățesc, în 

special datorită utilizării câinilor84. Vătămările care permit liliecilor să se deplaseze în afara ariei tipice de căutare înainte 

să moară („decese criptice”) pot să însemne că estimările privind mortalitatea în rândul liliecilor sunt, în general, 

                                                      

82 A se vedea, de exemplu, Roemer et al. (2017) sau Rijkswaterstaat (2018) pentru proiectele offshore. 
83 Aceste orientări din partea Regatului Unit sunt înlocuite de Scottish Natural Heritage et al. (2019). 
84 Majoritatea metodelor utilizate pentru estimarea ratei mortalității sunt susținute de date provenite de la căutările de 
animale moarte efectuate în apropierea turbinelor eoliene. S-a constatat că eficiența căutătorilor și sfera de acoperire a 
studiului afectează precizia estimărilor mortalității (Reyes et al., 2016). Echipele de câini de căutare instruiți par să fie 
mai eficace și mai eficiente decât oamenii la identificarea liliecilor morți (Mathews et al., 2013, Mathews et al., 2016, 
Reyes et al., 2016). Acest lucru se datorează dificultăților întâmpinate la identificarea cadavrelor de lilieci, în special în 
zonele mlăștinoase și habitatele arabile în care stratul vegetal poate ascunde animalul mort. Indiferent dacă sunt găsite 
de persoane sau de câini, numărul de cadavre de lilieci ar fi o estimare minimă a ratei reale de deces din cauza 
condițiilor meteorologice (Mathews et al., 2016) și a faptului că multe dintre animalele moarte sunt consumate de 
necrofagi sau se descompun (Paula et al., 2015). 
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subestimate (Barclay et al., 2017). Cazurile de mortalitate cauzate de turbinele cu înălțimi mai mari ale nacelei/rotorului 

pot, de asemenea, să aibă loc în afara ariei de căutare și să nu fie detectate (Weber et al. 2018). 

• Există unele dovezi privind existența unei vulnerabilități la coliziune bazate pe gen și vârstă (Lehnert et al. 2014), dar 

acest aspect nu a fost constatat în toate studiile (Barclay et al., 2017, Mathews et al. 2016). Conform predicțiilor, 

efectele asupra populațiilor locale depind în mare măsură de structura de vârstă și de gen a animalelor moarte, prin 

urmare aceasta este o lacună importantă a datelor. 

• Sunt puțin numeroase estimările privind mortalitatea cauzată de proiectele de energie eoliană situate de-a lungul 

coridoarelor de migrație(Rydell et al., 2010a). 

• Efectele mortalității asupra populațiilor sunt foarte puțin înțelese (Weber et al. 2018, printre alții)85 86 87. 

 

Perturbări și strămutări 

• Există date empirice limitate în ceea ce privește semnificația perturbărilor și a strămutărilor, mai puțin în ceea ce 

privește locurile de staționare diurnă sau înnoptare. 

• Măsura în care parcurile eoliene pot antrena strămutarea liliecilor aflați în căutarea hranei este incertă, dar poate  fi 

importantă pentru numeroase specii și poate avea efecte asupra speciilor despre care nu se consideră că s-ar confrunta 

cu un risc ridicat de mortalitate (Barré et al. 2018). 

 

Efectul de barieră 

• Efectul de barieră cumulativ asupra liliecilor care migrează pe distanțe mari în scopul de a evita numeroase obstacole 

de-a lungul rutei lor de migrație rămâne în continuare neaprofundat. 

 

Pierderea și degradarea habitatului 

• Întinderea terenurilor legate din punct de vedere funcțional care se află în afara perimetrului unui sit Natura 2000 și 

care sunt necesare pentru menținerea sau readucerea unei specii la o stare corespunzătoare de conservare este 

necunoscută și variază de la o specie la alta (de exemplu, Apoznański et al. 2018). Cu toate acestea, după cum s-a 

menționat, majoritatea speciilor vulnerabile la riscul de coliziune nu se numără printre speciile menționate în anexa II. 

 

Pierderea coridoarelor de zbor și a locurilor de staționare diurnă sau înnoptare 

• Datele empirice privind importanța pierderii coridoarelor de zbor sunt limitate. 

• Turbinele eoliene pot influența populațiile dincolo de granițele naționale prin efectele asupra liliecilor migratori (Voigt et 

al., 2012; Lehnert et al., 2014). 

• Conectivitatea dintre zonele de reproducere și cele de iernare poate fi slăbită, deoarece densitatea cumulativă tot mai 

mare a proiectelor de energie eoliană perturbă rutele de migrație naționale și transfrontaliere (Berkhout et al., 2013). 

 

Pe scurt, o serie de recomandări-cheie privind evaluarea efectelor semnificative probabile asupra liliecilor sunt 

rezumate în Caseta 5-9. 

Caseta 5-9 Recomandări-cheie privind evaluarea semnificației efectelor asupra liliecilor 

• Definirea unor criterii de semnificație clare care să fie aliniate la obiectivele de conservare aferente liliecilor în cauză, 

să fie specifice contextului (de la caz la caz) și să fie fundamentate științific.  

                                                      

85 Acest lucru este deosebit de important deoarece unele autorități stabilesc limite ale mortalității care pot fi atribuite 
turbinelor aflate în funcțiune (de exemplu, Weber et al., 2018), în pofida faptului că impactul mortalității nu este cunoscut.  
86 În SUA, Frick et al. (2017) au utilizat modele de evaluare a liliacului „cărunt” (hoary bat), specia ucisă cel mai frecvent 
de turbine în America de Nord și au constatat că mortalitatea poate reduce drastic populația și spori riscul de dispariție a 
speciei. Cu toate acestea, în lipsa datelor de referință referitoare la populația de lilieci uciși (Natural England, 2014; 
Rodrigues et al., 2015), efectele turbinelor eoliene asupra populațiilor locale de lilieci nu pot fi separate de alte variabile 
(Rodrigues et al., 2015; Huso et al., 2014). Nici chiar unele proiecte de mare anvergură (cum ar fi cele realizate de 
Mathews et al., 2016) nu au fost în măsură să concluzioneze dacă există sau nu un impact asupra populațiilor locale sau 
naționale de lilieci. 
87 O provocare suplimentară se referă la utilizarea anumitor praguri (de exemplu, 1-5 % pentru păsări). Consiliul de Stat 
din Țările de Jos a declarat că „un prag de 1 % din mortalitatea anuală (care a fost utilizat pentru păsări) poate fi utilizat 
și pentru lilieci” (Heijligers et al. 2015). Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, nu există suficiente informații cu privire 
la dimensiunea populațiilor de lilieci și impactul posibil. În unele cazuri se aplică praguri (decizionale) arbitrare, de 
exemplu se utilizează pragul de maximum 2 cazuri de mortalitate în rândul liliecilor/turbină/an (Voight et al. 2015), deși 
acest lucru nu este neapărat în concordanță cu legislația națională și cu legislația UE, în special pentru speciile pe cale 
de dispariție (Voight et al. 2015). A se vedea rezumatul în Everaert J. (2017). 
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• Asigurarea disponibilității datelor, în special în ceea ce privește populațiile de lilieci, activitățile acestora, locurile lor de 

staționare diurnă sau înnoptare etc., în vederea fundamentării evaluărilor la nivel de plan sau a studiilor și evaluărilor 

detaliate specifice fiecărui proiect în parte. 

• Realizarea de investiții în cercetare pentru a acoperi lacunele în materie de cunoștințe, astfel cum sunt enumerate în 

Caseta 5-8. 

• Valorificarea disponibilității sporite a rapoartelor de monitorizare post-dezvoltare în vederea îmbunătățirii bazei de date. 

 

5.3.3 Măsuri de atenuare potențiale  

5.3.3.1 Introducere 

Prezenta secțiune oferă o imagine de ansamblu a posibilelor măsuri de atenuare care au fost propuse sau 

aplicate în ceea ce privește proiectele de energie eoliană și liliecii. Trebuie remarcat faptul că mortalitatea, cel 

mai semnificativ efect, nu este ușor de atenuat odată ce turbinele sunt în funcțiune. Există încă incertitudini în 

ceea ce privește măsura în care unele dintre măsurile enumerate vor evita sau vor reduce un efect 

semnificativ; restricționarea sau creșterea vitezelor de pornire a generatorului continuă să fie singura 

modalitate dovedită de a reduce mortalitatea în rândul liliecilor în cadrul parcurilor eoliene aflate în funcțiune 

(Arnett, 2017). 

Cu toate că macroamplasarea poate contribui la atenuarea riscului, aceasta constituie o provocare mai mare 

pentru lilieci, deoarece speciile de lilieci afectate cel mai mult tind să fie mai degrabă des întâlnite și răspândite 

pe o arie extinsă decât specifice unui anumit habitat. Prin urmare, măsura în care macroamplasarea poate 

juca, în practică, un rol în conservarea liliecilor nu este întru totul clară, deși macroamplasarea are cu siguranță 

calitățile sale în ceea ce privește evitarea zonelor cu caracteristici ale habitatului care sunt în mod clar mai 

atractive pentru lilieci.  

Următoarele secțiuni oferă o descriere succintă a măsurilor de atenuare posibile după alegerea 

amplasamentului pentru proiectul de energie eoliană. 

Tabelul 5-7 Posibile măsuri de atenuare pentru lilieci (E: evitare; R: reducere) 
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Microamplasarea: 
Dispunerea și 
amplasarea 
turbinei 

E/R E/R E/R E/R 

Proiectarea 
infrastructurii: 
Numărul 
turbinelor și 
specificațiile 
tehnice  

R  R R 

Planificare: 
Evitarea, 
reducerea sau 
eșalonarea 
activităților de 
construcție în 
perioadele 
sensibile din 
punct de vedere 
ecologic 

  E/R  

Reducerea 
activității și viteze 

R   R 
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de pornire: 
Programarea 
funcționării 
turbinei 

Măsuri de 
intimidare: Măsuri 
acustice și vizuale 

E/R   R 

 

5.3.3.2 Microamplasarea: Dispunerea și amplasarea turbinei 

Este esențial să se înțeleagă pe deplin amplasarea și utilizarea adăposturilor liliecilor, precum și activitatea lor 

de zbor de-a lungul întregii zone de influență a proiectului de energie eoliană, pentru a plasa turbinele în cel 

mai bun mod posibil și pentru a reduce la minimum efectele acestora. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea 

datelor colectate în urma studiilor de referință detaliate realizate într-un stadiu suficient de timpuriu în 

dezvoltarea proiectului pentru a influența ingineria și proiectarea inițială (FEED). Turbinele eoliene ar trebui 

amplasate departe de zonele care prezintă o activitate intensă a liliecilor sau de adăposturile acestora. 

Distanțele minime față de zonele împădurite și caracteristicile liniare (utilizate ca rute de deplasare) sunt 

menționate în orientările UNEP/EUROBATS și în unele orientări naționale88. 

5.3.3.3 Proiectarea infrastructurii: Numărul turbinelor și specificațiile tehnice (inclusiv 
sistemul de iluminare) 

Turbinele variază în mod considerabil ca înălțime și lungimea paletei. Mathew et al. (2016) au raportat un risc 

tot mai ridicat pentru lilieci al turbinelor cu rotoare de dimensiuni mai mari dintr-un parc eolian din 
Regatul Unit: fiecare creștere în metri a lungimii paletei a fost asociată cu o creștere de aproximativ 18 % 

(95 % intervale de încredere, de la 5 % până la 32 %) a probabilității producerii unui accident (pentru toate 

speciile). Există o corelație între dimensiunea rotorului și înălțimea stâlpului, dimensiunea rotorului fiind cel 

mai bun indicator. Turbinele mai înalte sunt corelate cu un număr mai mare de animale moarte, dar este posibil 

ca acest lucru să fie cauzat și de faptul că acestea sunt echipate cu rotoare de dimensiuni mai mari. Prin 

urmare, reducerea dimensiunii turnului, menținând în același timp dimensiunea rotorului, este puțin probabil 

să conducă la un număr mai mic de victime.  

Studiile anterioare au arătat că, în general, liliecii reacționează la lumina artificială pe timp de noapte în funcție 

de culoarea luminii emise, și că liliecii migratori în special manifestă fototaxie89 ca reacție la lumina verde. 

Cercetările sugerează prudență în aplicarea sistemului de iluminare aviatic de culoare roșie, în special în cazul 

turbinelor eoliene, întrucât lumina roșie poate atrage liliecii, ceea ce ar duce, în cele din urmă, la un risc de 

coliziune mai ridicat pentru liliecii migratori. Așadar, evitarea utilizării luminii roșii poate reduce numărul de 

accidente ale căror victime sunt liliecii; cu toate acestea, ar trebui luate în considerare, în acest caz, posibile 

conflicte cu standardele din domeniul aviației. 

5.3.3.4 Planificare: Evitarea, reducerea sau eșalonarea activităților de construcție în 
perioadele sensibile din punct de vedere ecologic 

Orientările UNEP/EUROBATS pentru luarea în considerare a liliecilor în proiectele de energie eoliană oferă o 

serie de recomandări cu privire la planificarea activităților de construcție: 

• evitarea apropierii de adăposturile pentru hibernare și pentru creșterea puilor ocupate și evitarea perioadei 

din an în care sunt acestea utilizate; 

• în general, evitarea momentului din zi și a perioadei din an în care liliecii sunt în căutarea activă a hranei și 

în care se deplasează; 

• eșalonarea activităților astfel încât întregul sit să nu fie supus perturbărilor în același timp; și/sau 

                                                      

88 De exemplu: cele mai recente orientări din Regatul Unit (2019), a se vedea: 
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf. 
Scottish Natural Heritage (2019). Bats and Onshore Wind Turbines: Survey, Assessment and Mitigation (Lilieci și turbine 
eoliene pe uscat: studiu, evaluare și atenuare). 
89 Deplasarea unui organism către sau dinspre o sursă de lumină. 

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
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• eșalonarea activităților astfel încât programul aferent anumitor activități perturbatoare sau construirii 

anumitor zone din cadrul proiectului să aibă loc atunci când liliecii sunt cel mai puțin sensibili la perturbări.  

 

Pentru ca aceste măsuri să fie eficace, este esențial să se înțeleagă pe deplin amplasarea și utilizarea 

adăposturilor liliecilor, precum și activitatea de zbor a acestora în întreaga zonă de influență a proiectului de 

energie eoliană. 

5.3.3.5 Reducerea activității și viteze de pornire: Programarea funcționării turbinei 

În mod normal, turbinele „se învârt liber” la viteze ale vântului mai mici decât viteza de pornire (cea mai mică 

viteză a vântului la care turbinele generează energie). Activitatea turbinelor poate fi redusă în trei moduri: a) 

pale poziționate în drapel (astfel încât să fie paralele cu vântul predominant, reducând în mod efectiv suprafața 

acestora); b) mărirea vitezei de pornire; și c) utilizarea unor metode pentru oprirea rotirii palelor la viteze mai 

mici ale vântului90 (Rodrigues et al., 2015; Arnett, 2017). Potrivit datelor provenite din Europa și America de 

Nord, reducerea activității și mărirea vitezelor de pornire sunt singurele modalități dovedite de reducere a 

mortalității provocate de coliziuni în rândul liliecilor (Rodrigues et al., 2015; Behr et al. 2017). 

Aceste metode sunt susținute în lucrarea mai recentă elaborată de Mathews et al. (2016) care recomandă 

limitarea rotației palelor turbinelor cât mai mult posibil sub viteza de pornire. Aceasta înseamnă că timpul de 

rotire a paletelor la viteze mici ale vântului poate fi redus fără a exista vreo pierdere de generare de energie. 

Viteza de pornire pentru un proiect de energie eoliană trebuie stabilită de la caz la caz, deoarece activitatea 

liliecilor este influențată de viteza vântului și alte variabile meteorologice și poate varia în mod semnificativ de 

la o specie la alta, de la un an la altul, de la un sit la altul, de la o țară la alta și de la o regiune la alta. Pentru 

ca aceste măsuri să fie eficiente, este esențial ca pragul vitezei de pornire pentru un proiect de energie eoliană 

să se bazeze pe date detaliate ale studiului de referință, colectate în conformitate cu cele mai recente orientări 

privind bunele practici (de exemplu, orientările UNEP/EUROBATS). În acest scop, datele privind activitatea 

liliecilor trebuie colectate în paralel cu variabilele de mediu, dintre care cea mai importantă este viteza vântului. 

Un grup de cercetători din Germania (Behr et al., 2018) a dezvoltat programe informatice gratuite 

(„ProBat 6.1”91) pentru a calcula algoritmii de reducere a activității pentru parcurile eoliene. Această aplicație 

este prezentată în Studiu de caz 5-2 de mai jos. Aceasta necesită date privind activitatea liliecilor înregistrate 

la nacela turbinelor aflate în funcțiune pentru a acoperi o perioadă de timp suficient de mare, inclusiv perioada 

principală în cursul căreia activitatea liliecilor este intensă. Aplicația calculează vitezele de pornire specifice 

turbinelor în vederea reducerii mortalității la un anumit nivel și oferă opțiunea de estimare a pierderii de venituri 

generate de reducerea activității. 

Radarul a fost utilizat în SUA pentru a declanșa reducerea activității în prezența păsărilor, în special a păsărilor 

de pradă mari. Această măsură s-a dovedit mai puțin adecvat în cazul liliecilor. Cu toate acestea, un proiect 

din vestul Statelor Unite ale Americii a instalat senzori cu infraroșu la intrarea într-un adăpost aflat într-o 

peșteră, care să se declanșeze atunci când liliecii ies din peșteră în timpul serii. Proiectul a utilizat inițial radarul 

pentru a evalua atât riscul asupra păsărilor, cât și pe cel asupra liliecilor la situl respectiv, dar acum se bazează 

în întregime pe datele provenite de la senzorii cu infraroșu pentru a stabili dacă să reducă sau nu funcționarea 

turbinelor eoliene pe timpul nopții92. Aceasta este o soluție cu consum scăzut și cu costuri reduse în cazul 

peșterilor cu un grad foarte variabil de ocupare. 

Studiu de caz 5-2: RENEBAT II și RENEBAT III/ProBat 

Programele de reducere a activității utilizează uneori doar viteza vântului sau viteza vântului și alte variabile. Proiectul 

RENEBAT a colectat date provenite din cercetările privind mortalitatea în rândul liliecilor și din activitatea acustică a 

liliecilor măsurată la nivelul nacelei pentru a testa algoritmii de restricționare pentru turbinele identificate anterior ca 

                                                      

90 Se preferă palele poziționate în drapel; frânarea (oprirea completă a paletelor) se utilizează în caz de urgență, însă o 
utilizare repetată ar deteriora turbina. 
91 http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml. 
92 Cercetarea privind utilizarea tehnologiei cu infraroșu pentru gestionarea proactivă a adăposturilor liliecilor a fost 
prezentată în cadrul reuniunii anuale a diviziei de vest a Wildlife Society (februarie 2019) și este rezumată aici: 
https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/. 

http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml
https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/
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prezentând un risc ridicat. Șaisprezece turbine au fost puse în funcțiune cu și fără programe de reducere a activității 

(alternând fiecare săptămână cu o perioadă de 14 săptămâni). Scopul a fost reducerea mortalității prin reducerea 

activității (operațiune „prietenoasă pentru lilieci”) până la 0,012 cazuri de mortalitate pe turbină pe noapte (echivalentul a 

două cazuri de mortalitate pe turbină pe an). De asemenea, operațiunea „prietenoasă pentru lilieci” a inclus un histerezis93 

de 0,5 ms-1, destinat să reducă uzura componentelor turbinelor prin reducerea numărului de cazuri de funcționare la 

viteză minimă. 

 

În timpul experimentului, zona de sub turbine a fost cercetată zilnic în căutarea eventualelor cadavre de animale, iar 

activitatea acustică a fost eșantionată în permanență la nivelul nacelei. În total, în timpul celor șapte săptămâni de 

funcționare „normală” s-au constatat 21 de cazuri de mortalitate în rândul liliecilor și trei cadavre de lilieci au fost găsite 

în timpul celor șapte săptămâni în cursul cărora turbinele eoliene au funcționat în modul „prietenos pentru lilieci”. Rata 

medie de coliziune calculată pe baza căutărilor de animale moarte (corectată ținând cont de eliminarea acestora de către 

necrofagi și de eficiența căutărilor) a fost de 0,064 cazuri de mortalitate în rândul liliecilor pe turbină eoliană pe noapte 

pentru nopțile cu funcționare „normală” și de 0,010 pentru nopțile cu funcționare „prietenoasă pentru lilieci”. Astfel, rata 

reală a mortalității în timpul operațiunii „prietenoase pentru lilieci” era doar marginal diferită de valoarea țintă de 

0,012 lilieci morți pe turbină eoliană pe noapte. A fost calculată pierderea efectivă de producție de energie în timpul 

operațiunii „prietenoase pentru lilieci”, la fel ca și pierderea preconizată în perioadele cu funcționare „normală” dacă 

turbinele ar fi funcționat în modul „prietenos pentru lilieci”: rezultatul a fost o pierdere medie de 2,1 % din producția anuală 

de energie eoliană pentru 2012. Întrucât turbinele eoliene selectate pentru experiment au avut un risc de coliziune 

deosebit de ridicat, valoarea pentru un număr de turbine eoliene selectate aleatoriu(70 de turbine în eșantionul din 2008) 

a fost mai mică: în medie de 1,8 %. Dacă nu s-a utilizat un histerezis, această valoare a scăzut la 1,4 %. Astfel, modelele 

statistice au putut să prevadă, cu un grad ridicat de precizie, ratele mortalității cauzate de turbinele eoliene din eșantion 

și s-a demonstrat că algoritmii de reducere a activității „prietenoși pentru lilieci” reduc riscul de coliziune rezidual la o 

valoare prestabilită cu un nivel ridicat de precizie. 

  

Programul informatic (ProBat) este acum disponibil pentru utilizare pe întreg teritoriul Germaniei și constituie o obligație 

în unele state federale. Acesta ia în considerare variațiile regionale, include un anumit grad de diferențiere între specii 

din punctul de vedere al riscului de coliziune94 și poate accepta trei modele diferite de date de detectare a liliecilor. 

Aplicabilitatea/precizia sa în alte zone ale Europei (și la un evantai mai larg de specii și de date privind activitatea liliecilor) 

ar trebui să fie testată. De asemenea, dimensiunile turbinelor și ale rotoarelor pe care a fost testat sistemul au fost relativ 

mici în comparație cu dimensiunile obișnuite ale noilor instalații de turbine și, prin urmare, aplicabilitatea în cazul 

instalațiilor mai mari trebuie, de asemenea, verificată. 

Sursă: Behr et al 2015, 2018; Weber et al. 2018 

 

5.3.3.6 Măsuri de intimidare: Măsuri acustice 

Ultrasunetele au fost utilizate ca instrument de atenuare pentru a ține liliecii la distanță de turbine și, prin 

urmare, pentru a reduce mortalitatea95. Arnett et al.(2013) furnizează dovezi potrivit cărora transmisiile cu 

ultrasunete în bandă largă pot reduce numărul de cazuri de mortalitate în rândul liliecilor prin descurajarea 

apropierii liliecilor de sursele de zgomot. Eficacitatea dispozitivelor de intimidare cu ultrasunete studiate în 

perioada respectivă a fost limitată din cauza distanței și a zonei în care pot fi emise ultrasunetele, în parte ca 

urmare a atenuării acustice rapide a acestora în condiții de umiditate.  

De atunci, în SUA au fost dezvoltate dispozitive de intimidare mai eficace, care vor fi în curând disponibile 

comercial (a se vedea Studiu de caz 5-3). 

Studiu de caz 5-3: Utilizarea dispozitivelor acustice cu ultrasunete ca tehnică de intimidare a liliecilor 

Echipa responsabilă cu programele de energie eoliană din cadrul organizației Bat Conservation International, în 

colaborare cu Universitatea de Stat din Texas, a efectuat cercetări pentru a testa eficacitatea dispozitivelor acustice cu 

                                                      

93 Aceasta înseamnă că, în perioadele cu o viteză de pornire „prietenoasă pentru lilieci”, de exemplu, de 5,0 ms-1, 
rotoarele s-au oprit atunci când viteza vântului a scăzut sub 5,0 ms-1, dar au început să se rotească din nou doar atunci 
când viteza vântului a depășit 5,5 ms-1. 
94 În cazul liliacului pitic al lui Nathusius (P. nathusii), s-a observat un model de activitate diferit față de alte specii de 

lilieci sub diferite aspecte (distribuția activității în timpul nopții și pe parcursul anului, precum și corelarea activități i cu 
viteza vântului), pe care Weber et al. (2018) l-au considerat a se datora (probabil) comportamentului migrator. 
95 http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents. 

http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents
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ultrasunete montate chiar pe turbinele eoliene. Funcționalitatea se bazează pe ipoteza că dispozitivele acustice cu 

ultrasunete „bruiază” ecolocația liliecilor sau fac ca spațiul aerian din jurul turbinei să fie dezagreabil din punct de vedere 

auditiv, ținând astfel liliecii departe de paletele potențial periculoase ale turbinelor aflate în rotație. Dispozitivele acustice 

cu ultrasunete emit un zgomot puternic, de înaltă frecvență, care se suprapune cu semnalele pe care le utilizează liliecii 

pentru a se deplasa și a captura prada. 

 

Instalația Duke Energy din sudul Texasului cuprinde 255 de turbine eoliene (Vestas V-110, 2 megawați), reglate la viteza 

de pornire a producătorului (3,5 m/s). 16 turbine eoliene au fost monitorizate în fiecare noapte: opt turbine de control și 

opt turbine de tratare, repartizate aleatoriu în fiecare noapte. În anii 2017 și 2018, în perioada cuprinsă între 31 iulie și 

30 octombrie, s-au efectuat operațiuni de căutare a animalelor moarte pe parcele de căutare cu o rază de 100 de metri. 

 

În 2017, au existat 303 noi cazuri de lilieci morți din șapte specii (78 % lilieci mexicani fără coadă). Un număr aproape 

dublu de victime s-a înregistrat în zonele de control (65 % control; 35 % tratare). Situația a fost similară în 2018: 325 de 

noi cazuri de lilieci morți din cinci specii (77 % lilieci mexicani fără coadă). Victimele au fost distribuite în mod similar: 

68 % control; 32 % tratare. Combinarea rezultatelor a indicat că dispozitivele acustice cu ultrasunete au avut un efect 

semnificativ din punct de vedere statistic asupra mortalității în rândul liliecilor, cu o reducere de 50 % a numărului total 

de animale moarte. 

 

Analiza specifică speciei a arătat că, pentru anumite specii, numărul de animale moarte a fost redus în mod semnificativ, 

de exemplu, în cazul liliacului mexican fără coadă (o reducere de 54 %) și a liliacului „cărunt” (o reducere de 78 %). Cu 

toate acestea, alte specii nu au părut să reacționeze în același mod. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a se 

îmbunătăți eficacitatea specifică la nivel de specie. De asemenea, ar trebui să se testeze aplicabilitatea/precizia în alte 

părți ale lumii, de exemplu, în Europa, precum și asupra unui evantai mai larg de specii și de date privind activitatea 

liliecilor. 

Mai multe informații sunt disponibile accesând următoarele linkuri sau la cerere, la NRG Systems96: 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic  

https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems  

https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-

54-percent-at-texas-wind-energy-facility/  

 

Dispozitivele acustice de intimidare sunt incluse ca un instrument potențial, dar persistă unele preocupări cu 

privire la eficacitatea și utilizarea acestora. Acestea pot avea utilizări în locuri specifice și pentru anumite specii, 

însă cercetările se află încă într-un stadiu incipient și încă nu este clar dacă pot reduce suficient mortalitatea 

în cazul aplicării în situații reale. În plus, acestea pot avea consecințe neintenționate (cum ar fi o atracție 

inițială), ceea ce le-ar limita utilitatea. De asemenea, ar trebui evaluat efectul perturbator al acestor dispozitive 

de intimidare. 

Alte preocupări includ nevoia de întreținere periodică și de testare pentru a se asigura că nu există nicio lacună 

în ceea ce privește intimidarea și capacitatea oricărui dispozitiv de intimidare de a proteja în mod adecvat 

întreaga arie baleiată de rotor într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor. Astfel cum s-a menționat 

în studiul de caz, nu toate speciile reacționează la dispozitivele de intimidare. În plus, efectele asupra altor 

specii sălbatice nu sunt înțelese deocamdată. Din toate aceste motive, este necesară continuarea cercetărilor 

înainte ca utilizarea instrumentelor acustice de intimidare să devină o practică curentă. 

5.4 Păsări 

5.4.1 Introducere 

Impactul potențial al proiectelor de energie eoliană asupra păsărilor a fost studiat pe larg în interiorul și în afara 

UE. Prin urmare, există numeroase documente naționale de orientare referitoare la păsări și la proiectele de 

energie eoliană care prezintă în detaliu metodele adecvate de colectare a datelor de referință.  

Datele de referință în sprijinul unei evaluări a semnificației ar trebui colectate utilizând metode standardizate 

(Bissy et al.; 2000) sau recomandările naționale de orientare, dacă acestea sunt cele mai bune metode 

disponibile. O analiză cuprinzătoare a metodelor de studiu a fost publicată de Smallwood (2017). Exemple ale 

                                                      

96 NRG Systems este o firmă proiectantă și producătoare de tehnologii inteligente pentru o gamă largă de aplicații 
eoliene, solare și meteorologice. 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic
https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
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studiilor de referință sunt rezumate în Caseta 5-10. În unele cazuri, metodele pot fi combinate pentru a descrie 

cu precizie condițiile de referință. De exemplu, o evaluare a riscului de coliziune al pelicanilor generat de un 

proiect de energie eoliană s-a bazat pe o combinație de observații radar și observații directe din punctele de 

observare (Studiu de caz 5-4).  

Caseta 5-10 Exemplu de studiu de referință onshore pentru păsări 

• Studii din punctele de observare – pentru identificarea speciilor, a comportamentului de zbor, a direcției și a înălțimii 

de zbor. 

• Studii cu ajutorul transectelor – pentru identificarea speciilor și a distribuției și pentru estimarea abundenței. Aceste 

studii pot fi generale și/sau axate pe anumite specii sau grupuri de specii, cum ar fi păsările răpitoare sau speciile 

nocturne. 

• Numărători indirecte – activitatea păsărilor poate fi măsurată în mod indirect, de exemplu prin numărarea 

excrementelor. 

• Imagistică în infraroșu și termică – pentru identificarea activității nocturne. 

• Tehnologie de urmărire – telemetria radio și datele de urmărire prin satelit pot furniza măsurători ale activității păsărilor, 

ale comportamentului de zbor, ale direcției și ale înălțimii de zbor. Acestea sunt mult mai precise decât observațiile 

vizuale (Studiu de caz 5-7). 

• Radar – utilizarea sistemelor radar pentru estimarea abundenței totale a păsărilor, a direcției și a înălțimii de zbor, în 

special în cazul unei potențiale prezențe în număr mare a păsărilor migratoare. Utilizat în combinație cu observația 

vizuală pentru identificarea speciilor. 

 
 

Studiu de caz 5-4 Combinarea observațiilor radar cu cele directe pentru estimarea riscului de 
coliziune pentru pelicani în cadrul unui parc eolian propus din Cape West Coast, Africa de Sud 

Problemă: 

Proasta amplasare a parcurilor eoliene de mari dimensiuni are un efect negativ asupra populațiilor locale de păsări și, 

prin urmare, este necesară o modelare specifică pentru estimarea unor efectelor semnificative probabile. Datele de zbor 

tridimensionale imperfecte conduc adesea la efectuarea unor evaluări eronate în etapa de preconstrucție ale riscului de 

coliziune a păsărilor în apropierea proiectelor de energie eoliană. Datele de observare directă au indicat faptul că pelicani i 

comuni, Pelecanus onocrotalus, zburau în mod regulat în zona propusă pentru dezvoltarea proiectului de energie eoliană, 

posibil la înălțimea ariei baleiate a rotorului. Un model preliminar de risc bazat pe observațiile inițiale a constatat existența 

unui risc de coliziune semnificativ pentru pelicanii comuni. 

 

Abordare și concluzii: 

Metodele bazate pe utilizarea radarului și cele bazate pe observarea directă au fost utilizate pentru a cuantifica zborurile 

pelicanului comun în vecinătatea unui parc eolian planificat din Cape West Coast, Africa de Sud, iar riscul de coliziune 

cu turbina a fost modelat în diferite scenarii. Rezultatele modelului au fost combinate cu datele demografice preexistente 

pentru a evalua posibila influență a parcului eolian asupra populației de pelicani și pentru a examina opțiunile de atenuare. 

S-au înregistrat deplasări importante ale pelicanului comun în zona propusă pentru dezvoltarea parcului eolian, care 

coincid cu ciclul de reproducere al coloniei din apropiere și care sunt asociate cu zborurile către zonele de hrănire situate 

la aproximativ 50 km. Pelicanii au fost expuși riscului de coliziune la o rată medie de 2,02 zboruri cu risc ridicat.h-1 

(Jenkins, 2018). Rutele pelicanilor au fost considerate zboruri cu risc ridicat dacă includeau puncte situate în aria baleiată 

de tampon a rotorului (buffered rotor sweep – BRS) a oricărei (oricăror) turbine planificate. Riscul s-a limitat la orele de 

pe timpul zilei și a fost cel mai ridicat în mijlocul zilei și în condiții de vânt puternic dinspre nord-vest, iar 82 % din zborurile 

cu risc ridicat s-au concentrat în doar cinci dintre cele 35 de amplasamente propuse ale turbinelor. Ratele medii estimate 

ale mortalității (22 de decese pe an, 95 % încredere, cu viteze medii ale păsărilor și ale paletelor și rate de evitare de 

95 %) nu au fost sustenabile, ceea ce a dus la o rată negativă de creștere a populației de pelicani. Modelele au sugerat 

că eliminarea din proiect a celor cinci turbine cu riscul cel mai ridicat sau introducerea unui regim de reducere a activității 

care să oprească cel puțin aceste turbine la orele de vârf ale traficului ar putea, teoretic, să reducă efectele la niveluri 

controlabile. Cu toate acestea, în ciuda volumelor mari de date de înaltă calitate utilizate în analizele lui Jenkins (2018), 

modelul de risc de coliziune rămâne compromis din cauza ipotezelor netestate referitoare la ratele de evitare a pelicanilor 

și a incertitudinilor legate de dinamica existentă a populației de pelicani.  

 

Figura 5-3 prezintă toate rutele de zbor ale pelicanului comun înregistrate de radar pe întreaga perioadă a studiului, 

reprezentate pe o hartă a planului proiectului actual, zborurile cu grad ridicat de risc (cele care se intersectează cu BRS) 

fiind marcate cu roșu, iar amplasamentele turbinelor fiind codificate pe culori în funcție de riscul de coliziune preconizat. 

Un total de 407 efective de pelicani comuni au fost urmărite în cadrul proiectului de energie eoliană propus, și anume un 

total de 4 539 de păsări. Aproximativ 80 % din pelicani au străbătut direct zona în care se preconiza amplasarea 

proiectului de energie eoliană. Utilizarea radarelor a mărit puternic rezoluția spațială a acestor date și a permis, în 
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consecință, o interogare statistică mai riguroasă. Datele pot fi considerate a fi mult mai precise și sunt prezentate cu o 

încredere mult mai mare decât dacă s-ar utiliza doar datele provenite din observarea direct. 

 

 
Figura 5-3 Rutele de zbor ale pelicanilor înregistrate de radar pe întreaga perioadă a studiului 

Sursă: Jenkins et al. (2018) 

  

5.4.2 Tipuri de impact 

5.4.2.1 Care sunt principalele tipuri de impact? 

Impactul proiectelor de energie eoliană asupra păsărilor a fost studiat pe larg (Langston și Pullen, 2003; 

Perrow, 2017) și este rezumat în Caseta 5-11. Relația dintre acest impact și ciclul de viață al proiectului este 

evidențiată în Tabelul 5-8. Fiecare tip de impact are potențialul de a influența ratele de supraviețuire și succesul 

reproductiv al indivizilor, ceea ce poate duce la modificări la nivelul parametrilor demografici ai unei populații, 

al căror rezultat poate fi o modificare măsurabilă a dimensiunii populației. 

Caseta 5-11 Tipuri de impact asupra păsărilor avute de obicei în vedere în cadrul unei evaluări 
efectuate cu privire la un plan sau proiect de energie eoliană 

• Coliziunea: interacțiunea mortală dintre păsările aflate în zbor și structurile de turbine eoliene. 

• Perturbarea și strămutarea: modificările comportamentului păsărilor pot conduce la pierderea habitatului și, eventual, 

la un succes reproductiv mai scăzut (Dahl et al., 2012), dar sunt puține studiile care evaluează dacă există sau nu un 

efect asupra populației. Strămutările pot fi măsurabile la o distanță de maximum 200 m de turbine, dar pot ajunge și la 

peste 800 m pentru anumite specii (Hötker 2017; Marques et al., 2019). În ceea ce privește turbinele mici și izolate, 

este mai puțin probabil să apară efecte de strămutare (Minderman et al., 2012). 

• Efectul de barieră: o zonă impenetrabilă care, pentru că trebuie ocolită, implică parcurgerea unor distanțe de zbor 

suplimentare și un consum mai mare de energie. 

• Pierderea și degradarea habitatului: eliminarea, fragmentarea sau deteriorarea habitatului de sprijin pe care păsările l-

ar utiliza în mod normal. Există dovezi potrivit cărora aceste pierderi și degradări ale habitatului pot duce la modificări 

măsurabile ale populației (Pearce-Higgins et al. 2012, Steinborn et al. 2011). 
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• Efecte indirecte: de exemplu, modificările în ceea ce privește abundența și disponibilitatea prăzii pot fi directe sau 

mediate de modificări la nivelul habitatelor. Acestea pot fi pozitive (Lindeboom et al., 2011) sau negative (Harwood et 

al., 2017), însă există dovezi insuficiente cu privire la efectul lor asupra populației de păsări. Păsările moarte în urma 

accidentelor provocate de turbinele eoliene pot atrage alte specii de păsări (necrofagi, păsări de pradă). 

 

Tabelul 5-8: Relația dintre tipurile de impact asupra păsărilor și ciclul de viață al proiectelor de energie eoliană onshore. 

Tipuri de impact Etapa proiectului 
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Pierderea și degradarea 
habitatului 

 X X X X 

Perturbări și strămutări X X X X X 

Fragmentarea habitatului  X X X  

Coliziunea   X X  

Efectul de barieră  X X X  

Efecte indirecte X X X X X 

 

5.4.2.2 Cum este evaluată semnificația? 

Efectele semnificative probabile ale proiectelor de energie eoliană asupra păsărilor sunt, în general, evaluate 

în cadrul unui proces în două etape care implică cuantificarea magnitudinii efectelor prin prisma mortalității 

păsărilor, urmată de o evaluare a modificărilor survenite la nivelul populației în raport cu obiectivele de 

conservare ale sitului în cauză. 

Factorii biologici, de mediu și legați de concepția planurilor sau a proiectelor pot influența semnificația efectelor. 

Factorii luați de regulă în considerare atât la elaborarea metodelor de colectare a datelor de referință, cât și la 

evaluarea semnificației în ceea ce privește proiectele de energie eoliană și păsările sunt rezumați în 

Caseta 5-12. 



 

Orientări privind proiectele de energie eoliană și legislația UE privind natura 219  

Caseta 5-12: Factori care influențează colectarea datelor de referință și evaluarea semnificației  

Ansamblul efectelor 

• Speciile de păsări cu o durată lungă de viață, cu o creștere lentă a populației, care adoptă strategia k, de exemplu 

păsările mari de pradă și păsările marine, sunt mai vulnerabile în comparație cu speciile de mici dimensiuni, cu durată 

scurtă de viață, care adoptă strategia r, de exemplu paseriformele. 

• Populațiile reduse și amenințate (de exemplu, speciile menționate în anexa I) sunt mai vulnerabile la alte surse de 

mortalitate decât populațiile numeroase, al căror număr este stabil sau în creștere. 

• Ca un corolar, proximitatea ariilor de protecție specială – desemnate astfel ca urmare a prezenței acestor 

specii – constituie un factor important care influențează impactul (Marx, 2018). 

 

Coliziunea 

• Morfologia (de exemplu, dimensiunea corpului, dimensiunea și forma aripilor) și comportamentul păsărilor (de exemplu, 

zborul planat)97. 

• Abundența și caracterul sezonier, de exemplu locurile în care se adună un număr mare de specii, cum ar fi zonele 

umede și zonele cu obstacole pe rutele de migrație. 

• Deplasări: păsările rezidente sunt expuse unui risc mai mare decât cele care migrează în mod activ. 

• Comportamentul de evitare și comportamentul care determină o apropiere prelungită de turbine. 

• Viteza de zbor (care afectează, în mod evident, riscul de coliziune). 

• Altitudinea de zbor (riscul de a se ciocni de palete). 

• Zborul nocturn (risc crescut pe timp de noapte). 

• Zboruri în condiții meteorologice nefavorabile (risc crescut pe timp de ceață). 

• Dimensiunea turbinelor [adesea legată de capacitate (MW)], diametrul rotorului turbinei eoliene (aria baleiată – zona 

de risc), amplasarea și configurația proiectului de energie eoliană (Thaxter et al., 2017). 

• Sistemul de iluminare al infrastructurii. 

• Topografia, de exemplu siturile cu altitudine ridicată și partea ferită de vânt a crestelor în raport cu vântul predominant 

(de Lucas & Perrow, 2017). 

 

Perturbări și strămutări 

• Înălțimea turbinei și diametrul rotorului turbinei eoliene (aria baleiată – zona de risc). 

• Topografia și deschiderea peisajului. 

• Sensibilitatea la perturbări variază considerabil între grupurile taxonomice, dar și în cadrul acestora. De exemplu, unele 

păsări de pradă sunt deosebit de sensibile, în timp ce altele sunt mult mai puțin sensibile. De asemenea, este posibil 

ca unele paseriforme care migrează pe timp de noapte să fie deosebit de sensibile (și la coliziune). 

• Caracterul sezonier: în ceea ce privește proiectele de energie eoliană onshore, se observă o mai mare evitare a 

parcurilor eoliene în afara sezonului de reproducere (Villegas-Patraca et al. 2012, Hötker 2017). 

 

Efectul de barieră 

• Caracterul sezonier: costul ridicat al ocolirilor repetate ale unui proiect de energie eoliană de către păsările aflate în 

perioada de reproducere care se deplasează între cuiburi și zonele de căutare a hranei poate fi net superior costurilor 

energetice asociate efectului de barieră al păsărilor migratoare care ocolesc un proiect de energie eoliană. 

• Efectele cumulative ale planului și/sau proiectului: este puțin probabil ca un singur proiect de energie eoliană să 

genereze costuri energetice suplimentare semnificative pentru păsări ca urmare a unui efect de barieră. 

 

Pierderea și degradarea habitatului 

• Gradul de flexibilitate a unei specii în ceea ce privește utilizarea habitatului și măsura în care acesta poate reacționa 

la modificările survenite în condițiile de habitat. 

• Dimensiunea și complexitatea amprentei la sol a planului sau a proiectului. 

 

Efecte indirecte 

• Sensibilitatea și vulnerabilitatea habitatelor și a speciilor de pradă în raport cu activitățile de dezvoltare de proiecte de 

energie eoliană. 

 

                                                      

97 De exemplu, vulturii sunt, de regulă, păsări de pradă cu zbor planat ai căror ochi sunt orientați spre suprafața de sub ei 
pentru a putea scana zona în căutarea cadavrelor de animale ei nu se uită în jur și, prin urmare, sunt foarte vulnerabili la 
coliziuni. 
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Un exemplu al modului în care se aplică un prag de semnificație și la ce scară spațială este ilustrat în Studiu 

de caz 5-5 pentru regiunea Flandra (Belgia). 

O abordare mai solidă în ceea ce privește stabilirea semnificației constă în utilizarea modelelor matematice 

pentru a estima mortalitatea și modificările demografice de-a lungul timpului. Cu toate acestea, modelarea 

este mai dificil de aplicat în cazul proiectelor individuale. În plus, o interpretare atentă este întotdeauna 

necesară în modelare, deoarece modelele sunt o simplificare a realității. Se recomandă validarea modelelor 

prin măsurarea efectelor reale pe teren.  

Abordările utilizate deseori pentru estimarea mortalității păsărilor și pentru stabilirea semnificației sunt 

analizate în Laranjeiro et al. (2018) și sintetizate în Tabelul 5-9. Pot fi combinate cel puțin două abordări pentru 

a fundamenta evaluarea, de exemplu un model de risc de coliziune (CRM) poate fi utilizat pentru a estima 

mortalitatea păsărilor, care poate fi apoi supusă unei analize a viabilității populației (PVA) pentru a evalua 

consecințele potențiale ale creșterii mortalității asupra populației. Nu există niciun motiv pentru care nu pot fi 

utilizate și alte abordări decât cele menționate mai jos, atâta timp cât acestea au o bază logică sau empirică. 

Dintre efectele semnificative probabile asupra păsărilor, în general numai pierderea și degradarea habitatelor, 

mortalitatea provocată de coliziuni și strămutările și perturbările sunt evaluate foarte detaliat.  

Evaluarea pierderii habitatelor se bazează pe suprafața pierdută sau degradată (a se vedea capitolul 5.2). 

Semnificația pierderii habitatelor, fie prin pierdere directă, fie indirect, prin perturbări și strămutări, poate fi 

evaluată prin atribuirea unui punctaj flexibilității demonstrate de o specie în ceea ce privește utilizarea 

habitatului (sau specializarea habitatului) ca o indicație inițială a probabilității mortalității în cadrul speciei 

respective ca urmare a acestui lucru.  

În vederea cuantificării riscului de coliziune a păsărilor, 98 se utilizează modele de risc de coliziune (CRM) care 

folosesc drept parametri specificațiile tehnice ale turbinelor, morfologia păsărilor și variabilele care descriu 

activitatea de zbor a păsărilor. Modelele de risc de coliziune, de exemplu, modelul Band (Band 2007 și 2012), 

oferă o estimare a numărului potențial de coliziuni ale păsărilor care s-ar putea produce într-un parc eolian 

propus, presupunând că păsările nu fac nimic să evite coliziunea cu turbinele eoliene. Pentru a obține estimări 

realiste ale riscurilor, modelarea riscului de coliziune este ulterior corectată pentru a se lua în considerare 

reacțiile comportamentale ale păsărilor la prezența parcurilor eoliene, utilizându-se rate de evitare. Cu toate 

acestea, în practică, și acestea lasă loc erorii și variabilității în ceea ce privește atât datele utilizate, cât și 

modelul propriu-zis (Cook et al., 2014), mai degrabă decât pur și simplu comportamentului de evitare în sine.  

Cu toate că există puține cazuri de rate de evitare derivate în mod empiric (Perrow, 2017), se dezbate aprins 

despre cum ar putea fi aplicate rate de evitare derivate în mod empiric în cadrul modelului Band. Discrepanțele 

dintre previziunile modelate și ratele de coliziune observate (de Lucas et al. 2008, Ferrer et al. 2011) subliniază 

nevoia de a interpreta cu prudență rezultatele modelelor de risc de coliziune și necesitatea de a îngloba 

parametri legați de comportamentul păsărilor care să fie realiști din punct de vedere biologic în modelele de 

risc de coliziune. 

Se știe că au loc efecte de barieră (Hötker, 2017), iar acestea trebuie luate în considerare în orice evaluare a 

efectelor semnificative. Cu toate acestea, există puține dovezi ale unor efecte măsurabile, deși, în unele 

scenarii cumulative, acest lucru ar putea genera efecte la scară demografică (Masden et al., 2009). 

Tabelul 5-9: Abordări utilizate în evaluarea mortalității păsărilor99 

Abordarea 
Pierderea și 
degradarea 
habitatului 

Coliziunea 
Perturbări și 
strămutări 

Efectul de 
barieră 

Modele de risc de 
coliziune (CRM) 

 
X 

  

Modele de 
distribuție a 
speciilor (SDM) 

 
X 

  

                                                      

98 A se vedea analiza tipurilor de modele realizată de Willmott et al. (2012), Grünkorn et al. 2016, Masden și Cook (2016) 
și Smales (2017). 
99 A se vedea analiza efectuată de Laranjeiro et al. (2018) pentru exemple specifice. 
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Modele bazate pe 
individ (IBM) 

 
X X X 

Modele bazate pe 
populație 

X X X X 

Modele bazate pe 
indici100 

X X X X 

 

Studiu de caz 5-5: Abordarea evaluării semnificației în raport cu păsările și cu energia eoliană în 
Flandra (Belgia) 

Mortalitatea anuală este mortalitatea actuală estimată din cauze naturale și antropogene (fără mortalitatea suplimentară 

legată de parcurile eoliene planificate sau de liniile de alimentare cu energie electrică) și este calculată, de regulă, pe 

baza ratelor mortalității raportate în literatura de specialitate (de exemplu, pe baza datelor privind păsările de pe site-ul 

web al BTO101) și a informațiilor privind dimensiunea populațiilor locale/regionale ale speciilor evaluate. 

 

Pentru a stabili un efect potențial semnificativ de mortalitate asupra populațiilor unei anumite specii, se aplică criteriul de 

1 % mortalitate anuală pentru speciile care pot fi efectiv afectate, dacă: 

 

 specia are o populație locală (subregională) semnificativă la nivelul regiunii Flandra (și anume > 2 % din totalul 

populației regionale) și 

 există suficiente date cantitative cu privire la dimensiunea populației speciei.  

 

Pentru speciile abundente cu o stare de conservare favorabilă, pragul poate fi de maximum 5 %. 

 

Aceste praguri se aplică la o scară subregională care, pentru Flandra, înseamnă următoarele: 

• În ceea ce privește păsările de apă și pescărușii care iernează, cu excepția cazului în care sunt disponibile date fiabile 

la scară regională, efectul cumulativ este evaluat la scară subregională și mai exact la nivelul subpopulațiilor; aceste 

subpopulații la scară subregională (locală) au fost identificate pe baza unor „zone conectate din punct de vedere 

ecologic” (a se vedea Figura 5-4). 

• În ceea ce privește păsările aflate în perioada de reproducere, efectele cumulative sunt, de asemenea, evaluate la 

scară subregională sau, dacă este necesar, la scară locală (și anume, situl Natura 2000). 

• În ceea ce privește păsările migratoare, efectele cumulative sunt evaluate la scara coridoarelor de migrație 

subregionale (populația estimată care migrează pe acest coridor de migrație). 

 

Excepțiile includ cazurile în care nu sunt disponibile suficiente date pentru evaluarea cantitativă a efectelor, și anume 

pentru anumite specii de păsări și aproape toate speciile de lilieci. În aceste cazuri se efectuează o evaluare mai calitativă, 

bazată dacă este posibil și pe datele cantitative (disponibile), dar și pe opinia experților. Alte excepții includ cazurile în 

care un model detaliat al efectului asupra populației este utilizat cu un rezultat diferit, dar până în prezent acesta nu a 

fost aplicat în Flandra.  

                                                      

100 Pot fi utile atunci când datele sunt insuficiente (Laranjeiro et al., 2018) pentru a fundamenta o evaluare bazată pe 

riscuri. 
101 British Trust for Ornithology, a se vedea https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts. 
 

https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts
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Figura 5-4: Subpopulații identificate de păsări de apă și de pescăruși care iernează, la scară subregională (locală) în 
Flandra  

Sursă: Everaert, J. (2017) 

 

Utilizarea modelelor bazate pe populație în evaluarea efectelor semnificative a fost analizată în Green et al. 

(2016), O'Brien et al., (2017) și Smales (2017). Analiza viabilității populației (PVA) se utilizează tot mai mult, 

deoarece scenariile de plan sau proiect „cu” și „fără” permit o evaluare care este conformă atât cu principiile 

celor mai bune practici internaționale privind evaluarea impactului (Brownlie & Treweek, 2018), cât și cu 

necesitatea de a lua în considerare obiectivul de menținere sau de restabilire a populațiilor din Directiva privind 

păsările. De exemplu, Jenkins et al. (2018) au utilizat un model de populație în matrice Leslie, baza PVA, 

pentru a evalua consecințele mortalității cauzate de coliziune asupra unei populații de pelicani aflați în perioada 

de reproducere. Modelele de PVA impun ca valorile referitoare la populație și cele demografice să fie obținute 

din seturi de date pe termen lung pentru speciile care fac obiectul analizei. În cazul în care aceste date nu sunt 

disponibile, pot fi adecvate alte modele precum eliminarea biologică potențială (potential biological 

removal – PBR) (Smales, 2017). O altă posibilitate ar fi să se utilizeze modelarea integrată a populației 

(integrated population modelling – IPM) pentru a se estima parametrii demografici din alte surse de date, 

inclusiv date provenite din studii, iar acești parametri deduși pot fi utilizați în PVA (Smales, 2017). O analiză 

detaliată a IPM este prezentată în Schaub și Abadi (2011). 

Monitorizarea este esențială pentru a se asigura faptul că temeiul științific care stă la baza concluziilor evaluării 

își menține caracterul valabil pe termen lung. Necesitatea monitorizării și abordările generale cu privire la 

aceasta sunt analizate în capitolul 6. În ceea ce privește păsările, monitorizarea se axează în general asupra 

riscului de coliziune și asupra înțelegerii solidității sau nu previziunilor CRM în raport cu realitatea. În acest 

scop, este necesar să se efectueze căutări și să se identifice cadavrele animalelor moarte în urma coliziunilor 

cu turbinele eoliene și apoi să se estimeze numărul total de coliziuni. O analiză a principiilor analizei statistice 

aplicate pentru estimarea mortalității provocate de coliziuni pe baza căutărilor de animale moarte este 

prezentată în Huso et al. (2017). În orice estimare a mortalității provocate de coliziuni trebuie luate în 

considerare distorsiunile statistice cauzate de diferențele dintre zona de căutare și zona totală în care ar putea 

cădea un animal mort, de eficiența căutătorilor și de rata de eliminare de către necrofagi. Orientări 

metodologice privind efectuarea de căutări de animale moarte sunt furnizate în orientările naționale (a se 

vedea, de exemplu, Atienza et al., 2014 pentru Spania). Instrumentele software pentru estimarea mortalității 

cauzate de coliziuni pe baza datelor studiilor privind căutările de animale moarte sunt disponibile din mai multe 

surse, de exemplu, carcasa de tip R-package (Korner-Nievergelt et al., 2015) și GenEst (Generalized 

Estimator) (Simonis et al., 2018). Un rezumat al GenEst este prezentat în Studiu de caz 5-6. 
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Studiu de caz 5-6: GenEst, un instrument de evaluare a mortalității cauzate de coliziuni în cadrul 
proiectelor de energie eoliană 

Problemă: 

Cuantificarea riscului de coliziune cu ajutorul unor tehnici de recuperare a cadavrelor este dificilă atât din punctul de 

vedere temporal, cât și spațial și, prin urmare, este necesar un anumit grad de modelare statistică pentru a înțelege pe 

deplin riscul pentru lilieci și păsări prezentat de infrastructura proiectelor de energie eoliană. Totuși, aceste abordări 

variază adesea în funcție de factorii pe care îi iau în considerare și, prin urmare, datele provenite de la mai multe situri 

sunt puțin comparabile.  

 

Soluție: 

GenEst este un estimator generalizat al mortalității, care calculează numărul de cazuri de mortalitate în rândul păsărilor 

și al liliecilor în siturile parcurilor eoliene unde detectarea este imperfectă. Programul informatic este disponibil în pachetul 

statistic „R” sau ca interfață grafică cu utilizatorul (IGU) și permite, prin urmare, facilitarea accesului pentru cei care poate 

că nu au experiență în statistică, matematică sau programare informatică complexă.  

Considerații practice/tehnice: 

Datele privind colectarea cadavrelor de animale în perimetrul unui proiect de energie eoliană sunt imperfecte, iar o 

reprezentare corectă depinde de o serie de factori preciși (cum ar fi rata atacurilor prădătorilor, clima și masa corporală 

a prăzii). Această abordare necesită un volum redus de formare înainte de utilizarea efectivă, fie prin intermediul IGU, fie 

în sintaxa de programare R, însă curba de învățare este mult redusă în comparație cu calculul manual al modelului.  

 

Avantaje: 

Programul informatic GenEst este disponibil în R sau ca IGU și permite, prin urmare, facilitarea accesului pentru cei care 

poate că nu au experiență în statistică, matematică sau programare informatică complexă. Astfel cum se întâmplă 

frecvent în cazul tuturor pachetelor R, notele orientative sunt păstrate și sunt disponibile gratuit în rețeaua Comprehensive 

R Archive Network (CRAN) (Dalthorp et al., 2019). Programele informatice cu sursă deschisă și concepția modelului 

(Dalthorp et al., 2018) înseamnă că rezultatele sunt comparabile între proiectele care au utilizat același instrument și 

sunt, prin urmare, mai bine fundamentate. 

Sursă:  

Dalthorp, 2019 și Dalthorp, 2018.  

 

 

Studiu de caz 5-7: Identificarea efectelor de strămutare asupra acvilei de munte (Aquila chrysaetos) 
cu ajutorul urmăririi prin GPS în Franța 

Masivul Central din Franța găzduiește o mică populație de acvile de munte care ar putea fi afectată de dezvoltarea 

parcurilor eoliene. A fost realizat un studiu pentru a evalua fiabilitatea metodelor aplicate în general în studiile de impact 

și pentru a dezvolta altele noi. Acest studiu a vizat, de asemenea, îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la aceste efecte. 

Pentru a atinge aceste obiective, două exemplare de acvilă de munte care făceau parte din populația speciei din zonă 

au fost echipate cu dispozitive de urmărire prin GPS în perioada 2014-2015 (de referință) și în perioada 2016-2017 (după 

construirea parcurilor eoliene). Studiul a arătat că, spre deosebire de concluziile studiilor de impact, specia nu a mai 

utilizat o mare parte din habitat după ce cele două parcuri eoliene au fost construite în zona centrală a habitatului lor de 

vânătoare (Figura 5-5).  
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Figura 5-5: Efectele de strămutare asupra acvilei de munte ca urmare a construirii de parcuri eoliene în Masivul Central 
din Franța (figura din stânga prezintă situația din 2015, când cele două parcuri eoliene nu fuseseră încă construite în 
centrul teritoriului acvilelor; figura din dreapta prezintă situația din 2016, după construirea celor două parcuri eoliene)  

 

Studiul confirmă, de asemenea, sensibilitatea acvilei de munte la riscul de coliziune indus de turbinele eoliene. Deși este 

nevoie de prudență în ceea ce privește generalizarea constatărilor studiului, care se bazează pe monitorizarea prin GPS 

a unui singur cuplu, acest caz indică efectele semnificative ale celor trei parcuri eoliene de pe teritoriul acvilei asupra 

modului în care acvilele își selectează rutele preferate și teritoriile de vânătoare. Prezența parcurilor eoliene le reduce 

habitatul (habitat cu o suprafață mai mică cu ± 450 ha) și le afectează deplasarea de la o zonă la alta. 

Sursă: Itty (2018) 

 

Incertitudinile și dificultățile întâmpinate în evaluarea efectelor semnificative probabile asupra păsărilor și care 

ar putea necesita colectarea de date de referință suplimentare sau aplicarea principiului precauției sunt 

sintetizate în Caseta 5-13. 

Caseta 5-13: Recomandări-cheie în ceea ce privește evaluarea semnificației efectelor asupra păsărilor 

Coliziunea 

• Cunoașterea factorilor asociați riscului de coliziune, de exemplu comportamentul teritorial și de căutare a hranei, 

precum și interacțiunea dintre vânt și topografie, este de obicei specifică sitului și se bazează numai pe specii relativ 

comune (Watson et al., 2018). 

• Abundența și caracterul sezonier, de exemplu în zonele în care se adună un număr mare de specii sensibile, cum ar fi 

zonele umede și zonele cu obstacole pe rutele de migrație, cu o densitate mare a populației sau adecvare a habitatului 

(Heuck et al. 2019). 

 

Perturbări și strămutări 

• Modificarea măsurabilă a populației unei specii diferă adesea de la un sit al proiectului la altul.  

• Există puține date empirice care să susțină predicțiile modelelor bazate pe indici. A se vedea Studiu de caz 5-7 cu 

dovezi empirice bazate pe tehnici de urmărire prin GPS.  
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Efectul de barieră 

• Datele empirice sunt limitate deoarece studiile anterioare au aplicat metodologii necorespunzătoare, nu au diferențiat 

efectele de barieră de efectele de strămutare și din cauza limitărilor tehnicilor radar, de exemplu în ceea ce privește 

identificarea speciilor. 

• Există date empirice limitate privind păsările aflate în perioada de reproducere, deoarece studiile anterioare s-au axat 

asupra păsărilor migratoare. 

• Efectul de barieră cumulativ asupra păsărilor care migrează pe distanțe mari în scopul de a evita numeroase rețele de-

a lungul rutei lor de migrație rămâne în continuare neaprofundat. 

 

Pierderea și degradarea habitatului 

• Există puține date empirice care să susțină previziunile privind identificarea pericolelor sau modelele bazate pe indici. 

 

Efecte indirecte 

• Există puține date empirice privind sensibilitatea și vulnerabilitatea speciilor care servesc drept pradă și importanța din 

punctul de vedere al supraviețuirii și al succesului reproductiv al speciilor de păsări în cauză. 

 

O serie de recomandări-cheie privind evaluarea efectelor semnificative probabile asupra păsărilor sunt 

sintetizate în Caseta 5-14. 

Caseta 5-14: Recomandări-cheie privind evaluarea semnificației efectelor asupra păsărilor 

• Definirea unor criterii de semnificație clare care să se refere la obiectivele de conservare pentru păsările în cauză și 

care să fie specifice contextului (de la caz la caz) și fundamentate științific.  

• Asigurarea disponibilității datelor, în special în ceea ce privește mortalitatea în rândul păsărilor și efectele ulterioare 

asupra populațiilor la o scară corespunzătoare, în vederea fundamentării evaluărilor la nivel de plan și a studiilor și 

evaluărilor detaliate specifice fiecărui proiect în parte. 

• Realizarea de investiții în cercetare pentru a acoperi lacunele în materie de cunoștințe enumerate în Caseta 5-13. 

• Valorificarea disponibilității sporite a rapoartelor de monitorizare post-dezvoltare în vederea îmbunătățirii bazei de date. 

 

5.4.3 Posibile măsuri de atenuare  

5.4.3.1 Introducere 

Următoarele secțiuni oferă o imagine de ansamblu a posibilelor măsuri de atenuare propuse sau aplicate 

pentru a reduce la minimum efectele pe care le au asupra păsărilor proiectele de energie eoliană onshore. Ar 

trebui avute în vedere limitările acestor măsuri, în special atunci când turbinele eoliene sunt instalate pe 

amplasamente cu o valoare ridicată a avifaunei și în cazul în care există un grad ridicat de incertitudine în 

ceea ce privește eficacitatea unora dintre măsurile enumerate. Amplasarea adecvată a parcurilor eoliene și a 

infrastructurii conexe (macroamplasare) este cea mai evidentă măsură de atenuare ce evită orice impact 

negativ asupra păsărilor și a faunei sălbatice în general. 

5.4.3.2 Microamplasarea: Dispunerea și poziția turbinei 

Microamplasarea turbinelor are drept scop evitarea sau reducerea riscului de coliziune, precum și a efectului 

de strămutare și a celui de barieră. 

Fundamentată pe datele de referință ale studiilor pe teren sau pe datele de monitorizare operațională, 

microamplasarea este procesul prin care turbinele individuale sunt amplasate în zone adecvate pentru a 

implantări cu un grad scăzut de risc ecologic. Abordările bazate pe sistemul de informații geografice (GIS)102 

sunt utilizate deseori pentru a fundamenta deciziile referitoare la microamplasare, fie prin întocmirea de hărți, 

de exemplu, ale utilizării habitatului și ale deplasării păsărilor, fie ale caracteristicilor atmosferice și topografice, 

precum curenții termali și curenții ascendenți orografici, despre care se știe că afectează riscul de coliziune. 

                                                      

102 A se vedea, de exemplu: Instrumente inovatoare de atenuare a ciocnirii păsărilor de turbinele eoliene (INTACT) 
(https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT). 

https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT
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Mai multe studii au indicat o distribuție inegală a riscului de coliziune în parcurile eoliene, un număr mic de 

turbine având un efect disproporționat (a se vedea, de asemenea Studiu de caz 5-5). Este posibil ca turbinele 

asociate cu anumite caracteristici geografice, cum ar fi crestele munților, să aibă un efect mai puternic. Cu 

toate acestea, este posibil ca efectul configurației turbinelor să fie foarte specific anumitor situri și specii. Este 

probabil ca păsările migratoare să fie avantajate de existența unor spații mai mari între turbine, ceea ce 

creează coridoare de zbor, sau de amplasarea turbinelor în grupuri separate distincte (May, 2017). 

Eficacitatea microamplasării nu este în prezent susținută de dovezi empirice, ci de modelarea predictivă 

(Arnett și May, 2016).  

5.4.3.3 Proiectarea infrastructurii: Numărul turbinelor și specificațiile tehnice (inclusiv 
sistemul de iluminare) 

Proiectarea infrastructurii are drept scop reducerea riscului de coliziune, dar poate, de asemenea, să 

influențeze efectul de strămutare și cel de barieră. 

Utilizând datele de referință ale studiilor pe teren sau datele de monitorizare operațională împreună cu 

modelarea predictivă precum modelele de risc de coliziune (CRM), influența numărului de turbine și a 

proiectării acestora poate fi analizată pentru a se stabili o proiectare finală care ar putea fi considerată ca 

având un risc scăzut din punct de vedere ecologic. 

În general, un număr mai mic de turbine de dimensiuni mai mari, amplasate la distanțe mai mari unele de 

altele, poate fi preferabil unui număr mare de turbine de dimensiuni mici, amplasate compact (May, 2017). 

Eficacitatea proiectării turbinelor este susținută de unele dovezi empirice (de exemplu, Loss et al., 2013), dar 

influența diametrului tot mai mare al rotorului (marja de risc de coliziune) și reducerea vitezei rotorului pot 

reduce riscul de coliziune doar într-o combinație intermediară. Deși acest tip de proiectare (și anume, un număr 

mai mic de turbine de dimensiuni mai mari) poate reduce riscul de coliziune pentru majoritatea speciilor locale, 

ar putea exista un risc crescut pentru speciile care zboară la altitudini mai mari, de exemplu în timpul migrației 

sezoniere. Acest aspect trebuie în continuare susținut de dovezi. 

Sistemul de iluminare a turbinelor eoliene nu pare să mărească riscul de coliziune pentru lilieci sau pentru 

paseriformele migratoare103.  

În ceea ce privește perturbarea păsărilor aflate în perioada de reproducere, în condițiile în care toți ceilalți 

factori rămân neschimbați, turbinele mai înalte au un impact mai redus asupra păsărilor aflate în perioada de 

reproducere. Turbinele cu palete mai lungi au un impact negativ mai mare (Miao et al. 2019). 

5.4.3.4 Planificare: Evitarea, reducerea sau eșalonarea activităților în perioadele 
sensibile din punct de vedere ecologic 

Planificarea vizează evitarea sau reducerea perturbării și strămutării păsărilor în anumite perioade critice. 

Aceasta se poate dovedi extrem de utilă în etapele de construcție, de retehnologizare și de dezafectare, mai 

degrabă decât în etapa de funcționare. Planificarea înseamnă că activitățile sunt fie suspendate, fie reduse în 

timpul perioadelor sensibile din punct de vedere ecologic. O altă opțiune constă în eșalonarea activităților, 

astfel încât acestea să continue, dar numai la amplasamentele mai puțin sensibile. Acest lucru poate fi realizat 

prin utilizarea cunoștințelor ecologice existente cu privire la speciile care ar putea fi prezente la amplasamentul 

proiectului de energie eoliană, a datelor de referință ale studiilor pe teren sau a datelor de monitorizare 

operațională. 

Este o practică des întâlnită să se întreprindă activități potențial perturbatoare în perioadele în care sunt 

absente speciile sensibile și vulnerabile, de exemplu, prin evitarea grupărilor de păsări de apă pe timp de 

iarnă, atunci când costul energetic al perturbării este cel mai ridicat sau prin evitarea sezonului de reproducere, 

atunci când riscul de deteriorare, de distrugere sau de perturbare a unui cuib activ este ridicat. 

                                                      

103 https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/. 

https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/
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5.4.3.5 Reducerea perturbării: Metode alternative de construcție și bariere 

Utilizarea unor metode alternative de construcție și a unor bariere are scopul de a evita sau de a reduce 

perturbările și strămutările. În principiu, astfel de măsuri ar putea fi eficace atunci când sunt puse în aplicare, 

deși există dovezi limitate în acest sens.  

Ar trebui să se ia în considerare orice măsură prin care se evită sau se reduce un zgomot sau un stimul vizual 

despre care se știe sau care este probabil că va cauza o modificare a comportamentului speciilor de păsări. 

Aceasta include măsuri care pot reduce nivelul de zgomot al activității potențial perturbatoare, pot reduce 

zgomotul primit de receptorul sensibil sau pot bloca stimulii vizuali precum prezența oamenilor. 

Eficacitatea metodelor alternative de construcție trebuie să fie luată în considerare de la caz la caz și ar trebui 

să fie susținută de modelarea predictivă a zgomotului. De exemplu, utilizarea dispozitivelor percutante la 

instalarea pilonilor poate provoca perturbarea păsărilor, însă utilizarea unui „opritor” nemetalic între ciocan și 

casca de înaintare (Institutul de Standardizare din Regatul Unit, 2013) poate reduce nivelurile de zgomot 

suficient de mult la nivelul receptorului și, prin urmare, poate evita sau reduce un efect semnificativ probabil. 

Alte metode pot evita zgomotul percutant terifiant prin utilizarea vibrațiilor pentru fixarea sau înșurubarea 

pilonilor (foreză elicoidală cu spiră continuă) în sol. 

Eficacitatea barierelor acustice depinde de materialul barierei, de localizare, de dimensiune și de formă. 

Bariera ar trebui să reducă nivelurile de zgomot din spatele său, o „zonă de umbră”. Ea trebuie să fie suficient 

de înaltă și de lungă pentru a maximiza zona de umbră, astfel încât să cuprindă suprafața ocupată de receptor. 

Cu cât bariera este mai aproape de sursa de zgomot, cu atât mai mică trebuie să fie aceasta. Materiale precum 

vata minerală, fibra de lemn, fibra de sticlă și betonul cu găuri sau un amestec de materiale diferite pot 

îmbunătăți performanțele unei bariere în ceea ce privește atenuarea zgomotului (Pigasse și Kragh, 2011). 

Evaluarea eficacității barierelor acustice trebuie să fie susținută de o modelare predictivă a zgomotului. 

Instalarea de ecrane pentru blocarea prezenței oamenilor, precum și a zgomotului din zonele sensibile din 

punct de vedere ecologic a fost, de asemenea, aplicată, în special în ceea ce privește păsările de apă, și este 

considerată eficientă (Cutts et al., 2009). 

5.4.3.6 Reducerea activității: Programarea funcționării turbinei 

În ciuda faptului că oprirea turbinelor eoliene nu împiedică coliziunile pe timp de noapte în timpul migrației (în 

special a paseriformelor), reducerea temporară a activității ar putea fi eficace în a evita sau reduce riscul de 

coliziune, în special în timpul perioadelor sensibile din punct de vedere ecologic.  

Multe dintre măsurile propuse se axează pe ajustarea exploatării parcurilor eoliene, de exemplu prin 

închiderea temporară a unor turbine atunci când păsările se află în imediata vecinătate a acestora. Oprirea 

temporară „la cerere” a fost introdusă într-un număr mic de parcuri eoliene (a se vedea Studiu de caz 5-8 și 

Studiu de caz 5-9). Tehnicienii utilizează o combinație de metode, observatori umani, radar aviar (Tome et al. 

2011, 2017) și, ocazional, imagini video (Collier et al. 2011) pentru a anticipa coliziunile potențiale și pentru a 

opri apoi temporar turbinele. În unele cazuri, se utilizează un sistem de detectare video denumit DTBird®104. 

DTBird® este un sistem automatizat pentru monitorizarea păsărilor și/sau atenuarea mortalității la 

amplasamentele turbinelor eoliene onshore și offshore. Sistemul detectează automat păsările și poate 

întreprinde două acțiuni independente pentru atenuarea riscului de coliziune a păsărilor: activarea sunetelor 

de avertizare și/sau oprirea turbinei.  

Oprirea la cerere poate fi eficace și poate antrena o pierdere minimă a producției totale de energie. Cu toate 

acestea, ea se bazează pe tehnicieni calificați și conștiincioși și poate fi, prin urmare, dificil de asigurat, iar 

finanțarea sa pe termen lung poate fi costisitoare. Oprirea la cerere este cea mai eficace (și accesibilă) atunci 

când este solicitată numai pe o perioadă de timp limitată și previzibilă, de exemplu în timpul anumitor perioade 

din sezonul de reproducere sau de migrație (de exemplu, zilele de vârf ale migrației). Ca măsură de precauție, 

este o bună practică să se includă un anumit nivel de reducere a activității în modelul de cost elaborat pentru 

proiectele de energie eoliană, astfel încât atât riscul financiar, cât și cel legat de biodiversitate să fie 

recunoscute, menținându-se în același timp un proiect viabil din punct de vedere economic. Nu se cunoaște 

eficacitatea unui protocol de oprire la cerere aplicat pe tot parcursul anului și este probabil că acesta este mai 

                                                      

104 https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf. 

https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf
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dificil de coordonat și mai puțin probabil să fie viabil din punct de vedere economic. Amplasamentele care 

aplică oprirea la cerere ar trebui să instituie protocoale de monitorizare solide pentru a se asigura că se 

împiedică într-adevăr coliziunile. 

„Oprirea la cerere” se aplică, de obicei, unui ansamblu de specii identificate ca fiind supuse unui risc ridicat 

sau în cazul în care starea de conservare a speciei respective suscită îngrijorare. Aceasta este rareori 

proiectată să prevină toate coliziunile păsărilor. Este important să se convină asupra acestui ansamblu de 

specii în colaborare cu ecologiști calificați și cu experiență. 

Având în vedere aceste condiții și limitări, nu există încă un consens general conform căruia această măsură 

este eficace. În Germania, aceste măsuri se aplică numai în cazuri individuale (sub formă de teste). Ele nu 

sunt considerate încă obișnuite sau metode de bune practici. Este necesar să se întreprindă mai multe studii 

de cercetare și dezvoltare asupra sistemelor de detectare radar și video pentru a îmbunătăți eficiența, 

practicabilitatea și fiabilitatea lor. În prezent, sistemele nu dețin suficiente cunoștințe în ceea ce privește 

practicabilitatea (de exemplu, detectarea speciilor-țintă cu o rată de eroare scăzută)105. Cercetări recente 

(Everaert, 2018) concluzionează că sursele de informații disponibile utilizate pentru a anticipa intensitatea 

migrației păsărilor sunt utile pentru îmbunătățirea siguranței forțelor aeriene militare, dar nu sunt suficient de 

fiabile pentru a gestiona „oprirea la cerere” a turbinelor eoliene pe perioada migrației păsărilor. Acest lucru s-

ar putea îmbunătăți în viitor, odată cu dezvoltarea unor modele de predicție mai bune și mai locale, sprijinite 

de radare meteorologice și locale pentru păsări. După cum se arată în Studiu de caz 5-8 și în Studiu de caz 5-9, 

măsurile de „oprire la cerere” încă par să necesite prezența unor observatori umani suplimentari.  

O altă aplicare a măsurii de „oprire la cerere” este ilustrată în Studiu de caz 5-10. Aceasta se referă la anumite 

activități agricole care pot atrage păsările de pradă în vecinătatea parcurilor eoliene.  

Având în vedere potențialele consecințe pe care acestea le pot avea asupra viabilității economice a unui 

proiect de energie eoliană, astfel de măsuri de „oprire la cerere” ar putea fi considerate o soluție de ultimă 

instanță, care ar urma să fie pusă în aplicare după analizarea tuturor celorlalte alternative.  

Studiu de caz 5-8: Oprirea la cerere asistată de observatori (Tarifa, Spania) 

În perioada 2008-2009, 10 parcuri eoliene constând într-un total de 244 de turbine au fost supuse supravegherii zilnice 

pentru documentarea mortalității cauzate de coliziune în rândul vulturilor suri Gyps fulvus. Atunci când se observa că un 

vultur zbura pe o traiectorie care putea antrena o coliziune cu paletele turbinelor sau atunci când un grup de vulturi zburau 

în interiorul sau în apropierea unui parc eolian, observatorul contacta biroul de control al parcului eolian pentru a opri 

turbinele specifice implicate. Turbina putea fi oprită într-un interval de maximum trei minute.  

 

Au existat 4 408 opriri ale turbinelor, iar măsura de oprire la cerere a redus cu 50 % mortalitatea vulturului sur, scăderea 

producției de energie fiind de numai 0,7 %. În medie, oprirea a fost aplicată pentru un total de șase ore și 20 de minute 

pe turbină pe an, durata medie a unei opriri fiind de doar 22 de minute. 

Sursă: de Lucas et al. (2012) 

 

Studiu de caz 5-9: Oprirea la cerere asistată de radar, Parcul eolian Barão de São João, Portugalia 

Parcul eolian Barão de São João de 50 MW al E.ON106, situat pe un coridor de migrație, a aplicat un protocol de oprire 

la cerere asistată de radar (radar-assisted shutdown on demand – RASOD) pe baza unui set de criterii predefinite. 

 

Pentru a monitoriza activitatea de zbor a păsărilor migratoare, s-a făcut apel la o echipă de monitorizare care a efectuat 

supravegheri din puncte de observare. Datele radar în timp real au furnizat coordonatorului echipei de monitorizare 

informații de mai bună calitate pe baza cărora să se poată hotărî oprirea. De-a lungul timpului, experiența echipei de 

monitorizare a influențat pozitiv eficacitatea abordării RASOD: timpul mediu necesar până la efectuarea opririi după 

                                                      

105 A se vedea, de asemenea, https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-
kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/. 
106 E.ON este o întreprindere europeană de distribuție a energiei electrice cu sediul în Essen, Germania. 

https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
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emiterea unui ordin în acest sens a fost redus cu 91 %, iar numărul echivalent anual mediu al orelor de oprire a scăzut 

cu 86 % în perioada 2010-2014. 

 

Paletele turbinelor au putut fi imobilizate în aproximativ 15 secunde de la inițierea unei opriri, utilizând un sistem de 

„control de supraveghere și achiziție de date” (supervisory control and data acquisition – SCADA) pentru a asigura 

accesul în timp real și gestionarea turbinelor și parcurilor eoliene individuale. În plus, turbinele au fost repornite fără a fi 

necesară o comunicare suplimentară cu personalul operațional.  

 

Nu au fost înregistrate coliziuni ale păsărilor migratoare cu zbor planat pe perioada aplicării protocolului de oprire. Până 

în ultimul an al studiului de cinci ani, perioada de oprire echivalentă totală a corespuns cu 0,2 % din timpul echivalent 

disponibil anual și peste 40 % din perioadele de oprire echivalente au dus la pierderi de energie neglijabile ca urmare a 

vitezei scăzute a vântului. 

Sursă: Tomé, 2017. 

 

Studiu de caz 5-10: Oprirea în timpul recoltării culturilor, Germania 

O oprire operațională a turbinelor eoliene poate fi utilă atunci când fermierii își recoltează culturile sau efectuează 

operațiuni de arat pe terenurile de sub acestea. Acest lucru se datorează faptului că – în funcție de zonă și de speciile 

de păsări răpitoare – mai multe păsări răpitoare vânează într-o zonă în timpul recoltării și după aceasta ca urmare a 

expunerii sporite a viermilor și a altor animale mici (moarte) (de exemplu, șoareci).  

 

Cu toate acestea, experiența a demonstrat că, din punct de vedere logistic, punerea în aplicare a acestei măsuri este 

destul de complicată. Ea necesită o atitudine proactivă din partea fermierilor pentru a informa operatorul sitului cu privire 

la activitățile lor agricole, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna. 

 

 

Sursă: Atelier privind impactul energiei eoliene și solare terestre asupra speciilor și habitatelor protejate în temeiul 

Directivei privind păsările și al Directivei privind habitatele, desfășurat la Darmstadt, Germania, la 14 decembrie 2018 

(Sursa: Ubbo Mammen – https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-

lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/ 

 

https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
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5.4.3.7 Dispozitive de intimidare acustică și vizuală 

Utilizarea dispozitivelor de intimidare vizează reducerea riscului de coliziune. Dovezile referitoare la 

eficacitatea acestor tehnici rămâne limitată și este probabil ca eficacitatea acestora să fie foarte specifică 

anumitor situri și specii. 

În general, măsurile de intimidare presupun instalarea unor dispozitive care emit stimuli sonori sau vizuali în 

mod permanent, intermitent sau atunci când sunt declanșate de un sistem de detectare a păsărilor (de 

exemplu, DTBird®, a se vedea capitolul 5.4.3.6). Măsurile pasive de intimidare, de exemplu aplicarea unei 

vopseli, pot fi aplicate și la nivelul turnurilor și paletelor turbinelor, deși acestea nu sunt permise peste tot în 

UE. În Franța, de exemplu, turbinele eoliene trebuie să aibă o culoare uniformă albă sau gri deschis.  

Semnalele vizuale și sonore au fost testate ca mijloc de alertare a păsărilor în legătură cu turbinele sau pentru 

a le speria. Măsurile au inclus vopsirea paletelor rotoarelor pentru a le face mai vizibile, utilizarea de lumini 

pulsatorii pentru a intimida păsările migratoare nocturne și instalarea unor dispozitive de intimidare auditivă, 

cum ar fi apelurile de alarmă și de pericol, precum și infrasunete cu frecvență joasă. Cel mai recent, cercetătorii 

din Franța au testat un model vizual care creează o iluzie optică ce evocă ochi „amenințători” pentru a ține 

păsările răpitoare departe de pista unui aeroport. Aceștia sugerează că tehnica ar putea funcționa în cazul 

parcurilor eoliene, însă acest lucru nu a fost încă testat (Hausberger et al. 2018). 

Studiu de caz 5-11: Vizibilitatea sporită a paletelor și a turnurilor vopsite ale turbinelor din parcul 
eolian Smøla, Norvegia 

Un proiect de cercetare din Norvegia (2014) cu patru turbine din cadrul parcului eolian Smøla a vizat vopsirea în negru a 

unei palete a rotorului în scopul de a vedea dacă mortalitatea ar putea fi redusă prin creșterea vizibilității paletei pentru 

păsări. În plus, bazele a zece turbine au fost vopsite în negru până la o înălțime de 10 m deasupra solului în perioada 

verii anilor 2014 și 2015. Rezultatele cercetării sunt încă nepublicate, însă primele indicii au arătat că mortalitatea 

potârnichii de tundră (Lagopus lagopus), specia ale cărei exemplare sunt cel mai frecvent găsite moarte dedesubtul 

turbinelor, pare să fi fost redusă în urma acestor modificări vizuale. Cercetările sunt încă în curs de desfășurare. 

 

 

 

 

 

 

Sursă:  

• Raptor Interactions With Wind Energy: Case Studies From Around the World („Interacțiunile păsărilor răpitoare cu 

energia eoliană: studii de caz din întreaga lume”), autori: Watson, 2018 
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• Foto: Espen Lie Dahl 

 

Studiu de caz 5-12: Utilizarea unui sistem automat de evitare a coliziunilor pentru reducerea 
impactului coliziunilor asupra pelicanilor (Pelecanus crispus și Pelecanus onocrotalus) în parcul 
Prespa, Grecia 

Un parc eolian de aproximativ 29 MW este situat în apropierea lacului Prespa din Grecia, o zonă care include două situri 

Natura 2000, precum și zona umedă Ramsar.  

 

Ca urmare a prezenței a 20 % din populația mondială de pelicani creți (Pelecanus crispus) și de pelicani comuni 

(Pelecanus onocrotalus) în zona mai largă și, în special, ca urmare a faptului că pelicanii utilizează siturile parcurilor 

eoliene ca loc pe care îl străbat frecvent pentru a ajunge în alte zone umede, în 2013 a fost instalat un sistem automat 

de evitare a coliziunilor păsărilor. Sistemul utilizează camere de înaltă precizie pentru a identifica pelicanii care zboară 

în zonă, iar în cazul păsărilor care zboară în interiorul zonei de risc de coliziune, acesta activează sunete de avertizare 

pentru a intimida pelicanii și/sau a închide temporar turbinele eoliene.  

 

Nu au fost detectate coliziuni în cursul perioadei de monitorizare și, prin urmare, sistemul automat de evitare a fost 

considerat o măsură eficace. 

Sursă: WindEurope (2017)  

 

5.4.3.8 Gestionarea habitatelor: ademenirea și intimidarea speciilor pentru a le ține 
departe de turbine 

Măsurile de gestionare a habitatelor vizează reducerea riscului de coliziune. Acestea au inclus, de regulă, 

aplicarea unui regim de gestionare (amplasare și programare) care să reducă disponibilitatea prăzii, precum 

și crearea sau îmbunătățirea habitatului pentru ademenirea păsărilor departe de turbine. Furnizarea de hrană 

suplimentară este considerată, de asemenea, o măsură eficace. 

Aceste măsuri, analizate de Gartman et al. (2016), trebuie să fie luate în considerare pentru fiecare sit în parte 

și în funcție de specie. Gestionarea habitatelor pentru a modifica abundența prăzii și a reduce coliziunile este 

cunoscută ca fiind eficace, deși se bazează pe un număr relativ mic de cazuri publicate (a se vedea, de 

exemplu de caz 5-13).  

Scottish Natural Heritage (2016) consideră că, în majoritatea cazurilor, nu ar trebui să se recurgă la 

gestionarea habitatelor pentru a ademeni păsări precum ciuful de câmp și eretele vânăt departe de turbine din 

cauza lipsei de certitudine cu privire la eficacitatea măsurilor. Eficacitatea și consecințele ecologice ale hrănirii 

diversioniste trebuie luate în considerare de la caz la caz. 

de caz 5-13: Gestionarea habitatului pentru a reduce riscul de coliziune pentru vânturelul mic (Falco 
naumanni), Spania 

S-au desfășurat acțiuni de monitorizare operațională în cadrul a trei proiecte de energie eoliană (Cerro del Palo, Cerro 

Calderón și La Muela) constând în 99 de turbine, pentru a stabili variabilele asociate mortalității provocate de coliziuni în 

cazul vânturelului mic (Falco naumanni). Pe baza informațiilor obținute, a fost pusă în aplicare o măsură de atenuare 

pentru evitarea și reducerea la minimum a coliziunilor. În cazul turbinelor cu o rată ridicată a mortalității provocate de 

coliziuni, solul din jurul bazei turbinei a fost arat ușor pentru a reduce volumul de vegetație și, prin urmare, abundența de 

pradă potențială, în principal de ortoptere. În cei doi ani de monitorizare a gestionării habitatului, nu s-au înregistrat 

coliziuni în cazurile în care solul a fost arat. Această măsură este o procedură simplă și necostisitoare care reduce în 

mod semnificativ și eficace mortalitatea în urma coliziunii cu turbinele în cazul vânturelului mic. 

Sursă: Pescador, 2019. 
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5.5 Alte specii 

5.5.1 Introducere 

Au existat relativ puține cercetări în ceea ce privește efectele potențiale ale proiectelor de energie eoliană 

onshore asupra altor specii decât păsările și liliecii. O listă cuprinzătoare a speciilor protejate de UE enumerate 

în anexele II, IV și V la Directiva privind habitatele figurează în anexa II la orientările Comisiei privind speciile 

strict protejate. Este important să se reamintească faptul că locurile de reproducere și de odihnă ale speciilor 

enumerate în anexa IV la Directiva privind habitatele sunt protejate de perturbări. În cazul în care se 

formulează predicții privind apariția unor astfel de perturbări, se poate aplica o derogare corespunzătoare dacă 

sunt îndeplinite condițiile de utilizare a acesteia. La evaluarea semnificației efectelor, ar trebui acordată o 

atenție deosebită modificărilor directe și indirecte ale cantității și calității habitatelor. 

Nivelul de incertitudine este considerabil mai ridicat în ceea ce privește impactul proiectelor de energie eoliană 

și al infrastructurii asociate asupra altor specii decât păsările sau liliecii. În cazurile în care speciile protejate 

de UE nu sunt păsări sau lilieci, este esențial ca efectele semnificative probabile să fie stabilite pe baza unei 

analize cuprinzătoare a celor mai bune informații științifice disponibile referitoare la specia sau grupul de specii 

în cauză.  

În cazul în care există incertitudini și în contextul principiului precauției, evaluarea a ceea ce se va întâmpla 

cu situl dacă planul sau proiectul continuă trebuie să fie conformă cu „menținerea sau readucerea la o stare 

corespunzătoare de conservare” a habitatului sau a speciei în cauză107.  

Prezentul capitol rezumă nivelul actual de înțelegere a efectelor potențiale ale proiectelor de energie eoliană 

onshore asupra altor specii decât păsările și liliecii. 

5.5.2 Tipuri de impact 

5.5.2.1 Mamifere 

O analiză a interacțiunilor dintre mamifere și proiectele de energie eoliană realizată de Agenția pentru protecția 

mediului din Suedia (Helldin et al., 2012) a identificat puține dovezi cu privire la efectele semnificative. Cu toate 

acestea, s-au raportat cazuri de evitare temporară semnificativă de către carnivorele mari și ungulate (Helldin 

et al., 2017). În timp ce speciile care necesită suprafețe mari de habitat neperturbat sunt cel mai expuse riscului 

de a suferi efecte semnificative, pot apărea, de asemenea, efecte asupra speciilor tolerante la perturbări atunci 

când se modifică condițiile în porțiunile neperturbate de habitat din peisaj (Helldin et al., 2017).  

Alte cercetări au demonstrat că bursucii (Meles meles) din Regatul Unit s-au confruntat cu niveluri ridicate de 

stres cauzate de zgomotul generat de turbinele eoliene (Agnew, 2016). Nivelurile de cortizol din blană au fost 

utilizate pentru a stabili dacă bursucii au fost stresați din punct de vedere fiziologic. Blana bursucilor care 

trăiesc la mai puțin de 1 km de un parc eolian a înregistrat un nivel de cortizol cu 264 % mai mare decât cel al 

bursucilor care trăiesc la o distanță mai mare de 10 km de un parc eolian. Nu s-au constatat diferențe între 

nivelurile de cortizol ale bursucilor care trăiesc în apropierea parcurilor eoliene care funcționează din 2009 și 

cele care funcționează din 2012, ceea ce indică faptul că animalele nu se obișnuiesc cu perturbările provocate 

de turbine. Nivelurile mai ridicate de cortizol înregistrate la bursucii afectați pot afecta sistemele imunitare ale 

acestora, ceea ce ar putea conduce la creșterea riscului de infecție și de îmbolnăvire în rândul populației de 

bursuci. 

Łopucki (2018) nu a observat niciun impact negativ asupra distribuției spațiale a hârciogului european 

(Cricetus cricetus) în cadrul parcurilor eoliene din Polonia. Łopucki, R. și Mróz, I. (2016) nu au constatat nicio 

influență a proiectelor de energie eoliană asupra diversității și abundenței speciilor de mamifere mici. În ceea 

ce privește mamiferele mai mari, Costa et al. (2017) au înregistrat strămutări ale locurilor de amplasare a 

bârlogurilor (adăposturilor) cu până la 2,5 km în cazul lupului (Canis lupus) față de amplasamentul proiectelor 

de energie eoliană din Portugalia. De asemenea, autorii au observat rate de reproducere mai mici în timpul 

construcției și în primii ani de funcționare.  

                                                      

107 C-258/11, Sweetman și alții, ECLI:EU:C:2012:743, [2012] Repertoriul electronic (Repertoriul general), punctul 50. 
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Łopucki et al. (2017) au constatat că atât căprioara, cât și iepurele de câmp (Lepus europaeus) au evitat să 

intre în perimetrul unui proiect de energie eoliană și că a existat o scădere a frecvenței utilizării habitatului care 

poate fi măsurată până la o distanță de 700 m. Pentru aceste specii, care se bazează pe auz pentru detectarea 

prădătorilor, această strămutare poate fi o consecință a capacității diminuate de a detecta prădătorii, în special 

în cazul în care există o presiune ridicată din partea prădătorilor. S-a observat că vulpile (Vulpes vulpes) au 

vizitat mai puțin zona din perimetrul unui proiect de energie eoliană, posibil ca urmare a unei disponibilități 

reduse a prăzii (iepurele de câmp), cât și a unei capacități auditive diminuate pe timpul vânătorii. Este probabil 

ca vulpile să utilizeze drumurile de acces și să consume cadavrele de păsări ucise în urma coliziunii cu 

turbinele aflate în funcțiune. 

Câteva considerații privind efectele asupra mamiferelor sunt prezentate în Caseta 5-15. 

Caseta 5-15: Considerații privind impactul asupra mamiferelor (adaptate din Helldin et al., 2012) 

• Perturbarea în timpul lucrărilor de construcție poate fi temporară. 

• Este probabil ca semnificația efectelor să depindă de disponibilitatea habitatului și de nivelurile existente de perturbare 

din peisajul mai larg. 

• Se poate observa evitarea unor suprafețe mari din jurul infrastructurii asociate, cum ar fi liniile de transport. 

• La animalele de pradă mai mari, se poate observa o strămutare a locurilor de amplasare a bârlogurilor. 

• Noile drumuri de acces pot facilita deplasarea indivizilor (însă, prin urmare, le pot aduce în contact cu traficul rutier). 

• Este posibil ca efecte semnificative să apară în zonele mai îndepărtate, montane și inaccesibile în prezent, în care 

îmbunătățirea accesului în scopuri recreative, de vânătoare și de agrement este de natură să determine o creștere a 

prezenței umane și a traficului. 

• Nu se poate presupune că speciile vor ajunge în timp să se obișnuiască, deoarece există variații în funcție de specie, 

sex, vârstă, individ, perioada din an, tipul de perturbare, precum și de frecvența și previzibilitatea perturbării. 

• Este posibil ca semnificația efectelor să fie direct proporțională cu dimensiunea unui proiect de energie eoliană. 

• Acumularea unui număr mare de efecte mici ar putea fi semnificativă la nivelul populației. 

 

5.5.2.2 Amfibieni și reptile 

În urma unei analize a efectelor proiectelor de energie eoliană asupra reptilelor și a amfibienilor (herpetofauna), 

au fost identificate puține date publicate (Lovich et al., 2018). S-a constatat că operațiunile din siturile de 

dezvoltare a energiei eoliene produc o mortalitate accidentală în rândul reptilelor, cu cazuri de strămutare pe 

termen lung din zonele cu cea mai mare concentrație de turbine (țestoasa de deșert Gopherus agassizii).  

Broasca țestoasă grecească (Testudo graeca) – clasificată ca fiind vulnerabilă în conformitate cu lista roșie a 

IUCN – ar putea fi afectată de pierderea și fragmentarea habitatului în vecinătatea drumurilor de acces din 

cauza construcției de parcuri eoliene în Europa de Sud-Est, în special atunci când parcurile eoliene sunt 

construite în habitate stâncoase sau de stepă. A se vedea, de asemenea, Studiu de caz 5-1.  

Cercetările efectuate în Portugalia prin intermediul unor modele și simulări bazate pe date empirice arată că 

bogăția de specii vertebrate (inclusiv herpetofauna) a scăzut cu aproape 20 % după instalarea a doar două 

mari turbine cu un singur pilon. Cu toate acestea, pot apărea efecte indirecte în cazul în care proiectele de 

energie eoliană reduc abundența speciilor care se hrănesc cu herpetofaună, după cum indică creșterea 

densității de reptile și modificările survenite în comportamentul, fiziologia și morfologia acestora în 

amplasamentul unui proiect de energie eoliană din India (Thaker et al., 2018). 

5.5.2.3 Nevertebrate, plante și organisme acvatice 

Proiectele de energie eoliană au potențialul de a produce efecte semnificative asupra acestor grupuri, în 

special prin pierderea, degradarea și fragmentarea habitatului. Informațiile discutate anterior în ceea ce 

privește habitatele terestre (capitolul 5.2) sunt relevante și în acest caz. 

Într-o analiză efectuată de O’Connor (2017) s-a afirmat că, deși pot apărea efecte asupra organismelor 

acvatice, acestea pot fi atenuate în mod eficace. Etapa de construcție a unui proiect de energie eoliană este 

cel mai probabil cea care antrenează efecte semnificative, în special în cazul în care turbinele se află la o 

distanță mai mică de 50 m de habitatele acvatice. Prin urmare, o evaluare a efectelor semnificative probabile 

trebuie să ia în considerare cel puțin modificările aduse habitatului înconjurător, modificările aduse hidrologiei, 
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aportului și acumulării de sedimente, la nivelul zgomotului și vibrațiilor, precum și prezența sau potențiala 

introducere a speciilor alogene invazive.  

Este probabil ca efectul cel mai semnificativ asupra nevertebratelor să fie cauzat de pierderea, degradarea și 

fragmentarea habitatelor, precum și a substratului pe care acestea trăiesc deja. Există puține date empirice 

disponibile cu privire la efectele asupra insectelor și a altor nevertebrate. Long et al. (2011) au identificat 

diferențe în abundența insectelor corelate cu culoarea turbinelor, iar Foo et al. (2017) au constatat că 

populațiile de insecte au rămas relativ constante de la un an de monitorizare la altul. În timp ce atracția 

insectelor precum Lepidoptera (fluturi și molii) față de turbinele eoliene poate fi problematică din perspectiva 

riscului de coliziune a liliecilor care se află în căutarea hranei, în prezent nu există nicio dovadă potrivit căreia 

proiectele de energie eoliană reprezintă o amenințare pentru populațiile de insecte. 

Efectul cel mai semnificativ asupra plantelor este cauzat de pierderea, degradarea și fragmentarea substratului 

în care cresc acestea. Plantele protejate menționate în anexele II și IV care nu fac parte din tipurile de habitate 

protejate enumerate în anexa 1 sunt protejate de regimul de protecție a speciilor descris în capitolul 2.2.4. 

Deși unele studii au identificat dovezi de modificare a microclimatului ca urmare a dezvoltării parcurilor eoliene, 

nu a fost raportată nicio influență a acestora asupra succesului reproductiv, a fiziologiei sau a morfologiei 

plantelor. 

5.5.3 Posibile măsuri de atenuare  

După cum s-a menționat în legătură cu habitatele, amplasarea adecvată a proiectelor de energie eoliană pe 

baza unei planificări strategice reprezintă cea mai eficientă modalitate de evitare a efectelor negative asupra 

speciilor. Ca o a doua măsură, infrastructura individuală asociată turbinelor ar trebui să fie plasată cu atenție 

astfel încât să se reducă magnitudinea efectelor. 

Pentru a se preveni sau a se reduce uciderea accidentală a mamiferelor mici, a reptilelor și a amfibienilor de 

către transportul rutier, restricționarea accesului la drumurile de acces pare să fie o măsură utilă. Drumurile 

de acces pot fi, de asemenea, reduse ca dimensiune, deoarece ele nu au nevoie de aceeași lățime pentru 

activitățile de întreținere.  

Gestionarea habitatelor ar putea constitui o altă măsură relevantă pentru populațiile de specii protejate 

(mamifere, reptile, amfibieni, plante).  

5.6 Dezafectare și retehnologizare  

5.6.1 Dezafectare 

Dezafectarea reprezintă procesul invers al construcției, prin care întreaga infrastructură a proiectului de 

energie eoliană sau o parte din aceasta este îndepărtată, iar terenurile afectate sunt readuse în starea 

prevăzută de autoritatea națională competentă. Dezafectarea poate fi aplicată și în raport cu turbinele 

individuale sau cu grupuri de turbine, ca o măsură de reducere a efectelor actuale, în contextul unui plan de 

gestionare adaptativă (a se vedea capitolul 7) sau în urma efectuării unei analize de către o autoritate 

competentă. 

În cazul în care turbinele nu au produs energie electrică la scară comercială timp de 12 luni consecutive, 

dezafectarea acestora și readucerea amplasamentului în starea în care se afla înainte de construcție 

reprezintă un exemplu de bune practici.  

În ceea ce privește speciile de păsări și lilieci, dezafectarea poate fi o măsură eficace de reducere a riscului 

de coliziune (Gartman et al., 2016). În cazul în care, în urma monitorizării, se constată că una sau mai multe 

turbine au cauzat un efect neprevăzut, dar semnificativ, o analiză efectuată de autoritatea națională 

competentă ar trebui să includă posibilitatea dezafectării sau a relocării acestor turbine. 

5.6.2 Retehnologizare 

Retehnologizarea presupune îndepărtarea turbinelor existente și construcția unor turbine noi, adesea având 

dimensiuni și capacități mai mari. Prin urmare, proiectele de retehnologizare utilizează, de regulă, mai puține 

turbine decât proiectele inițiale de energie eoliană, fie pe fundații existente, fie pe fundații noi. Reducerea 
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numărului de turbine are potențialul de a reduce efectul de strămutare. Atât microamplasarea, cât și influența 

proiectului de infrastructură pot fi analizate pentru a se asigura un risc ecologic scăzut al proiectului respectiv 

(a se vedea Studiu de caz 5-14). 

Instalațiile de retehnologizare sunt adesea capabile să genereze un randament energetic mai mare în condițiile 

unui nivel scăzut al vântului. Deși acest fapt oferă avantajul reducerii mortalității în rândul păsărilor la 

amplasamentul instalațiilor eoliene unde se înregistrează istoric rate de coliziune record, riscul de coliziune a 

liliecilor poate crește din cauza ariei baleiate mai mari a paletelor turbinelor (Gartman et al., 2016). De 

asemenea, retehnologizarea poate modifica economia strategiilor de reducere a activității. În consecință, 

retehnologizarea ar trebui avută în vedere în urma unei analize specifice, în funcție de sit și specie.  

Datele referitoare la lilieci colectate la nivelul înălțimii nacelei turbinelor existente pot fi utilizate pentru a stabili 

riscul potențial de mortalitate și pentru a elabora programe de reducere a activității, dacă situația o impune. 

Întrucât turbinele înlocuitoare sunt construite de obicei pe fundații noi, decizia privind noile amplasamente ar 

trebui să țină seama de datele de monitorizare colectate în timpul exploatării.  

De asemenea, este pertinentă luarea în considerare a efectului aplicării sistemului de iluminare utilizat în 

sectorul aviației. Având în vedere tendința de creștere a înălțimii turbinei odată cu retehnologizarea, ar putea 

fi necesară echiparea unui număr mai mare de turbine cu un sistem de iluminare a turbinelor. Deși efectele 

sistemului de iluminare a turbinelor asupra păsărilor par a fi limitate, culoarea luminii poate atrage liliecii, 

conducând în cele din urmă la o creștere a riscului de coliziune a liliecilor migratori cu turbinele eoliene. Studiu 

de caz 5-14 descrie modul în care datele de monitorizare au fost utilizate pentru a modela diverse scenarii de 

retehnologizare și pentru a reduce riscurile în ceea ce privește codalbul în Norvegia. Studiu de caz 5-15 

descrie procesul de retehnologizare a unui parc eolian în Zeebrugge, Belgia. 

Studiu de caz 5-14: Reducerea riscului de coliziune a codalbului (Haliaeetus albicilla) prin 
retehnologizarea parcului eolian amplasat în Smøla, Norvegia 

Codalbul, Haliaeetus albicilla, a fost identificat ca fiind specia cea mai vulnerabilă față de turbinele aflate în funcțiune în 

parcul eolian existent din Smøla, din cauza perturbării sporite și a mortalității crescute în urma coliziunilor cu turbinele. 

Monitorizarea s-a desfășurat la amplasamentul parcului eolian aflat în funcțiune (68 de turbine de 2-2,3 MW) pentru a 

urmări succesul reproductiv și locurile de cuibărit ale speciei, adăposturile de noapte și activitatea de zbor a codalbului, 

inclusiv prin utilizarea radarului aviar Merlin. Datele de monitorizare au fost avute în vedere la concepția și evaluarea 

impactului proiectului de retehnologizare. 

 

A fost întocmită o hartă a zonelor vulnerabile pentru codalb utilizându-se date de monitorizare în vederea identificării 

zonelor de maximă și minimă vulnerabilitate în ceea ce îl privește. Potrivit constatărilor modelării riscului de coliziune, 

dintre cele două modele de retehnologizare propuse, scenariul vizând 30 de turbine de 5 MW (a se vedea Figura 5-6) 

poate avea un risc de coliziune de 32 % în comparație cu parcul eolian în funcțiune existent. Se estimează că scenariul 

cu 50 de turbine de 3 MW va avea un risc de coliziune de aproximativ 71 % în comparație cu parcul eolian în funcțiune 

existent. 

 

Diferența dintre cele două scenarii de retehnologizare și între scenariile de retehnologizare și parcul eolian existent din 

punctul de vedere al riscului de coliziune a fost pusă pe seama reducerii numărului de turbine și a amplasării îmbunătățite 

a turbinelor individuale.  
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Figura 5-6: Harta cu zonele sensibile pentru codalb la amplasamentul centralei eoliene din Smøla (configurație de 5 MW) 
reunește următoarele surse de date: amplasamentul cuibului, producția de pui, activitatea de zbor și riscul de coliziune. 
Intensitatea nuanțelor de roșu indică gradul de sensibilitate, nuanța roșu închis indicând un grad ridicat de sensibilitate. 

 

Chiar dacă datele care stau la baza evaluărilor din rapoarte sunt foarte solide, persistă un grad de incertitudine și, astfel, 

autorii au recunoscut imposibilitatea prevederii cu exactitate a efectelor generate de o centrală eoliană retehnologizată. 

Prin urmare, aceștia recomandă utilizarea unui plan de gestionare adaptativă (a se vedea, de asemenea, capitolul  7). 

Gestionarea adaptativă include crearea capacității de adaptare la nivelul de conflict spațio-temporal în cadrul centralei 

eoliene retehnologizate, și anume când și în ce măsură pot apărea conflicte între păsări și turbine la locația noii centrale. 

Acest aspect permite dezvoltatorilor să pună în aplicare măsuri de atenuare la amplasamentele turbinelor care prezintă 

riscuri și/sau în anumite momente ale anului (de exemplu, vopsirea paletelor rotorului în culori contrastante, efectuarea 

de ajustări operaționale și utilizarea sistemelor de avertizare video). 

Sursă: Dahl, E.L., et al. (2015)  

 

Studiu de caz 5-15: Reducerea riscului de coliziune pentru chiră prin retehnologizarea parcului eolian 
din Zeebrugge, Belgia 

Un parc eolian linear, construit în 1986, format din 24 de turbine (10/12/2 turbine eoliene, având o capacitate de 

200/400/600 kW, înălțimea axului de 23/34/55 metri și diametrul rotorului de 22,5/34/48 metri) în portul Zeebrugge a 

generat riscuri grave de coliziune pentru o colonie de chiră de baltă (Sterna hirundo), chiră de mare (Sterna sanvicensis) 

și chiră mică (Sterna albifrons) din apropiere, aflată în perioada de reproducere pe teritoriul unui sit Natura 2000 (Everaert 

& Stienen 2007, Everaert 2008).  
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Monitorizarea rezultatelor vechiului parc eolian a demonstrat că chira a efectuat zboruri pentru căutarea hranei pe 

distanțe cuprinse între 0 și 50 de metri, majoritatea zborurilor fiind realizate pe distanțe cuprinse între 0 și 15 metri. 

Monitorizarea a presupus efectuarea unei analize amănunțite a distribuției înălțimii de zbor.  

 

Evaluarea efectuată în contextul proiectului de retehnologizare a parcului eolian a concluzionat că nu sunt de așteptat 

efecte semnificative generate de noul parc eolian, cu condiția ca, în viitor, tiparul de distribuție a înălțimii de zbor în ceea 

ce privește zborurile pentru căutarea hranei să rămână neschimbat. Prin mărirea înălțimii turbinelor eoliene și prin 

limitarea numărului turbinelor eoliene în contextul proiectării noului parc eolian, riscul de coliziune a păsărilor ar fi redus. 

 

Retehnologizarea acestui parc eolian în portul Zeebrugge a avut ca rezultat scăderea numărului turbinelor, dar creșterea 

dimensiunii acestora. În 2009 au fost instalate 10 turbine eoliene noi (850 kW), distanțele dintre acestea fiind mai mari. 

Noile turbine au o înălțime a axului de 65 de metri și un diametru al rotorului de 52 de metri. Înălțimea de la bază a 

paletelor turbinelor eoliene a crescut de la 11-20,5 metri în cazul vechiului parcul eolian la 39 de metri în parcul eolian 

retehnologizat. Până în prezent, monitorizarea a relevat faptul că acest aspect a redus efectul de coliziune în comparație 

cu situația inițială, înainte de retehnologizarea parcului eolian. 

Sursă: 

Everaert J., (2007). Adviesnota INBO.A.2007.164. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.  

Everaert J., (2007). Adviesnota INBO.A.2007.84. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 

Everaert J. & Stienen E. (2007).  

Everaert J. (2008).  
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6. OFFSHORE: EFECTE POTENȚIALE 

6.1 Introducere 

Prezentul capitol analizează principalele tipuri de impact pe care proiectele de energie eoliană offshore le-ar 

putea avea asupra habitatelor și speciilor protejate în temeiul Directivei Habitate și a Directivei Păsări. 

Domeniul de aplicare al celor două directive este clarificat în capitolul 2.2.1, în vreme ce conceptul de evaluare 

a semnificației este explicat în capitolul 3.1.  

Scopul acestui capitol este de a pune la dispoziția dezvoltatorilor, a ONG-urilor, a consultanților și a autorităților 

naționale competente o imagine de ansamblu a efectelor potențiale asupra diverselor grupuri de habitate și 

specii protejate la nivelul UE. Aceste efecte potențiale ar trebui avute în vedere în contextul elaborării sau 

revizuirii unui plan sau proiect de energie eoliană offshore. Cu toate acestea, întrucât identificarea efectelor 

semnificative probabile este întotdeauna specifică de la caz la caz, impactul real al unui proiect de energie 

eoliană asupra speciilor și habitatelor protejate variază extrem de mult.  

Efectele generate de proiectele de energie eoliană offshore pot surveni în una sau în mai multe dintre cele 

cinci etape principale ale construcției unui parc eolian:  

• preconstrucție (de exemplu, investigații meteorologice, studii prospective privind stabilitatea sedimentelor 

și pregătirea fundului mării); 

• construcție (de exemplu, transportul materialelor de către nave și construcția fundațiilor cu un singur 

pilon – monopilă108; turbine; cabluri de conectare la rețea; turbine fixe/plutitoare; etc.);  

• exploatare (inclusiv întreținere);  

• „retehnologizare” (modificarea numărului, a tipului și/sau a configurației turbinelor în cadrul unui parc eolian 

existent);  

• dezafectare (îndepărtarea parcului eolian sau demontarea turbinelor individuale).  

 

Atunci când se evaluează semnificația efectelor, este important să se aibă în vedere faptul că acestea pot 

decurge din amprenta la sol a proiectului în ansamblul său (incluzând orice infrastructură conexă, cum ar fi 

cablurile de rețea) și pot rezulta chiar din aspectele onshore ale proiectelor offshore (de exemplu, modalitățile 

de transport al energiei electrice prin utilizarea căminelor de acostare și a racordării la rețeaua terestră). 

Efectele asupra habitatelor și speciilor pot fi temporare sau permanente. Acestea pot rezulta din activități 

desfășurate în interiorul sau în afara perimetrului unui sit Natura 2000. În ceea ce privește speciile mobile, 

impactul poate afecta în mod potențial exemplare aflate în afara siturilor Natura 2000 asociate, cum ar fi 

mamiferele marine sau păsările care își caută hrana la distanțe mari față de colonia de reproducere. Efectele 

semnificative pot decurge din plan sau din proiect și pot surveni în diverse momente în cursul ciclului de viață 

al proiectului. Planurile și proiectele care acționează în combinație pot produce efecte cumulative. Aceste 

efecte vor căpăta o importanță din ce în ce mai mare, deoarece se așteaptă ca energia eoliană offshore să fie 

utilizată tot mai multe astfel încât să se atingă obiectivele în materie de energie din surse regenerabile.  

În subcapitolele următoare, principalele tipuri de impact sunt descrise în raport cu cele mai importante grupuri 

de „receptori”109. O imagine de ansamblu este furnizată în Tabelul 6-1. În unele cazuri, impactul poate fi pozitiv, 

de exemplu crearea unui nou habitat sau efectele asupra recifelor (a se vedea Caseta 6-1).  

Caseta 6-1: Efectul de recif al fundațiilor parcurilor eoliene offshore 

Efectul de recif este unul dintre efectele posibile ale fundațiilor parcurilor eoliene offshore asupra biodiversității marine. 

Acesta este cu precădere semnificativ în zonele marine lipsite de soluri stâncoase, precum porțiuni vaste din Marea 

Nordului. Construcțiile subacvatice pot funcționa ca recife artificiale, iar fundațiile pot fi colonizate de o serie de organisme. 

                                                      

108 Există diverse tipuri de fundații de turbine eoliene. Cel mai frecvent sunt utilizate fundațiile cu un singur pilon; acestea 
sunt structuri destul de simple, alcătuite dintr-un cilindru din oțel gros care este ancorat direct pe fundul mării. Alte tipuri 
de fundații sunt, printre altele, platformele marine din zăbrele tubulare – fundații cu un cadru zăbrelit prevăzut cu trei sau 
patru puncte de ancorare pe fundul mării – sau fundații de adâncime (gravitaționale). 
109 Grupuri de receptori cheie, cum ar fi păsările marine, mamiferele marine și habitatele marine, care se confruntă cu un 
impact potențial al proiectelor de energie eoliană offshore. 
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Deși există dovezi că structurile eoliene sunt asociate cu o mai mare diversitate a organismelor bentonice (Lindeboom 

et al., 2011) și cu densități mai mari ale speciilor de pești importante din punct de vedere comercial (Reubens et al., 

2013), acest lucru poate, de asemenea, să modifice caracteristicile compoziției și structurii biologice a speciilor locale 

(Petersen & Malm, 2006). Acest potențial efect pozitiv pentru biodiversitatea marină ar trebui avut în vedere în contextul 

analizării opțiunilor de dezafectare. Fowler et al. (2018) evidențiază efectele negative potențiale, inclusiv asupra unor 

grupuri precum mamiferele marine, ale eliminării complete a structurilor din mediul marin (conform obligației impuse în 

prezent prin Decizia OSPAR 98/3; Jørgensen, 2012). Eliminarea parțială a acestor structuri poate avea avantajul potențial 

de a oferi un habitat permanent de recif. Cu toate acestea, comunitățile biologice potențiale care s-ar putea stabili pe 

structurile eoliene ar trebui evaluate cu atenție din perspectiva obiectivelor de conservare a sitului, inclusiv a efectelor lor 

asupra speciilor și habitatelor protejate, nu în ultimul rând prin introducerea potențială a spec iilor alogene invazive care 

s-ar putea stabili pe structurile nou construite. 

 
Tabelul 6-1 Imagine generală asupra tipurilor potențiale de impact asupra principalelor grupe de receptori offshore  

Receptor Tipuri potențiale de impact ale proiectelor de energie eoliană offshore 

Habitate Pierderea habitatului marin 
Perturbarea și degradarea habitatului marin  
Sufocare din cauza depunerii sedimentelor în suspensie  
Crearea de noi habitate marine  
Modificări la nivelul proceselor fizice din cauza prezenței noilor structuri  
Eliberarea de contaminanți sau mobilizarea de contaminanți istorici  

Pești Câmpuri electromagnetice  
Perturbări subacvatice sonore 
Efecte de recif 

Păsări Pierderea și degradarea habitatului  
Perturbări și strămutări  
Coliziunea  
Efectul de barieră  
Efecte indirecte  
Atracție (de exemplu, oportunități de staționare diurnă sau înnoptare) 

Mamifere marine Pierderea și degradarea habitatului  
Perturbări fonice și strămutări (zgomotul produs de montarea pilonilor și de 
transportul maritim/elicoptere) 
Tulburări auditive (leziuni cauzate de zgomotul subacvatic) 
Mascarea comunicării  
Coliziune cu nave 
Efectul de barieră 
Reducerea presiunii exercitate de pescuit (zone în care pescuitul este interzis) 
Modificări ale calității apei (contaminanți + deșeuri marine) 
Efectele câmpului electromagnetic asupra navigației 
Efecte indirecte  
Efectul de recif 

Lilieci Perturbări și strămutări  
Coliziunea  
Efectul de barieră  
Barotraume  
Pierderea/modificarea coridoarelor de zbor și a locurilor de staționare diurnă sau 
înnoptare  
Efecte indirecte  

Alte specii Perturbări fonice și strămutări  
Câmpuri electromagnetice  
Efecte termice 
Crearea de noi habitate  
Modificări ale calității apei (contaminanți + deșeuri marine)  
Efecte indirecte 

 

Comparativ cu energia eoliană onshore, există în mod clar diferențe în ceea ce privește natura anumitor 

activități asociate proiectelor de construcție a parcurilor eoliene offshore. Printre aceste diferențe se numără 

utilizarea navelor pentru a avea acces la situri și anumite mecanisme de impact care sunt unice pentru mediul 

acvatic, cum ar fi zgomotul subacvatic. Cu toate acestea, principiile care stau la baza măsurilor de atenuare 
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adoptate pentru proiectele de energie eoliană onshore se aplică și în cazul energiei eoliene offshore. Aceste 

principii sunt prezentate la punctele prezentate în continuare. 

• Se aplică „ierarhia măsurilor de atenuare”, ceea ce înseamnă că măsurile de evitare din start a efectelor 

negative trebuie să fie avute în vedere și puse în aplicare înainte de adoptarea măsurilor de reducere a 

efectelor negative. De asemenea, se consideră o bună practică ca aceste măsuri să se aplice la sursă 

înainte de luarea în considerare a unor măsuri la nivelul receptorilor. 

• Cea mai bună modalitate de a reduce la minimum efectele negative asupra habitatelor și speciilor protejate 

la nivelul UE este amplasarea proiectelor departe de habitatele și speciile vulnerabile (practică cunoscută 

sub denumirea de „macroamplasare”). Acest lucru poate fi cel mai bine realizat prin planificarea strategică 

la nivel administrativ, regional, național sau chiar internațional, în special prin intermediul planurilor de 

amenajare a spațiului maritim elaborate în temeiul Directivei privind amenajarea spațiului maritim110.  

• Efectele transfrontaliere sunt foarte relevante în cazul proiectelor de energie eoliană offshore, nu numai din 

cauza efectelor cumulative (de exemplu, în contextul migrației păsărilor), ci și din cauza faptului că 

numeroase parcuri eoliene sunt amplasate în apropierea granițelor zonelor economice exclusive (ZEE) ale 

altor state membre (sau chiar proiecte transfrontaliere în viitor). Potrivit Convenției privind evaluarea 

impactului asupra mediului în context transfrontalier (Convenția ESPOO) și Protocolului privind evaluarea 

strategică de mediu [Protocolul SEA, Kiev (Jendroska et al., 2003111)], părțile la convenție sunt obligate să 

se informeze reciproc cu privire la efectele transfrontaliere și să țină seama de efectele transfrontaliere în 

contextul planificării. Cooperarea dintre statele membre și cu țările din afara UE se impune și în raport cu 

elaborarea planurilor de amenajare a spațiului maritim. 

• Monitorizarea nu este în sine o măsură de atenuare, dar este necesară pentru a valida eficacitatea sau 

ineficacitatea măsurilor de evitare sau de reducere a efectelor semnificative. 

• Măsurile de atenuare nu trebuie să fie confundate cu măsurile compensatorii, care sunt menite să 

compenseze daunele care ar putea fi cauzate de un plan sau de un proiect. Măsurile compensatorii pot fi 

avute în vedere numai în raport cu criteriile prevăzute la articolul 6 alineatul (4) din Directiva privind 

habitatele. 

 

6.2 Habitate 

6.2.1 Introducere 

Zece tipuri de habitate (sau complexe de tip habitat) enumerate în anexa I la Directiva privind habitatele sunt 

tratate ca habitate marine în scopul raportării, iar două dintre acestea sunt considerate tipuri de habitate 

prioritare (evidențiate printr-un asterisc *): 

• bancuri de nisip acoperite în permanență de apă marină puțin adâncă [1110] 

• Straturi cu Posidonia (Posidonion oceanicae) * [1120] 

• estuare [1130] 

• terase mlăștinoase și terase nisipoase neacoperite de apă la reflux [1140] 

• lagune de coastă* [1150] 

• fiorduri largi și puțin adânci și golfuri [1160] 

• recife [1170] 

• structuri submarine provocate de scurgeri de gaze [1180] 

• golfuri mici înguste din Baltica boreală [1650] 

• peșteri marine scufundate complet sau parțial [8330]. 

 

Printre tipurile de habitat de mai sus se numără habitatele costiere, habitatele din ape foarte puțin adânci și 

habitatele din ape offshore mai adânci (Comisia Europeană, 2013). Având în vedere că proiectele de energie 

eoliană offshore necesită accesul la suprafața terestră („apropierea de uscat”), habitatele onshore trebuie luate 

în egală măsură în considerare în contextul evaluării proiectelor offshore (a se vedea capitolul 5.2). Datele de 

                                                      

110 Directiva 2014/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 de stabilire a unui cadru pentru 
amenajarea spațiului maritim; JO L 257, 28.8.2014, p. 135-145. 
111 Jendroska, Jerzy & Stec, Stephen. (2003). Protocolul de la Kiev privind evaluarea strategică de mediu. 33. 105 - 110. 



 

Orientări privind proiectele de energie eoliană și legislația UE privind natura 241  

referință în sprijinul unei evaluări corespunzătoare trebuie colectate utilizând cele mai adecvate metode 

disponibile. Exemple ale metodelor de efectuare a studiilor de referință sunt sintetizate în Caseta 6-2. 

Caseta 6-2 Studiu privind situația de referință a habitatelor bentice 

Studiile se pot dovedi necesare pentru a delimita zonele de habitat prevăzute în anexa I care intră sub influența amprentei 

la sol a proiectelor de energie eoliană și cele aflate într-o zonă tampon delimitată. Orientări detaliate privind metodele de 

efectuare a studiilor sunt disponibile uneori la nivel național112. Studiile referitoare la habitatele prevăzute în anexa I ar 

putea face parte dintr-un studiu de caracterizare mai amplu, în scopul realizării unei evaluări a impactului asupra mediului 

(EIA). Sursele de informații precum EMODnet113 pot furniza informații utile privind datele existente referitoare la 

cartografierea la scară mai largă a habitatelor de pe fundul mării. 

 

În cazul în care nu există o cartografiere de înaltă rezoluție recentă (realizată în urmă cu cel mult 1-2 ani) a caracteristicilor 

unui habitat, în general se impune efectuarea unui studiu detaliat specific sitului înainte de dezvoltarea proiectului.  

 

Sistemele de clasificare a habitatelor reprezintă un instrument valoros în cadrul studiilor de referință privind habitatele 

submareice și intermareice. Sistemul EUNIS la nivel european114 oferă o listă de „biotopuri”, care sunt definite pe baza 

speciilor caracteristice și a caracteristicilor fizice asociate, cum ar fi: (i) substraturile în care se produce; (ii) adâncimile la 

care se poate afla; și (iii) tipul condițiilor de energie a valurilor și a mareelor asociat. Orientări utile privind atribuirea 

biotopurilor sunt furnizate în Parry (2015115). 

 

Tehnicile de studiu sunt prezentate la punctele prezentate în continuare. 

 

• Habitate intermareice 

• Studii prin transect, punctuale sau prin străbaterea zonei pe jos sau la bordul unui vehicul, cum ar fi un aeroglisor. 

• Teledetecție prin satelit, teledetecție aeropurtată multispectrală, interpretare pe baza fotografiilor aeriene. 

 

• Habitate submareice 

• Observare cu ajutorul aparatelor de filmat coborâte, tractate sau cu ajutorul unui vehicul comandat de la distanță. 

Observarea directă de către un scafandru poate fi, de asemenea, posibilă. Condițiile de vizibilitate reprezintă un 

aspect important, deși sistemele de filmare cu lentilă de apă dulce permit obținerea imaginilor în condiții de apă 

tulbure. 

• Prelevarea de probe prin metode de smulgere, carotaj, dragare și/sau traulare. Tehnicile distructive, în special 

traularea, trebuie planificate cu atenție în zonele potențial sensibile. 

• Concepția studiului poate fi optimizată prin utilizarea unor sisteme de caracterizare acustică a solului, cum ar fi 

sonarul lateral și sondele ultrason cu fascicule multiple. Aceste sisteme ar trebui utilizate înainte de efectuarea 

observațiilor directe și de utilizarea tehnicilor de eșantionare. 

 

6.2.2 Tipuri de impact 

6.2.2.1 Care sunt principalele tipuri de impact? 

Principalele tipuri de impact ale proiectelor de energie eoliană offshore asupra habitatelor marine sunt 

sintetizate în Tabelul 6-2. În majoritatea cazurilor, efectele enumerate rezumă un evantai potențial complex de 

tipuri de impact. De exemplu, distrugerea și perturbarea habitatului pot surveni pe fondul oricărei activități care 

interacționează cu fundul mării. Acestea ar putea include: (i) echipamente de explorare, de exemplu graifere 

și carote; (ii) vârtejuri create de suflul elicei; sau (iii) pregătirea fundului mării înainte de instalarea fundațiilor 

și cablurilor. Aceste tipuri de impact pot genera efecte care se pot resimți la diferite scale spațiale și care pot 

surveni în orice moment în timpul și după încheierea derulării proiectului. Cu toate acestea, principalele 

perioade care suscită îngrijorare sunt cele indicate în etapele proiectului enumerate în tabelul 6-2. 

                                                      

112 A se vedea, de exemplu: „Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment” 
(Studiu standard privind impactul turbinelor eoliene offshore asupra mediului marin – StUK 4): 
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-
offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6 și „Marine Monitoring Handbook”: 
http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download. 
113 https://www.emodnet-seabedhabitats.eu. 
114 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification. 
115 http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf. 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download
https://www.emodnet-seabedhabitats.eu/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification
http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf
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Tabelul 6-2 Tipuri de impacturi asupra habitatelor pe parcursul ciclului de viață al proiectului pentru proiectele de energie 
eoliană offshore 

Principalele tipuri de 
impact 

Etapa proiectului 

 

P
re

c
o

n
s
tr

u
c
ți

e
 

C
o

n
s
tr

u
c
ți

e
 

E
x
p

lo
a
ta

re
 

D
e
z
a
fe

c
ta

re
 

R
e
te

h
n

o
lo

g
iz

a
re

 

Pierderea habitatului 
(pierderea habitatului 
existent și înlocuirea cu un 
alt habitat, de exemplu, prin 
adăugarea de structuri din 
beton, oțel sau piatră) 

 X  X X 

Perturbarea și degradarea 
habitatului (inclusiv: 
(i) penetrarea, abraziunea și 
compresia sedimentelor; și 
(ii) construcția rețelelor de 
cabluri) 

X X X X X 

Sufocare din cauza depunerii 
sedimentelor în suspensie  

 X  X X 

Crearea unui nou habitat 
marin 

 X    

Modificări ale proceselor 
fizice din cauza prezenței 
noilor structuri 

 X X  X 

Eliberarea de contaminanți 
sau mobilizarea 
contaminanților istorici 

 X X X X 

Efecte indirecte X X X X X 

  

Printre habitatele menționate în anexa I care sunt potențial vulnerabile la efectele proiectelor de energie 

eoliană offshore se numără „bancurile de nisip acoperite în permanență de apă marină puțin adâncă” [1110], 

„recifele” [1170] și straturile cu Posidonia [1120]. Straturile cu Posidonia sunt expuse riscului de distrugere 

fizică directă și de modificări ale sedimentării la nivelul bazinelor hidrografice (a se vedea Bray et al., 2016). 

În funcție de amplasarea parcului eolian și de infrastructura conexă pentru exportul de energie electrică, ar 

putea fi afectate și alte habitate sau complexe de habitate. Printre aceste habitate și complexe de habitate se 

numără „estuarele” [1130], „terasele mlăștinoase și terasele nisipoase neacoperite de apă la reflux” (1140) și 

„fiordurile largi și puțin adânci și golfuri” [1160]. Este puțin probabil ca unele habitate marine, cu precădere 

„peșterile marine scufundate complet sau parțial” [8330], să fie afectate de proiectele de energie eoliană 

offshore. 

Planurile și proiectele trebuie să aibă în vedere habitatele care pot fi afectate de activitățile propuse, având în 

vedere tipurile de impact sintetizate în Tabelul 6-2 de mai sus. Deși este puțin probabil ca anumite activități, 

de exemplu studiile geofizice și geotehnice, să producă efecte semnificative asupra habitatelor, se impune 

analizarea ipotezei conform căreia lucrările de carotaj geotehnic sau alte activități pot genera 

pierderea/perturbarea directă a habitatelor protejate. Se impune ca activitățile de retehnologizare să facă în 

egală măsură obiectul analizei, dat fiind că acestea pot presupune activități cu efecte similare altor etape. În 

mod potențial, activitățile de retehnologizare pot chiar prelungi durata efectelor existente dincolo de perioada 

evaluată inițial. 

Habitatele intermareice și submareice pot fi afectate de proiectele de energie eoliană prin: (i) pierderea 

habitatului aflat sub amprenta la sol a turbinelor și a infrastructurii conexe; (ii) perturbări ca urmare a dispersării 
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sedimentelor/sedimentării ca urmare a diverselor activități, care poate antrena sufocarea fundului mării, 

modificând structura fizică a habitatelor sau determinând remobilizarea poluanților; și (iii) perturbări temporare 

cauzate de interacțiunea dintre operațiuni și fundul mării, inclusiv utilizarea „picioarelor de ancorare” (spud-

legs) aferente platformelor autoridicătoare116, a ancorelor de acostare etc. Printre efectele pe termen lung 

asupra habitatelor se numără introducerea de noi substraturi artificiale care pot atrage organisme bentonice 

și alte organisme (Wilhelmsson, 2010; Hiscock et al., 2002). În cele din urmă, habitatele menționate în anexa I 

pot fi afectate de excluderea altor activități desfășurate anterior, cum ar fi pescuitul. Habitatele bentonice care 

au fost grav degradate ca urmare a activităților de traulare de fund ar putea să se refacă ulterior. 

Majoritatea parcurilor eoliene offshore și rețelele de cabluri corespunzătoare sunt amplasate în prezent în zone 

cu sedimente relativ moi (de exemplu, funduri nisipoase ale mării, cu ponderi variabile de sedimente fine și 

grosiere, bolovani etc.). Bancurile de nisip [1110] și recifele [1170] au constituit, prin urmare, obiectul celor mai 

multe dintre evaluările corespunzătoare, dat fiind că sunt vulnerabile la pierderea habitatului. Principala 

preocupare a fost reprezentată de pierderea directă a acestor habitate aflate sub amprenta la sol a fundațiilor 

turbinelor eoliene și a infrastructurii conexe. 

Introducerea suprafețelor dure într-o arie dominată de sedimente nisipoase a generat adesea modificări 

semnificative ale comunităților bentonice (Meissner & Sordyl, 2006). Deși această modificare poate fi 

considerată pozitivă, modificarea considerabilă a condițiilor ar putea genera efecte semnificative dacă 

habitatele existente sunt protejate în cadrul unui sit Natura 2000. Structurile tehnice sau alte substraturi 

artificiale dure determină: (i) modificări permanente la nivelul structurii sedimentului; (ii) impermeabilizarea 

sedimentelor marine; și (iii) pierderea habitatelor bentonice. Prin urmare, plasarea artificială de substraturi 

dure nu reprezintă neapărat o îmbunătățire ecologică a habitatelor marine. Starea de conservare și obiectivele 

de conservare ale siturilor Natura 2000 trebuie avute în vedere în contextul evaluărilor, impunându-se prudență 

în cazul în care există informații limitate cu privire la condițiile de referință istorice reale.  

Un alt aspect care trebuie subliniat este diferența dintre tehnologiile utilizate în cazul turbinelor eoliene fixe și 

plutitoare, inclusiv natura fundului mării care va găzdui amplasarea uneia sau alteia dintre aceste tehnologii. 

Unele tipuri de fundații eoliene fixe, precum ventuzele de aspirație, nu necesită lucrări de montare a pilonilor 

sau de foraj. Aceasta înseamnă că probabilitatea unor efecte semnificative este scăzută în comparație cu alte 

tipuri de fundații precum cele cu un singur pilon sau pe piloți. Energia generată de turbine eoliene plutitoare 

are o amprentă mult mai redusă din punctul de vedere al distrugerii habitatelor.  

6.2.2.2 Cum este evaluată semnificația? 

Semnificația a fost în mare măsură determinată prin cuantificarea suprafeței habitatului care poate fi pierdută, 

degradată sau perturbată comparativ cu suprafața totală a habitatului. Acest fapt presupune o bună înțelegere 

a distribuției, a structurii și a funcțiilor habitatelor. 

Semnificația efectelor poate fi influențată de mai mulți factori: factori biologici, factori de mediu, concepția 

planurilor și a proiectelor. Caseta 6-3 prezintă principalii factori avuți în vedere în contextul evaluării 

semnificației. 

Caseta 6-3 Factori care determină evaluarea semnificației 

Factori biologici (Tillin et al., 2010): 

• rezistența (dacă un receptor poate tolera perturbări sau stres fără schimbarea caracterului); 

• reziliența (potențialul de recuperare);  

• sensibilitatea (probabilitatea de schimbare atunci când o anumită presiune este exercitată asupra unui element 

(receptor), care este în funcție de rezistență și reziliență). 

 

Factori de mediu 

• Tipul și morfologia solului sau a sedimentelor 

• Calitatea și cantitatea apei 

                                                      

116 Tip de platformă mobilă ancorată pe fundul mării prin utilizarea unor sisteme de ancorare numite „picioare de ancorare” 
(spud-legs). 
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• Activitățile existente, precum activitățile de conservare a naturii care pot fi perturbate, determinând modificări ale 

condițiilor de mediu 

 

Concepția planurilor sau a proiectelor: 

• numărul turbinelor eoliene;  

• proiectarea fundației, în special suprafața amprentei la sol; 

• orice metode de protecție împotriva eroziunii și de instalare, în special dacă printre lucrările preparatorii se numără 

eliberarea habitatului pe o suprafață mai mare (de exemplu, nivelarea structurii sedimentare); 

• numărul, lungimea și metoda (metodele) de îngropare a cablurilor (și utilizarea armăturilor de protecție pentru cabluri); 

• alte activități conexe (de exemplu, obligația de a ancora navele sau de a instala picioare pentru platforme 

autoridicătoare, zone de depozitare pentru eventualele materiale rezultate în urma forajului sau a dragării etc.); 

• durata activităților de construcție și amploarea spațială a acestora; 

• planurile de dezafectare – menținerea sau îndepărtarea infrastructurii (inclusiv a bazelor fundației și a armăturii de 

protecție). 

 

Marine Evidence-based Sensitivity Assessment [MarESA (Tyler-Walters et al., 2017)] reprezintă o abordare 

bazată pe elemente concrete și cunoștințe de specialitate, vizând fundamentarea evaluării semnificației. 

Tabelul 6-3 prezintă pe scurt abordarea MarESA în ceea ce privește potențialele biotopuri în cadrul – sau 

tipice – tipurilor de habitate prevăzute în anexa I. Prezentarea sumară vizează cu precădere abraziunea. 

Efectele perturbării fizice sau ale abraziunii la suprafața substratului în habitate sedimentare sau stâncoase 

sunt relevante pentru epiflora și epifauna prezente pe suprafața substratului. Abraziunea ar putea fi cauzată 

de prelevarea probelor din sedimente, de ancorarea navelor sau de compresia sedimentelor determinată de 

prezența picioarelor pentru platforme autoridicătoare. Valorile de referință (cantitative sau calitative) reprezintă 

un aspect important al procesului de evaluare MarESA. Acestea descriu presiunea exprimată ca magnitudine, 

întindere, durată și frecvență a efectului.  

Tabelul 6-3 Sensibilitatea, rezistența și reziliența habitatelor marine în raport cu abraziunea 

Tip de habitat (exemplu de biotop) Rezistență Reziliență Sensibilitate 

Bancuri de nisip acoperite în permanență 
de apă marină puțin adâncă [1110] (nisip 
sublitoral cu salinitate variabilă)  

Scăzută Ridicată Scăzută/Medie117 

Straturi cu Posidonia (Posidonion 
oceanicae) [1120] 

Medie Scăzută Medie 

Estuare [1130] (Hediste diversicolor, 
Limecola balthica și Scrobicularia plana pe 
țărmuri litorale, cu nisip mâlos) 

Medie Ridicată Scăzută 

Terase mlăștinoase și terase nisipoase 
neacoperite de apă la reflux [1140] 
(Zostera sp. straturi pe țărmul inferior sau 
nisip infralitoral curat sau mâlos) 

Scăzută Medie Medie 

Lagune de coastă* [1150] [nămol sublitoral 
cu salinitate scăzută sau redusă (depozite 
lagunare)] 

Medie Ridicată Scăzută 

Fiorduri largi și puțin adânci și golfuri 
[1160] (Arenicola marina în nămol 
infralitoral) 

Ridicată Ridicată Nu este cazul 

Recife – de origine biogenică sau 
geogenică [1170] 
(Sabellaria spinulosa pe sedimente 
circalitorale mixte stabile) 

Nu există Scăzută/Medie Medie/Ridicată 

*habitat prioritar 

În cazul în care există incertitudini (cu privire fie la efectele potențiale, fie la parametrii de proiectare a parcurilor 

eoliene), trebuie să se formuleze ipotezele cele mai pesimiste. Cu titlu exemplificativ, utilizarea protecției 

pentru cablurile submarine (de exemplu, anrocamente de protecție) poate spori substanțial amploarea pierderii 

                                                      

117 https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1. 
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en. 

https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en
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habitatului ca urmare a instalării cablurilor. Cu toate acestea, volumul anrocamentului necesar nu poate fi 

estimat până când nu se cunoaște dacă cablurile au fost îngropate cu succes. Aceste estimări trebuie să fie 

cât mai precise cu putință și să aibă la bază informații adecvate, cum ar fi un studiu geotehnic privind condițiile 

la nivelul solului. 

Incertitudinile și dificultățile întâmpinate în contextul evaluării efectelor semnificative probabile asupra 

habitatelor offshore (și care ar putea necesita colectarea unor date de referință suplimentare sau aplicarea 

principiului precauției) sunt sintetizate în Caseta 6-4. 

Caseta 6-4 Provocări-cheie legate de evaluarea efectelor semnificative probabile asupra habitatelor 
offshore 

Ansamblul efectelor 

• Disponibilitatea datelor, în special în ceea ce privește distribuția pe scară largă a habitatelor, care să fie avute în vedere 

în cadrul: (i) evaluărilor la nivel de plan; sau (ii) al studiilor și evaluărilor detaliate la nivel de proiect. 

• Lipsa de certitudine cu privire la parametrii de proiectare, în special cantitatea de material necesar pentru protecția 

cablurilor și amplasarea acestuia. Uneori există incertitudini și în ceea ce privește eficacitatea metodelor de protecție 

și de îngropare a cablurilor, de exemplu în zone caracterizate de un fund al mării dinamic, unde poate fi necesară 

nivelarea valurilor de nisip înainte de îngropare. În cazul în care sunt necesare lucrări de remediere, acestea pot genera 

un nou risc pentru habitatele prevăzute în anexa I, prin mărirea parametrilor-cheie din pachetul de proiectare. 

• În unele cazuri, nu există informații complete cu privire la amploarea infrastructurii existente care afectează habitatele 

prevăzute în anexa I. De exemplu, în cazul în care suprafața fundului mării acoperită de anrocamente în cadrul unui 

sit Natura 2000 nu este cunoscută, este dificil să se efectueze o evaluare cumulativă în cunoștință de cauză. 

• Variabilitatea spațială și temporală a habitatelor. Mediul marin este dinamic. De exemplu, anumite habitate, cum ar fi 

bancurile de nisip [1110], pot fi mobile, iar comunitățile biologice (de exemplu, recifele biogene [parte din 1170]) variază 

în mod inerent de la un anotimp la altul și în decursul unui anotimp. 

• Înțelegerea sensibilității habitatelor și a speciilor asociate în raport cu proiectele de construcție a parcurilor eoliene, în 

special rezistența (toleranța) și reziliența acestora (potențialul de recuperare). S-au depus eforturi relativ reduse în 

sensul îmbunătățirii bazei de date în urma revizuirilor monitorizării post-dezvoltare. 

 

6.2.3 Măsuri de atenuare  

Amplasarea adecvată a proiectelor de energie eoliană offshore reprezintă modalitatea cea mai eficientă de 

evitare a eventualelor conflicte cu siturile Natura 2000 și cu speciile și habitatele protejate la nivelul UE.  

O altă măsură de atenuare care permite reducerea la minimum a efectelor asupra habitatelor marine este ca, 

în cazul unor activități precum instalarea cablurilor și pregătirea fundului mării, să se selecteze metodele care 

sunt cel mai puțin perturbatoare. De exemplu, eliberarea nămolului de dragare în apropierea fundului mării 

prin intermediul unei conducte colectoare permite plasarea mai exactă a acestuia în zona de evacuare și poate 

genera niveluri mai scăzute de materii solide în suspensie decât în cazul eliberării nămolului aproape de 

suprafață. De asemenea, selectarea zonelor de evacuare a sedimentelor poate de asemenea: (i) să ia în 

considerare proximitatea zonelor sensibile ale habitatului bentic; și (ii) să asigure restituirea nămolului pentru 

a contribui la căile de transport al sedimentelor la o scară spațială adecvată pentru caracteristici precum 

bancurile de nisip. 

Bunele practici în materie de prevenire a poluării apei și de control al speciilor alogene invazive sunt disponibile 

la scară largă în statele membre și la nivel internațional [de exemplu, Convenția internațională pentru 

prevenirea poluării de către nave (MARPOL 73/78)]. Prin urmare, acestea nu sunt analizate în continuare.  

Studiu de caz 6-1 descrie măsurile adoptate în vederea refacerii unui habitat degradat în timpul lucrărilor de 

construcție a unui parc eolian offshore în Danemarca. Deși acest parc eolian nu este amplasat în cadrul unui 

sit Natura 2000, această abordare ar putea fi relevantă pentru siturile Natura 2000 care protejează habitatele 

de recif prevăzute în anexa I. 

Studiu de caz 6-1 Refacerea habitatului degradat pentru construirea parcului eolian offshore Anholt 
din Danemarca 
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Construirea parcului eolian offshore Anholt din Danemarca a presupus mutarea a aproximativ 5 000 de pietre de mari 

dimensiuni, cântărind aproape 30 de tone. Din cauza îndepărtării lor extensive în vederea utilizării la construcția cheiur ilor 

portuare, a instalațiilor de protecție costieră și a altor infrastructuri artificiale, recifele stâncoase au devenit un element 

natural rar în Danemarca. Cu acordul agenției daneze în domeniul naturii, dezvoltatorul parcului eolian offshore Anholt, 

DONG Energy (în prezent Ørsted), nu a rearanjat pur și simplu blocurile de piatră în reciful în care urma să fie amplasat 

parcul eolian. În schimb, cu ajutorul blocurilor de piatră DONG a creat aproximativ 28 de recife artificiale cu caverne de 

diverse dimensiuni în cadrul parcului eolian. Acest fapt a dus la creșterea biodiversității. Astfel, parcul eolian a contribuit 

la crearea unor condiții optime de reproducere și de viață pentru animale și plante, în special cele prezente pe substraturi 

dure118. 

 

Astfel de măsuri pot fi deosebit de benefice în condițiile degradării caracteristicilor naturale ale habitatelor de recif. 

Aceasta a fost situația și în Danemarca, acolo unde numeroase zone cu recife stâncoase, amplasate în special în ape 

de mică adâncime (mai puțin de 10 m adâncime) și zone de coastă, au fost distruse ca urmare a îndepărtării bolovanilor 

și blocurilor de piatră pentru a fi utilizate la construcția cheiurilor, digurilor și a altor instalații (Dahl et al., 2015). 

 

Este important de reținut faptul că parcul eolian Anholt nu se afla în cadrul unui sit Natura 2000 și că acesta nu a afectat 

niciun habitat de recif prevăzut în anexa I. Totuși, această abordare evidențiază o cale posibilă de a reface habitatele de 

recif prevăzute în anexa I și de a contribui la atingerea unei stări corespunzătoare de conservare, în conformitate cu 

Directiva privind habitatele.  

 

6.3 Pești 

6.3.1 Tipuri de impact 

Majoritatea speciilor de pești enumerate în anexa II la Directiva privind habitatele sunt exclusiv de apă dulce. 

Există câteva specii migratoare, precum scrumbia (Alosa spp.) și chișcarul, care își petrec o parte din ciclul de 

viață în mare și o parte din ciclul de viață în apă dulce. Somonul de Atlantic (Salmo salar) este menționat doar 

atunci când este prezent în apă dulce. Numai câteva specii de pești care își petrec o parte a ciclului de viață 

în mare sunt enumerate în anexa IV, printre care sturionul adriatic și sturionul european (Acipenser naccarrii, 

respectiv A. sturio). Populațiile anadrome (pești care se deplasează între mări și râuri) din specia Coregonus 

oxyryhnchus prezente în anumite sectoare ale Mării Nordului sunt enumerate în anexele II și IV, însă este 

posibil ca această specie să fi dispărut din mediul marin (Freyhof & Kottellat, 2008). 

Întrucât siturile Natura 2000 desemnate pentru speciile de pești menționate în anexa II tind să fie localizate în 

ape dulci sau în estuare, este puțin probabil ca acestea să se suprapună cu parcurile eoliene offshore. 

Principalele tipuri de impact avute în vedere pentru aceste specii de pești menționate în anexa II sunt cele în 

cazul cărora efectele se propagă la distanță, de exemplu perturbările provocate de zgomotul subacvatic și 

modificările calității apei (de exemplu, din cauza sedimentelor în suspensie). Câmpurile electromagnetice 

(CEM) generate de cablurile „de export” (cablurile de export sunt cabluri utilizate pentru transportul energiei 

electrice de la un parc eolian la țărm) reprezintă, de asemenea, un tip de impact potențial, care face obiectul 

unei analize detaliate în ghidul privind Infrastructurile de transport al energiei și legislația UE privind natura 

(Comisia Europeană, 2018a). S-a observat capacitatea sturionilor de a detecta CEM, deși probabilitatea și 

semnificația efectelor nu sunt foarte bine înțelese (Boehlert & Gill, 2010). Salmonidele migratoare au în egală 

măsură capacitatea de a detecta CEM și ar trebui analizată posibilitatea ca acest fapt să afecteze migrația 

peștilor tineri sau a adulților care se întorc (Gill et al., 2005). Cu toate acestea, există un grad ridicat de 

incertitudine în ceea ce privește existența sau inexistența efectelor adverse ale câmpurilor magnetice sau ale 

câmpurilor electrice induse, precum și în ceea ce privește eventuala semnificație a acestor efecte din punct 

de vedere ecologic. 

În cazul în care un proiect de energie eoliană offshore este suficient de aproape de un sit desemnat în apele 

costiere sau estuariene, se poate dovedi necesară luarea în considerare a zgomotului subacvatic. Acest lucru 

se datorează faptului că pot exista efecte datorate celor mai zgomotoase activități pe care le presupune 

construcția parcului eolian [de exemplu, instalarea pilonilor fundației și/sau detonarea munițiilor neexplodate 

(UXO)]. Popper et al. (2014) propun ierarhizarea speciilor în funcție de nivelul de sensibilitate la zgomotul 

subacvatic, pe baza prezenței sau absenței unei vezici înotătoare. Peștii cu vezică înotătoare, printre care 

somonul de Atlantic și speciile de scrumbie, sunt cunoscuți ca fiind sensibili la presiunea acustică. În cazul 

                                                      

118 http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf. 

http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf
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scrumbiei, vezica înotătoare se află aproape de ureche, iar sensibilitatea acesteia la zgomot este relativ mai 

mare. Peștii fără vezică înotătoare, de exemplu chișcarul, sunt sensibili numai la mișcarea particulelor și nu la 

presiunea acustică. 

Potrivit Popper et al. (2014), speciile cele mai sensibile, cum ar fi scrumbia, ar putea fi afectate de efectele 

perturbatoare ale zgomotului de la o distanță de „mii de metri” (adică kilometri), spre deosebire de sute de 

metri în cazul speciilor precum somonul, și zeci de metri în cazul speciilor precum chișcarul. Trebuie subliniat 

faptul că aceste estimări sunt provizorii. În plus, există dovezi că heringul, o specie complet marină din aceeași 

familie ca și scrumbia, poate percepe zgomotul cauzat de montarea pilonilor și poate fi perturbat de acesta pe 

distanțe de până la 80 km de sursa de zgomot (Thomsen et al., 2006). În general însă, se preconizează că 

efectele perturbărilor se produc pe distanțe mult mai mici, de până la câteva zeci de kilometri. De exemplu, 

Boyle și New (2018) au sugerat o rază de până la 15,4 km în interiorul căreia peștii ar putea fi perturbați de 

zgomotul cauzat de instalarea pilonilor. Aceste raze sugerează faptul că analizarea cu atenție a efectelor 

zgomotului este justificată în cazul în care instalarea pilonilor fundației sau alte activități zgomotoase, cum ar 

fi detonarea UXO, se produc la o distanță de zeci de kilometri de amplasamentul unui sit Natura 2000 

desemnat pentru scrumbie. 

Mamiferele marine și păsările care se hrănesc cu pești, protejate în temeiul Directivei Păsări și al Directivei 

Habitate, se bazează pe populații piscicole sănătoase. Evaluările proiectelor de energie eoliană offshore 

trebuie, prin urmare, să țină seama de efectele potențiale asupra unui set mai larg de specii decât cele 

enumerate în anexele la Directiva privind habitatele. 

6.3.2 Posibile măsuri de atenuare 

Experiența în ceea ce privește măsurile adoptate special în vederea evitării sau a reducerii efectelor asupra 

speciilor de pești menționate în anexa II este limitată. A fost avută în vedere în câteva situații impunerea de 

restricții sezoniere privind instalarea pilonilor pentru a se evita efecte potențiale asupra salmonidelor în timpul 

migrației acestora. Această măsură a fost luată din precauție, având în vedere incertitudinea cu privire la 

potențiala rază de acțiune a oricăror efecte perturbatoare. Există numeroase alte exemple de restricții 

sezoniere privind instalarea pilonilor luate pentru a proteja speciile de pești care nu sunt enumerate în anexa II 

în timpul sezonului de reproducere. Aceste restricții au vizat în principal specii importante din punct de vedere 

comercial, cum ar fi heringul, care au în egală măsură importanță trofică pentru alte specii protejate la nivelul 

UE, de exemplu ca pradă pentru mamiferele marine. 

De asemenea, se așteaptă ca măsurile de atenuare pentru reducerea nivelurilor de zgomot subacvatic pentru 

mamiferele marine să fie eficiente și în cazul peștilor. 

Preocupările legate de efectele CEM sunt, în general, abordate prin îngroparea cablurilor la adâncimi de peste 

1 metru. Diminuarea CEM este realizată în cea mai mare parte prin îngropare sau prin acoperirea cablului cu 

materiale de protecție precum anrocamente, având în vedere faptul că cele mai puternice câmpuri sunt 

prezente pe suprafața cablului. Deși îngroparea reduce magnitudinea CEM la nivelul apei mării de deasupra 

cablului, câmpurile magnetice sau electrice induse rezultate pot fi în continuare detectate de unele specii, chiar 

și în condițiile îngropării la adâncimi mai mari (Gill et al., 2009). 

6.4 Păsări 

6.4.1 Introducere 

Interacțiunea dintre păsări și proiectele de energie eoliană offshore a fost studiată pe larg atât în interiorul, cât 

și în afara UE. Prin urmare, există numeroase documente naționale de orientare privind păsările și proiectele 

de energie eoliană care prezintă în detaliu metodele adecvate de colectare a datelor de referință. O listă 

cuprinzătoare a documentelor naționale de orientare este furnizată în apendicele E. 

Datele de referință menite să vină în sprijinul unei evaluări a semnificației efectelor trebuie colectate utilizând 

cele mai adecvate metode științifice disponibile (de exemplu, Camphuysen et al., 2004; Maclean et al., 2009; 

Thaxter and Burton, 2009). O analiză cuprinzătoare a metodelor de studiu a fost publicată de Smallwood 

(2017). Exemple de studii de referință sunt sintetizate în Caseta 6-5. Având în vedere zonele vaste de 

răspândire a păsărilor, studiile strategice la scară regională, națională sau chiar internațională sunt deosebit 

de importante pentru a oferi informații de bază cu privire la nivelurile populației și pentru a sprijini o evaluare a 

planurilor și proiectelor utilă din punct de vedere biologic. Aceste tipuri de studii sunt cu precădere importante 
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în contextul analizării efectelor cumulative. Totuși, acest fapt nu reduce necesitatea efectuării unor studii atent 

direcționate la nivel local (la nivel de parc eolian), pe care să se bazeze evaluările la nivel de proiect. 

Caseta 6-5 Exemplu de studii privind situația de referință pentru păsările marine 

• Numărătoarea coloniilor de păsări marine: efectuată în absența unor date de monitorizare cu privire la situl Natura 

2000 în cauză. 

• În cazul în care nu sunt disponibile date privind coloniile de păsări marine existente sau în cazul în care acestea nu 

sunt fiabile în vederea realizării unei evaluări a impactului, se impune efectuarea unei numărători a coloniilor de păsări 

marine în scopul de a stabili un nivel de referință relevant. Atunci când este posibil, numărătorile ar trebui să respecte 

metodologia utilizată în cazul sistemului național de recensământ în scopul de a permite comparabilitatea. Numărătorile 

trebuie efectuate de ornitologi cu experiență în numărarea coloniilor de păsări marine, în special atunci când aceasta 

este efectuată de la bordul ambarcațiunilor. În funcție de dimensiunea coloniei și de efectivele de personal disponibile, 

numărătoarea poate dura câteva zile. Numărătoarea trebuie efectuată în momentul zilei (de exemplu, între orele 7.00 

și 17.00) și în perioada anului (de exemplu mai-iunie) care e cea mai relevantă pentru prezența și abundența tuturor 

speciilor în cadrul ansamblului de păsări marine. Pot fi necesare studii specifice pentru speciile nocturne care își fac 

cuiburi sub pământ sau între stânci. Pentru o analiză a metodologiilor, a se vedea Bibby et al., 2000.  

• Punctele de observație situate pe uscat analizează dacă turbinele sunt amplasate foarte aproape de țărm. 

• Studiile bazate pe transecte efectuate de la bordul ambarcațiunilor (pot fi utilizate în cazul în care tranzitul către sit nu 

durează prea mult) sau de la bordul aeronavelor (digitale sau video) – pentru a stabili abundența speciilor, distribuția 

pe mare și distribuția speciilor în funcție de înălțimea de zbor. Toate aceste metode pot fi problematice din punctul de 

vedere al cunoașterii înălțimilor de zbor, al comportamentului de atracție (în paralel cu o evaluare de la bordul unei 

ambarcațiuni), al identificării speciilor etc. 

• Marcarea păsărilor pentru a cunoaște comportamentul în materie de căutare a hranei în timpul sezonului de 

reproducere, precum și deplasarea păsărilor în afara sezonului de reproducere. 

• Radar: utilizarea sistemelor radar pentru estimarea fluxului de păsări, a densității păsărilor, a direcției de zbor și a 

înălțimii de zbor, în special în locurile în care este probabil să fie prezent un număr mare de păsări migratoare. Radarul 

trebuie utilizat în paralel cu metoda observației vizuale în vederea identificării speciilor. Deși radarul poate fi utilizat 

pentru înregistrarea automată a acestor date pe întinderi vaste, datele respective sunt utile în ceea ce privește 

evaluarea efectelor specifice fiecărei specii numai atunci când sunt calibrate printr-o observație vizuală directă. Din 

acest motiv, radarul nu este utilizat pe scară largă în cadrul evaluărilor impactului proiectelor de energie eoliană 

offshore. Cu toate acestea, radarul se poate dovedi util în anumite circumstanțe în care datele nu pot fi obținute prin 

metoda observației vizuale directe sau cu ajutorul dispozitivelor de urmărire prin GPS. 

 

6.4.2 Tipuri de impact 

6.4.2.1 Care sunt principalele tipuri de impact? 

Tipurile de impact asupra păsărilor generate de proiectele de energie eoliană offshore sunt, în mare măsură, 

similare cu cele identificate în ceea ce privește proiectele de energie eoliană onshore, deși efectele cumulative 

ar putea fi mai semnificative în cazul proiectelor offshore. Aceste tipuri de impact au fost studiate pe larg (de 

exemplu, Perrow, 2019) și sunt sintetizate în Caseta 6-6. Legătura dintre tipurile de impact și ciclul de viață al 

proiectului este evidențiată în Tabelul 6-4. Fiecare tip de impact are potențialul de a influența ratele de 

supraviețuire și succesul reproductiv al indivizilor. Acest fapt poate genera modificări la nivelul parametrilor 

demografici ai unei populații, ceea ce poate antrena o modificare măsurabilă a dimensiunii populației. 

Caseta 6-6 Tipuri de impacturi asupra păsărilor  

• Coliziunea: interacțiunea mortală dintre păsările aflate în zbor și structurile turbinelor eoliene. 

• Perturbări și strămutări: comportamentul de evitare al păsărilor poate genera în mod concret pierderea habitatelor. Cu 

toate acestea, există puține studii care evaluează dacă acesta poate avea un impact și asupra populației (Searle et al., 

2014; Warwick-Evans et al., 2017; Garthe et al., 2015). 

• Efectele de barieră: funcționarea parcului eolian ca o zonă impenetrabilă pentru păsările în zbor, care duce la mărirea 

distanțelor de zbor de parcurs și a consumului de energie. 

• Pierderea și degradarea habitatului: eliminarea sau fragmentarea habitatului de sprijin pe care păsările l-ar utiliza în 

mod normal. 

• Efecte indirecte: modificările în ceea ce privește abundența și disponibilitatea prăzii pot fi directe sau mediate de 

modificări la nivelul habitatelor. Aceste modificări pot fi pozitive (Lindeboom et al., 2011) sau negative (Harwood et al., 

2017), însă există dovezi insuficiente cu privire la efectul lor asupra populației de păsări. 
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Tabelul 6-4 Tipuri de impacturi asupra păsărilor pe parcursul ciclului de viață al proiectelor de energie eoliană offshore 

Tipuri de impact Etapa proiectului 
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Pierderea și degradarea 
habitatului 

 X X X X 

Perturbări și strămutări X X X X X 

Coliziunea   X X  

Efectul de barieră  X X X  

Efecte indirecte X X X X X 

Atracție (de exemplu, 
oportunități de staționare 
diurnă sau înnoptare) 

  X X  

 

6.4.2.2 Cum este evaluată semnificația? 

Efectele semnificative probabile ale proiectelor de energie eoliană asupra păsărilor sunt, în general, evaluate 

în două etape. Prima etapă constă în cuantificarea magnitudinii efectelor asupra mortalității păsărilor. Aceasta 

este urmată de a doua etapă, care constă în evaluarea modificărilor survenite la nivelul populației în raport cu 

obiectivele de conservare a sitului în cauză. 

Semnificația efectelor poate fi influențată de mai mulți factori: factori biologici; factori de mediu; concepția 

planului; și concepția proiectului. Caseta 6-7 sintetizează factorii avuți în vedere în mod obișnuit atât la 

concepția metodelor de colectare a datelor de referință, cât și la evaluarea semnificației. 

Caseta 6-7 Factori care determină metodele de colectare a datelor de referință și evaluarea 
semnificației în raport cu proiectele de energie eoliană offshore și păsările 

Ansamblul efectelor 

• Speciile de păsări cu o durată lungă de viață, cu o creștere lentă a populației (care adoptă strategia p k), de exemplu 

păsările marine, sunt mai vulnerabile decât speciile de mici dimensiuni, cu durată scurtă de viață (care adoptă 

strategia p r), de exemplu paseriformele. 

• Populațiile reduse și amenințate (de exemplu, speciile menționate în anexa I) sunt mai vulnerabile la alte surse de 

mortalitate decât populațiile numeroase, al căror număr este stabil sau în creștere. 

• Efecte cumulative. 

 

Coliziunea 

• Variația sezonieră a numărului de deplasări ale păsărilor.  

• Comportamentul de evitare, care conduce la scăderea riscului de coliziune.  

• Comportamentul de atracție, care conduce la creșterea riscului de coliziune. 

• Variația diurnă a caracteristicilor de zbor, cum ar fi viteza, înălțimea și direcția. 

• Viteza de zbor. 

• Înălțimea de zbor. 

• Activitatea de zbor nocturn (care poate crește riscul de coliziune). 

• Amplasarea turbinelor și configurația parcurilor eoliene (de exemplu, în ceea ce privește traiectoriile de zbor). 

 

Perturbări și strămutări 

• Abundența păsărilor la nivel local [de exemplu, grupuri de specii, cum ar fi cufundarii (gaviiformes) și rațele marine 

(Garthe et al., 2015)].  
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• Caracterul sezonier – în afara sezonului de reproducere, s-a observat creșterea gradului de evitare a parcurilor 

eoliene, în ceea ce privește proiectele de energie eoliană onshore. 

 

Efectele „de barieră” 

• Caracterul sezonier – costul ridicat aferent ocolirilor repetate ale unui proiect de energie eoliană de către păsările 

de reproducție care se deplasează între cuiburile lor și zonele de căutare a hranei poate fi net superior costurilor 

energetice asociate efectului de barieră impus păsărilor migratoare care ocolesc un proiect de energie eoliană. 

Acest aspect depinde în mare măsură de amplasarea parcului eolian și de traiectoriile de zbor. 

 

Pierderea și degradarea habitatului 

• Mecanismul de flexibilitate a speciilor în ceea ce privește utilizarea habitatului și măsura în care acesta poate 

reacționa la modificările survenite la nivelul condițiilor de habitat. 

 

Efecte indirecte 

• Sensibilitatea și vulnerabilitatea habitatelor și a speciilor de pradă în raport cu activitățile în domeniul energiei 

eoliene, îmbinate cu efectul asupra păsărilor generat pe fondul potențialelor modificări la nivelul habitatului și al 

componenței speciilor de pradă. 

Surse: 

Villegas-Patraca et al., 2012; Hötker, 2017; Peterson and Fox, 2007. 

 

Abordările utilizate, în general, pentru estimarea mortalității păsărilor și pentru stabilirea semnificației acestora 

sunt revizuite în Landjeiro et al. (2018) și sintetizate în Tabelul 5-9. Pentru a fundamenta evaluarea, pot fi 

combinate cel puțin două abordări. De exemplu, un model de risc de coliziune poate fi utilizat pentru estimarea 

mortalității păsărilor, această estimare putând face ulterior obiectul unei analize a viabilității populației pentru 

a evalua potențialele consecințe ale mortalității suplimentare asupra populației. În Scoția se aplică adesea 

modele de populație (analiza viabilității populației) folosind indicatori ipotetici.  

Monitorizarea este esențială pentru a asigura faptul că temeiul științific care stă la baza concluziilor evaluării 

își menține caracterul valabil pe termen lung. Necesitatea unor abordări generale cu privire la monitorizare 

este analizată în capitolul 7. În ceea ce privește păsările, monitorizarea vizează în general riscul de coliziune 

și stabilirea caracterului veridic sau nu în realitate al previziunilor modelelor privind riscul de coliziune.  

Caseta 6-8 sintetizează incertitudinile și provocările întâmpinate în contextul evaluării semnificației efectelor 

asupra păsărilor. Aceste incertitudini și provocări pot necesita colectarea unor date de referință suplimentare 

sau aplicarea principiului precauției. 

Caseta 6-8 Provocări-cheie legate de evaluarea efectelor semnificative probabile asupra păsărilor 

Ansamblul efectelor 

• Distanțele generice între zonele de căutare a hranei și siturile de reproducere se bazează pe eșantioane reduse119. 

• Lipsa informațiilor privind ponderea păsărilor din coloniile de reproducere în ariile de protecție specială (SPA) 

prezente în afara sezonului de reproducere120. 

• Cunoașterea efectelor cumulative ale planurilor și proiectelor, în special în cazul în care acestea survin pe teritoriul 

mai multor țări și implică specii migratoare. 

 

Coliziunea 

• Distribuțiile generice în funcție de înălțimea de zbor se bazează pe eșantioane reduse (a se vedea Studiu de caz 

6-2). 

• Ratele de evitare se bazează pe dimensiuni reduse ale eșantioanelor. 

• Vitezele de zbor se bazează pe dimensiuni reduse ale eșantioanelor. 

                                                      

119 A se vedea, de exemplu, „Combining habitat modelling and hotspot analysis to reveal the location of high-density 
seabird areas across the UK” (https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-
science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf). 
120 A se vedea, de exemplu, „Non-breeding season populations of seabirds in UK waters: Population sizes for Biologically 
Defined Minimum Population Scales” (http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408). 

https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408
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• Date empirice limitate privind activitatea de zbor nocturn. 

 

Perturbări și strămutări 

• Date empirice limitate specifice fiecărei specii în ceea ce privește ratele de deplasare și raza de acțiune în spațiul 

maritim a efectelor strămutării. 

• Date empirice limitate care susțin predicțiile modelelor bazate pe indici. 

 

Efectele de barieră 

• Date empirice limitate, deoarece: (i) studiile anterioare au aplicat metodologii inadecvate; (ii) studiile anterioare nu 

au făcut diferența între efectele de barieră și efectele de strămutare; și (iii) există limitări în ceea ce privește tehnicile 

radar (de exemplu, în ceea ce privește identificarea speciilor). 

• Date empirice limitate privind păsările aflate în perioada de reproducere, deoarece studiile anterioare s-au axat 

asupra păsărilor migratoare. 

• Efectul de barieră cumulativ asupra păsărilor care migrează pe distanțe mari în scopul de a evita numeroase 

obstacole de-a lungul rutei lor de migrație rămâne în continuare neaprofundat. 

 

Pierderea și degradarea habitatului 

• Date empirice limitate în sprijinul identificării amenințărilor sau al predicțiilor modelelor bazate pe indici. 

• Întinderea suprafețelor de uscat sau maritime legate din punct de vedere funcțional dincolo de limitele unei arii de 

protecție specială (SPA), necesară pentru menținerea sau readucerea unei specii la o stare corespunzătoare de 

conservare. 

 

Efecte indirecte 

• Date empirice limitate privind sensibilitatea și vulnerabilitatea speciilor de pradă și importanța acestora pentru 

supraviețuirea și succesul reproductiv al speciilor de păsări în cauză. 

 

Studiu de caz 6-2 Estimarea altitudinii de zbor a păsărilor marine utilizând LiDAR 

Problemă 

Estimarea riscului de coliziune se calculează pe baza unei modelări a riscurilor de coliziune; în general se utilizează 

modelul Band (Band, 2012). Un parametru de intrare cheie în cadrul modelului Band este înălțimea la care zboară 

păsările. Există o serie de metode fie pentru măsurarea, fie pentru estimarea înălțimilor de zbor al păsărilor, însă validarea 

acestor înălțimi de zbor pare a fi limitată sau inexistentă (Thaxter et al., 2016). Acest fapt a determinat un nivel ridicat de 

incertitudine cu privire la estimarea ratelor de coliziune, ceea ce poate antrena aplicarea unor metode de evaluare 

exagerat de precaute. 

 

Soluție 

Progresele recente înregistrate în domenii precum detectarea și măsurarea distanței cu ajutorul razei coerente (LiDAR; 

radar ușor) și imagistica digitală aeriană fac posibilă colectarea unor estimări mai precise privind altitudinea păsărilor în 

zbor. 

 

Considerații practice/tehnice 

Pentru a colecta date privind înălțimea de zbor atinsă de păsările marine, este necesară o aeronavă echipată cu un 

scaner LiDAR adecvat, sincronizat cu o cameră digitală. Ca și în cazul studiilor tradiționale digitale efectuate la bordul 

aeronavelor sau ambarcațiunilor, principalul factor limitativ al utilizării LiDAR pentru estimarea înălțimii de zbor a păsărilor 

pe timp de noapte este necesitatea de a confirma prezența unei păsări și de a identifica specia în cauză cu ajutorul 

imagisticii digitale. 

 

Avantaje 

Spre deosebire de alte abordări, LiDAR are capacitatea de a măsura înălțimile de zbor atinse de păsările marine cu un 

grad ridicat de precizie, în general cu o marjă de eroare de cel mult un metru (Cook et al., 2018). Gradul de incertitudine 

în ceea ce privește măsurarea înălțimii de zbor atinse de păsările marine cu ajutorul LiDAR este mult mai mic decât în 

cazul măsurătorilor efectuate cu ajutorul altor tehnologii. În plus, înălțimile de zbor sunt estimate în raport cu nivelul mării, 

ceea ce permite evitarea dificultăților legate de înălțimile negative de zbor care pot fi înregistrate atunci când se utilizează 

studii aeriene digitale, dispozitive de localizare GPS sau telemetre laser (Cook et al., 2018). 

 

Dezavantaje 

Instalarea unui scaner LiDAR aeropurtat, sincronizat cu o cameră digitală, reprezintă în prezent o procedură mult mai 

costisitoare decât utilizarea studiilor aeriene digitale convenționale.  
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O limitare esențială a estimărilor înălțimilor de zbor atinse de păsările marine realizate cu ajutorul LiDAR este aceea că 

mișcarea ondulatorie a suprafeței mării poate interfera cu detectarea păsărilor în zbor, generând o rată ridicată de 

rezultate fals pozitive. Cook et al. (2018) au utilizat un prag mai mic, de 1-2 m deasupra nivelului mării. În consecință, 

distribuțiile în funcție de altitudinea de zbor derivate din această tehnică nu vor putea lua în considerare păsările care 

zboară la o înălțime mai mică de 1-2 m deasupra nivelului mării. O asemenea supraestimare a ponderii păsărilor care 

zboară la altitudini mai mari poate conduce la o evaluare precaută a riscului de coliziune, deși se consideră că este puțin 

probabil ca această evaluare să fie exagerat de precaută. 

Sursă: Band, 2012; Cook, 2018; Thaxter, 2016. 

 

6.4.3 Posibile măsuri de atenuare  

6.4.3.1 Introducere 

Acest capitol prezintă o imagine de ansamblu a posibilelor măsuri de atenuare care au fost propuse în ceea 

ce privește proiectele de energie eoliană offshore sau care au fost aplicate în raport cu acestea. Trebuie avute 

în vedere limitările acestor măsuri, în special în cazurile în care turbinele eoliene sunt instalate în situri unde 

se înregistrează un număr mare de păsări. De asemenea, există un grad ridicat de incertitudine în ceea ce 

privește eficacitatea unora dintre măsurile enumerate. Amplasarea adecvată a parcurilor eoliene și a 

infrastructurii conexe (macroamplasare) este cea mai evidentă măsură de atenuare pentru a evita orice impact 

negativ asupra păsărilor și a faunei sălbatice în general. 

Prin urmare, următorul capitol descrie măsurile de atenuare și eficacitatea acestora în a evita și a reduce 

efectele semnificative asupra păsărilor, ca urmare a macroamplasării corespunzătoare a unui proiect de 

energie eoliană. 

6.4.3.2 Proiectarea infrastructurii: Numărul turbinelor și specificațiile tehnice (inclusiv 
sistemul de iluminare) 

Această măsură, astfel cum este descrisă în capitolul 5.3.3.3 (onshore), se aplică și în cazul proiectelor de 

energie eoliană offshore. Proiectarea infrastructurii poate contribui la reducerea riscului de coliziune, dar poate 

influența și efectele de strămutare și de barieră. 

Utilizarea datelor cuprinse în studiile de referință efectuate pe teren sau a datelor de monitorizare operațională 

în paralel cu modelarea predictivă (cum ar fi modelele riscului de coliziune) oferă posibilitatea analizării 

influențelor exercitate atât de proiectarea turbinelor, cât și de numărul acestora. Aceasta poate contribui la 

formularea unei proiectări optime, cu un risc ecologic scăzut.  

Modelarea prezentată de Johnston et al. (2014) a demonstrat statistic că înălțarea turnului și utilizarea unui 

număr mai mic de turbine, însă de dimensiuni mai mari, reprezintă măsuri eficiente de reducere a riscului de 

coliziune. 

Potrivit Burton et al. (2011), deși au fost propuse în diferite sectoare industriale diferite tehnologii și tehnici în 

vederea reducerii coliziunii păsărilor, s-a constatat că puține dintre acestea au fost testate la scară largă, atât 

la nivelul parcurilor eoliene onshore, cât și offshore. Dintre măsurile analizate, au fost identificate cele care 

erau cele mai susceptibile să reducă riscul de coliziune pentru păsări, printre acestea numărându-se 

amplasarea unor turnuri momeală121. Cu toate acestea, amplasarea turnurilor momeală a fost identificată ca 

fiind susceptibilă să aibă un efect numai în zonele în care există concentrații mari de pinguini nordici și 

cufundari. 

În ceea ce privește atracția păsărilor față de sursele de lumină, dovezile disponibile din literatura de specialitate 

(Burton et al., 2011) sugerează faptul că printre cele mai eficiente măsuri de atenuare se numără: (i) trecerea 

de la semnale luminoase roșii, care sunt aprinse permanent (destinate alertării aeronavelor și navelor 

maritime) la semnale luminoase intermitente; sau (ii) utilizarea luminilor de avertizare albastre/verzi, care sunt 

                                                      

121 Turnuri amplasate în jurul perimetrului unui parc eolian pentru a descuraja pătrunderea păsărilor, după cum se 
menționează în Larsen & Guillemette (2007). 
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aprinse permanent. Cu toate acestea, posibilitatea aplicării acestor măsuri trebuie verificată în raport cu 

normele aplicabile la nivel național și regional.  

6.4.3.3 Planificare: Evitarea, reducerea sau eșalonarea activităților în perioadele sensibile 
din punct de vedere ecologic 

Planificarea vizează evitarea sau reducerea perturbării și strămutării păsărilor în anumite perioade critice. 

Planificarea poate fi de cea mai mare utilitate în etapele de construcție, de retehnologizare și de dezafectare, 

mai degrabă decât în etapa de exploatare. Planificarea înseamnă că activitățile sunt fie suspendate, fie reduse 

în timpul perioadelor sensibile din punct de vedere ecologic. O altă opțiune de planificare constă în eșalonarea 

activităților, astfel încât acestea să continue, dar numai în amplasamentele mai puțin sensibile. Aceasta se 

poate realiza utilizând: (i) cunoștințele ecologice existente referitoare la speciile care este probabil să fie 

prezente la amplasamentul parcului eolian; (ii) datele de referință culese pe teren; sau (iii) datele de 

monitorizare operațională. 

Spre deosebire de parcurile eoliene onshore, este posibil ca această măsură să fie aplicată mai puțin în cazul 

parcurilor eoliene offshore. Nu se cunosc exemple de parcuri eoliene offshore unde această măsură să fi fost 

aplicată. În ceea ce privește energia eoliană offshore, capacitatea de planificare în vederea evitării efectelor 

este foarte limitată, într-o mare măsură din cauza amplorii lucrărilor de construcție și a calendarului probabil 

de realizare a acestora. Capacitatea sporită a navelor de construcții înseamnă, de asemenea, că, în mare 

măsură, singura constrângere care afectează realizarea lucrărilor de construcție offshore o reprezintă 

condițiile meteorologice. 

6.4.3.4 Reducerea activității: Programarea funcționării turbinei 

Ca și în cazul energiei eoliene onshore, utilizarea strategiilor de limitare a timpului de funcționare a turbinelor 

poate fi eficace în a evita sau reduce riscul de coliziune a păsărilor în parcurile eoliene offshore. 

Oprirea temporară a turbinelor este una dintre măsurile menite să contribuie la reducerea riscului de coliziune 

a păsărilor (Burton et al., 2011). Ministerul Mediului din Germania recomandă: (i) oprirea temporară a turbinelor 

în perioadele de migrație în masă pentru a reduce riscul de coliziune (în special în condiții meteorologice și de 

vizibilitate nefavorabile) și (ii) rotirea arborelui rotorului în afara direcției de migrare122. Punerea în aplicare a 

acestor măsuri necesită: (i) modele predictive performante cu privire la migrație; și (ii) studii privind intensitatea 

migrației în imediata vecinătate a parcurilor eoliene. 

Cu toate acestea, se impune modelarea efectelor mai multor strategii realiste de oprire a activității asupra 

păsărilor marine. 

6.4.3.5 Dispozitive de intimidare acustică și vizuală 

Utilizarea dispozitivelor de intimidare vizează reducerea riscului de coliziune.  

În general, măsurile de intimidare presupun instalarea unor dispozitive care emit stimuli sonori sau vizuali 

permanent, intermitent sau atunci când sunt activate de un sistem de detectare a păsărilor. Măsurile pasive 

de intimidare, de exemplu vopsirea, pot fi aplicate și la nivelul turnurilor și paletelor turbinelor.  

Dovezile privind eficacitatea unor astfel de tehnici sunt în continuare limitate și este probabil ca eficacitatea lor 

să variază foarte mult de la un sit la altul și de la o specie la alta.  

6.5 Mamifere marine 

6.5.1 Introducere 

Informațiile furnizate în acest capitol sunt relevante pentru speciile de mamifere marine enumerate atât în 

anexa II, cât și în anexa IV la Directiva privind habitatele (a se vedea Tabelul 6-5). Speciile menționate în 

anexa II sunt cele pentru care trebuie desemnate situri Natura 2000 și care, prin urmare, fac obiectul 

prezentului document de orientare în ceea ce privește evaluarea corespunzătoare. Cu toate acestea, 

                                                      

122 https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-
power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html. 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
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informațiile furnizate în prezentul capitol sunt relevante și pentru evaluările referitoare la speciile menționate 

în anexa IV, care au nevoie de protecție strictă în temeiul Directivei privind habitatele. O listă a documentelor 

naționale de orientare referitoare la mamiferele marine este furnizată în apendicele E. 

Tabelul 6-5 Tabel privind speciile de mamifere marine (foci și cetacee) incluse în anexele II și IV la Directiva privind 
habitatele. (D = da; N = Nu) 

Specie Denumire comună 
Anexa II  
(Natura 2000) 

Anexa IV  
(strict protejate) 

CETACEE    

Phocoena phocoena Marsuinul D D 

Tursiops truncatus Delfinul cu bot gros D D 

Cetacee (toate celelalte 

specii) 
Balene, delfini și marsuini N D 

PHOCIDAE    

Halichoerus grypus Foca cenușie D N 

Monachus monachus* Foca-călugăr D D 

Pusa hispida botnica Foca inelată de Baltica D N 

Pusa hispida saimensis*^ Foca inelată din Saimaa D D 

Phoca vitulina Foca comună D N 

* specii prioritare, a căror conservare a devenit o responsabilitate de prim rang pentru Uniunea Europeană, având în 

vedere procentul din aria lor de răspândire naturală care intră în teritoriul european al statelor membre în care se aplică 

Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene.  

^ focile inelate din Saimaa populează lacul Saimaa din Finlanda și, prin urmare, nu se previzionează că vor fi relevante 

pentru proiectele de energie eoliană, cu excepția cazului în care acestea din urmă le afectează habitatul. 

Având în vedere suprafețele vaste ocupate de mamiferele marine, studiile strategice la scară regională, 

națională sau chiar internațională sunt importante: (i) pentru a furniza informații cu privire la nivelurile populației 

de referință; și (ii) pentru a sprijini o evaluare a planurilor și proiectelor relevantă din punct de vedere biologic, 

în special în ceea ce privește efectele cumulative. Aceste studii pot fi coordonate la nivel național sau regional, 

însă ar putea fi necesar să fie completate cu activități de cercetare la nivel de plan sau de proiect, pentru a 

furniza date locale cu o rezoluție mai mare.  

Un exemplu de studiu relevant, la scară largă (internațională), pe termen lung, având ca obiect mamiferele 

marine este programul SCANS123 (cetacee mici în Atlanticul european și Marea Nordului). Acest program este 

sprijinit de UE și de guvernele Danemarcei, Franței, Germaniei, Norvegiei, Portugaliei, Regatului Unit, Spaniei, 

Suediei și Țărilor de Jos. Programul a utilizat ca platforme de studiu atât nave de suprafață, cât și aeronave. 

Datele de referință în sprijinul unei evaluări corespunzătoare trebuie colectate utilizând cele mai bune metode 

disponibile. Furnizarea unui model simplu de urmat pentru studiile de referință sau pentru monitorizare 

(indiferent dacă este vorba de activitate la nivel de proiect sau de activitate strategică la scară mare) nu este 

posibilă din cauza numărul mare de parametri care trebuie avuți în vedere. De exemplu, nu este neapărat 

adecvat ca studiile privind mamiferele marine să fie „efectuate pe modelul” studiilor privind păsările marine, 

indiferent dacă acestea sunt efectuate la bordul aeronavelor sau al ambarcațiunilor. Macleod et al. (2010) au 

subliniat că, în general, abordările actuale par să presupună adăugarea studiilor privind mamiferele marine la 

studiile care au fost optimizate pentru păsările marine. Aceștia susțin că abordarea problemei este incorectă 

                                                      

123 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/. 

https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
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dacă varianța studiilor privind păsările marine este mai mică decât varianța studiilor privind mamiferele marine, 

ceea este aproape cert. Orientări de bază privind metodologiile de cercetare sunt disponibile în Caseta 6-9. 

Caseta 6-9 Informații privind distribuția mamiferelor marine și orientări privind metodologiile de 
studiu 

Studii privind distribuția la scară largă, la nivel internațional, național și regional  

• Studiile SCANS au fost realizate în 1994 (SCANS I), 2005/2007 (SCANS II) și 2016 (SCANS III)124. 

• Rezumat realizat de Comisia OSPAR125. 

• Scottish East Coast Marine Mammal Acoustic Study (Studiu de monitorizare acustică a mamiferelor marine de-a 

lungul coastei estice a Scoției – ECOMMAS)126. 

• Comisia pentru protecția mediului marin al Mării Baltice (HELCOM, cunoscută și sub denumirea de „Comisia de la 

Helsinki”), monitorizarea mamiferelor marine din Marea Baltică127. 

• SAMBAH128 – Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise (Monitorizarea acustică statică a 

marsuinului din Marea Baltică): proiectul SAMBAH finanțat de LIFE a fost finalizat în 2016, fiind un proiect 

internațional la care au participat toate țările UE din jurul Mării Baltice. 

• ACCOBAMS, în special studiul la scară largă realizat în vara anului 2018129. 

 

Metode de studiu/monitorizare 

• Informații utile privind avantajele și dezavantajele metodologiilor alternative de studiu sunt furnizate de Macleod et 

al. (2010)130. 

• S-a constatat că există puține orientări cu privire la metodele adecvate de studiu și monitorizare a mamiferelor 

marine în raport cu proiectele de energie eoliană offshore. Programele de monitorizare la nivel național (și 

monitorizarea la niveluri superioare) furnizează informații relevante pentru numeroase sectoare industriale ș i 

programe de conservare a speciilor. Aceste programe de monitorizare sunt coordonate și adesea puse în aplicare 

de mai multe agenții în urma unei planificări detaliate. Studiile și monitorizarea la nivel de proiect în ceea ce privește 

mamiferele marine pot utiliza tehnici de studiu vizuale și/sau de detectare acustică, efectuate la bordul aeronavelor 

sau al ambarcațiunilor. Acestea trebuie să fie adecvate speciilor și mediului în cauză131. 

 

6.5.2 Tipuri de impact 

6.5.2.1 Care sunt principalele tipuri de impact? 

Mamiferele marine (focile și cetaceele) pot fi afectate în diverse moduri de parcurile eoliene offshore. Până în 

prezent, focusul principal al proiectelor eoliene offshore a fost efectele zgomotului subacvatic, în special cel 

generat cu ocazia instalării pilonilor la fundațiile turbinelor eoliene, cum ar fi: (i) monopilele și (ii) fundațiile din 

zăbrele tubulare. Ambele tipuri de activități de montare a pilonilor pot genera niveluri ridicate de zgomot 

impulsiv. Cu toate acestea, o serie de efecte potențiale suplimentare ar trebui avute în vedere de la caz la caz 

și ar putea deveni importante pe măsură ce nivelul de cunoaștere a semnificației acestora pentru mamiferele 

marine se îmbunătățește în timp. 

Tipurile de impact avute în vedere în evaluările corespunzătoare sunt sintetizate în Tabelul 6-6. Cu precădere, 

evaluările corespunzătoare trebuie să analizeze dacă acestea (sau alte tipuri de impact) au potențialul de a 

influența rata de supraviețuire sau succesul reproductiv al exemplarelor de mamifere marine. Acesta este un 

aspect important, dat fiind că succesul reproductiv al exemplarelor poate duce la modificarea parametrilor 

                                                      

124 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/. 
125 https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-
8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf. 
126 http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas. 
127 http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals. 
128 www.sambah.org. 
129 http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/. 
130 https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf. 
131 A se vedea, de exemplu: „Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment” 
(Studiu standard privind impactul turbinelor eoliene offshore asupra mediului marin – StUK 43): 
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-
offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6. 

https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals
http://www.sambah.org/
http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/
https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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demografici ai unei populații, ceea ce, la rândul său, poate antrena o modificare măsurabilă a dimensiunii 

populației. 

Tabelul 6-6 Tipuri de impacturi asupra mamiferelor marine pe parcursul ciclului de viață al proiectelor de energie eoliană 
offshore (bazate pe turbine eoliene fixe tradiționale)132 

Tipuri de impact  Etapa proiectului 
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Pierderea și degradarea habitatului   X X X X 

Perturbări fonice și strămutări   X X X X X 

Tulburări auditive (leziuni cauzate de zgomotul subacvatic)  X X  X X 

Mascarea comunicării  X X X X X 

Coliziune cu nave  X X X X X 

Efectele de barieră   X X X  

Reducerea presiunii exercitate de pescuit   X X X  

Modificări ale calității apei (contaminanți)   X X X X 

Efectele câmpului electromagnetic (CEM) asupra navigației    X X  

Efecte indirecte  X X X X X 

Efecte de recif    X X  

 

Pierderea habitatului  

În termeni simpli, construirea unui parc eolian offshore în cadrul unui sit Natura 2000 poate fi considerată ca 

reprezentând o pierdere a habitatului echivalentă cel puțin cu amprenta la sol a noii infrastructuri (incluzând 

fundațiile turbinelor eoliene sau ale stațiilor electrice, protecția împotriva eroziunilor și protecția cablurilor). 

În teorie, pierderea habitatului poate surveni și în cazul în care zonele în care sunt amplasate parcurile eoliene 

devin arii importante pentru mamiferele marine (de exemplu, zone de căutare a hranei din cauza efectelor de 

recif și/sau a reducerii presiunii exercitate de pescuit sau de transportul maritim), iar acest beneficiu se pierde 

în momentul dezafectării. Cu toate acestea, nu există încă dovezi științifice concludente potrivit cărora zonele 

în care sunt amplasate parcurile eoliene sunt într-adevăr atractive pentru mamiferele marine.  

Perturbări fonice și strămutări  

Perturbările cauzate de zgomotul subacvatic sunt de obicei avute în vedere în legătură cu activități precum 

instalarea pilonilor și detonarea UXO, ambele putând genera un nivel suficient de zgomot pentru a provoca 

strămutarea temporară a animalelor. Nivelurile ridicate de zgomot generat cu ocazia instalării pilonilor au 

potențialul de a afecta animalele pe o suprafață vastă (de exemplu, Thomsen et al., 2006; Nedwell et al., 2007; 

Diederichs et al., 2008; Carstensen et al., 2006; Bergström et al., 2014; Dähne et al., 2013). Brandt et al. 

(2011) au investigat reacțiile comportamentale ale marsuinilor la zgomotul generat de construcția fundațiilor 

monopile fixate în fundul mării în timpul construcției parcului eolian offshore Horns Rev II din partea daneză a 

Mării Nordului. Ei au constatat un efect negativ clar al montării pilonilor asupra activității acustice a marsuinilor, 

care s-a redus cu 100 % în prima oră de la instalarea pilonilor și a rămas sub nivelurile normale timp de 

24 până la 72 de ore pe o rază de 2,6 km în jurul amplasamentului construcției. Această perioadă de activitate 

acustică redusă a scăzut gradual pe măsură ce creștea distanța față de locul instalării pilonilor și nu au putut 

fi detectate efecte negative la o distanță mai mare de distanța medie de 17,8 km. Autorii au concluzionat că 

                                                      

132 Deși experiență dobândită până în prezent în acest sens este limitată, este de așteptat ca turbinele eoliene plutitoare 
să cauzeze mult mai puține prejudicii în ceea ce privește: (i) pierderea și degradarea habitatului; (ii) perturbările fonice; 
(iii) tulburările auditive; și (iv) mascarea comunicării. Pe de altă parte, „efectele de recif” ale turbinelor eoliene plutitoare 
vor fi mai limitate. 
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activitatea marsuinilor și posibil abundența acestora au rămas la cote scăzute pe timpul celor 5 luni cât a durat 

construcția. 

Studiile efectuate la parcurile eoliene din zona germană a Mării Nordului au constatat un declin semnificativ al 

detectărilor de marsuini (un declin de peste 90 % la niveluri de zgomot de peste 170 dB), cu un efect diminuat 

la o distanță mai mare de locul instalării pilonilor (un declin de 25 % la niveluri de zgomot cuprinse între 145 și 

150 dB) (Brandt et al., 2016). 

Informații ies la iveală și dintr-un program de monitorizare aprofundată derulat în parcul eolian offshore 

Beatrice din Scoția. Monitorizarea activității marsuinilor în timpul instalării pilonilor a indicat că marsuinii sunt 

strămutați din imediata vecinătate a activității de instalare a pilonilor, cu o probabilitate de răspuns de 50 % la 

aproximativ 7 km de locul desfășurării activității (Graham et al., 2017). Aceeași monitorizare a relevat și faptul 

că răspunsul s-a diminuat în cursul perioadei de construcție și că activitatea marsuinilor a fost reluată între 

două episoade de instalare a pilonilor. 

Agenția de Mediu din Suedia își concentrează atenția asupra populațiilor vulnerabile de marsuini din regiunea 

Mării Baltice. Aceasta consideră că efectele la nivel de comportament, care pot fi percepute ca fiind mai puțin 

grave decât efectele la nivel fizic, sunt potențial semnificative. Acest lucru se datorează faptului că efectele la 

nivel de comportament – ca și cele la nivel fizic – pot avea consecințe fatale atât la nivelul indiviziilor, cât și la 

nivel de populație. Îndepărtarea marsuinilor de habitatele lor primare generează un risc de prejudiciu cauzat, 

în parte, de reducerea aportului energetic și de creșterea nivelului de stres. Marsuinii au o capacitate limitată 

de stocare a energiei, efectuând în general până la 500 de încercări pe oră pentru a prinde pește (Wisniewska 

et al., 2016). Aceasta înseamnă că marsuinii sunt sensibili la perturbări, iar strămutarea lor către alte habitate 

secundare timp de mai multe săptămâni sau luni este de așteptat să genereze efecte grave asupra sănătății 

lor (Forney et al., 2017). Îndepărtarea acestei specii de habitatele sale principale poate duce la costuri mult 

mai mari aferente asigurării supraviețuirii sale și măsurilor de motivare a animalelor să rămână în zona în care 

este planificată instalarea parcului eolian offshore, în pofida perturbărilor.  

În ceea ce privește efectele semnificative probabile asupra marsuinilor, este important de adăugat faptul că 

majoritatea studiilor au fost efectuate până în prezent în zone precum Marea Nordului, unde marsuinii 

beneficiază de condiții mult mai bune decât în Marea Baltică. Zonele din Marea Nordului care au făcut obiectul 

cercetării găzduiau în general populații numeroase de marsuini, cu abundență ridicată, cu alte cuvinte condiții 

opuse celor constatate în Marea Baltică. Astfel se demonstrează și faptul că, în ceea ce privește concluziile 

studiilor, nu se poate întotdeauna extrapola că acestea s-ar aplica integral în alte zone marine. Contextul local 

este foarte important. Populația de marsuini din Marea Baltică este puțin numeroasă și starea sa de conservare 

este precară. De asemenea, aceasta este puternic afectată de capturile accidentale, de substanțele toxice 

pentru mediu și de zgomotul subacvatic generat de alte activități decât energia eoliană. În ceea ce privește 

substanțele toxice pentru mediu, Marea Baltică este, de asemenea, mult mai poluată decât Marea Nordului, 

de exemplu. Nivelul de poluare din Marea Baltică este atât de mare încât capacitatea de reproducere a femelei 

marsuin a fost diminuată (Kesselring et al., 2017). Nu în ultimul rând, Marea Baltică oferă pentru marsuini mai 

puține habitate de bună calitate decât Marea Nordului. Aceasta înseamnă că strămutarea marsuinilor dintr-un 

habitat primar în Marea Baltică poate avea consecințe mai grave decât strămutarea lor dintr-un habitat primar 

în Marea Nordului.  

Pe lângă zgomotul generat de instalarea pilonilor, zgomotul produs în etapele de preconstrucție și de 

exploatare ar putea afecta și viața marină. Investigațiile geofizice și geotehnice sunt adesea utilizate în legătură 

cu studiile privind construirea unui parc eolian pe mare. Aceste investigații implică niveluri ridicate de zgomot, 

care pot provoca: (i) afecțiuni permanente și temporare ale auzului; (ii) efecte de fugă/evitare; și (iii) alte efecte 

comportamentale. Unele sonde ultrason utilizează frecvențe în raza de acțiune auditivă a marsuinilor care pot 

perturba specia, a cărei supraviețuire depinde într-o foarte mare măsură de comunicarea acustică. Zgomotul 

continuu produs de navele care asigură întreținerea periodică poate produce, de asemenea, perturbări. 

Zgomotul generat de instalarea pilonilor poate duce la vătămarea fizică gravă a unor animale, însă aceasta 

este o operațiune tranzitorie care durează câteva luni în timpul construcției parcului eolian și încetează ulterior. 

Pe de altă parte, zgomotul generat de exploatarea unui parc eolian este mult mai mic, însă efectele acestuia 

se vor resimți în amplasamentul sitului timp de mai mulți ani. Acest lucru ar putea afecta comportamentul 

anumitor specii, riscând să afecteze echilibrul ecosistemului sitului. Nici efectele inițiale cauzate de zgomot, 

nici cele pe termen lung ale proiectelor de energie eoliană offshore asupra vieții marine nu sunt încă foarte 
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bine înțelese. Cu toate acestea, este cert că există efecte negative, deși nivelurile-limită (punctele la care devin 

mai mult sau mai puțin dăunătoare) nu sunt clare (Castell J. et al., 2009). 

Tulburări auditive 

Expunerea mamiferelor marine la niveluri ridicate de zgomot subacvatic poate duce la apariția leziunilor. 

Acestea se pot prezenta sub forma unor modificări la nivelul pragului auditiv la una sau mai multe frecvențe. 

În cazurile extreme, leziunile pot fi letale. Leziunile subletale pot afecta ratele demografice la nivel de individ 

(și anume, rata de supraviețuire și rata de reproducere), constituind astfel o consecință potențial gravă. 

Modificarea temporară a pragului auditiv (temporary threshold shift – TTS) este considerată în prezentele 

orientări ca fiind o formă extremă de perturbare a comportamentului; modificarea permanentă a pragului auditiv 

(permanent threshold shift – PTS) este considerată ca reprezentând limita de la care se poate vorbi de leziune. 

Pragurile care declanșează modificarea permanentă a pragului auditiv nu sunt calculate empiric din rațiuni 

etice. În schimb, acestea sunt estimate pe baza extrapolării pragurilor care declanșează modificarea 

temporară a pragului auditiv la toate grupurile principale și relevante de mamifere marine cu o capacitate 

auditivă funcțională. Pentru zgomotul impulsiv, cum ar fi cel cauzat de montarea pilonilor, NOAA (NMFS, 

2018)133 a stabilit că declanșarea TTS ar avea loc la cel mai scăzut nivel care depășește variația naturală 

înregistrată în sensibilitatea auditivă (6 dB) și presupune că PTS se manifestă la expuneri care la peste 40 dB 

sau mai mult din TTS, măsurată la aproximativ 4 minute de la expunere. Utilizarea pragurilor de declanșare a 

PTS nu înseamnă că toate animalele vor suferi de PTS; în schimb, pragurile PTS sunt utilizate pentru a indica 

nivelul sub care există certitudinea că nu va surveni PTS. Prin urmare, apariția PTS este o indicație 

conservatoare a numărului de animale potențial expuse riscului de PTS, și nu o măsură a celor care se 

preconizează că vor dezvolta PTS. Instalarea pilonilor și detonarea munițiilor neexplodate (UXO) sunt activități 

care generează o cantitate suficientă de energie pentru a afecta auzul. Este important ca evaluările să aibă în 

vedere toate aceste activități și să nu ignore potențialul efectelor cumulative (de exemplu, dintre detonarea 

UXO și instalarea pilonilor în cadrul unor proiecte individuale și separate). 

Efecte potențiale suplimentare, care ar trebui analizate de la caz la caz, sunt prezentate în continuare. 

Mascarea comunicării 

David (2006) a constatat că zgomotul produs la montarea pilonilor poate masca vocalizările puternice ale 

delfinilor cu bot gros la distanțe de 10-15 km și vocalizările slabe la distanțe de până la 40 km. Efectele de 

strămutare a delfinilor (adică îndepărtarea delfinilor de locul montării pilonilor) pot să fie mai semnificative 

decât mascarea din timpul construcției. 

 

 Cu toate acestea, nivelurile mai scăzute de zgomot, produse de exemplu în timpul exploatării parcului eolian, 

ar putea avea consecințe semnificative pe o perioadă mai lungă de timp în cazul în care comportamentul 

normal este afectat. 

Coliziune cu nave 

CEFAS (2009) și Bailey et al. (2014) au indicat faptul că intensificarea traficului naval asociat cu proiectele 

offshore ar mări riscul de coliziune, determinând rănirea/decesul mamiferelor marine.  

Majoritatea analizelor privind coliziunile mamiferelor marine cu nave nu se referă la proiectele de energie 

eoliană. În schimb, acestea privesc în principal traficul maritim pe rutele de navigație din marea liberă și implică 

specii de dimensiuni mari, cum sunt cașaloții și balenele. Se consideră că majoritatea coliziunilor letale se 

produc la impactul cu nave având o lungime de cel puțin 80 m și care se deplasează cu o viteză de minimum 

14 noduri (Laist et al, 2001).  

La un moment dat, s-a crezut că descoperirile frecvente de foci comune și pui de focă cenușie moarte în apele 

engleze și europene, prezentând așa-numitele lacerații sub formă de spirală (leziuni tip „tirbușon”), ar putea fi 

provocate de om, de exemplu de interacțiunile cu elicele întubate specifice navelor de serviciu ale multor 

                                                      

133 https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-mammal-protection/marine-mammal-acoustic-technical-guidance. 



 

Orientări privind proiectele de energie eoliană și legislația UE privind natura 259  

parcuri eoliene (Bexton et al., 2012). Cu toate acestea, datele culese sugerează în prezent faptul că este 

posibil ca aceste leziuni să fi fost cauzate de atacul focilor cenușii asupra prăzii (Brownlow et al., 2015). 

Creșterea volumului traficului naval pe fondul activităților legate de proiectele de energie eoliană offshore 

constituie un efect cumulativ important. Acesta are un caracter semnificativ cu precădere în apele în care 

există deja o presiune ridicată a navigației, de exemplu Marea Mediterană sau Marea Nordului și Marea 

Baltică.  

Efectele de barieră 

Conceptul de efect de barieră are la bază ipoteza că prezența turbinelor eoliene și activitățile desfășurate la 

amplasamentul unui parc eolian ar putea constitui o barieră în calea deplasării anumitor specii de mamifere 

marine. Aceasta ar genera efecte pe o durată mai lungă decât: (i) perturbarea temporară din timpul lucrărilor 

de construcție/dezafectare; sau (ii) evenimentele distincte survenite în timpul exploatării, de exemplu lucrările 

de întreținere. În cazul speciilor cel mai frecvent întâlnite în apropierea parcurilor eoliene offshore existente 

(de exemplu marsuini, foci comune și foci cenușii), nu există dovezi în sprijinul existenței efectului de barieră. 

De asemenea, evaluările au relevat posibilitatea ca mai multe evenimente simultane de instalare a pilonilor să 

reprezinte în ansamblu o barieră în calea deplasării de la o zonă la alta (de exemplu, Smart Wind, 2015). Cu 

toate acestea, nu există informații cu privire la existența unui potențial efect de barieră în ceea ce privește alte 

specii care pot fi întâlnite în noi zone de dezvoltare, cum ar fi Marea Mediterană (de exemplu, balena nordică 

Balaenoptera physalus, cașalotul Physeter macrocephalus și balena cu cioc a lui Cuvier Ziphius cavirostris).  

Calitatea apei (contaminanți) 

Mamiferele marine sunt vulnerabile la contaminanții toxici care se pot bioacumula și se pot transmite la pui de 

la mamele care îi alăptează (Bustamante et al., 2007). Majoritatea poluanților bioacumulabili relevanți nu se 

mai folosesc în prezent, iar efectele sunt, în mare măsură, rezultatul deversărilor din trecut. Cu toate acestea, 

compușii organoclorurați liposolubili, de exemplu bifenilii policlorurați industriali (PCB), pot fi ingerați pr in 

alimente, putând determina scăderea capacității de reproducere și slăbirea sistemului imunitar. 

Orice proiect maritim offshore implică utilizarea unei game diverse de substanțe chimice, de exemplu lubrifianți 

de motorină, lubrifianți de ulei, lichide hidraulice și compuși antivegetativi (compuși care împiedică acumularea 

de alge pe elementele infrastructurii marine).  

Modificarea calității apei poate surveni și prin mobilizarea sedimentelor în suspensie. Cu toate acestea, gradul 

relativ scăzut de sensibilitate a mamiferelor marine la sedimentele în suspensie, asociat cu scara spațio-

temporală în general limitată a efectelor, generează de regulă efecte cu o magnitudine redusă (de exemplu, 

Bergström et al., 2014). 

CEM 

În timpul funcționării, cablurile AC și HVDC care respectă normele standard și transportă energie electrică vor 

emite CEM, care, la rândul lor, pot genera câmpuri electrice în mediul marin. Gill et al. (2005) au lansat 

supoziția potrivit căreia sensibilitatea magnetică în rândul cetaceelor, asociată eventual cu capacitatea 

radiogoniometrică a acestor animale, ar putea fi afectată de respectivul fenomen. Nu există dovezi care să 

ateste existența unui astfel de efect în practică, acesta nefiind considerat în prezent un efect semnificativ 

probabil pentru cetacee. 

Efecte de recif 

Un efect de recif poate fi creat atunci când se amplasează noi structuri în apele marine. Colonizarea (fixarea 

speciilor pe structuri) cu alge, plante de mare, etc. a „recifelor” artificiale („efectul de recif”) poate genera 

modificări la nivelul habitatelor naturale înconjurătoare, inclusiv asupra prăzii și a comportamentului acesteia. 

Aceste modificări pot fi reprezentate de: (i) efecte benefice pe fondul limitării activității de pescuit; și (ii) mai 

multe zone populate de pești (pradă) (a se vedea, de asemenea, caseta 6-1).  

Parcurile eoliene aflate în funcțiune pot avea un efect pozitiv asupra mamiferelor marine și speciilor de pești 

având în vedere: (i) extinderea habitatului ca urmare a introducerii de noi substraturi dure (fundații și protecții 

împotriva eroziunii) și/sau; (ii) reducerea/interzicerea activităților de pescuit (de exemplu, Bergström et al., 
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2014; Raoux et al., 2017; Scheidat et al., 2011). Cu toate acestea, există în prezent un grad limitat de încredere 

cu privire la existența unui astfel de efect, precum și cu privire la semnificația acestuia. Mai precis, un studiu 

pe termen lung (Teilmann și Carstensen, 2012) desfășurat în perioada 2001-2012 cu privire la unul dintre 

parcurile eoliene offshore existente (Nysted în apele daneze din vestul Mării Baltice) a indicat faptul că, în 

comparație cu nivelurile de referință, activitatea de ecolocație a marsuinilor (ca indicator al prezenței 

marsuinilor) s-a redus în mod semnificativ în zona parcului eolian, nefiind reluată complet până în 2012. 

Activitatea de ecolocație la nivelul parcului eolian a crescut treptat, ceea ce ar putea indica dezvoltarea unui 

efect de recif, însă neavând încă un caracter semnificativ. În schimb, Scheidat et al. (2011) au raportat o 

creștere pronunțată și semnificativă a activității acustice a marsuinilor la amplasamentul parcului eolian 

Egmond aan Zee din Țările de Jos. Autorii au remarcat diferențe în raport cu constatările făcute în cazul 

Nysted. Ei au afirmat că efectul parcului eolian Egmond aan Zee asupra mamiferelor marine este, cel mai 

probabil, net pozitiv (deoarece factori precum creșterea disponibilității hranei și/sau a unui adăpost prevalează 

asupra zgomotului subacvatic generat de turbine și de navele de întreținere). Cu toate acestea, ei au subliniat 

că rezultatele ar trebui să fie generalizate cu prudență și să nu fie transferate fără spirit critic către alte proiecte 

de energie eoliană amplasate în alte habitate. Acest lucru se datorează faptului că echilibrul dintre factorii 

pozitivi și cei negativi poate varia în condiții diferite. Stabilirea măsurii în care mamiferele marine beneficiază 

de pe urma prezenței unui parc eolian offshore poate fi analizată numai pe baza unor cercetări efectuate pe 

termen lung, cuprinzând în mod ideal studii de referință. Cu toate acestea, procedura de stabilire în cauză se 

poate dovedi importantă în contextul planificării retehnologizării sau a dezafectării proiectelor la sfârșitul ciclului 

lor de viață. 

În momentul dezafectării, trebuie să se pună în balanță avantajele și dezavantajele menținerii la fața locului a 

anumitor elemente de infrastructură, cum ar fi temelia și anrocamentele fundațiilor turbinelor eoliene, care pot 

oferi avantaje mamiferelor marine. Acest fapt ar trebui analizat în raport cu cererile de îndepărtare a unor astfel 

de structuri, care pot fi motivate de: (i) alte interese de conservare (de exemplu, dacă habitatele preexistente 

aveau un caracter diferit); și (ii) utilizatorii spațiului maritim, inclusiv interesele legate de pescuit și siguranța 

navigației. De exemplu, Germania a hotărât că dezafectarea trebuie să implice îndepărtarea tuturor 

elementelor de infrastructură, această condiție fiind prevăzută în autorizația inițială de construire a 

infrastructurii. 

6.5.2.2 Cum este evaluată semnificația? 

Abordarea cu privire la determinarea semnificației se axează asupra stabilirii unui raport între consecințele 

activităților în domeniul energiei eoliene (în special prejudicii sau perturbări) și consecințele la nivelul indivizilor 

și al populației. 

O varietate de factori pot influența semnificația efectelor. Printre aceștia se numără factorii biologici, de mediu, 

concepția planurilor și a proiectelor. Caseta 6-10 prezintă un rezumat al factorilor avuți în general în vedere 

atât în ceea ce privește: (i) concepția metodelor de colectare a datelor de referință; cât și (ii) evaluarea 

semnificației fiecărui factor în parte.  

Caseta 6-10 Factori care determină metodele de colectare a datelor de referință și evaluarea 
semnificației în raport cu proiectele de energie eoliană offshore și mamiferele marine 

Factori biologici 

• Grupul de mamifere marine cu capacitate auditivă funcțională (Tabelul 6-7). 

• Proximitatea față de zonele de reproducere – Se presupune un grad sporit de sensibilitate în raport cu evenimente-

cheie din cadrul ciclului biologic, cum ar fi fătarea. Acest lucru se reflectă, de exemplu, în adoptarea unor măsuri 

de precauție mai stricte în ceea ce privește instalarea pilonilor în anumite state membre. 

 

Factori de mediu 

• Mediul subacvatic, deoarece afectează propagarea sunetului. Propagarea sunetului în mediul subacvatic face, de 

regulă, obiectul unor modelări. Modelarea optimă ar trebui să includă date de intrare care descriu batimetria, 

caracteristicile sedimentelor de pe fundul mării și proprietățile coloanei de apă care afectează viteza sunetului 

(temperatură și salinitate, pe lângă adâncime). Această modelare trebuie validată prin studii de teren pentru 

confirmarea previziunilor (Farcas et al., 2016). 

• Prezența unor caracteristici geografice care ar putea exacerba efectele la nivel de comportament. De exemplu, 

activitățile generatoare de zgomot din apropierea intrării într-un golf, prin spații înguste, sau în alte arii restricționate 
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ar putea avea ca rezultat incapacitatea animalelor de a se îndepărta de nivelurile ridicate de zgomot, existând 

posibilitatea creșterii riscului de vătămare. 

 

Concepția planurilor sau a proiectelor 

• Proiectarea fundației turbinei eoliene. 

• Nivelurile de zgomot subacvatic au tendința de a crește odată cu creșterea în diametru a pilonilor fundației și cu 

aplicarea unor energii de percuție mai puternice. 

• Instalarea fundațiilor monopilă este de natură să genereze niveluri mai ridicate de zgomot subacvatic, însă pe o 

perioadă mai scurtă de timp în ansamblu decât în cazul instalării fundațiilor pe platforme marine din zăbrele 

tubulare, în cazul cărora se utilizează, de regulă, trei sau patru piloni de dimensiuni mai mici pentru fiecare fundație.  

• Soluțiile în cazul fundațiilor care nu trebuie montate, cum sunt bazele gravitaționale, chesoanele cu ventuză sau 

turbinele plutitoare generează niveluri mult mai scăzute de zgomot. Este puțin probabil ca acestea să genereze 

efecte semnificative aferente zgomotului subacvatic. 

• Tipul solului – Acesta poate afecta nivelurile de energie necesare instalării pilonilor și durata lucrărilor în acest sens. 

• Activitatea navelor – Numărul și tipul navelor necesare pe parcursul diferitelor etape ale proiectului (inclusiv 

exploatare); rutele de tranzit ale acestora; și modificarea nivelurilor traficului maritim existent. 

 

Tabelul 6-7 Grupuri de mamifere marine cu capacitate auditivă funcțională și spectrul auditiv (adaptat după Southall, 2007) 

Grup având capacitate auditivă funcțională Spectru de capacitate auditivă funcțională* 

Cetacee care emit sunete cu frecvență joasă+ 
(balene) 

7 Hz – 30 kHz 

Cetacee care emit sunete cu frecvență medie 
(delfini, balene cu dinți, balene cu cioc, balene cu 
nas borcănat) 

150 Hz – 160 kHz 

Cetacee care emit sunete cu frecvență înaltă 
(focene) 

180 Hz – 200 kHz 

Phocid pinnipeds (focide) 75 Hz – 100 kHz 

* Reprezintă banda de frecvență auditivă specifică la nivelul grupului în ansamblu (și anume, toate speciile din cadrul 

grupului), în care spectrul auditiv la nivel de specie nu este în general la fel de larg.  

+ Spectrul auditiv estimat în cazul cetaceelor care emit sunete cu frecvență joasă se bazează pe studii 

comportamentale, înregistrări ale sunetelor emise și anatomia urechii interne. 

Riscul de apariție a leziunilor auditive la mamiferele marine (și anume, PTS sau efecte mai puternice) a fost 

evaluat utilizând o serie de praguri, pe baza audiogramelor disponibile. De exemplu, au fost utilizate în mod 

frecvent criteriile furnizate de Southall et al. (2007). NMFS (2018), denumite adesea orientările/pragurile 

NOAA, constituie în prezent cele mai actualizate orientări în vederea stabilirii PTS, atât în ceea ce privește 

zgomotul impulsiv (de exemplu, generat pe fondul instalării pilonilor), cât și în ceea ce privește zgomotul 

nonimpulsiv (de exemplu, generat de dragare sau de funcționarea navei). Riscul de vătămare se bazează pe 

două criterii: nivelul cumulativ de expunere la zgomot (SELcum) și nivelul maxim de presiune acustică (SPL 

maxim) (a se vedea Tabelul 6-8). Pentru a evalua criteriul SELcum, previziunile privind nivelul de zgomot 

recepționat sunt ponderate în funcție de frecvență pentru a reflecta: (i) sensibilitatea auditivă a fiecărei specii 

din categoria mamiferelor marine având capacitate auditivă funcțională; și (ii) expunerea la zgomot, 

determinată pe parcursul unei perioade de activitate de 24 de ore. Criteriul SPL maxim este comparat cu 

nivelul de zgomot recepționat neponderat. Depășirea oricărui prag se consideră a indica o posibilă leziune 

PTS. 

Tabelul 6-8 Praguri PTS pentru zgmotul impulsiv, NOAA (NMFS, 2018) 

Grup receptor Prag PTS  

 
SELcum 
[dB re 1 μPa2 s] * 

SPL maxim 
[dB re 1 μPa] neponderat 

Cetacee care emit sunete cu 
frecvență joasă 

183 219 

Cetacee care emit sunete cu 
frecvență medie 

185 230 

Cetacee care emit sunete cu 
frecvență înaltă 

155 202 

Focide 185 218 
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* ponderat în conformitate cu funcțiile de ponderare pe bază de audiogramă NMFS (2016) pentru fiecare grup receptor în 

parte. 

Efectele la nivel de comportament ale construcției unui parc eolian pot fi analizate cu ajutorul unei curbe doză-

răspuns. Acolo unde este posibil, această curbă ar trebui să ofere dovezi empirice specifice în funcție de 

specie, pe baza celor mai adecvate date de monitorizare disponibile. De asemenea, este în curs de dezvoltare 

utilizarea modelelor de populație pentru a evalua consecințele efectelor perturbatoare asupra populației (a se 

vedea Studiu de caz 6-3). 

Studiu de caz 6-3 Modele privind populația de mamifere marine 

Consecințele efectelor subletale asupra populației, de exemplu perturbări asociate cu instalarea pilonilor la fundațiile 

turbinelor eoliene, pot fi analizate utilizând modelarea predictivă sau analiza viabilității populației. Două astfel de abordări 

sunt iPCoD și DEPONS, discutate la punctele de mai jos. 

 

• DEPONS (Disturbance Effects on the harbour-porpoise population Of the North Sea – Efecte perturbatoare asupra 

populației de marsuini din Marea Nordului) este un program de cercetare coordonat de Centrul Național pentru 

Mediu și Energie (DCE) din cadrul Universității Aarhus. Programul a pus la dispoziție un model gratuit pentru a 

simula modul în care dinamica populației de marsuini este afectată de zgomotul produs cu ocazia instalării pilonilor, 

asociat cu lucrările de construcție a parcurilor eoliene offshore. DEPONS se întemeiază pe un model individual 

vizând deplasările și dinamica marsuinilor, elaborat de Jacob Nabe-Nielsen și colegii săi (Nabe-Nielsen et al., 2011; 

Nabe‑Nielsen et al., 2013; Nabe-Nielsen et al., 2014). 

• iPCoD (interim Population Consequences Of Disturbance – Consecințele provizorii ale perturbării asupra 

populației) reprezintă un cadru de investigare a efectelor zgomotului, în special a celui generat cu ocazia instalării 

pilonilor în parcurile eoliene offshore (Harwood et al., 2013; King et al., 2015). Modelul are în vedere numărul 

mamiferelor marine estimat a face obiectul perturbării și/sau leziunii PTS și estimează viitoarea traiectorie a 

populației pe baza consecințelor constatate în urma unui proces de consultare a experților. Se așteaptă ca date 

empirice să fie disponibile în timp util pentru a înlocui avizul experților. Cadrul poate fi aplicat în raport cu o serie de 

specii, printre care marsuinii, focile cenușii, focile comune, delfinii cu bot gros și balenele știucă. Totuși, iPCoD se 

bazează pe o serie de prezumții solide și pe avizul experților. Punctele sale forte sunt transparența, caracterul 

verificabil și perspectiva cantitativă. Unul dintre principalele puncte forte ale iPCoD poate fi capacitatea sa de a 

evalua impactul cumulativ al mai multor proiecte de construcție de parcuri eoliene offshore. 

 

Informații suplimentare privind modelele de populație utilizate în contextul evaluării impactului asupra mamiferelor marine 

sunt furnizate în Sparling et al. (2017). 

Sursă: 

Modelul DEPONS este disponibil la adresa: https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70. 

Modelul iPCoD este disponibil la adresa: http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/. 

 

Studiu de caz 6-4 Evaluarea impactului zgomotului generat cu ocazia instalării pilonilor asupra 
mamiferelor marine, Germania 

Agenția Federală Maritimă și Hidrografică din Germania (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) a emis 

două standarde tehnice pentru cercetările de mediu privind efectele zgomotului asupra mamiferelor marine. Studiul 

standard privind efectele turbinelor eoliene offshore asupra mediului marin (StUK 4) este divizat în:  

(i) un standard vizând instrucțiuni de evaluare a monitorizării zgomotului subacvatic; și 

(ii) un standard vizând parcurile eoliene offshore, cu previziuni privind zgomotul subacvatic și cerințele minime în materie 

de documentare. 

 

Strategia urmată de autorități pentru a preveni orice efecte semnificative ale instalării pilonilor asupra marsuinilor 

presupune adoptarea de măsuri tehnice de atenuare și de reducere a zgomotului la sursă. Potrivit reglementărilor 

germane, pragul pentru efectele potențiale asupra marsuinilor este de 160 dB (nivelul de expunere la sunet) la o distanță 

de 750 m față de locul de implantare a pilonilor. 

 

În conformitate cu planul din 2013 de protecție a marsuinilor din zona economică exclusivă germană a Mării Nordului, 

lucrările de construcție trebuie coordonate astfel încât să se asigure un nivel minim al efectelor preconizate asupra 

indivizilor sau la nivelul populației de marsuini. Se acceptă perturbări cauzate de zgomotul subacvatic în raport cu cel 

mult 10 % din numărul siturilor de conservare a naturii la un moment dat. Această regulă se bazează pe abordarea 

generală stabilită de agenția federală, care prevede că efectul este considerat semnificativ atunci când se pierde o 

https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70
http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/
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suprafață de peste 1 %. Cu toate acestea, dat fiind că instalarea pilonilor constituie o activitate temporară, o suprafață 

perturbată de 10 % este considerată acceptabilă134. 

 

În ceea ce privește aria Natura 2000 Sylt Outer Reef, există o excepție de la regulă. În perioada aprilie-august, suprafața 

perturbată nu poate depăși 1 %, deoarece se presupune că este o zonă de reproducere a marsuinului. 

Sursă: 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzko

nzept_BMU.pdf 

 

Studiu de caz 6-5 Condițiile de autorizare a construcției unui parc eolian offshore în Suedia în raport 
cu situația marsuinilor 

O companie de energie eoliană a depus o cerere de autorizare a construcției unui parc eolian offshore cuprinzând 

maximum 50 de turbine eoliene în districtul Halland. Două situri Natura 2000 adiacente, Stora Middelgrund och Röde 

bank (SE0510186) și Lilla Middelgrund (SE0510126), sunt situate la o distanță de aproximativ 20 km față de 

amplasamentul parcului eolian. Marsuinii sunt prezenți în număr relativ mare în această parte a zonei Kattegatt. Stora 

Middelgrund reprezintă una dintre cele mai importante zone de reproducere pentru populația de marsuini din Belt Sea. 

De asemenea, Lilla Middelgrund găzduiește o populație numeroasă de marsuini. La o distanță de aproximativ 10 km față 

de amplasamentul parcului eolian se află o zonă deosebit de importantă pentru populația de marsuini.  

 

În 2015, Curtea de Apel suedeză competentă în domeniul amenajării teritoriului și protecției mediului a hotărât135 că 

trebuie aplicate dispozițiile privind protecția strictă a speciilor. De asemenea, aceasta a constatat – astfel cum a constatat 

în prealabil și Tribunalul suedez competent în domeniul amenajării teritoriului și protecției mediului – că orice perturbare 

la nivelul indivizilor produce efecte semnificative asupra stării de conservare a populației în ansamblu, având în vedere 

rata lentă de reproducere și perioada îndelungată de înnoire a generațiilor de marsuini.  

 

Tribunalul a dispus că zona Stora Middelgrund och Röde bank și zona deosebit de importantă situată la aproximativ 

10 km de parcul eolian (unde femelele mature din punct de vedere sexual își petrec 50 % din timp) nu ar face obiectul 

poluării fonice la un nivel care să constituie cauza strămutării marsuinilor. Pe această bază, Curtea a stabilit că, atâta 

vreme cât efectele la nivel local se produc numai pe o rază de 10 km față de amplasamentul parcului eolian, nu există 

niciun risc semnificativ ca siturile Natura 2000 să fie afectate.  

 

Compania de energie eoliană a obținut o autorizație de construire a parcului eolian sub rezerva anumitor condiții. O 

condiție a fost ca întreprinderea să se asigure că nu există marsuini pe o rază de 750 m de activitățile zgomotoase de un 

anumit nivel atât în etapa de construcție, cât și în etapa de dezafectare a proiectului. 

Sursă: Agenția suedeză pentru gestionarea mediului marin și a apei 

  

Caseta 6-11 sintetizează unele dintre incertitudinile și dificultățile întâmpinate în contextul evaluării efectelor 

semnificative probabile asupra mamiferelor marine. Aceste incertitudini și dificultăți pot implica necesitatea 

colectării unor date de referință suplimentare sau a aplicării principiului precauției. 

Caseta 6-11 Provocări-cheie legate de evaluarea efectelor semnificative probabile asupra mamiferelor 
marine 

Ansamblul efectelor 

• Factorii care determină variația sezonieră și interanuală a distribuției mamiferelor marine. 

• Importanța relativă a diferitelor zone maritime, de exemplu: (i) pentru căutarea hranei; (ii) având rol de coridoare de 

migrație; și (iii) pentru reproducere (împerechere și/sau fătare). 

 

Zgomotul subacvatic  

• Raza de acțiune a perturbării și numărul exemplarelor afectate. 

                                                      

 
134 https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzk
onzept_BMU.pdf. 
135 Hotărârea din 8.12.2015, cauza M 6960-14, disponibilă la adresa https://databas.infosoc.se/rattsfall/30866/fulltext. 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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• Mecanismul (mecanismele) care stă (stau) la baza răspunsului mamiferelor la zgomot. 

• Importanța relativă a zgomotului produs de traficul naval, instalarea pilonilor, dispozitivele acustice de intimidare și 

alte surse în ceea ce privește perturbarea și strămutarea mamiferelor marine.  

 

Variația răspunsului în funcție de calitatea habitatului, caracterul sezonier și tehnicile de construcție 

• Efectele perturbării sau vătămării (PTS) asupra ratelor demografice ale mamiferelor marine (de exemplu, 

supraviețuire și reproducere). 

• Lipsa datelor empirice pentru anumite specii. De exemplu, se pare că nu există studii privind răspunsul 

comportamental al balenei știucă la sunete de timp impuls (Harwood & King, 2017). 

• S-a considerat că este puțin probabil ca nivelurile de zgomot subacvatic generat de exploatarea turbinelor eoliene 

să afecteze în mod semnificativ mamiferele marine (Bailey et al., 2014). Cu toate acestea, există anumite 

incertitudini în ceea ce privește nivelul probabil de zgomot al turbinelor din generația nouă, cu dimensiuni mai mari 

(de exemplu, 10 MW+). Evaluările ar trebui să evite presupunerea potrivit căreia nivelurile de zgomot vor rămâne 

în mod necesar sub nivelurile care suscită îngrijorare. 

• Există incertitudini cu privire la efectul combinat al amplitudinii absolute a zgomotului subacvatic și al duratei 

efectului. De exemplu, durata construirii unui parc eolian pe o fundație monopilă va fi mai scurtă (perioada totală 

de instalare a pilonilor) decât durata construirii aceluiași parc eolian pe o structură cu zăbrele, însă nivelurile 

absolute de zgomot vor fi, probabil, mai ridicate în cazul fundațiilor monopilă (de dimensiuni mai mari). Ambele 

scenarii se impun a fi evaluate, iar cazul cel mai nefavorabil în ceea ce privește mamiferele marine afectate (și 

anume, exprimat ca număr de animale vătămate și/sau strămutate) trebuie să facă obiectul unei evaluări. 

• La o distanță mai mare, zgomotul impulsiv devine mai continuu. Pragurile efectului PTS în cazul zgomotului 

continuu sunt mai ridicate (și anume, necesită niveluri de presiune acustică mai ridicate pentru a produce un efect) 

decât în cazul zgomotului impulsiv. Cu toate acestea, intervalul în care este adecvat să se aplice pragurile de 

zgomot continuu pentru activități precum instalarea pilonilor sau detonarea UXO este neclar și poate varia în funcție 

de condițiile specifice sitului. 

 

Strămutare 

• Există incertitudini cu privire la importanța strămutărilor asupra exemplarelor și populațiilor de mamifere marine, 

adică cu privire la consecințele ecologice (a se vedea Studiu de caz 6-3). 

• Există lacune în materie de informații privind modul în care marsuinii din Marea Baltică sunt afectați în etapa de 

exploatare a parcurilor eoliene. Există foarte puține studii referitoare la marsuini. Studiile efectuate au generat 

rezultate care nu sunt neapărat aplicabile condițiilor din Marea Baltică (observație prezentată de Agenția suedeză 

pentru gestionarea mediului marin și a apei, 2019). 

• Deși majoritatea studiilor s-au concentrat asupra zgomotului generat cu ocazia instalării pilonilor, Brandt et al. 

(2018) indică și o scădere a numărului de marsuini detectați în apropierea șantierelor de construcții cu câteva ore 

înainte de instalare. Acest lucru este posibil să se datoreze intensificării activităților (de exemplu, traficul naval) în 

jurul construcției, facilitat și de o mai bună propagare a zgomotului subacvatic în condițiile meteorologice favorabile 

în care se produce instalarea. Un astfel de efect ar putea pune sub semnul întrebării utilizarea dispozitivelor acustice 

de intimidare, dacă acestea se adaugă inutil nivelurilor de zgomot subacvatic. Cu toate acestea, sunt necesare 

cercetări suplimentare în acest sens. 

 

Mascare 

• Informațiile privind mascarea sunt limitate, ceea ce reprezintă un potențial efect semnificativ în cazul în care 

utilizarea în mod obișnuit a sunetului de către mamiferele marine este afectată de zgomotul subacvatic. 

 

Coliziune cu nave 

• Există informații limitate în ceea ce privește coliziunile dintre mamifere marine și nave în raport cu construcția și 

exploatarea parcurilor de energie eoliană offshore.  

 

CEM 

• Bergström et al. (2014) au precizat că, pe baza informațiilor empirice insuficiente disponibile, până în prezent nu 

au fost demonstrate efecte semnificative ale CEM asupra mamiferelor marine (studiul acestora a vizat patru specii: 

marsuinul, foca comună, foca cenușie și foca inelată). 

 

Efectele de barieră 

• Conceptul de efect de barieră are la bază ipoteza că prezența turbinelor eoliene și activitățile desfășurate la 

amplasamentul unui parc eolian ar putea constitui o barieră în calea deplasării anumitor specii de mamifere marine. 

Deși acest efect este destul de bine înțeles în cazul anumitor specii de mamifere marine, dovezile în sprijinul unui 

eventual efect de barieră sunt mai puțin clare în cazul altor specii.  

 

Efecte de recif 
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• Au existat ipoteze cu privire la potențialul efect pozitiv al parcurilor eoliene aflate în funcțiune asupra mamiferelor 

marine, având în vedere: (i) extinderea habitatului, ca urmare a introducerii de noi substraturi dure (fundații și 

protecții împotriva eroziunii); și/sau (ii) reducerea/interzicerea activităților de pescuit (de exemplu, Bergström et al., 

2014; Raoux et al., 2017; Scheidat et al., 2011). Cu toate acestea, există în prezent un grad limitat de încredere cu 

privire la existența unui astfel de efect, precum și cu privire la semnificația acestuia.  

 

6.5.3 Posibile măsuri de atenuare  

6.5.3.1 Introducere 

Acest capitol prezintă o imagine de ansamblu a posibilelor măsuri de atenuare care au fost propuse sau 

aplicate în ceea ce privește proiectele de energie eoliană offshore și mamiferele marine. 

Sunt analizate următoarele măsuri:  

a) excluderea ariilor specifice (macroamplasare); 

b) evitarea perioadelor sensibile, de exemplu sezonul de reproducere (planificare); 

c) măsuri în legătură cu tipul fundației turbinei (fundații cu un nivel de zgomot redus); 

d) măsuri de restricționare a zgomotului vizând reducerea nivelurilor de zgomot subacvatic produs în 

timpul construcției;  

e) supravegherea (vizuală și acustică) a prezenței mamiferelor marine în zonele de excludere;  

f) măsuri vizând descurajarea în mod activ a prezenței animalelor în zonele respective. 

 

Măsurile descrise vizează cu precădere instalarea pilonilor și detonarea UXO, acestea reprezentând cele mai 

importante activități generatoare de zgomot care au loc în cursul dezvoltării energiei eoliene offshore. În 

esență, aceste activități au loc doar în etapa de construcție, însă ar putea fi relevante și în contextul 

retehnologizării. Absența măsurilor în etapele de dezvoltare și cu privire la alte activități în afară de instalarea 

pilonilor/UXO nu înseamnă că celelalte etape și activități ar trebui ignorate. În general, nu se preconizează că 

ar rezulta efecte semnificative în cazul unor activități precum investigația geofizică în etapa de preconstrucție. 

Cu toate acestea, ar trebui aplicate abordări care integrează principiile de bună practică în scopul de: (i) a 

reduce la minimum emisiile inutile de energie acustică; (ii) a reduce riscul altor forme de poluare; precum și 

de (iii) a reduce riscul de coliziune cu mamiferele marine etc. 

 

Caseta 6-12 prezintă cadrul de atenuare în ceea ce privește activitățile de instalare a pilonilor, de foraj și 

dragare, prevăzut în Acordul privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană și din zona 

contiguă a Atlanticului (ACCOBAMS).  

 

Caseta 6-12 Cadru de atenuare pentru lucrările de montare a pilonilor, foraj și dragare (ACCOBAMS, 
2019) 

 Etapa de planificare (rezultatele preconizate ale EIA) 

 Analizarea prezenței cetaceelor în perioadele de depunere a ofertelor pentru lucrări și desfășurarea – sau 

finanțarea – activităților de cercetare în situațiile în care informațiile sunt inexistente sau inadecvate. 

 Selectarea perioadelor caracterizate de un nivel redus de sensibilitate biologică. 

 Utilizarea rezultatelor modelării în domeniul propagării sunetului, verificate pe teren, în scopul de a stabili limitele zonei 

de excludere. 

 Planificarea sursei de energie cu cel mai redus nivel de consum posibil 

 Abordarea tehnologiilor alternative (a se vedea 6.5.3.4). 

 Planificarea tehnologiilor de atenuare a zgomotului în lipsa altor alternative posibile (a se vedea, de asemenea, 6.5.3.5). 

 

Practici de atenuare în timp real 

 Utilizarea dispozitivelor de atenuare a zgomotului înainte de începerea lucrărilor (a se vedea 6.5.3.5). 

 Utilizarea protocolului „pornire graduală” (soft start) (a se vedea 6.5.3.5). 

 Utilizarea protocolului de monitorizare vizuală și acustică (a se vedea 6.5.3.6). 

 

Activitate ulterioară 

 Raportarea detaliată a atenuării în timp real. 
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Sursă: ACCOBAMS, 2019. Disponibilă la adresa https://accobams.org/wp-

content/uploads/2019/04/MOP7.Doc31Rev1_Methodological-Guide-Noise.pdf 

 

6.5.3.2 Macroamplasarea 

Amplasarea adecvată, precum și luarea în considerare a posibilității excluderii zonei ca urmare a recunoașterii 

prezenței unor habitate vitale pentru mamiferele marine, face posibilă evitarea efectelor semnificative asupra 

mamiferelor marine. 

Pe baza exemplului furnizat de Birdlife International în ceea ce privește stabilirea „zonelor importante pentru 

conservarea păsărilor și a biodiversității” (IBA), Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și a 

Resurselor Naturale (Joint Common Union for the Conservation of Nature – IUCN), Grupul operativ comun în 

domeniul ariilor protejate pentru mamiferele marine, Comitetul pentru Supraviețuirea Speciilor/Comisia 

Mondială pentru Arii Protejate (Joint SSC/WCPA Marine Mammal Protected Areas Task Force) a identificat 

zonele importante pentru mamiferele marine (IMMA)136. IMMA sunt definite ca fiind porțiuni distincte de habitat, 

importante pentru speciile de mamifere marine, care au potențialul de a fi delimitate și gestionate în vederea 

conservării. Cunoașterea zonelor importante pentru mamiferele marine va facilita utilizarea echilibrată a 

spațiului maritim de către om, de exemplu de către proiectele de energie eoliană offshore, conservarea 

biodiversității marine fiind o condiție sine qua non în acest sens. 

6.5.3.3 Planificare: Evitarea, reducerea sau eșalonarea activităților în perioadele sensibile 
din punct de vedere ecologic 

Planificarea constă în evitarea sau suspendarea activităților de construcție (instalarea pilonilor și detonarea 

UXO) în perioadele sensibile corespunzătoare ciclurilor biologice ale speciilor (de exemplu, în sezoanele de 

reproducere sau de hrănire). Planificarea este considerată o măsură extrem de eficace, dat fiind că poate 

împiedica perturbarea speciilor din cauza zgomotului și a altor efecte pe parcursul acestor perioade. Cu toate 

acestea, trebuie menționată potențiala dificultate de punere în aplicare a restricțiilor sezoniere în cazul 

anumitor specii care au perioade sensibile îndelungate. De exemplu, marsuinii din Atlanticul de Nord se 

împerechează în perioada iulie/august și dau naștere puilor în perioada mai/iunie a anului următor. Ulterior, 

puii sunt complet dependenți de laptele matern timp de aproximativ 8-10 luni. În această perioadă, separarea 

mamei de pui poate cauza, în foarte multe situații, morții celui din urmă. Prin urmare, nu există perioade 

„sigure” pentru marsuini. În cazul unor astfel de specii, simpla evitare a sezoanelor de reproducere nu este 

suficientă pentru a se evita un efect negativ. În schimb, planificarea ar fi oportună în alte zone ale mărilor 

europene, de exemplu în Marea Mediterană. Acest lucru se datorează faptului că unele mamifere marine din 

Marea Mediterană, de exemplu balenele nordice Balaenoptera physalus, sunt cunoscute ca fiind sensibile la 

perturbările provocate de om, însă prezintă tipare clare de distribuție sezonieră137. 

6.5.3.4 Proiectarea infrastructurii: fundațiile turbinelor  

Măsurile de proiectare a infrastructurii au scopul de a preîntâmpina apariția tulburărilor auditive și de a reduce 

efectele de perturbare/strămutare. Nivelurile ridicate de zgomot subacvatic sunt asociate cu lucrările de 

instalare a pilonilor pentru fundațiile de tip monopilă și platformele marine din zăbrele tubulare. Sunt disponibile 

fundații alternative care nu generează niveluri de zgomot atât de ridicate, acestea fiind utilizate de o serie de 

proiecte. 

Fundațiile pe piloni sunt cel mai des utilizate pentru construcția parcurilor eoliene offshore, atât de tip monopilă, 

cât și cele pe platforme marine din zăbrele tubulare. Platformele marine din zăbrele tubulare utilizează un 

număr de piloți de dimensiuni mai mici, care ancorează fiecare fundație. Cu toate acestea, primul parc eolian 

offshore din lume, Vindeby din Danemarca, a fost construit pe o fundație gravitațională. Ulterior, o serie de 

alte proiecte au utilizat fundațiile gravitaționale. Un alt tip de fundație care în cazul căreia nu este necesară 

instalarea pilonilor constă în ventuzele de aspirație sau chesoanele cu ventuză, care sunt utilizate de mai 

multe decenii în alte sectoare industriale offshore. Ventuzele de aspirație sau chesoanele cu ventuză au făcut 

recent testate de industria eoliene offshore și au fost utilizate la mai multe instalații mai mici, de exemplu pentru 

turnurile meteorologice de pe Dogger Bank din Marea Nordului. Mai recent, tehnica consacrată a fundațiilor 

                                                      

136 https://www.marinemammalhabitat.org/immas/imma-eatlas/. 
137 https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C. 

https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C
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plutitoare a fost testată de industria eolian în cadrul proiectelor amplasate în largul coastelor Scoției 

(Kincardine și Hywind), Franței (Floatgen) și Portugaliei (Windfloat Atlantic). Această tehnologie oferă 

posibilitatea amplasării parcurilor eoliene în ape mai adânci și a reducerii substanțiale a emisiilor de zgomot 

subacvatic în timpul lucrărilor de construcție. 

Instalarea fundațiilor gravitaționale, a chesoanelor sau a fundațiilor plutitoare nu implică eliminarea completă 

a emisiilor de zgomot subacvatic. Acest lucru se datorează faptului că pot fi necesare lucrări de pregătire a 

fundului mării care implică activități de dragare, iar zgomotul produs de nave este inevitabil. Cu toate acestea, 

în cazul utilizării acestor metode nu se emite zgomot impulsiv (cu excepția cazului în care sunt necesare 

detonări UXO), constatându-se că nivelurile de zgomot sunt foarte scăzute (în termeni relativi) în cazul tuturor 

acestor fundații alternative. 

Nu există nicio îndoială cu privire la faptul că reducerea nivelului de zgomot realizată prin utilizarea fundațiilor 

care nu implică instalarea pilonilor este în avantajul mamiferelor marine. Cu toate acestea, vor exista 

considerații de ordin practic și comercial care vor trebui avute în vedere în cazul proiectelor care utilizează 

fundații ce nu implică instalarea pilonilor, fiind, de asemenea, necesar să se ia în considerare consecințele 

neintenționate ale deciziilor de utilizare a acestora. De exemplu, fundațiile gravitaționale au o amprentă la sol 

mai mare decât orice altă fundație pe piloți. Prin urmare, acestea au potențialul de a produce efecte mai 

importante asupra habitatelor bentonice, atât în mod direct, prin pierderea habitatului, cât și prin intermediul 

schimbărilor hidrodinamice. Astfel de efecte trebuie evaluate cu atenție, după caz, în cadrul unor evaluări 

corespunzătoare. 

6.5.3.5 Reducerea zgomotului: diverse abordări în domeniul ingineriei 

Protocolul de „pornire graduală” și alte sisteme de atenuare a zgomotului (NMS) pot fi aplicate pentru a reduce 

perturbările și strămutările și pentru a preîntâmpina apariția tulburărilor auditive la mamiferele marine.  

Pornirea graduală a instalării pilonilor are drept scop reducerea nivelurilor de zgomot subacvatic produs în 

timpul construcției. Aceasta înseamnă, în general, o intensificare progresivă a energiei de percuție și a 

frecvenței de lovire pe durata a cel puțin 20 de minute. Pornirea graduală este descrisă uneori ca o măsură 

de atenuare în cadrul evaluării proiectelor. De regulă, este inclusă ca o măsură de „bun simț” (motivul este de 

a acorda animalelor timp suficient pentru a părăsi imediata vecinătate a construcției și a evita nivelurile 

dăunătoare de zgomot), deși eficacitatea acestei metode nu a fost confirmată în mod sistematic în niciun studiu 

(Bailey et al., 2014). De asemenea, pornirea graduală se impune și din punct de vedere tehnic, cel puțin în 

faza de instalare inițială, până în momentul stabilizării pilonilor, și sunt necesare niveluri sporite de energie 

pentru a realiza fixarea în sol. În cadrul prezentelor orientări, pornirea și intensificarea graduală sunt 

considerate a fi proceduri integrate standard. În cazul în care abordarea depășește ceea ce este necesar din 

punct de vedere tehnic, aceasta poate fi considerată o măsură de atenuare în condițiile în care se realizează 

inițial o evaluare înainte de adoptarea măsurii în cauză. În orice caz, se impune specificarea și evaluarea cu 

atenție a unor astfel de măsuri. Acest lucru este valabil în special atunci când este vorba de populații puțin 

numeroase și extrem de sensibile, cum este populația de marsuini din Marea Baltică. Este extrem de important 

ca toate măsurile de atenuare utilizate să se dovedească a fi eficiente și să nu fie, în sine, dăunătoare sau 

problematice în niciun fel.  

Însă, în ciuda faptului că pornirea și intensificarea graduală pot reduce riscul de apariție a leziunilor auditive, 

există preocupări legate de faptul că acestea ar putea spori magnitudinea efectelor de perturbare/strămutare. 

Acest fapt ar putea surveni în situația prelungirii duratei totale de instalare a pilonilor și, eventual, a creșterii 

aportului cumulat de energie rezultat (Verfuss et al., 2016). Cu toate acestea, riscul ar putea fi limitat prin 

impunerea unor termene-limită (ca în Germania, de exemplu) și prin utilizarea dispozitivelor de intimidare 

acustică. 

Două exemple de sisteme NMS sunt perdelele cu bule de aer și ciocanele cu acționare hidraulică. Perdeaua 

cu bule de aer constă dintr-un furtun prevăzut cu orificii de duză, amplasat pe fundul mării în jurul pilonului, la 

o distanță de cel puțin 50 m de locul instalării. Aerul este alimentat în furtun cu ajutorul compresoarelor și este 

eliminat prin duze. Astfel se creează o perdea cu bule de aer care se ridică în permanență în jurul 

amplasamentului, reducând nivelul de zgomot cu ajutorul efectelor de dispersie și de absorbție. Ciocanele cu 
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acționare hidraulică sunt prevăzute cu o carcasă de protecție cu pereți dubli, decuplată acustic și având un 

interspațiu umplut cu aer138. 

Caseta 6-13 Analizarea efectelor asupra marsuinilor prezenți în spațiul maritim german 

Brandt et al. (2018) au analizat efectele generate asupra marsuinilor de sistemele NMS active de primă generație, utilizate 

în faza de construcție a 6 dintre cele 7 parcuri eoliene amplasate în Golful German în perioada 2010-2013. În cazul 

proiectelor de construcții de parcuri eoliene derulate după 2013, nivelurile de zgomot la o distanță de 750 m, cu aplicarea 

NMS, s-au situat, de obicei, sub pragul de 160 dB. Autorii prezintă o tendință clară de inversare a declinului numărului 

de marsuini detectați după instalarea pilonilor, în funcție de nivelul de zgomot și de distanța față de locul de instalare. 

Evenimentele de montare a pilonilor cu utilizarea NMS au scăzut distanța la care măsurătorile au indicat că nu există 

niciun efect de la 17 km la 14 km, ceea ce i-a determinat pe autorii să conchidă că aplicarea NMS a încetinit declinul 

detectărilor de marsuinilor pe toate distanțele. Autorii au recomandat efectuarea unor investigații suplimentare, dat fiind 

că sistemele NMS sunt în continuă dezvoltare și perfecționare. Cu toate acestea, aceste date inițiale (alături de alte 

publicații, cum ar fi: (i) Nehls et al. (2015) în ceea ce privește instalarea pilonilor; și (ii) Koschinski și Kock (2009) în ceea 

ce privește UXO (Koschinski & Kock au afirmat că aria de perturbare a marsuinilor poate fi redusă cu aproximativ 90 %) 

sugerează faptul că tehnicile în materie de reducere a zgomotului reprezintă, în prezent, cele mai bune practici în situațiile 

în care există preocupări cu privire la efectele asupra mamiferelor marine atunci când se impune instalarea pilonilor sau 

detonarea UXO. 

 

Dahne et al. (2017) au indicat că două perdele de bule de aer au atenuat zgomotul cu între 7 și 10 dB atunci când au 

fost utilizate separat și cu 12 dB atunci când au fost utilizate împreună. Atenuarea a fost cea mai pronunțată la peste 

1 kHz, zgomotul cauzat de montarea pilonilor la distanțe mai mari fiind comparabil cu zgomotul ambiant – sau mai slab 

decât acesta. Acest fapt sugerează că reglementarea zgomotului ar trebui să se întemeieze pe niveluri sonore ponderate 

în funcție de frecvență, pe lângă lărgimea benzii, pentru a se asigura eficacitatea măsurilor de atenuare în a reduce 

efectele asupra animalelor, nu numai în a îndeplini cerințele legale. 

 

Progresele înregistrate în ceea ce privește tehnologiile de reducere a zgomotului în spațiul maritim german, la care se 

face referire anterior, au fost determinate de obligativitatea respectării cerințelor de reglementare naționale (BMU, 2013), 

cunoscute sub numele de „conceptul schallschutz” sau conceptul de reducere a zgomotului în zonele economice 

exclusive germane din Marea Nordului. Acestea aplică niveluri maxime de 160 dB SEL și de 190 dB Lpeak la o distanță 

de 750 m de locul de implantare a pilonilor (interzicerea vătămării și a uciderii). Mai mult, acestea prevăd ca nu mai mult 

de 10 % din ZEE germane din Marea Nordului să fie afectate de un nivel de expunere la zgomot ≥ 140 dB (SEL) 

(interdicția perturbării) și, în plus, cel mult 1 % din zona principală de concentrare a marsuinilor poate fi afectată de un 

nivelul de expunere la zgomot ≥ 140 dB (SEL) (interdicția perturbării) în perioada mai-august.  

 

În plus, durata de instalare a pilonilor în cazul fundațiilor de tip monopilă este limitată la 180 de minute, iar în cazul 

platformelor marine din zăbrele tubulare este de 140 de minute per pilon, ambele prevăzând utilizarea dispozitivelor de 

intimidare (a se vedea, de asemenea, Studiu de caz). 

 

Alte măsuri de atenuare a zgomotului sunt prezentate la punctele de mai jos (ACCOBAMS, 2019).  

• Amortizoare de sunet hidraulice: năvoade atașate la mici baloane umplute cu gaz și spumă care sunt 

reglate la frecvențele de rezonanță. 

• Compartimentări tip coferdam: un tub rigid din oțel care împrejmuiește pilonul. După fixarea pilonului în 

coferdam, apa este evacuată prin pompare. 

• IHC/NSM: un ecran cu două niveluri, umplut cu aer. Între pilon și ecran există un sistem de injecție cu bule 

pe mai multe niveluri și dimensiuni. 

• Sistem de rezonanță reglabil: acest sistem de reducere a zgomotului, inspirat de rezonatoarele Helmholtz, 

utilizează un cadru simplu pliabil care cuprinde rețele de rezonatoare acustice cu două fluide (aer și apă). 

 

                                                      

138 Mai multe informații pot fi extrase din lucrările seminarului organizat în Germania în 2018, a se vedea 
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html. 
 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html
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6.5.3.6 Supravegherea zonelor de excludere: observații vizuale și acustice 

Delimitarea și supravegherea zonelor de excludere pot diminua efectele de perturbare și strămutare și pot 

preîntâmpina apariția tulburărilor auditive la mamiferele marine. 

Supravegherea este o măsură aplicată în mod curent și implică sarcina observatorilor mamiferelor marine de 

a monitoriza vizual – și adesea și acustic – o zonă în jurul sursei de zgomot timp de cel puțin 30 de minute. 

Scopul este de a asigura, pe cât posibil, absența mamiferelor marine (și, eventual, a altor specii protejate, cum 

ar fi țestoasele marine) înainte de începerea montării pilonilor, a detonării UXO etc. Această zonă poate fi 

demarcată printr-o distanță fixă față de sursă (de exemplu 500 m) sau pe baza nivelurilor de zgomot 

recepționat preconizate. În zonele în care adâncimile apei din zona de excludere depășesc 200 m, timpul de 

observare trebuie să fie de cel puțin 120 de minute, pentru a mări probabilitatea ca speciile care se scufundă 

la adâncimi mari să fie detectate (ACCOBAMS, 2007). Zona de excludere are drept scop reducerea expunerii 

la zgomot în câmp apropiat și protejarea animalelor de vătămări fizice directe. Este puțin probabil ca aceasta 

să fie eficientă în a atenua efectele comportamentale pe distanțe mai mari, dat fiind că există în continuare 

probabilitatea producerii perturbărilor în zone mai îndepărtate. 

Este important de menționat faptul că eficacitatea poate fi limitată de: (i) condiții meteorologice nefavorabile și 

întuneric (ambele limitând observația vizuală); (ii) factori precum propagarea limitată a vocalizărilor anumitor 

specii, cum ar fi marsuinul (de obicei, la nu mai mult de aproximativ 200 m pentru această specie); și (iii) 

absența în general a sunetelor emise de specia pinipede, relevantă în contextul majorității evaluărilor 

proiectelor de energie eoliană offshore. 

6.5.3.7 Măsuri de intimidare: dispozitive acustice de intimidare 

Măsurile de intimidare pot reduce efectele de perturbare și strămutare și pot preîntâmpina tulburările auditive. 

Dispozitivele de alungare a focilor au fost utilizate de multă vreme pentru a îndepărta focile de fermele 

piscicole. Cu toate acestea, utilitatea lor a fost recunoscută și în ceea ce privește reducerea riscului de rănire 

a focilor și a cetaceelor în timpul construcției proiectelor de energie eoliană. În domeniul construirii parcurilor 

eoliene, dispozitivele de alungare a focilor poartă denumirea generică de „dispozitive acustice de intimidare” 

sau „dispozitive de atenuare a zgomotului”. Un dispozitiv acustic de intimidare produce zgomot subacvatic 

care este neplăcut pentru speciile țintă, însă nu vătămător, menit să descurajeze apropierea acestora la o 

distanță mai mică. Acestea pot fi utilizate pentru a strămuta temporar exemplare din zonele în care se pot 

produce niveluri nocive de zgomot, cauzate de activități precum instalarea pilonilor fundației sau detonarea 

UXO (a se vedea, de asemenea, Studiu de caz).  

Dahne et al. (2017) descriu utilizarea unui dispozitiv acustic de intimidare în scopul protejării marsuinilor de 

pierderea auzului din cauza zgomotului produs de instalarea pilonilor. Autorii au constatat o reacție puternică 

la dispozitivul acustic de intimidare, exprimându-și îngrijorarea cu privire la faptul că acesta ar putea depăși 

reacțiile la zgomotul produs de instalarea pilonilor atunci când se utilizează perdele cu bule de aer. Acest lucru 

sugerează că există temeiuri pentru o reevaluare a specificațiilor unor astfel de dispozitive acustice de 

intimidare. Preocupări similare au fost exprimate de Verfuss et al. (2016). 

Dispozitivele acustice de intimidare nu reduc efectele comportamentale, ci reduc doar efectele fizice directe. 

Acest lucru se dovedește insuficient atunci când se încearcă atenuarea efectelor negative la nivelul populațiilor 

amenințate, cum este populația de marsuini prezentă în regiunea Belt Sea sau în Marea Baltică. Dacă 

rezultatul este strămutarea din habitate primare către habitate secundare, este cu siguranță insuficient. Cu 

toate acestea, dispozitivele acustice de intimidare139 nu garantează faptul că toți marsuinii vor pleca din zona 

afectată, astfel încât utilizarea acestora nu garantează faptul că exemplarele de marsuini se vor feri de a fi 

afectate fizic de zgomotul produs de lucrările de construcție.  

                                                      

139 Dispozitivele acustice de intimidare (pingers) sunt sisteme care avertizează cetaceele cu privire la prezența năvoadelor 
(acestea sunt utilizate în principal cu setci în derivă), spre deosebire de sistemele de intimidare care determină animalele 
să se ferească deoarece sunt neplăcute. 
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Prin urmare, măsurile nu ar trebui, în mod evident, să contribuie în mod inutil la efectele de 

perturbare/strămutare, iar utilizarea dispozitivelor acustice de intimidare trebuie să fie proporțională și 

justificată în mod corespunzător în lumina acestor dovezi. 

Studiu de caz6-6 Atenuarea efectelor de zgomot produs la instalarea pilonilor asupra mamiferelor 
marine, Germania 

Agenția Federală Maritimă și Hidrografică (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) a emis o serie de 

standarde tehnice privind efectele zgomotului asupra mamiferelor marine și documente justificative. Studiul standard 

efectuat de BSH având ca obiect efectele turbinelor eoliene offshore asupra mediului marin (StUK 4) cuprinde patru astfel 

de standarde: 

 instrucțiuni privind monitorizarea zgomotului subacvatic; 

 parcuri eoliene offshore – previziuni privind zgomotul subacvatic, cerințe minime privind documentația; 

 specificații privind determinarea cantitativă a eficacității sistemelor de atenuare a zgomotului; 

 un studiu de evaluare a calibrării dispozitivelor C-PODS (dispozitive care înregistrează sunetele emise de 

mamifere marine) utilizate pentru detectarea marsuinilor (disponibil numai în limba germană). 

 

După eliberarea autorizației de către autorități, operatorii în domeniul energiei eoliene offshore sunt obligați să elaboreze 

și să prezinte un plan de atenuare a zgomotului, care să țină seama de: (i) cele mai performante metode de atenuare 

tehnică a zgomotului; (ii) caracteristicile sitului și ale proiectului; și (iii) rezultatele în materie de cercetare și dezvoltare și 

proiectele anterioare. Un plan de atenuare a zgomotului, însoțit de o descriere detaliată a punerii în aplicare a măsurilor 

de reducere a zgomotului, trebuie prezentat autorităților cu șase luni înainte de începerea lucrărilor de construcție.  

 

Următoarele tehnici de atenuare a zgomotului reprezintă proceduri standard în Germania140 

• Înainte de instalare, este prevăzută obligația de îndepărtare activă a marsuinilor de zona în care se desfășoară 

lucrările, chiar dacă aceasta înseamnă o perturbare temporară. 

• Dezvoltatorii nu pot începe construcția dacă sunt prezenți marsuini la o distanță de 750 m și numai după ce au 

dovedit că măsura (măsurile) de descurajare a (au) funcționat folosindu-se o C-POD (această C-POD detectează 

vocalizările („clicks”) pe care le emit marsuinii. 

• Intimidarea marsuinilor se realizează cu ajutorul a două sisteme diferite (dispozitive acustice de intimidare sau altele 

asemenea). 

• Este recunoscut faptul că există riscul producerii unor perturbări inutile în mediul marin ca urmare a utilizării acestor 

dispozitive de intimidare. 

• Instalarea pilonilor trebuie să înceapă cu o creștere progresivă a intensității zgomotului, astfel încât mamiferele să 

devină conștiente de desfășurarea lucrărilor și să se îndepărteze de zona de construcții înainte ca nivelurile de 

zgomot să prezinte un pericol. 

• Un nivel de zgomot de 160 dB SEL și 190 dB Lpeak nu poate fi depășit pe o distanță de 750 m de sursa sonoră în 

timpul etapei de construcție. 

• Timpul efectiv de instalare a unei fundații monopilă la adâncimea țintă nu poate depăși 180 de minute, iar în cazul 

structurii din zăbrele tubulare - 140 de minute. 

• Utilizarea unei perdele (duble) cu bule de aer. Este vorba de un sistem de furtunuri sau țevi perforate, amplasate 

în cerc pe fundul mării, în jurul locului de instalare a pilonilor. Aerul evacuat prin găuri creează o perdea de bule 

care se ridică spre suprafața apei, reflectând sau înăbușind sunetul propagat. 

 

În plus, potrivit Verfuss et al. (2016), cel mult 10 % din ZEE germane din Marea Nordului poate fi afectată în același timp 

de zgomotul produs de instalarea pilonilor în toate proiectele de parcuri eoliene. Pentru calcularea suprafeței cumulative 

totale afectate, se impune adunarea ariilor de impact ale tuturor proiectelor care presupun în prezent desfășurarea 

lucrărilor de construcție a fundației. Pragul spațial de 10 % s-a bazat pe ipoteza că perturbările comportamentale cauzate 

de instalarea pilonilor au caracter temporar și că marsuinii vor reveni în cele din urmă în zona din care au fost strămutați. 

Cu toate acestea, un prag spațial de 1 % se aplică în raport cu următoarele: (i) arii cu densitate ridicată a marsuinilor; și 

(ii) în sezonul de reproducere și de împerechere din perioada mai-august, atunci când perturbările ar putea afecta într-o 

măsură mai mare ratele demografice la nivelul populației de marsuini. În ceea ce privește ariile speciale de conservare 

(ASC), aceste praguri spațiale sunt măsurate în raport cu dimensiunea ariei de protecție, mai degrabă decât în raport cu 

întreaga zonă economică exclusivă (și anume, în Marea Nordului, o suprafață de cel mult 10 % dintr-o arie specială de 

conservare poate fi afectată de zgomotul produs de instalarea pilonilor, în timp ce, în perioada mai-august, poate fi 

afectată o suprafață de maximum 1 %). 

Sursă: 

                                                      

140 https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Projekte/Erfahrungsbericht-Rammschall.html. 
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https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-

offshore-wind-turbines-marine-

environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareene

rgien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf  

 

6.6 Alte specii 

6.6.1 Introducere 

Efectele potențiale asupra plantelor, algelor și nevertebratelor sunt în general analizate în raport cu habitatele 

lor (capitolul 6.2). În schimb, sensibilitatea habitatelor marine este descrisă adesea parțial în funcție de factori 

precum rezistența și reziliența speciilor asociate și specifice. Cu toate acestea, prezentul capitol cuprinde 

informații suplimentare, deoarece efectele asupra acestor receptori pot avea consecințe asupra unor grupuri 

precum mamiferele marine sau păsările marine, dacă, de exemplu, activitatea acestora de căutare a hranei 

este afectată în mod semnificativ. 

De asemenea, acest capitol oferă informații privind efectele semnificative probabile asupra liliecilor, în cazul 

în care aceste efecte se produc în mediul marin. 

6.6.2 Tipuri de impact 

6.6.2.1 Plante și alge 

Singurele specii de plante asociate în mod specific cu tipurile de habitat prevăzute în anexa I sunt Zostera 

marina, Zostera noltii, Cymodocea nodosa și Posidonia oceanica (Straturi cu Posidonia, Posidonion 

oceanicae)141.  

Alte specii de iarbă de mare sunt potențial vulnerabile la pierderea habitatului și la efectele de perturbare în 

cazul în care acestea sunt prezente în imediata apropiere a parcurilor eoliene offshore. Preferința acestora 

pentru ape de mică adâncime, aflate în bătaia soarelui, se traduce printr-o probabilitate mai mare ca 

interacțiunile ierbii de mare cu proiectele de energie eoliană offshore să aibă loc la nivelul rutelor cablurilor 

submarine de înaltă tensiune de export decât în ariile rețelei de parcuri eoliene. Cu toate acestea, în cazul 

parcului eolian offshore Middelgrunden, amplasat la mică adâncime în zona strâmtorii Öresund din 

Danemarca, solurile submarine de iarbă de mare (Zostera marina) erau prezente înainte de construirea 

parcului eolian. Monitorizarea acestor soluri a relevat faptul că, după 3 ani de la instalarea turbinelor eoliene, 

stratul de iarbă de mare nu era afectat, ceea ce indică lipsa efectelor adverse cauzate de construirea parcului 

eolian (inclusiv de lucrările de dragare și de instalare a fundației gravitaționale) (Hammar et al., 2016). 

Se știe că în general algele marine colonizează noile structuri reprezentate de fundațiile turbinelor eoliene, în 

special în Marea Nordului, acolo unde substraturile dure intermareice sunt rare. Habitate echivalente au fost 

create de industria petrolului și gazelor offshore, însă fundațiile parcurilor eoliene sunt mai numeroase 

(Dannheim et al., 2019). O astfel de colonizare contribuie la sporirea diversității structurale și biologice, 

generând în mod potențial un efect de recif (a se vedea, de asemenea, caseta 6-1), care este analizată mai 

în detaliu în continuare, în raport cu colonizarea de către nevertebrate. 

6.6.2.2 Nevertebrate 

În cazul nevertebratelor marine, infrastructura aferentă proiectelor de energie eoliană introduce noi substraturi 

dure deasupra și dedesubtul liniei de plutire de care se pot atașa. În anumite circumstanțe, acest efect de recif 

poate spori diversitatea, deși unele studii au sugerat si riscul ca acesta să contribuie la răspândirea speciilor 

alogene invazive (Inger et al., 2009). 

Cu toate acestea, indiferent de câștigul net de biodiversitate, o schimbare la nivelul habitatului sau al 

comunităților de specii poate afecta în continuare în mod negativ obiectivele de conservare a sitului Natura 

                                                      

141 A se vedea Manualul de interpretare a habitatelor din Uniunea Europeană: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf. 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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2000 în cauză. Prin urmare, proiectele de energie eoliană offshore trebuie să facă întotdeauna obiectul unei 

evaluări corespunzătoare. 

Atenția s-a concentrat și asupra creșterii temperaturii în zona cablurilor, cu referire la efectul asupra bentosului. 

Funcționarea cablurilor submarine de înaltă tensiune generează căldură, care încălzește sedimentele locale. 

Gradul de încălzire depinde de caracteristicile cablurilor, de puterea transportată, de adâncimea de îngropare 

a cablurilor și de caracteristicile sedimentului (OSPAR, 2009). Apa de mare transportă rapid orice sursă de 

căldură. Ca urmare, efectele asupra sedimentelor de mică adâncime, unde cablurile sunt îngropate la o 

adâncime de cel puțin 1 m și unde are loc un schimb eficient de căldură cu corpul de apă de suprafață, vor fi 

neglijabile. Aceasta înseamnă că epifauna, dar și infauna aflată la mică adâncime, la nivelul primilor câțiva 

centimetri ai sedimentelor, nu vor fi expuse schimbărilor semnificative de temperatură. Majoritatea animalelor 

bentice trăiesc în partea superioară a fundului mării, în primii 5-10 cm în apele deschise, și în primii 15 cm în 

zonele intermareice, unde creșterile de temperatură sunt reduse, cu condiția ca adâncimea de îngropare a 

cablului să fie suficientă (Petersen & Malm, 2006; Meissner & Sordyl, 2006). Unele animale, precum 

langustina, își construiesc vizuini cât mai adânc în fundul mării, deși este posibil ca suprafața totală a 

habitatului care face obiectul încălzirii să fie foarte limitată. 

6.6.2.3 Lilieci 

Orientările UNEP/EUROBATS menționate în capitolul 0 (Rodrigues et al., 2015) se aplică și în cazul parcurilor 

eoliene offshore. Cu toate acestea, există o serie de provocări și incertitudini semnificative în ceea ce privește 

mediul offshore, care sunt prezentate în continuare. Informațiile furnizate în acest capitol sunt relevante în 

ceea ce privește speciile de lilieci enumerate în anexa II și în anexa IV, o atenție suplimentară fiind acordată 

speciilor migratoare care sunt expuse unui risc sporit (în special, liliacul pitic al lui Nathusius din Marea 

Nordului, care nu figurează în anexa II; a se vedea Lagerveld et al., 2017).  

Ca și în cazul instalațiilor onshore, datele de referință în sprijinul unei evaluări corespunzătoare trebuie 

colectate utilizând: (i) metode de studiu bazate pe cele mai bune practici, astfel cum sunt descrise în Rodrigues 

et al. (2015); și (ii) orice orientări naționale sau regionale relevante. Studiile trebuie să vizeze o zonă de 

influență mai largă, care să cuprindă atât infrastructura onshore și offshore propusă, cât și posibilele rute de 

migrație. Cerințele generale privind studiile de referință sunt rezumate în Caseta 6-14. 

Caseta 6-14 Exemple de studii privind situația de referință offshore (adaptate după Rodrigues et al., 
2015) 

• Utilizarea detectoarelor manuale de lilieci în cadrul studiilor la nivel de transect sau punctuale, efectuate de la bordul 

ambarcațiunilor, inclusiv cu ocazia traversărilor regulate cu feribotul pe timp de noapte prin amplasamentul planului 

sau proiectului sau în apropierea acestuia. 

• Utilizarea detectoarelor automate la nivelul infrastructurii offshore, acolo unde este posibil (de exemplu, platforme 

petroliere, turnuri meteorologice, geamanduri etc.). 

• Utilizarea sistemului radar existent, dacă acesta este disponibil. 

 

Studiile trebuie să ia în considerare întregul ciclu al activității liliecilor pe parcursul întregului an și să furnizeze informații 

referitoare la locurile de staționare diurnă și înnoptare (reproducere, împerechere/formare de roiuri, hibernare), de căutare 

hranei și de tranzit. Este deosebit de important ca studiile privind propunerile de amenajări offshore să identifice 

probabilitatea interacțiunii dintre rutele de migrație ale liliecilor și infrastructura offshore. 

 

Principalele tipuri de impact asupra liliecilor cauzate de proiectele de energie eoliană onshore sunt rezumate 

în Caseta 5-6 și Tabelul 5-4. În ceea ce privește proiectele de energie eoliană offshore, riscul de mortalitate 

prin coliziune directă sau barotraume are o dimensiune transfrontalieră suplimentară, întrucât liliecii pot fi 

stabiliți la sute de kilometri distanță față de infrastructura offshore în cauză.  

Caseta 6-15 sintetizează provocările și incertitudinile întâmpinate în contextul identificării și evaluării efectelor 

semnificative asupra liliecilor. Aceste provocări și incertitudini pot necesita colectarea unor date de referință 

suplimentare sau aplicarea principiului precauției. Pentru a se evalua efectele potențialelor cauze suplimentare 

de mortalitate pe mare, se impune cunoașterea – sau estimarea – dimensiunii populației de lilieci, inclusiv 

procentul din populație care traversează marea. Speciile potențial relevante sunt liliacul pitic al lui Nathusius 

(Pipistrellus nathusii), noctula comună (Nyctalus noctula), și liliacul bicolor (Vespertilio murinus). În cadrul unui 
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studiu (Limpens et al., 2017)142 s-a încercat dezvoltarea unui estimator prototip pentru populațiile migratoare 

de lilieci. Având în vedere datele limitate, estimatorul a fost aplicat numai în cazul liliacului pitic al lui Nathusius. 

Deși modelul a furnizat o estimare preliminară a numărului de lilieci care traversează sudul Mării Nordului, și 

anume aproximativ 40 000 de indivizi, intervalul identificat a fost cuprins între 100 și 1 000 000 de indivizi (mai 

multe ordine de magnitudine), iar populațiile sursă sunt în continuare necunoscute. 

Caseta 6-15 Provocări-cheie legate de evaluarea efectelor semnificative probabile asupra liliecilor 

Migrația 

• Datele empirice privind activitatea de zbor migratoriu offshore sunt limitate. Chiar și în contextul colectării datelor, 

aceasta se realizează în general la o scară mult prea mică pentru a face posibilă detectarea liliecilor migratori. 

 

Coliziunea 

• Există date empirice limitate în ceea ce privește: (i) activitatea de zbor migratoriu offshore; sau (ii) dovezile de 

coliziuni pe mare și de barotraume – metodele de colectare a datelor sunt încă în curs de dezvoltare (de exemplu, 

Lagerveld et al., 2017).  

• Există o serie de provocări semnificative în ceea ce privește monitorizarea coliziunilor pe mare. 

 

Efectul de barieră 

• Efectul de barieră cumulativ asupra păsărilor care migrează pe distanțe mari pentru a evita numeroase rețele de 

energie eoliană offshore de-a lungul rutei lor de migrație rămâne în continuare neaprofundat (Willsteed et al., 2018). 

 

6.6.3 Posibile măsuri de atenuare  

6.6.3.1 Plante, alge și nevertebrate  

Nu există informații disponibile în ceea ce privește măsurile de atenuare care vizează evitarea sau reducerea 

efectelor semnificative asupra plantelor, algelor și nevertebratelor. Măsurile de atenuare în ceea ce privește 

habitatele, detaliate în capitolul6.2, ar putea servi, de asemenea, la protejarea acestor grupuri. 

6.6.3.2 Lilieci 

Având în vedere datele empirice limitate privind prezența și comportamentul liliecilor pe mare (a se vedea 

caseta 6-14), experiența în ceea ce privește măsurile de atenuare pentru lilieci în sectorul energiei eoliene 

offshore este mult mai limitată decât pe uscat. Este posibil ca microamplasarea și proiectarea infrastructurii să 

constituie măsuri eficiente pentru liliecii migratori pe mare, însă la ora actuală nu există dovezi în acest sens. 

Adoptarea unor viteze de pornire mai mari143 – și reducerea la minimum a rotației paletei rotorului, sub viteza 

de pornire a generatorului – ar putea constitui o măsură eficientă pentru liliecii migratori pe mare (cât și pe 

uscat). Această ipoteză se întemeiază pe faptul că cel mai important indicator al prezenței autumnale a 

liliacului pitic al lui Nathusius pe mare și în largul coastelor pare a fi vântul slab spre moderat. Au fost efectuate 

cercetări pentru a se stabili cei mai adecvați parametri de mediu care ar putea fi utilizați pentru dezvoltarea 

algoritmilor de reducere a activității turbinelor (Lagerveld et al., 2017). Studiu de caz 3-2 pune la dispoziție un 

exemplu de instrucțiuni vizând reducerea activității turbinelor în parcurile eoliene offshore din Țările de Jos, în 

vederea diminuării riscului de coliziune pentru lilieci.  

6.7 Dezafectare și retehnologizare  

6.7.1 Dezafectare 

Dezafectarea este procesul prin care infrastructura energetică este eliminată, total sau în parte, iar habitatul 

este readus la condițiile prevăzute de autoritatea națională competentă. Dezafectarea poate fi aplicată și în 

raport cu turbine individuale sau grupuri de turbine ca o măsură de reducere a efectelor actuale, în contextul 

                                                      

142 „Migrating bats at the southern North Sea – Approach to an estimation of migration populations of bats at the southern 
North Sea” (Liliecii migratori din sudul Mării Nordului – Abordarea estimării populațiilor migratoare de lilieci din sudul Mării 
Nordului), Limpens, H.J.G.A., S. Lagerveld, I. Ahlén, et al. (2016/2017) Raport tehnic Zoogdiervereniging (Societatea 
olandeză pentru mamifere marine), în colaborare cu Wageningen Marine Research. 
143 Viteza vântului pentru pornirea turbinei eoliene. 
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unui plan de gestionare adaptativă (a se vedea capitolul 7) sau în urma unei analize efectuate de către o 

autoritate competentă. 

Dezafectarea ar putea avea efecte negative din punctul de vedere al efectului de recif (a se vedea 6.5.2.1). 

Prin urmare, în momentul dezafectării, trebuie să se pună în balanță avantajele și dezavantajele menținerii la 

fața locului a anumitor elemente de infrastructură, cum ar fi temelia și anrocamentele fundațiilor turbinelor 

eoliene, care pot conferi avantaje mamiferelor marine. Pe de altă parte, turbinele sau parcurile eoliene 

dezafectate vor avea numai efecte pozitive asupra păsărilor marine sau a păsărilor migratoare.  

Puține proiecte de energie eoliană offshore au fost dezafectate până în prezent. 

6.7.2 Retehnologizare 

Retehnologizarea constituie o altă posibilitate de reducere a riscului de coliziune, a efectelor de strămutare și 

a efectelor de barieră. Retehnologizarea presupune îndepărtarea turbinelor existente și construcția unor 

turbine noi, adesea având dimensiuni și capacități mai mari. Prin urmare, proiectele de retehnologizare 

utilizează, în general, mai puține turbine decât proiectul inițial de energie eoliană și pot utiliza fundațiile 

existente sau noi. Atât microamplasarea, cât și influența proiectului de infrastructură pot fi analizate pentru a 

se asigura un risc ecologic scăzut al proiectului respectiv.  

Până în prezent, niciun proiect de energie eoliană offshore nu a fost încă retehnologizat. Prin urmare, nu există 

dovezi că utilizarea și eficacitatea măsurilor aplicate în vederea retehnologizării ar reduce efectele 

semnificative probabile. 
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7. MONITORIZAREA ȘI GESTIONAREA ADAPTATIVĂ 

7.1 Monitorizare 

7.1.1 Introducere 

Monitorizarea este esențială pentru a asigura următoarele: (i) temeiul științific care stă la baza concluziilor unei 

evaluări corespunzătoare își menține caracterul valabil pe termen lung; și (ii) toate măsurile de evitare și/sau 

de reducere a efectelor semnificative își mențin caracterul valabil. Înainte de a se autoriza un proiect, trebuie 

să se efectueze o evaluare corespunzătoare care să concluzioneze, cu un grad rezonabil de certitudine 

științifică, că efectele negative asupra integrității sitului pot fi excluse. Cu toate acestea, trebuie admis faptul 

că, în orice moment, cunoștințele științifice și faptele au un termen de valabilitate limitat. Persistă incertitudini 

cu privire la: (i) efectele cumulative (a se vedea capitolul 3.4); (ii) efectele schimbărilor climatice asupra 

biodiversității și a funcției ecosistemului; și (iii) alte schimbări potențiale la nivelul mediului. Având în vedere 

aceste incertitudini, monitorizarea este un instrument esențial cu ajutorul căruia ne putem asigura că orice 

efecte semnificative pot fi identificate în timp util și pot fi gestionate în mod corespunzător. Pot apărea efecte 

neașteptate din mai multe motive. De exemplu, acestea pot fi identificate după ce o evaluare concluzionează 

că nu există niciun efect semnificativ, dat fiind că au apărut noi dovezi științifice. Sau starea de conservare 

și/sau condițiile de mediu s-au schimbat într-o asemenea măsură încât un efect care înainte nu era considerat 

semnificativ este încadrat ulterior în această categorie. 

Unele state membre aplică cerințe și standarde de monitorizare. Aceste cerințe și standarde sunt obligatorii în 

cadrul unei evaluări a impactului asupra mediului, fiind considerate exemple de bună practică, care pot fi 

urmate și de către alte țări (Brownlie & Treweek, 2018; IFC, 2012). 

Caseta 7-1 Directiva EIA (2014/52/UE) 

„Statele membre ar trebui să se asigure că sunt puse în aplicare măsuri de atenuare și măsuri compensatorii și că sunt 

stabilite proceduri adecvate de monitorizare a efectelor negative semnificative asupra mediului ca urmare a construirii și 

funcționării unui proiect, printre altele, pentru a identifica efectele negative neprevăzute cu scopul de a putea lua măsuri 

de remediere corespunzătoare. Această monitorizare nu ar trebui să se suprapună sau să se adauge monitorizări i 

obligatorii în temeiul altor dispoziții juridice din dreptul Uniunii decât cele din prezenta directivă, sau în temeiul dreptu lui 

național.” (punctul 35) 

 

Numeroase organizații internaționale au subliniat necesitatea monitorizării și gestionării adaptative în contextul 

biodiversității și al dezvoltării infrastructurii. Elaborarea și implementarea unor planuri sau proiecte, inclusiv a 

unor măsuri de evitare sau de reducere a efectelor semnificative pot fi adaptate în decursul timpului pentru a 

se asigura valabilitatea lor pe termen lung doar pe baza unor date de monitorizare fiabile din punct de vedere 

științific, așa-numita „gestionare adaptativă”. 

Caseta 7-2 Exemple privind necesitatea monitorizării și gestionării adaptative 

Având în vedere complexitatea procesului de previzionare a impactului proiectelor asupra biodiversității și a serviciilor 

ecosistemice pe termen lung, beneficiarul ar trebui să adopte o strategie de gestionare adaptativă, în cadrul căreia 

punerea în aplicare a măsurilor de atenuare și de gestionare să se adapteze la condițiile în schimbare și la rezultatele 

monitorizării pe parcursul întregului ciclu de viață al proiectului.  

 

A se vedea: IFC „Guidance Note 6 Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources” 

(Nota orientativă 6 – Conservarea biodiversității și gestionarea durabilă a resurselor naturale vii, elaborată de IFC). 

 

O funcție a monitorizării, în contextul planificării gestionării, este aceea de a măsura eficacitatea gestionării. Cunoașterea 

și capacitatea de a demonstra și altor persoane că obiectivele sunt îndeplinite sunt calități esențiale. Astfel, monitorizarea 

trebuie recunoscută ca fiind o componentă integrantă a gestionării și a planificării. Monitorizarea ar trebui concepută 

astfel încât să identifice și să gestioneze schimbările ce intervin la nivelul caracterului ecologic al sitului. 

 

A se vedea: Ramsar „Handbook 18: Managing wetlands” (Manualul 18. Gestionarea zonelor umede). 
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Colectarea de date de monitorizare referitoare atât la efectele negative identificate, cât și la eficacitatea 

măsurilor de atenuare servește unor nevoi mai ample la nivelul societății. Monitorizarea și colectarea de date 

pot oferi cunoștințele necesare pentru a îndepărta incertitudinile legate de dezvoltarea proiectelor de parcuri 

eoliene care prezintă un risc ecologic scăzut.  

De multe ori nu există o abordare standardizată în materie de monitorizare. Acest aspect îngreunează 

compararea constatărilor. În plus, constatările rezultate în urma monitorizării sunt rareori păstrate într-un 

registru central de date, liber accesibil. Prin urmare, există un potențial ridicat de îmbunătățire a utilizării datelor 

de monitorizare provenite de la parcurile eoliene aflate în funcțiune atât în cadrul studiilor de impact, cât și al 

procedurilor de autorizare a noilor parcuri eoliene.  

Studiile de caz prezentate în continuare oferă câteva exemple de monitorizare strategică pentru depășirea 

dificultăților întâmpinate în încercarea de a utiliza cât mai bine datele de monitorizare. 

7.1.2 Monitorizarea și proiectele de energie eoliană  

Programele de monitorizare ar trebui să includă un set de indicatori similari celor utilizați în vederea colectării 

datelor de referință înainte să se elaboreze un plan sau un proiect de dezvoltare în domeniul energiei eoliene. 

Concepția programului de monitorizare ar trebui avută în vedere în etapa de planificare a colectării datelor de 

referință, astfel încât cele două proceduri să poată fi armonizate într-o etapă timpurie a planului sau a 

proiectului.  

Un model bine conceput de evaluare a impactului înainte, după și în zona de control (before-after-control-

impact – BACI) (GP Wind, 2012)rămâne unul dintre cele mai bune modele pentru programele de monitorizare 

a mediului (Smokorowski & Randall, 2017). Modelul BACI prevede colectarea datelor de referință (înainte de 

inițierea proiectului) utilizând o metodologie standardizată în zona potențial afectată de plan sau de proiect și 

în unul sau mai multe zone de control care nu sunt afectate de plan sau de proiect. Utilizând în mod ideal 

aceeași metodologie, datele trebuie apoi colectate la amplasamentul planului sau al proiectului atunci când 

efectul este măsurabil (după realizarea proiectului) și în zona (zonele) de control. Colectarea sincronizată a 

datelor în amplasamentele planului sau proiectului și zonele de control va asigura o mai bună comparabilitate 

a datelor.  

La fel ca în cazul colectării datelor de referință, monitorizarea trebuie concepută utilizându-se o abordare 

standardizată în ceea ce privește colectarea datelor și analiza statistică, adecvată habitatelor sau speciilor în 

cauză. Iar pentru a atinge obiectivele societale mai ample ale monitorizării, este, de asemenea, important ca 

programele de monitorizare să fie coordonate în timp și spațiu. Acest lucru poate fi realizat prin asigurarea 

faptului că programele de monitorizare sunt elaborate la nivel strategic atunci când se evaluează planurile de 

amenajare spațială pentru viitoarele proiecte de parcuri eoliene (a se vedea Studiu de caz 7-1). Caseta 7-3 

include o listă recapitulativă a principalelor puncte de avut în vedere în cadrul procesului de monitorizare.  

Trebuie remarcat faptul că metodele de monitorizare la nivelul parcurilor eoliene offshore se bazează în 

principal pe experiențele și cunoștințele referitoare la Marea Nordului și Marea Baltică. Aceasta înseamnă că 

aplicarea directă a respectivelor metode în cazul viitoarelor proiecte din Marea Mediterană și din Marea Neagră 

ar trebui să se facă cu prudență sau lăsând loc pentru unele ajustări (având în vedere speciile și biocomunitățile 

diferite în general). Exemple de monitorizare a proiectelor de energie eoliană offshore sunt prezentate în 

Studiu de caz 7-4 și în Studiu de caz 7-5. 

Caseta 7-3 Lista de verificare pentru monitorizare 

• Abordează programul de monitorizare toate efectele semnificative (pozitive și negative) identificate în cadrul 

evaluării corespunzătoare și/sau al evaluării impactului de mediu (EIA) realizate cu privire la plan sau proiect? 

• Sunt indicatorii monitorizați în măsură să furnizeze informații pertinente și relevante din punct de vedere biologic 

într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor? 

• Include programul de monitorizare indicatori care măsoară punerea în aplicare și eficacitatea măsurilor de 

atenuare? Este frecvența monitorizării adecvată pentru măsurarea implementării și a eficienței? 

• A fost programul de monitorizare conceput pentru a obține un nivel de rigoare statistică suficient pentru a permite 

gestionarea adaptativă a măsurilor de atenuare la nivelul proiectului? 

• Există posibilitatea colectării datelor într-o manieră consecventă între diferitele situri pentru a se evalua eficacitatea 

în lumina schimbărilor climatice? 
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• Este alocat un buget suficient pentru programul de monitorizare? Cine va aloca bugetul? Pentru ce perioadă? 

Sursă: adaptare după CSBI, 2015 

 

Studiu de caz 7-1 Studii preconstrucție și postconstrucție privind efectele asupra păsărilor în parcul 
eolian Storrun în zona muntoasă din nordul Suediei 

Un bun exemplu în materie de monitorizare este cazul parcului eolian Storrun, care cuprinde 15 turbine de 2,5 MW în 

Oldfjällen. Storrun a fost primul parc eolian de mari dimensiuni construit într-o zonă montană din nordul Suediei, în 

apropierea lacului Övre Oldsjön și a două situri Natura 2000. 

 

Autoritățile au eliberat autorizația de construire sub rezerva efectuării unor studii ample pe teren și a unor studii de 

referință, în vederea analizării efectelor parcului eolian asupra păsărilor. Au fost realizate studii intensive de monitorizare 

în etapa de preconstrucție și de postconstrucție, utilizându-se o zonă de control, ceea ce a făcut posibilă compararea 

situației înainte și după dezvoltarea proiectului. Rezultatele indică faptul că parcul eolian din Storrun are, în general, un 

impact scăzut asupra păsărilor de la nivel local. Cu toate acestea, rezultatele au confirmat și ipotezele anterioare, potrivit 

cărora speciile de cocoși de munte, de exemplu potârnichea de tundră, au tendința de a intra în coliziune cu structura 

turnului.  

 

Finanțarea acestor studii de monitorizare a fost planificată printr-un program guvernamental de cercetare care a vizat 

colectarea și furnizarea de cunoștințe științifice privind impactul energiei eoliene asupra oamenilor și a naturii. Rezultate le 

vin să sprijine caracterul judicios al măsurilor de atenuare, în ipoteza că se vor construi în continuare parcuri eoliene în 

zonele montane. 

Sursă: Naturvärdsverket rapport 6546 – Book of abstracts (2013) Pre- and post-construction studies on the effects on 

birds at Storrun wind farm in the mountain region of Jämtland, Sweden 

 

Sistemele de monitorizare care acoperă un număr mai mare de parcuri eoliene furnizează informații și mai 

valoroase. Avantajele sistemelor de monitorizare constau în crearea unei baze de date extinse, care oferă un 

volum suficient de informații pentru evaluarea eficacității acțiunilor de atenuare. O bază de date extinsă poate 

oferi detalii suplimentare cu privire la aspecte precum rata medie a mortalității păsărilor și liliecilor cauzată de 

coliziune. Două exemple de sisteme de monitorizare care acoperă un număr mai mare de parcuri eoliene sunt 

prezentate în continuare. Studiu de caz 7-2 descrie orientările naționale privind punerea în aplicare a 

monitorizării impactului proiectelor de dezvoltare a energiei eoliene asupra păsărilor și liliecilor în Franța. 

Studiu de caz 7-3 descrie un proiect finanțat de LIFE în cadrul Inițiativei privind rețeaua de surse de energie 

regenerabilă (Renewable Grid Initiative – RGI), vizând o mai bună utilizare și transparență a datelor privind 

păsările colectate de operatorii sistemului de transport (OST).  

Studiu de caz 7-2 Protocol de monitorizare în Franța 

Ministerul Tranziției Ecologice din Franța a elaborat orientări naționale privind punerea în aplicare a monitorizării 

impactului proiectelor de dezvoltare a energiei eoliene asupra păsărilor și liliecilor. Principalele obiective vizate sunt: 

• evaluarea efectelor reale (respectiv numărul victimelor coliziunilor) și a eficacității măsurilor de atenuare; 

• obținerea unui volum suficient de date de la un număr mai mare de parcuri eoliene, în scopul de a calcula ratele 

medii de mortalitate în rândul păsărilor și liliecilor; 

• colectarea unui volum mare de date la nivel național pentru a sprijini viitoarele politici și acțiuni.  

 

Acest protocol implică cel puțin o măsurătoare a monitorizării post-construcție în primii 3 ani de funcționare. În cazul în 

care nu sunt identificate efecte semnificative, cel puțin o măsurătoare ulterioară trebuie efectuată în următorii 10 ani. În 

cazul în care se constată efecte semnificative, trebuie puse în aplicare măsuri corective și efectuată o nouă măsurătoare 

a monitorizării post-construcție în cursul anului următor.  

 

Protocolul cuprinde instrucțiuni precise privind perioadele anului în care se impune efectuarea monitorizării. Aceste 

perioade ar trebui să fie întotdeauna relevante pentru cazul respectiv. De exemplu, unele parcuri eoliene ar putea genera 

mai multe efecte asupra păsărilor de apă care iernează, în vreme ce alte parcuri eoliene ar putea genera mai multe efecte 

asupra păsărilor de pradă aflate în perioada de reproducere. De asemenea, protocolul cuprinde instrucțiuni precise cu 

privire la: (i) numărul contabilizărilor de efective (cel puțin 20); (ii) numărul turbinelor care trebuie să facă obiectul 
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monitorizării; (iii) metoda de căutare a carcaselor de animale etc. În cazul liliecilor, campania de monitorizare trebuie să 

măsoare în perioadele predefinite (specificate în protocol) atât activitatea liliecilor la nivelul turbinei, cât și numărul 

carcaselor de la nivelul solului. 

Sursă: Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres – revision 2018; https://eolien-

biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf 

 

Studiu de caz 7-3 O mai bună utilizare și transparență a datelor privind păsările colectate de OST 

Cazurile de coliziune și electrocutare a păsărilor cu linii electrice reprezintă o amenințare pentru unele specii din întreaga 

lume. Pentru a reduce la minimum rata de mortalitate a păsărilor cauzate de infrastructura planificată sau existentă, 

operatorii sistemului de transport colectează numeroase date privind păsările. Cu toate acestea, deși datele respective 

sunt utilizate pentru a orienta procesul decizional, acestea sunt rareori utilizate în afara contextului unui proiect specific. 

RGI a prevăzut potențialul de îmbunătățire a cunoștințelor la nivel colectiv prin identificarea unor modalități de partajare 

mai eficientă a datelor colectate în studiul privind „interacțiunile dintre păsări și rețeaua electrică”. Printr-o colaționare 

sistematică a studiilor, pot fi efectuate metaanalize în următoarele scopuri: (i) o mai bună înțelegere a factorilor 

determinanți ai riscului de coliziune/electrocutare a păsărilor; (ii) o mai bună înțelegere a eficacității măsurilor de atenuare; 

și (iii) punerea la dispoziție, în cele din urmă, a unor instrumente bazate pe date științifice, menite să orienteze măsurile 

de planificare a rutelor și de atenuare. 

 

În 2018, RGI a colaborat cu British Trust for Ornithology (BTO – Trustul britanic pentru ornitologie) și cu Royal Society 

for the Protection of Birds (Societatea Regală pentru Protecția Păsărilor) pentru a afla: (i) tipurile de date colectate de 

OST; (ii) oportunitățile de îmbunătățire a schimbului de date avute în vedere de operatorii sistemului de transport și de 

organizațiile neguvernamentale; și (iii) modalitatea optimă de punere în practică a schimbului de date. Aceștia au 

prezentat un raport cuprinzând constatările lor. Câteva dintre concluzii și recomandări sunt prezentate la cele trei puncte 

de mai jos. 

 

 Principalele cerințe în materie de date se referă la: 

• accesul la date privind prezența/abundența păsărilor în vederea realizării SEA și EIA; 

• întocmirea de hărți ale zonelor sensibile în vederea prioritizării riscurilor (de exemplu, Belgia, Portugalia, Slovacia); 

• informații privind rata de mortalitate, fie sub formă de date brute pentru ONG-uri în scopul cunoașterii cu precizie a 

efectelor, fie sub formă de studii/evaluări inter pares pentru OST în scopul identificării speciilor cele mai vulnerabile; 

• informații privind eficacitatea măsurilor de atenuare, astfel încât OST să ia cele mai bune decizii în cunoștință de 

cauză. 

 

 Obstacole instituționale semnificative, precum și timpul disponibil limitat îngreunează procesul de partajare în mod 

eficace a datelor de către OST. Ambele aspecte se impun a fi abordate. 

 

 Ar putea fi adoptată o abordare pas cu pas pentru intensificarea schimbului de date și a colaborării în timp. Aceasta ar 

implica: 

• elaborarea unor orientări privind metodele și datele care trebuie colectate pe teren în scopul de a fi realizate evaluări 

ale impactului asupra mediului, studii de impact și studii privind eficacitatea măsurilor de atenuare; 

• sporirea accesibilității și vizibilității studiilor relevante prin punerea în comun de: (i) metadate; (ii) bibliografii ale 

studiilor privind efectele cablurilor electrice; (iii) și bibliografii ale studiilor privind eficacitatea măsurilor de atenuare; 

• un studiu de evaluare a structurii datelor și informațiilor deja colectate și partajate – acesta ar fi un prim pas în 

vederea dezvoltării unei metode de partajare a datelor și informațiilor eficiente din punct de vedere al costurilor și 

al duratei în timp, la o scară mai largă. 

Sursă: https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html 

 

 

Studiu de caz 7-4 East Coast Marine Mammal Acoustic Study (Studiu de monitorizare acustică a 
mamiferelor marine de-a lungul coastei estice a Scoției – ECOMMAS) 

Proiectul ECOMMAS utilizează dispozitive de înregistrare acustică, cunoscute sub numele de C-POD, amplasate în 30 

de locații de-a lungul coastei de est a Scoției, în scopul de a detecta sunetele (click) de ecolocație. Aceste sunete sunt 

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html
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emise, în principal, de marsuini și de delfinii cu bot gros, însă pot proveni și de la alte specii de delfini și de cetacee. În 

10 dintre aceste locații a fost utilizat și un dispozitiv de înregistrare acustică în bandă largă, cu scopul de a înregistra 

nivelurile de zgomot ambiental, precum și alte sunete emise de animale. 

 

Începând cu anul 2013, aceste dispozitive au fost instalate în fiecare an pe tot parcursul verii (durata de viață a bateriei 

acestora este de aproximativ 4 luni). Începând cu anul 2015, au fost desfășurate două acțiuni pe an în acest sens, așadar 

sunt disponibile date care acoperă perioada cuprinsă între lunile aprilie și noiembrie. 

 

Figura 7-1: Aria de studiu ECOMMAS 

 

Locațiile de monitorizare ECOMMAS 

 

Setul de date ECOMMAS poate fi descărcat de către public și acoperă în prezent perioada 2013-2016. 

 

Programul pune la dispoziție informații valoroase privind gestionarea sitului Natura 2000 Moray Firth, care a fost 

desemnat pentru conservarea delfinului cu bot gros. De asemenea, programul pune la dispoziție informații valoroase 

privind populațiile de marsuini și alte cetacee enumerate în anexa IV la Directiva privind habitatele. În plus, disponibilitatea 

unui set de date pe termen lung este extrem de valoroasă din perspectiva monitorizării construcției parcurilor eoliene 

offshore în regiune. Proiectul parcului eolian offshore Beatrice are fundații instalate pe piloni (structuri din zăbrele 

tubulare), în regiune fiind planificată și construcția altor parcuri eoliene. În ansamblu, este posibilă corelarea reacțiilor 

cetaceelor în fiecare sit în parte la activitățile de construcție/exploatare cu variațiile mai mari la nivel regional în ceea ce 

privește activitatea cetaceelor. 

 

Sursă: Brookes, K. 2017. The ECOMMAS data. doi: 10.7489/1969-1 

Date și informații suplimentare sunt disponibile la adresa: http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-

acoustic-study-ecommas 

 

Studiu de caz 7-5 Abordarea incertitudinii în evaluările efectelor cumulative, Belgia 

De la începutul anului 2016, 9 proiecte au primit autorizații de construire și exploatare de parcuri eoliene și/sau energetice 

în partea belgiană a Mării Nordului. Dintre acestea, 3 erau pe deplin operaționale la sfârșitul anului 2018. Cele 6 proiecte 

de energie eoliană care sunt deja autorizate se află în diferite stadii de preconstrucție. Consecințele instalării turbinelor 

eoliene asupra ecosistemului marin din Belgia trebuie monitorizate. Astfel cum se prevede în autorizația de mediu, 

ministerul federal belgian coordonează un program de monitorizare vizând estimarea efectelor pozitive și negative ale 

http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas


 

Orientări privind proiectele de energie eoliană și legislația UE privind natura 280  

morilor de vânt pe mare. Acesta este finanțat de operatorii parcurilor eoliene, care plătesc o taxă anuală. Această 

abordare are trei avantaje principale, prezentate la punctele de mai jos.  

• Toate eforturile de monitorizare sunt coordonate, ceea ce duce la o creștere substanțială a eficienței, atât în ceea 

ce privește îmbunătățirea rezultatelor, cât și reducerea cheltuielilor bugetare. 

• Dezvoltatorii privați se pot concentra asupra activităților lor principale. Monitorizarea este asigurată de experți.  

• Un program de monitorizare coordonat de guvern permite facilitarea identificării necesităților de monitorizare.  

 

Rezultatele monitorizării sunt prezentate anual, în mod coordonat, pentru întreaga zonă belgiană a Mării Nordului. 

Sursă: https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/ 

 

7.2 Gestionarea adaptativă  

Gestionarea adaptativă asigură menținerea concluziilor evaluării corespunzătoare pe toată durata ciclului de 

viață al proiectului.  

Principiile gestionării adaptative sunt următoarele: 

• observare: colectarea sistematică a datelor (monitorizare); 

• evaluare: (i) analizarea datelor obținute în urma monitorizării; și (ii) identificarea oricăror modificări care 

ar putea afecta previziunile anterioare privind „lipsa efectelor negative asupra integrității sitului dincolo 

de orice îndoială rezonabilă din punct de vedere științific” 

• informare: transmiterea analizei către principalele părți interesate; 

• luarea de măsuri: dacă este necesar, inițierea acțiunilor de gestionare pentru a reduce efectele 

semnificative neprevăzute;  

• repetarea ciclului pentru asigurarea eficacității măsurilor puse în aplicare. 

Un program de gestionare adaptativă trebuie să asigure:  

• existența unui pachet financiar adecvat pentru a acoperi costurile estimate în materie de monitorizare, 

potențiale consultări și acțiuni de gestionare (excluzând costurile aferente măsurilor de atenuare); 

• aprobarea autorității naționale competente înainte de a se întreprinde orice acțiuni de gestionare 

adaptativă; 

• participarea tuturor părților interesate principale la punerea în aplicare a monitorizării și a gestionării 

adaptative;  

• accesul deschis și transparent la datele de monitorizare și detalii privind acțiunile de gestionare 

întreprinse pentru toate părțile interesate principale. 

 

În cazuri excepționale, gestionarea adaptativă poate avea consecințe asupra viabilității economice a unui parc 

eolian. De exemplu, acest fapt survine atunci când autoritățile insistă să sisteze permanent activitatea unei 

turbine sau a mai multor turbine. În mod evident, evitarea unor astfel de situații prin realizarea unor evaluăr i 

detaliate a situației de referință înainte de instalarea infrastructurii parcului eolian este în interesul tuturor 

părților interesate implicate.  

O sursă utilă de informații suplimentare privind gestionarea adaptativă este disponibilă în rezultatele cărții albe 

privind gestionarea adaptativă „WREN” (Hanna et al., 2016).  

Cartea albă cuprinde, de asemenea, numeroase studii de caz. Unele dintre acestea sunt evidențiate în Studiu 

de caz 7-6. 

Studiu de caz 7-6 Exemple de abordări de gestionare adaptativă în statele membre ale UE 

• Parcul eolian Candeeiros este amplasat în centrul Portugaliei și a aplicat o abordare iterativă în ceea ce privește 

monitorizarea mortalității în rândul păsărilor în perioada post-construcție. După 3 ani de monitorizare post-construcție, 

s-a constatat că vânturelul roșu (Falco tinnunculus) reprezintă specia care este cel mai adesea găsită moartă la 

amplasamentul parcului eolian. În consecință, programul de monitorizare a fost modificat pentru a studia populația 

acestei specii și a evalua semnificația efectelor generate de parcurile eoliene asupra sa. Efectul generat de parcul 
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eolian asupra exemplarelor de vânturel roșu la nivel local a fost considerat semnificativ, ceea ce a dus la elaborarea 

unui program de atenuare specific la nivel de sit (minimizare la fața locului și neutralizare/compensare). Programul de 

atenuare a prevăzut, printre altele: (i) plantarea de arbuști indigeni; (ii) consolidarea habitatului și a zonelor cu arbuști 

la o distanță considerabilă față de locația turbinelor; (iii) și promovarea pășunatului extensiv la o distanță considerabilă 

față de locația turbinelor, pentru a se îmbunătăți eterogenitatea habitatului. Punerea în aplicare a programului de 

atenuare a început în 2013 și s-a derulat până în 2016. Monitorizarea exemplarelor de vânturel roșu și studierea 

carcaselor au continuat în scopul evaluării succesului măsurilor de atenuare. 

• Gestionarea adaptativă nu este obligatorie în Germania și nicio normă oficială nu descrie modul în care ar trebui 

utilizată în domeniul proiectelor de energie eoliană la nivel național. Cu toate acestea, principiile gestionării adaptative 

au fost aplicate în raport cu o serie de alte proiecte. De exemplu, parcul eolian Ellern din sud-vestul landului Renania-

Palatinat din Germania a încercat să atenueze mortalitatea cauzată de coliziunea liliecilor cu turbinele prin reducerea 

activității turbinelor eoliene la viteze ale vântului mai mici de 6 m/s în perioada aprilie-octombrie. Atenuarea a fost 

solicitată la nivel local, specificată în autorizația de funcționare a parcului eolian și în baza orientărilor federale. În primul 

an de funcționare a parcului, datele au fost colectate prin intermediul studierii carcaselor și al monitorizării nacelelor144. 

După un an de funcționare, datele de monitorizare au fost comparate cu pragurile stabilite de un grup de părți 

interesate, printre care organizații de conservare a naturii și sponsorul proiectului. Prin urmare, metodele de reducere 

a activității turbinelor au fost modificate pentru a se asigura atingerea pragurilor. Monitorizarea a avut caracter 

obligatoriu numai în primii 2 ani de funcționare a parcului eolian, nefiind prevăzute modificări ulterioare ale planului de 

monitorizare. 

• Într-un exemplu pe uscat, un proiect energetic eolian de 50 MW din Regatul Unit a fost dezvoltat într-un habitat 

mlăștinos în urmă cu 10 ani. Înainte de începerea construcției au fost elaborate modele ale riscului de coliziune, 

sugerând faptul că parcul eolian ar putea reprezenta un risc pentru eretele vânăt (Circus cyaneus). Monitorizarea s-a 

desfășurat cu scopul de a stabili cele mai eficiente modalități de gestionare a habitatului mlăștinos cu iarbă neagră în 

beneficiul eretelui vânăt, prin ardere prin rotație, obstrucționarea canalelor de drenare etc. Rezultatele monitorizării 

fundamentează deciziile anuale privind modalitățile optime de gestionare a habitatului mlăștinos, care contribuie în 

schimb la reducerea riscului de coliziune pentru eretele vânăt. Înțelegerea măsurii în care aceste activități generează 

beneficii pentru specii s-a îmbunătățit de-a lungul timpului. 

• În parcurile eoliene amplasate în La Janda (în Cádiz, sudul Spaniei), se înregistra un număr mare de păsări moarte în 

urma coliziunii cu palele rotorului. În urma unei serii de întâlniri, cercetătorii au propus o nouă metodă de reducere a 

ratei mortalității în rândul păsărilor: aceasta constă în monitorizarea zborului păsărilor la locație, în special a zborului 

celor mai afectate specii, de exemplu vulturul sur (Gyps fulvus). În momentul în care operatorii parcurilor eoliene 

detectează o situație periculoasă, aceștia pot opri turbinele în cauză, repornindu-le după ce păsările părăsesc zona. 

Operatorii au fost instruiți pentru a se asigura detectarea corectă a coliziunilor și s-a realizat un recensământ al păsărilor 

găsite moarte în zonă. Monitorizarea zilnică a coliziunilor s-a realizat de la prima oră a dimineții până târziu în noapte. 

Toate părțile au convenit după cum urmează: companiile eoliene susțin cheltuielile sistemului; cercetătorii efectuează 

analiza și interpretarea datelor; iar agențiile de mediu așteaptă rezultatele înainte de adoptarea unor măsuri mai 

drastice. După 2 ani, rezultatele au indicat o reducere cu 50 % a ratei mortalității și o scădere a producției de energie 

cu aproximativ 0,7 % pe an (de Lucas et al., 2012). De atunci, această metodă de monitorizare continuă să se aplice, 

iar ratele mortalității în rândul păsărilor continuă să scadă. 

Sursă: „WREN” adaptive-management white paper (Hanna et al., 2016) 

 

Studiu de caz 7-7 Programul ecologic olandez în domeniul energiei eoliene offshore (Wozep) 

În 2015, Ministerul Economiei (EZ ED 2020) din Țările de Jos a instituit un program integrat de monitorizare și cercetare 

(Wozep) pentru a studia lacunele în materie de cunoștințe în ceea ce privește efectele parcurilor eoliene offshore asupra 

ecosistemului din sudul Mării Nordului. Acest program general a fost elaborat în urma unei recomandări din partea 

Direcției Generale pentru Lucrări Publice și Gestionarea Apei din Țările de Jos (RWS), pe baza faptului că lacunele în 

materie de cunoștințe erau mai degrabă generale decât specifice în ceea ce privește parcurile eoliene individuale 

offshore.  

 

Actualul program de monitorizare (Rijkswaterstaat, 2016) descrie domeniul de aplicare al monitorizării planificate pentru 

perioada 2017-2021. Important este faptul că programul prezintă activitatea planificată, permițând flexibilitate. Această 

flexibilitate poate fi necesară în cazul în care există: 

• modificări ca urmare a rezultatelor cercetării întreprinse; 

• schimbări de politică; și 

• viitoare schimbări la nivel de priorități. 

                                                      

144 Nacela este o carcasă de protecție care conține toate componentele generatoare ale turbinei eoliene. 
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În special, monitorizarea și cercetarea în cadrul Wozep trebuie să contribuie la realizarea următoarelor obiective: 

• Acestea trebuie să reducă incertitudinile științifice datorate lacunelor în materie de cunoștințe și ipotezelor legate 

de cadrul de evaluare a efectelor ecologice și cumulative, evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea 

corespunzătoare. 

• Acestea trebuie să reducă incertitudinile datorate lacunelor în materie de cunoștințe și ipotezelor privind efectele 

pe termen lung și expansiunea parcurilor eoliene offshore (în raport cu planurile de parcuri eoliene offshore care 

pot urma având în vedere ambițiile la nivel național în materie de extindere a energiei din surse regenerabile, de 

exemplu a energiei eoliene și solare). 

• Acestea trebuie să stabilească eficacitatea măsurilor de atenuare (în contextul reducerii cu 40 % a costurilor în 

temeiul Acordului privind energia încheiat în Țările de Jos, între guvern și angajatori, sindicate, organizații de mediu 

și altele). 

 

Obiectivele de mai sus sunt prevăzute în angajamentul guvernului olandez de aplicare a principiilor de gestionare 

adaptativă în cadrul procesului de autorizare a noilor parcuri eoliene offshore [IEA W ind Task 34 (WREN)]. Au fost puse 

în aplicare programe pentru păsări, lilieci, mamifere marine, pești și bentos.  

 

Abordarea constă într-un program național de gestionare adaptativă. Acesta vizează colaborarea internațională între mai 

multe țări, cu scopul de a dezvolta abordări similare în domeniul energiei eoliene. 

Sursă:  

Rijkswaterstaat (2016) Offshore wind energy ecological programme (Wozep) 

Programul de monitorizare și cercetare 2017-2021. 

IEA Wind Task 34 (WREN), Raport tehnic, decembrie 2016, Cartea albă privind gestionarea adaptativă 

text integral disponibil la adresa: www.tethys.pnnl.gov/about-wren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-

_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf 

Informații suplimentare sunt disponibile la adresa: www.noordzeeloket.nl 

 

 

  

http://www.tethys.pnnl.gov/about-wren
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
http://www.noordzeeloket.nl/
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Studiu de caz 3-1 Orientări 
cu privire la evaluarea 
domeniului de aplicare 
spațial al evaluării 
impactului cumulativ în 

ceea ce privește 
populațiile de păsări din 
Flandra (Belgia) 

BE 

X           X      X    

Studiu de caz 3-2 
Abordarea evaluării 
impactului cumulativ al 
parcurilor eoliene offshore 

în Țările de Jos 

NL 

 X          X  X    X  X  

Studiu de caz 3-3 Aplicarea 
principiului precauției în 
ceea ce privește 
amenajarea spațiului în 
domeniul energiei 
eoliene – Cocoșul de munte 
din Pădurea Neagră 
(Germania) (proiectul LIFE: 

LIFE98_NAT_D_005087) 

DE 

X  X X     X     X    X    

Studiu de caz 3-4 
„Rochdale Envelope”: 
având ca obiect 
incertitudinile legate de 
tendințele observate în 
etapa proiectării – Aplicare 
în cazul parcului eolian 

offshore „Hornsea 3” 

UK 

X        X     X        
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dezvoltat de compania 
Orsted 

Studiu de caz 3-5 
Cooperarea între părțile 

interesate din Germania 

DE 

X X X    X   X X  X X X X X X X X  

Studiu de caz 3-6 
Cooperarea între părțile 

interesate din Franța 

FR 

X     X   X X  X X X X X X X X   

Studiu de caz 4-1 Harta cu 
zonele din Flandra (Belgia) 
sensibile pentru păsări și 

lilieci din perspectiva 
dezvoltării parcurilor 
eoliene  

BE 

X  X X       X  X X    X X   

Studiu de caz 4-2 Harta cu 
zonele din Tracia (Grecia) 
sensibile pentru păsările cu 

zbor planat din 
perspectiva dezvoltării 
parcurilor eoliene. 

EL 

X  X X       X  X X X   X    

Studiu de caz 4-3 SeaMaST 
(instrument de cartografiere 
a sensibilității păsărilor 
marine): un instrument de 
evaluare a efectelor 

parcurilor eoliene în apele 
teritoriale engleze 

UK 

 X X X       X       X    

Studiu de caz 4-4: Proiectul 
Edulis, un exemplu de 
îmbinare între producția de 
energie eoliană și 

BE 

 X X          X         
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acvacultură în Marea 
Nordului (Belgia) 

Studiu de caz 4-5: 
Refacerea stocurilor de 
stridii plate în parcurile 
eoliene offshore (Țările de 
Jos) 

NL 

 X X          X        X 

Studiu de caz 5-1 Efecte 
asupra pajiștilor stepice 
cauzate de construirea 
turbinelor eoliene în 
Dobrogea (sud-estul 
României) 

RO 

X          X   X       X 

Studiu de caz 5-2: 
RENEBAT II și RENEBAT 
III/ProBat 

DE 
X X           X      X   

Studiu de caz 5-3: Utilizarea 
dispozitivelor acustice cu 
ultrasunete ca tehnică de 
intimidare a liliecilor 

Internațio
nal 

X X           X    X  X   

Studiu de caz 5-4 
Combinarea observațiilor 
radar cu cele directe pentru 
estimarea riscului de 
coliziune pentru pelicani în 
cadrul unui parc eolian 
propus din Cape West 

Coast, Africa de Sud 

Internațio
nal 

X          X  X X X   X    

Studiu de caz 5-5: 
Abordarea evaluării 
semnificației în raport cu 
păsările și cu energia 

eoliană în Flandra (Belgia) 

BE 

X         X        X    
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Studiu de caz 5-6: GenEst, 
un instrument de evaluare a 
mortalității cauzate de 

coliziuni în cadrul 
proiectelor de energie 
eoliană 

Internațio
nal 

X          X       X X   

Studiu de caz 5-7: 
Identificarea efectelor de 
strămutare asupra acvilei 
de munte (Aquila 
chrysaetos) cu ajutorul 

urmăririi prin GPS în 
Franța 

FR 

X  X        X   X X X X X    

Studiu de caz 5-8: Oprirea 
la cerere asistată de 

observatori (Tarifa, Spania) 

ES 

X            X    X X    

Studiu de caz 5-9: Oprirea 
la cerere asistată de radar, 
Parcul eolian Barão de São 

João, Portugalia 

PT 

X            X    X X    

Studiu de caz 5-10: Oprirea 
în timpul recoltării culturilor, 

Germania 

DE 

X            X     X    

Studiu de caz 5-11: 
Vizibilitatea sporită a 
paletelor și a turnurilor 
vopsite ale turbinelor din 
parcul eolian Smøla, 
Norvegia 

NO 

X            X     X    

Studiu de caz 5-12: 
Utilizarea unui sistem 
automat de evitare a 
coliziunilor pentru 

EL 

X            X     X    
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reducerea impactului 
coliziunilor asupra 
pelicanilor (Pelecanus 
crispus și Pelecanus 
onocrotalus) în parcul 

Prespa, Grecia 

de caz 5-13: Gestionarea 
habitatului pentru a reduce 
riscul de coliziune pentru 
vânturelul mic (Falco 

naumanni), Spania 

ES 

X          X  X    X X   X 

Studiu de caz 5-14: 
Reducerea riscului de 
coliziune a codalbului 
(Haliaeetus albicilla) prin 
retehnologizarea parcului 

eolian amplasat în Smøla, 
Norvegia 

NO 

X X   X      X  X     X    

Studiu de caz 5-15: 
Reducerea riscului de 
coliziune pentru chiră prin 
retehnologizarea parcului 

eolian din Zeebrugge, 
Belgia 

BE 

X X   X      X  X    X X X   

Studiu de caz 6-1 
Refacerea habitatului 
degradat pentru construirea 
parcului eolian offshore 
Anholt din Danemarca 

DK 

 X           X        X 

Studiu de caz 6-2 
Estimarea altitudinii de zbor 
a păsărilor marine utilizând 
LiDAR 

Internațio
nal 

 X             X X X X    
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Studiu de caz 6-3 Modele 

privind populația de 
mamifere marine 

UK 

 X            X      X  

Studiu de caz 6-4 
Evaluarea impactului 
zgomotului generat cu 
ocazia instalării pilonilor 
asupra mamiferelor marine, 
Germania 

DE 

 X        X X         X  

Studiu de caz 6-5 Condițiile 
de autorizare a construcției 
unui parc eolian offshore în 

Suedia în raport cu situația 
marsuinilor 

SE 

 X  X      X X  X       X  

Studiu de caz6-6 Atenuarea 
efectelor de zgomot produs 
la instalarea pilonilor asupra 
mamiferelor marine, 
Germania 

DE 

 X         X  X       X  

Studiu de caz 7-1 Studii 
preconstrucție și 
postconstrucție privind 
efectele asupra păsărilor în 
parcul eolian Storrun în 
zona muntoasă din nordul 
Suediei 

SE 

X  X        X   X X  X X    

Studiu de caz 7-2 Protocol 

de monitorizare în Franța 

FR 
X       X   X  X    X X X   

Studiu de caz 7-3 O mai 
bună utilizare și 
transparență a datelor 

privind păsările colectate 
de OST 

 

X   X          X   X X    
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Studiu de caz 7-4 East 
Coast Marine Mammal 

Acoustic Study (Studiu de 
monitorizare acustică a 
mamiferelor marine de-a 
lungul coastei estice a 
Scoției – ECOMMAS) 

UK 

 X X X       X         X  

Studiu de caz 7-5 
Abordarea incertitudinii în 
evaluările efectelor 
cumulative, Belgia 

BE 

 X          X X X  X X X X X X 

Studiu de caz 7-6 Exemple 
de abordări de gestionare 
adaptativă în statele 
membre ale UE 

SM UE 

X       X         X X X   

Studiu de caz 7-7 
Programul ecologic olandez 
în domeniul energiei eoliene 
offshore (Wozep) 

NL 

 X            X  X X X X X X 
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APENDICELE B – INIȚIATIVE LA NIVEL INTERNAȚIONAL 

Acest capitol prezintă cele mai relevante convenții în ceea ce privește energia din surse regenerabile (de exemplu, energia 

eoliană) și conservarea biodiversității în Europa. De asemenea, o serie de convenții au adoptat recomandări specifice și 

rezoluții în ceea ce privește parcurile eoliene și biodiversitatea. 

Convenții și acorduri internaționale în ceea ce privește natura și biodiversitatea  

Uniunea Europeană și statele sale membre, precum și majoritatea celorlalte țări europene sunt părți contractante la diferite 

convenții și acorduri internaționale în domeniul mediului. Cadrele juridice la nivel european și național privind conservarea 

naturii și a biodiversității trebuie să ia astfel pe deplin în considerare și angajamentele asumate în temeiul respectivelor 

convenții și acorduri.  

Aceste convenții și acorduri au contribuit la conturarea cadrului juridic pentru politica și legislația în domeniul biodiversității 

la nivelul UE. De asemenea, au contribuit la conturarea relației dintre UE și alte țări. O serie de convenții și acorduri au 

adoptat recomandări specifice și rezoluții în ceea ce privește infrastructura energetică și fauna sălbatică, făcând referire 

cu precădere la liniile electrice aeriene.  

Convenția privind diversitatea biologică (CBD)145 

Convenția privind diversitatea biologică (CBD) este un tratat global adoptat la Rio de Janeiro în iunie 1992. Aceasta a 

extins domeniul de aplicare al conservării biodiversității de la specii și habitate la utilizarea durabilă a resurselor biologice 

în beneficiul omenirii. Până în prezent, 193 de țări sunt părți la convenție.  

Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa (CONVENȚIA DE LA BERNA)146 

Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, cunoscută și sub denumirea de 

„Convenția de la Berna”, a intrat în vigoare în 1982. Aceasta a jucat un rol important în intensificarea activităților în domeniul 

conservării biodiversității în Europa. A fost ratificată de Uniunea Europeană, de patru țări din Africa și de 45 de state 

membre ale Consiliului Europei. Un obiectiv important al convenției constă în crearea Rețelei Smarald (Emerald 

Network)147 a zonelor de interes special pentru conservare. Această rețea funcționează în paralel cu rețeaua Natura 2000 

a UE. În 2004, Comitetul permanent al Convenției de la Berna a adoptat o recomandare (nr. 110) privind minimizarea 

efectelor negative ale instalațiilor supraterane de transport al energiei electrice (linii electrice) asupra păsărilor148. În 2011, 

Comitetul permanent a solicitat părților la convenție să raporteze de două ori pe an cu privire la progresele înregistrate în 

ceea ce privește punerea în aplicare a recomandării nr. 110. 

Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (CMS)149 

CMS sau „Convenția de la Bonn” are drept obiectiv conservarea speciilor migratoare în aria lor geografică naturală de 

răspândire. Aceasta a intrat în vigoare în 1983 și a fost semnată până în prezent de 116 părți. Mai multe rezoluții, 

recomandări și acorduri semnate în cadrul acestei convenții sunt relevante pentru gestionarea conflictelor dintre speciile 

migratoare de animale și infrastructura energetică, în special liniile electrice aeriene. Acestea sunt prezentate pe scurt în 

continuare.  

Rezoluția 7.4150 din cadrul Convenției privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (CMS) 

referitoare la electrocutarea păsărilor migratoare invită toate statele care sunt părți, precum și pe cele care nu 

sunt părți la convenție să reducă riscul de electrocutare prin luarea de măsuri adecvate în ceea ce priveș te 

planificarea și construirea liniilor electrice. 

Catalogul de măsuri cuprinse în documentul UNEP/CMS/Inf.7.21. 

                                                      

145 https://www.cbd.int/. 
146 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp. 
147 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp. 
148 https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-
Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864. 
149 www.cms.int. 
150Aceasta poate fi consultată, de exemplu, la următoarea adresă 
www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf. 

https://www.cbd.int/
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://www.cms.int/
http://www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf
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Planul de acțiune al Memorandumului de înțelegere privind conservarea păsărilor de pradă migratoare din Africa 

și Eurasia („MI privind răpitoarele”)151 consideră că liniile electrice reprezintă principala amenințare la adresa 

păsărilor și formulează o acțiune prioritară pentru a reduce efectul acestora. Planul vizează „promovarea, în 

măsura posibilului, a unor standarde de mediu ridicate, inclusiv prin evaluări ale impactului asupra mediului, în 

ceea ce privește planificarea și construirea de structuri, standarde menite să reducă la minimum impactul acestora 

asupra speciilor, în special riscul de coliziune și electrocutare, și care să urmărească reducerea impactului 

structurilor existente atunci când se constată că acestea au un impact negativ asupra speciilor în cauză”.  

Planul de acțiune propune următoarele patru activități referitoare la liniile electrice și la răpitoare: 

 Revizuirea legislației relevante și luarea de măsuri, acolo unde este posibil, pentru a se asigura că toate 

liniile electrice nou-construite sunt proiectate astfel încât să evite electrocutarea păsărilor de pradă. 

 Efectuarea unei analize de risc în cazul siturilor importante, în vederea identificării și a abordării cauzelor 

reale sau potențiale ale mortalității accidentale semnificative cauzate de om (inclusiv incendii, utilizarea 

de otrăvuri și pesticide, linii electrice, turbine eoliene). 

 Dacă este posibil, luarea măsurilor necesare pentru a se asigura că liniile electrice existente care 

prezintă cel mai mare risc pentru păsările de pradă sunt modificate pentru a evita electrocutarea păsărilor 

de pradă. 

 Monitorizarea impacturilor produse de liniile electrice și de parcurile eoliene asupra păsărilor de pradă, 

inclusiv prin analiza datelor existente, cum ar fi datele obținute grație inelării păsărilor.  

Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice (AEWA)152 solicită întreprinderea unor 

acțiuni coordonate de-a lungul rutelor sau al coridoarelor de migrare utilizate de păsările de apă migratoare. Acesta a intrat 

în vigoare în 1999. Acordul acoperă 119 țări și 235 de specii de păsări de apă. UE a ratificat AEWA în 2005.  

Acordul privind conservarea liliecilor în Europa (EUROBATS)153 vizează protecția tuturor celor 45 de specii de lilieci 

din Europa. Acesta a intrat în vigoare în 1994. În prezent, 32 de țări au semnat acest acord. Principalele sale obiective 

sunt punerea în aplicare a strategiilor comune de conservare și schimbul de experiențe la nivel internațional. Rezoluția 8.4 

face referire în mod explicit la turbinele eoliene și la populațiile de lilieci154. 

Acordul privind conservarea cetaceelor mici din Marea Baltică și din Marea Nordului (ASCOBANS)155 a fost lansat 

în 1991. Acesta are drept obiectiv coordonarea, în rândul celor zece părți semnatare, a măsurilor menite să reducă impactul 

negativ al capturilor accidentale, al pierderii habitatelor, al poluării marine și al perturbațiilor acustice. În 2006 a fost 

adoptată o rezoluție privind efectele negative ale zgomotelor asupra cetaceelor mici, aceasta fiind relevantă pentru 

impactul potențial al infrastructurilor energetice.  

Acordul privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană și din zona contiguă a Atlanticului 

(ACCOBAMS)156 este un cadru de cooperare pentru conservarea biodiversității marine în Marea Mediterană și în Marea 

Neagră. Principalul său obiectiv constă în reducerea amenințării la adresa cetaceelor din aceste mări și îmbunătățirea 

cunoștințelor referitoare la acestea. Acordul a intrat în vigoare în anul 2001. 

Convenția asupra zonelor umede de importanță internațională (RAMSAR)157 

Convenția asupra zonelor umede de importanță internațională, cunoscută și sub denumirea de „Convenția Ramsar”, este 

un tratat interguvernamental care prevede un cadru de acțiune la nivel național și de cooperare internațională în vederea 

conservării și utilizării raționale a zonelor umede. Aceasta a fost adoptată în 1971 și modificată în 1982 și 1987. Până 

acum, 160 de părți au semnat convenția și 2 006 situri din întreaga lume au fost adăugate pe lista „Ramsar” a zonelor 

umede de importanță internațională. Convenția nu prevede ratificarea de către organisme supranaționale precum Uniunea 

Europeană, însă toate statele membre ale UE sunt părți contractante.  

                                                      

151 www.cms.int/species/raptors/index.htm. 
152 www.unep‑aewa.org. 
153 www.eurobats.org. 
154 https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-
DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf. 
155 www.ascobans.org. 
156 www.accobams.org. 
157 www.rasmsar.org. 

http://www.cms.int/species/raptors/index.htm
http://www.unep‐aewa.org/
http://www.eurobats.org/
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
http://www.ascobans.org/
http://www.accobams.org/
http://www.rasmsar.org/
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Convenția privind protecția mediului marin al Atlanticului de Nord-Est (OSPAR)158 

OSPAR orientează cooperarea internațională cu privire la o serie de aspecte, inclusiv: (i) conservarea biodiversității marine 

și a ecosistemelor; (ii) impactul eutrofizării și substanțele periculoase; și (iii) monitorizarea și evaluarea. Aceasta a fost 

lansată în 1992, ca urmare a fuzionării convențiilor anterioare de la Oslo și de la Paris (din 1972 și 1974). Sub auspiciile 

acestei convenții au fost inițiate diverse studii privind impactul potențial al infrastructurilor energetice asupra mediului marin.  

Convenția privind protecția mediului marin din zona Mării Baltice (HELCOM)159  

HELCOM sau „Convenția de la Helsinki” acoperă bazinul Mării Baltice și toate apele interioare ale acestui bazin hidrografic. 

Convenția a fost adoptată în 1980 și revizuită în 1992. UE și toate țările din jurul Mării Baltice sunt părți contractante la 

convenție.  

Convenția privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării (CONVENȚIA DE LA BARCELONA)160 

Convenția privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării, cunoscută și sub denumirea de „Convenția de la 

Barcelona”, vizează în primul rând să reglementeze și să reducă impactul negativ al tuturor tipurilor de poluanți în bazinul 

Mării Mediterane. Aceasta a fost adoptată în 1976 și modificată ultima dată în 1995. Majoritatea țărilor situate pe malul 

Mării Mediterane au semnat convenția. 

  

                                                      

158 www.ospar.org. 
159 www.helcom.fi. 
160 www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm. 

http://www.ospar.org/
http://www.helcom.fi/
http://www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm
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APENDICELE C – EVALUAREA CORESPUNZĂTOARE 

Tabelul 9-1 Exemple ale abordărilor de bună practică vizând depășirea incertitudinilor întâlnite în mod obișnuit în contextul 
evaluării proiectelor de energie eoliană 

Incertitudine Bună practică  

 Plan Proiect 

Importanța amplasării proiectelor de 
energie eoliană pentru integritatea 
rețelei Natura 2000 în etapa de 
selectare a sitului de dezvoltare 

Realizarea, la scară 
regională/națională, a hărților cu 
zone sensibile pentru fauna 
sălbatică, cu scopul de a identifica o 
scală a restricțiilor în ceea ce 
privește proiectele de energie eoliană 

Utilizarea hărților cu zone sensibile 
pentru fauna sălbatică la scară 
regională/națională, cu scopul de a 
identifica locațiile, și, dacă este cazul, 
realizarea unei cartografieri a zonelor 
sensibile pentru fauna sălbatică la 
scara spațială a proiectului 

Volum insuficient de cunoștințe în 
ceea ce privește condițiile de 
referință  
 
Exemple: 
• Amploarea și calitatea habitatelor 

bentonice marine 
• Distribuția și abundența 

mamiferelor marine și a păsărilor 
marine 

• Distribuția, dimensiunea și tipul 
adăposturilor pentru lilieci 

Derularea programelor de studiu la 
nivel regional/național în vederea 
completării lacunelor în aria de studiu 
a planului 

Realizarea studiilor în vederea 
completării lacunelor în aria de studiu 
a planului 

Volum insuficient de cunoștințe în 
ceea ce privește comportamentul 
speciilor 
 
Exemple: 
• Trasee de căutare a hranei pentru 

lilieci 
• Comportamentul păsărilor terestre 

și marine în ceea ce privește 
căutarea hranei pe timp de noapte 

• Înălțimea și viteza atinse de 
păsările aflate în zbor 

Derularea programelor de cercetare 
la nivel regional/național în vederea 
completării lacunelor 

Realizarea studiilor în vederea 
completării lacunelor în aria de studiu 
a proiectului și/sau a obținerii avizelor 
din partea specialiștilor la nivel 
național și/sau internațional 

Repartizarea efectelor în raport cu o 
arie specială de conservare/arie de 
protecție specială, în special în cazul 
în care speciile sunt dispersate la 
nivelul populației în ansamblu 

Derularea programelor de cercetare 
la nivel regional/național în vederea 
completării lacunelor 

În absența unei abordări convenite 
cu autoritatea națională competentă, 
înființarea unui grup de lucru la nivel 
de experți care să includă autoritatea 
națională competentă pentru a stabili 
o abordare bazată pe un acord 
privind repartizarea efectelor în 
raport cu o arie specială de 
conservare 

Acuratețea modelelor predictive 
 
Exemple: 
• Modele ale riscului de coliziune 

pentru păsări 
• Modele ale populației în funcție de 

specie pentru mamifere marine și 
păsări 

Prezentarea clară și transparentă a 
nivelurilor de incertitudine în materie 
de previziuni 
 
Evaluarea semnificației pe baza 
previziunilor și a limitelor superioare 
și inferioare de încredere aferente 
 
Înființarea unui grup de lucru la nivel 
de experți care să includă autoritatea 
națională competentă pentru a stabili 
o abordare bazată pe un acord 
privind stabilirea semnificației pe 
baza modelelor predictive 
 
Modelele populației în funcție de 
specie se elaborează la scară 
regională/națională (necesită date de 
referință la nivel regional/național) 

Prezentarea clară și transparentă a 
nivelurilor de incertitudine în materie 
de previziuni 
 
Evaluarea semnificației pe baza 
previziunilor și a limitelor superioare 
și inferioare de încredere aferente 
 
Înființarea unui grup de lucru la nivel 
de experți care să includă autoritatea 
națională competentă pentru a stabili 
o abordare bazată pe un acord 
privind stabilirea semnificației pe 
baza modelelor predictive  
 
Modelele populației în funcție de 
specie se elaborează la scara 
siturilor Natura 2000 din cadrul ariei 
de studiu a proiectului (sunt necesare 
date de referință pentru siturile 
Natura 2000) 
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APENDICELE D – MANUAL DE CARTOGRAFIERE A ZONELOR SENSIBILE PENTRU FAUNA SĂLBATICĂ 

Manualul de cartografiere a zonelor sensibile pentru fauna sălbatică furnizează o imagine de ansamblu asupra seturilor 

de date, metodologiilor și aplicațiilor GIS necesare pentru dezvoltarea abordărilor eficiente în materie de cartografiere a 

zonelor sensibile pentru fauna sălbatică la nivelul UE. Manualul reunește informațiile necesare dezvoltării unor astfel de 

abordări pentru o serie de tehnologii în domeniul energiei din surse regenerabile, inclusiv energia eoliană, solară și 

oceanică. Manualul abordează cu prioritate o serie de atribute esențiale privind fauna sălbatică. Acestea vizează 

ansamblul speciilor și habitatelor protejate în baza directivelor UE privind natura, o atenție specială fiind acordată păsărilor, 

liliecilor și mamiferelor marine. Manualul cuprinde recomandări esențiale privind tipurile de date și analiza de sensibilitate 

având caracterul cel mai adecvat. De asemenea, prevede linkuri către documente și site-uri web externe, care furnizează 

informații și exemple suplimentare detaliate. 

Manualul este un instrument interactiv. Utilizatorii pot naviga utilizând pictogramele de pe bara de navigare sau accesând 

linkurile furnizate în antetul diverselor capitole și subcapitole. În acest sens, manualul este conceput în mare măsură ca 

un site web.  

Câteva elemente-cheie ale manualului sunt prezentate la punctele de mai jos și în detaliu în continuarea prezentei anexe:  

• o abordare pas cu pas a cartografierii zonelor sensibile pentru fauna sălbatică;  

• elaborarea unui sistem de punctare în funcție de gradul de sensibilitate;  

• o prezentare generală a datelor privind biodiversitatea la nivel de amenajare a teritoriului; 

• recomandări-cheie.  

Acest manual este unul dintre livrabilele proiectului Comisiei Europene intitulat „Revizuirea și atenuarea impactului 

proiectelor de energie din surse regenerabile asupra habitatelor și speciilor protejate în temeiul Directivei Păsări și al 

Directivei Habitate”161. 

O abordare pas cu pas a cartografierii zonelor sensibile pentru fauna sălbatică 

 Identificarea tipurilor de energie regenerabilă care urmează a fi incluse și a speciilor și habitatelor care ar putea fi 

afectate  

Ce infrastructură energetică din surse regenerabile va fi inclusă (eoliană, solară, geotermală, oceanică)? Care sunt 

speciile sau habitatele care ar putea fi afectate? Cum pot fi acestea afectate? 

 

Specii/habitate afectate 

• Analizarea speciilor/habitatelor care ar putea coincide cu dezvoltarea proiectului (în orice etapă a ciclului de viață) 

și analizarea tuturor etapelor ciclului biologic (căutarea hranei, migrația, prezența în afara sezonului de reproducere 

etc.).  

• Analizarea diverselor etape de dezvoltare (de exemplu, construcție, faze operaționale), precum și a infrastructurii 

asociate (de exemplu, implicațiile racordărilor rețelei electrice la liniile de transport).  

• Analizarea speciilor/habitatelor care sunt sensibile la dezvoltare (caracteristici, dinamica populației).  

• Analizarea speciilor/habitatelor care prezintă interes pentru conservare (de exemplu, cele enumerate în Directiva 

Păsări și în Directiva Habitate). 

 

Impactul potențial  

• Analizarea modului în care sunt afectate speciile: pierderea și degradarea habitatului; coliziunile cu infrastructura; 

evitarea; strămutarea; și efectele de barieră. 

 

 Compilarea unor seturi de date privind distribuția speciilor sensibile, a habitatelor și a altor factori relevanți  

Reexaminarea datelor disponibile privind distribuția și analizarea necesității colectării datelor suplimentare  

• În cazul în care seturile de date sunt incomplete din punct de vedere spațial, analizarea necesității de a utiliza 

modelarea, pe baza indicatorilor de prognozare în materie de habitat și peisaj, în scopul de a formula previziuni cu 

privire la distribuția în localitățile subeșantionate (de exemplu, modelarea suprafețelor în funcție de densitate).  

• De asemenea, evidențierea explicită a deficiențelor în materie de date și a altor deficiențe de ordin metodologic are 

un caracter important. 

 

                                                      

161 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developmen
ts_en.htm. 
 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
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 Elaborarea unui sistem de punctare în funcție de gradul de sensibilitate  

Atribuirea unui punctaj în funcție de gradul de sensibilitate al speciilor și habitatelor pe baza caracteristicilor identificate 

(comportamentul speciilor, fragilitatea habitatului, starea de conservare etc.).  

 

 Generarea hărții 

Care este cel mai adecvat format de cartografiere și software GIS? Care este cea mai adecvată unitate de 

cartografiere?  

• Generarea unei rețele pe baza unei unități adecvate de cartografiere și suprapunerea distribuțiilor speciilor (sau a 

modelelor de distribuție) și eventual a altor seturi de date utile, inclusiv zonele tampon relevante.  

• Identificarea speciilor prezente la nivelul fiecărei celule de rețea [și anume, în cazul în care locația speciei (sau o 

parte a unei zone tampon) este inclusă în caroiaj].  

• Pentru fiecare pătrat al rețelei, calcularea punctajului pe baza sistemului de punctare în funcție de gradul de 

sensibilitate. 

 

 Interpretare  

Cum se raportează punctajul în funcție de gradul de sensibilitate la riscuri? Cum ar trebui să fie interpretată harta?  

• Punctaje în funcție de sensibilitate la nivel de grup în categorii care indică gradul lor de sensibilitate (de exemplu, 

foarte ridicat, ridicat, mediu, scăzut). În cazul în care există lacune statistice, nu se recomandă clasificarea zonelor 

în categoria celor cu grad „redus” de sensibilitate. În astfel de circumstanțe, ar fi de preferat să se utilizeze termenii 

grad de sensibilitate „necunoscut” sau „incert”. Ocazional, se aleg categorii care indică o anumită recomandare 

(de exemplu, zone interzise vs. zone cu nivel scăzut de risc).  

• Elaborarea materialelor de orientare care însoțesc harta, furnizând explicații complete cu privire la datele utilizate, 

modalitatea de generare și de interpretare a hărții, precum și rezervele în materie de interpretare. 

 

Elaborarea unui sistem de punctare în funcție de gradul de sensibilitate 

Unele hărți ale zonelor sensibile pentru fauna sălbatică prezintă pur și simplu date biologice la nivel vizual, 

lăsând interpretarea datelor la latitudinea utilizatorului final. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, simpla 

cunoaștere a întinderii geografice a unei caracteristici biologice, de exemplu, aria de răspândire a unei specii de 

păsări vulnerabile sau amplasamentul unui adăpost pentru lilieci, are o valoare limitată. Interpretarea vizând 

evaluarea incidenței unei anumite caracteristici biologice în perspectiva dezvoltării energiei din surse 

regenerabile are, de asemenea, un caracter necesar.  

 

Cea mai simplă interpretare este de a clasifica în mod colectiv toate straturile de date ca fiind sensibile. Singura 

îmbunătățire în sens explicativ ar fi desemnarea unor zone tampon ale caracteristicilor ca reprezentare a 

dispersiei (de exemplu, dispersarea cunoscută în cadrul unui sit de adăpost) sau ca recunoaștere a incertitudinii 

în ceea ce privește acuratețea datelor. Este posibil ca în cazul anumitor caracteristici, de exemplu o colonie de 

vulturi, să fie alocată o zonă tampon de câțiva kilometri, în timp ce pentru altele, cum sunt anumite colonii de 

lilieci, să fie alocată o zonă mai mică.  

 

Se impune stabilirea zonelor tampon:  

• pe baza unui protocol convențional, utilizat în contextul altor abordări similare; 

• pe baza unor parametri biologici consacrați, astfel cum sunt menționați în literatura de specialitate (de 

exemplu, amploarea ariei de răspândire documentată pentru o anumită specie de păsări de reproducție);  

• cu respectarea principiului precauției, având în vedere limitările în materie de date și cunoștințe. 

 

În cadrul anumitor abordări, toate caracteristicile care prezintă un grad de sensibilitate și zonele tampon aferente 

sunt descrise ca „zone interzise”, în care se recomandă dezvoltare zero. Cu toate acestea, majoritatea 

abordărilor în materie de cartografiere a zonelor sensibile pentru fauna sălbatică evită un astfel de pronostic 

absolut în sensul recunoașterii limitărilor atât în ceea ce privește datele spațiale, cât și tehnicile de cartografiere. 

În fapt, în unele circumstanțe, deși limitate, este posibilă atenuarea în mod suficient a impactului chiar și la 

nivelul amplasamentelor cu grad ridicat de sensibilitate, făcând posibilă inițierea proiectului. 

 

Majoritatea abordărilor privind hărțile cu zone sensibile pentru fauna sălbatică prevăd o scală a sensibilității. În 

cea mai simplă formă, aceasta poate duce la clasificarea anumitor caracteristici esențiale, cum ar fi arii protejate, 

ca situri interzise, și a amplasamentelor secundare, mai puțin sensibile, ca situri în care dezvoltarea proiectelor 

s-ar putea dovedi problematică și în cazul cărora se recomandă prudență. În cadrul unor exerciții de cartografiere 

mai complexe, gradul de sensibilitate este atribuit pe baza ponderării caracteristicilor în raport cu parametrii 

consacrați care cresc gradul de sensibilitate. Factorii de creștere a gradului de sensibilitate se încadrează, în 
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general, în următoarele categorii: caracteristicile speciilor, caracteristicile habitatelor, dinamica populației și 

starea de conservare. 

• Caracteristicile speciilor  

 Comportamentul speciilor: unele specii sunt mai sensibile la dezvoltarea energiei din surse regenerabile 

pe fondul anumitor trăsături de comportament. Nivelul de expunere poate fi cel mai important factor 

care determină gradul de sensibilitate al speciei. De exemplu, speciile de păsări și lilieci cele mai 

predispuse a intra în coliziune cu turbinele eoliene sunt probabil cele care își petrec cea mai mare parte 

a timpului zburând la o înălțime corespunzătoare zonei de baleiaj a rotorului, aproximativ între 30 și 

150 m deasupra solului.  

 Morfologia speciilor: anumite specii pot fi mai sensibile având în vedere caracteristicile morfologice ale 

acestora. De exemplu, speciile de lilieci cu aripi proiectate pentru un zbor rapid în spații deschise sunt 

mai predispuse la coliziune cu turbinele eoliene. La păsări, sarcina în zbor (greutatea raportată la 

anvergura aripilor) este considerată, de asemenea, un factor cheie ce determină riscul de coliziune. 

Structura ochiului poate avea un rol la fel de important, de exemplu, câmpul vizual al vulturului sur 

cuprinde o arie binoculară de mici dimensiuni și zone considerabile lipsite de vizibilitate, situate 

deasupra, dedesubtul și în spatele capului, determinând adesea împiedicarea vizibilității în direcția de 

deplasare. 

 Comportamentul speciilor migratoare: anumite specii pot fi mai sensibile având în vedere caracterul lor 

migrator. De exemplu, unele specii migrează de-a lungul unor rute bine definite și, prin urmare, sunt 

prezente în concentrații mari. În cazul în care infrastructura de energie din surse regenerabile este 

localizată de-a lungul acestor rute, în special la nivelul siturilor cheie de blocaj, probabilitatea impactului 

crește. 

• Caracteristicile habitatului  

 Fragilitatea habitatului: anumite habitate sunt mai sensibile la proiectele de energie din surse 

regenerabile. 

 Dependența de habitat: anumite specii sunt dependente de o gamă limitată de habitate și ar putea fi 

puse în pericol dacă o pondere prea mare a respectivului habitat este expusă dezvoltării unui proiect. 

• Dinamica populației  

 Ponderea populației la nivel global/regional/național. Cu cât ponderea populației potențial afectate este 

mai mare, cu atât gradul de sensibilitate este mai ridicat. 

 Trăsături ale ciclului biologic. Mortalitatea directă, cum este cea rezultată în urma coliziunilor cu turbine, 

este mai probabil să producă efecte la nivelul populațiilor de specii care prezintă trăsături asociate unor 

rate de reproducere mai lente și o dependență ridicată de rata de supraviețuire a adulților. 

• Stadiu de conservare  

 Stadiul de conservare la nivel global, regional, național sau la nivelul UE. Identificarea speciilor care 

prezintă interes pentru conservare, cum sunt cele amenințate la nivel mondial, menționate în lista roșie 

a UICN, în listele roșii naționale sau în directivele UE privind natura, are un caracter deosebit de 

important. 

 

După întocmirea unei liste cuprinzând speciile și habitatele vulnerabile, acestora li se poate atribui un punctaj în 

funcție de gradul lor de sensibilitate. Aceste liste ar trebui să se întemeieze pe un studiu aprofundat al literaturii 

de specialitate și pe consultări cu experți-cheie. Evaluarea parametrilor, cum ar fi înălțimea de zbor sau rata de 

evitare a coliziunilor, ar trebui să se bazeze pe dovezi experimentale. Totuși, acest lucru nu este întotdeauna 

posibil și se poate dovedi necesară extrapolarea pornind de la parametrii cunoscuți pentru taxonii înrudiți. Ar 

trebui remarcată variația semnificativă la nivel de comportamente și răspunsuri, chiar și în rândul speciilor 

înrudite din punct de vedere taxonomic. 

 

Exemplu teoretic de aplicare a unui sistem de punctare în funcție de gradul de sensibilitate  

 

În cadrul acestui exemplu teoretic simplu, patru specii sunt punctate în funcție de gradul lor de sensibilitate în 

raport cu o formă de energie din surse regenerabile. Distribuția spațială a celor patru specii este încadrată într-

un sistem de rețele. În fiecare pătrat al rețelei, punctajele speciilor respective sunt însumate cu scopul de a 

genera un scor total pentru fiecare celulă de rețea și, astfel, o hartă rudimentară cu zone sensibile.  

 

PASUL 1: Celor patru specii li se atribuie punctaje în funcție de trăsăturile morfologice, de comportament și 

dinamică a populației, care contribuie la creșterea gradului de sensibilitate și a stadiului de conservare. Aceste 

punctaje sunt apoi însumate pentru a obține un punctaj general al gradului de sensibilitate (a se vedea exemplul 

sistemului de punctare). În cadrul acestui exemplu, speciile considerate având un grad foarte ridicat sau extrem 

de ridicat de sensibilitate în raport cu un anumit parametru sunt clasificate automat în categoria „GRAD 

RIDICAT”, indiferent de punctajul obținut în raport cu alți parametri. 

 

Punctaj în funcție de trăsăturile morfologice/de comportament/dinamica populației (1 = grad de sensibilitate 

scăzut, 2 = grad de sensibilitate mediu, 3 = grad de sensibilitate ridicat, 4 = grad de sensibilitate foarte ridicat) 
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Punctaj de conservare (0 = scăzut, 1 = mediu, 2 = ridicat, 3 = foarte ridicat)  

Punctajele de conservare se dublează înainte de a fi adăugate la punctajul în funcție de trăsăturile morfologice/de 

comportament/dinamica populației 

Punctaj de sensibilitate MEDIU (3-8), RIDICAT (9-14), FOARTE RIDICAT (15-20) 

Toate speciile care obțin un punctaj de 3 sau 4 pentru trăsăturile morfologice/de comportament/dinamica 

populației sunt clasificate automat în categoria GRAD RIDICAT 

 

Specie  Morfologie Comportament 
Dinamica 

populației 

Stadiu de 

conservare 

Punctaj de 

sensibilitate 

Specia 1 3 1 1 0 5 

Specia 2 2 2 2 0 6 

Specia 3 4 2 1 3 13 

Specia 4 4 4 4 3 18 

 

PASUL 2: Datele spațiale privind distribuția celor patru specii sunt apoi introduse într-un sistem de rețele 

adecvat. 

 

 
  

PASUL 3: Punctajele de sensibilitate combinate pot fi apoi aplicate prin însumarea punctajelor de sensibilitate 

pentru fiecare specie prezentă în cadrul unui pătrat al rețelei, obținându-se astfel un punctaj general pentru 

fiecare celulă de rețea. Figura ilustrează o rețea teoretică ponderată în conformitate cu punctajele de sensibilitate 

anterioare. Acest exemplu simplu se bazează pe prezență/absență; cu toate acestea, în cazul în care sunt 

disponibile date privind populația, acestea pot fi utilizate pentru a pondera fiecare celulă de rețea în raport cu 

numărul de exemplare pentru fiecare specie în parte sau cu ponderea populației globale sau regionale pentru 

fiecare specie prezentă. 

 

Punctaj de sensibilitate: MEDIU (3-8), RIDICAT (9-14), FOARTE RIDICAT (15-20), EXTREM DE RIDICAT (>20) 
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PASUL 4: Harta finală cu zone sensibile prezintă gradul combinat de sensibilitate pentru patru specii teoretice 

într-un context teoretic. În cadrul unor astfel de hărți, gradele de sensibilitate sunt, în general, reprezentate prin 

culori diferite 

 

 

 

 

Prezentare generală a datelor privind biodiversitatea la nivel de amenajare a teritoriului 

Hărțile cu zone sensibile pentru fauna sălbatică ar trebui să utilizeze cele mai precise și actualizate date privind distribuția 

și abundența speciilor și a habitatelor potențial sensibile. În mod ideal, aceste date vor fi colectate în mod sistematic, 

utilizând un protocol standardizat, cum este cel utilizat în cazul Atlasului european al păsărilor de reproducție, elaborat 

de Consiliul european privind recensământul păsărilor. Cu toate acestea, datele sunt adesea generate în mod ad-hoc, 
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cum este cazul registrelor de observare colectate prin intermediul proiectelor științifice cetățenești sau al studiilor pe 

teren, limitate din punct de vedere geografic. Erorile la nivelul efortului sau punctului central al studiului trebuie 

recunoscute, iar nivelul de certitudine trebuie specificat în mod clar. Adesea, va fi necesar ca distribuțiile speciilor să fie 

deduse din hărțile generalizate ale ariilor de răspândire la nivel de specie, hărțile habitatelor sau datele de urmărire. Pe 

de altă parte, toate ipotezele și deficiențele care stau la baza acestor modele ar trebui specificate în mod clar.  

 

Trebuie recunoscut faptul că distribuția actuală a unei specii poate fi mult mai restrânsă decât în trecut și, în fapt, mai 

restrânsă decât cea vizată în cadrul obiectivelor de redresare în materie de conservare. Prin urmare, este de preferat 

elaborarea unor hărți predictive ale ariilor de răspândire, pe baza distribuției prescrise ca urmare a redresării și reabilitării 

populației.  

 

În mod inevitabil, calitatea datelor și nivelul de cunoștințe privind modalitatea optimă de interpretare a acestora vor 

înregistra variații considerabile de la o regiune la alta și de la o grupă taxonomică la alta. De exemplu, există mult mai 

puține date cu privire la distribuția speciilor de lilieci la nivel european decât în ceea ce privește speciile de păsări. Chiar 

și în cazul în care datele sunt limitate și hărțile cu zone sensibile incidente au caracter brut și preliminar, acestea 

reprezintă totuși un instrument util de planificare într-o etapă timpurie. Cu toate acestea, este importantă recunoașterea 

în mod clar a limitărilor.  

 

Există numeroase seturi de date privind distribuția și abundența faunei sălbatice la nivelul Europei. Există, de asemenea, 

numeroase seturi de date spațiale în ceea ce privește mediul abiotic și biotic, care pot fi utile ca variabile explicative 

pentru modelarea distribuțiilor.  

 

O gamă largă de seturi de date sunt disponibile pe site-ul Agenției Europene de Mediu (AEM). Prin intermediul acestui 

portal, date și informații sunt disponibile în cadrul rapoartelor prezentate cu privire la Directiva privind păsările și Directiva 

privind habitatele. Statele membre ale UE sunt obligate să raporteze o dată la șase ani cu privire la situația păsărilor și a 

habitatelor, pe baza întocmirii rapoartelor prevăzute la articolul 12, respectiv articolul 17. Datele disponibile public 

menționate în aceste rapoarte includ date tabelare referitoare la stadiu și distribuție, precum și date privind distribuția 

spațială, disponibile la o scară standard de 10 km. Acestea includ următoarele seturi de date: 

• Articolul 12 (Directiva Păsări): Stadiul și distribuția potrivit rapoartelor prevăzute la articolul 12162;  

• Articolul 17 (Directiva Habitate): Stadiul și distribuția potrivit rapoartelor prevăzute la articolul 17163; 

• Natura 2000: Distribuția ariilor de protecție specială și a ariilor speciale de conservare desemnate în temeiul 

Directivelor UE privind păsările, respectiv habitatele164. 

 

Printre seturile de date importante care fundamentează stadiul și/sau distribuția biodiversității la nivelul UE se numără:  

• grile de referință (atlas)  

• registre de observare 

• hărți ale ariilor de răspândire la nivel de specie 

• modele de distribuție a speciilor 

• date de urmărire 

• arii de conservare desemnate 

• habitate & vegetație. 

Aceste seturi de date sunt analizate în detaliu în capitolul de mai jos. 

 

Grile de referință (atlas) 

 

Descriere: Atlasele privind fauna sălbatică prezintă în mod sistematic date colaționate privind prezența sau abundența 

speciilor. În general, o regiune este împărțită într-o rețea, iar fiecare celulă de rețea este analizată utilizând un protocol 

standardizat care asigură un efort de eșantionare coerent. În unele țări, celulele de rețea respectă latitudinile și 

longitudinile – intervale de celule de 1 grad, 30 de minute și 15 minute sunt alese adesea pentru simplificare. La latitudini 

mai mari, acolo unde o astfel de abordare generează celule de rețea cu diferențe mari în ceea ce privește suprafața, 

mărimile sunt de cele mai multe ori stabilite utilizând scări ale rețelei de 1, 2, 5, 10 sau 50 km. Atunci când se repetă la 

intervale de timp diferite, utilizând metodologii comparabile, atlasele reprezintă o modalitate foarte utilă de documentare 

a schimbărilor survenite la nivelul prezenței și abundenței acestora. 

 

Tip: Vector/raster. 

 

Aspecte pozitive: Tipare grafice ale prezenței păsărilor în zone geografice extinse. Efort de eșantionare adesea coerent. 

 

                                                      

162 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12. 
163 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17. 
164 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10. 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10
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Aspecte negative: De cele mai multe ori, datele tabelare nu corespund exact granițelor naturale. Eforturile de înregistrare 

sunt adesea neuniforme la nivelul celulelor de rețea. Uneori este posibilă efectuarea corecțiilor în raport cu aceste 

diferențe în ceea ce privește efortul de eșantionare. 

 

Exemple:  

• Harta „European Breeding Bird Atlas 2” (EBBA2) conține peste 5 000 de pătrate de 50x50 km, cuprinzând informații 

referitoare la peste 500 de specii de reproducție165.  

• Atlasul păsărilor din Marea Britanie și Irlanda (2007-2011)166 cartografiază păsările atât în sezonul de iarnă, cât și 

în sezonul de reproducere. Este vorba despre un parteneriat între BTO, BirdWatch Ireland și Scottish Ornithologists’ 

Club.  

• Atlasul privind mediul marin (Atlas of Marine Life) EMODnet167 pune la dispoziție o combinație de instrumente, 

modele și hărți spațiale care permit utilizatorilor să vizualizeze date biologice marine. Atlasul oferă o imagine de 

ansamblu a păsărilor și mamiferelor marine, a reptilelor, a peștilor, a bentosului, a algelor și a planctonului din apele 

marine europene. 

• Atlasul european al speciilor de arbori (European Atlas of Forest Tree Species)168, publicat de Comisia Europeană, 

constituie o resursă utilă privind distribuția arborilor și a habitatelor forestiere. 

 

 

Registre de observare 

 

Descriere: Registre georeferențiate de observare a speciilor, colaționate prin intermediul unor studii structurate sau 

obținute din ce în ce mai frecvent prin crowdsourcing (externalizare spre public), prin intermediul naturaliștilor amatori. 

Registrele de observare georeferențiate pot fi cartografiate ca puncte pentru a indica distribuția și abundența. 

 

Tip: Punct. 

 

Aspecte pozitive: Densitățile de puncte pot fi interpolate pentru a genera hărți ale rețelei sau ale conturului. 

 

Aspecte negative: Distribuția potențial inegală a efortului de înregistrare și, prin urmare, gradul ridicat de eroare prin 

omisiune. Există tehnici de ajustare a eventualelor diferențe la nivelul efortului de eșantionare. 

 

Exemple: 

• Baza de date europeană privind păsările în mediul marin (European Seabirds at Sea – ESAS)169 conține date 

privind mediul marin colectate de la bordul navelor și aeronavelor, utilizând metodele descrise în Tasker et al. 

(1984) și Camphuysen (2004). Pentru păsările din mediul marin se utilizează metoda transect cu intervale 

corespunzătoare distanței, iar pentru păsărilor în zbor se utilizează informații tip snapshot (instantanee). Datele 

sunt colectate de cercetători în domeniul păsărilor marine din Europa de Nord-Vest și de Comitetul comun pentru 

conservarea naturii din Regatul Unit (Joint Nature Conservation Committee – JNCC). Datele sunt gestionate în 

numele partenerilor de către JMF. Începând cu 1979, au fost înregistrate aproximativ 3 000 000 de exemplare de 

păsări marine în urma acțiunilor de numărare. Datele sunt disponibile la cerere. 

• Setul de date cu acces liber eBird Basic Dataset (EBD)170 cuprinde toate observațiile brute eBird și metadatele care 

le însoțesc. Acesta este actualizat lunar și disponibil pentru descărcare. De asemenea, EBD conține pachete 

asociate pentru prelucrarea datelor respective în R (un program de calculator). În plus, seturile de date 

observaționale eBird sunt puse la dispoziție prin intermediul Global Biodiversity Information Facility (mecanismul 

de informare privind biodiversitatea globală)171. 

• Portalul Euro Bird172 este un proiect realizat de Consiliul european privind recensământul păsărilor (European Bird 

Census Council – EBBC), care reunește 29 de instituții din 21 de țări europene. În cadrul acestor depozite sunt 

agregate date din surse multiple în vederea realizării analizelor spațiale la scară largă. În prezent, datele sunt 

vizibile prin intermediul unui vizualizator web interactiv. Cu toate acestea, pe măsură ce proiectul EBBC 

înregistrează progrese, părțile terțe vor avea acces direct la date și produse. 

• BirdTrack173 este un portal online gratuit pentru înregistrarea evidențelor păsărilor din Marea Britanie și Irlanda. 

                                                      

165 https://mapviewer.ebba2.info/. 
166 https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas. 
167 https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas. 
168 https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/. 
169 http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469. 
170 https://ebird.org/home. 
171 https://www.gbif.org/. 
172 https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/. 
173 https://bto.org/our-science/projects/birdtrack. 

https://mapviewer.ebba2.info/
https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas
https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas
https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/
http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469
https://ebird.org/home
https://www.gbif.org/
https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/
https://bto.org/our-science/projects/birdtrack
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• Ornithoportal174 furnizează date privind păsările pentru Austria, Elveția, Franța, Germania, Italia, Luxemburg, 

Polonia și Spania (Catalonia și Țara Bascilor). 

• Observation.org175 este un instrument pentru observatorii din teren din întreaga lume de facilitare a înregistrării și 

partajării studiilor observaționale efectuate asupra plantelor și animalelor. 

• Portalul european pentru biodiversitate (European Biodiversity Portal)176 oferă acces la observații privind 

biodiversitatea și date ecologice, împreună cu instrumente de partajare sau de descoperire a datelor. 

• Portalul de date EMODnet Biology177 oferă acces gratuit la datele privind distribuția temporală și spațială a speciilor 

marine și a trăsăturilor speciilor prezente în mediul marin regional în ansamblu la nivelul Europei. EMODnet Biology 

face parte din Rețeaua europeană de observare și date privind mediul marin finanțată de UE și este elaborat pe 

baza Registrului mondial al speciilor marine (World Register of Marine Species) și a Sistemului european de 

informații biogeografice privind oceanele (European Ocean Biogeographic Information System). 

 

 

Hărți ale ariilor de răspândire la nivel de specie 

 

Descriere: Hărțile ariilor de răspândire la nivel de specie indică prezența sau absența pe scară largă și reflectă în general 

gradul de prezență (extent of occurrence – EOO) la nivelul unei specii. Aceste informații pot fi îmbunătățite la un nivel 

satisfăcător prin analize ale ocupării solului și modele ale distribuției speciilor, în scopul de a genera o reprezentare mai 

realistă a prezenței speciilor. 

 

Tip: Poligon. 

 

Aspecte pozitive: O sursă utilă de date în absența registrelor de observare sau a datelor de referință. 

 

Aspecte negative: De regulă, aceste hărți reflectă EOO, ceea ce poate genera erori semnificative prin omisiune. 

 

Exemple: 

• Agenția Europeană de Mediu deține date GIS privind distribuția speciilor și a tipurilor de habitate la nivel european. 

Acestea sunt grupate în funcție de starea de conservare în fiecare stat membru și la nivelul UE-28. 

• BirdLife International compilează și menține hărți digitalizate de distribuție pentru toate speciile de păsări din lume. 

Aceste hărți sunt disponibile prin intermediul instrumentului de evaluare integrată a biodiversității (Integrated 

Biodiversity Assessment Tool – IBAT). 

 

Modele de distribuție a speciilor 

 

Descriere: Modelele de distribuție a speciilor (SDM) îmbină datele de observare a speciilor cu parametrii de mediu 

cunoscuți pentru a genera previziuni mai precise în ceea ce privește prezența. De asemenea, SDM pot fi utilizate pentru 

a modela distribuțiile viitoare pe baza unor scenarii diverse, cum ar fi schimbările climatice previzionate sau refacerea 

planificată a speciilor. În contextul procesului de planificare a proiectelor pe termen lung, se poate dovedi importantă 

anticiparea oricăror modificări potențiale la nivelul gradului de sensibilitate în viitor.  

 

 

Tip: Vector/raster. 

 

Aspecte pozitive: Probabilitate mai mare de a reflecta zona de ocupare decât hărțile ariilor de răspândire. 

 

Aspecte negative: Acuratețea depinde de algoritmii suport. Se recomandă utilizarea datelor reale din teren. 

 

Date de urmărire 

 

Descriere: Date care indică locațiile succesive ale unui animal într-un anumit moment și loc. Datele provin, în general, de 

la indivizi marcați (de exemplu, dispozitive de localizare GPS). Datele de urmărire furnizează informații importante cu 

privire la ecologia spațială a unei specii și pot fi utilizate pentru identificarea principalelor situri de căutare a hranei sau 

rute de migrație. Oamenii de știință colectează date referitoare la circulația animalelor prin atașarea dispozitivelor 

electronice de urmărire la nivelul fiecărui exemplar. Acestea variază de la emițătoare radio de înaltă frecvență care 

transmit un semnal către echipamentul de radiorecepție al cercetătorului, la dispozitive de localizare GPS și Argos 

                                                      

174 https://www.fauna.hr/. 
175 https://observation.org/. 
176 http://biodiversity.eubon.eu/. 
177 https://www.emodnet.eu/biology. 

https://www.fauna.hr/
https://observation.org/
http://biodiversity.eubon.eu/
https://www.emodnet.eu/biology
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Doppler, care transmit date mai precise de timp și de localizare și nu se bazează pe efectuarea observațiilor fizice de 

către om. 

 

Tip: Linie. 

 

Aspecte pozitive: Utile pentru identificarea rutelor de migrație, a principalelor situri de căutare a hranei etc. 

 

Aspecte negative: În general, un efort de înregistrare extrem de variabil, generând erori substanțiale în ceea ce privește 

anumite specii din unele zone. 

 

Exemple: 

• Bazele de date online, de exemplu Movebank (găzduită de Institutul Max Planck pentru Ornitologie), acționează ca 

depozite de date privind localizarea animalelor. Seriile individuale de date de localizare sunt deținute de cercetători 

care pot fi contactați pentru solicitări de date.  

• Seabird Tracking Database – Tracking Ocean Wanderers (găzduit de Birdlife International) este cea mai mare 

colecție existentă de date în ceea ce privește urmărirea păsărilor marine. Aceasta servește drept depozit central 

pentru datele de urmărire a păsărilor marine la nivel mondial și vizează facilitarea continuării activităților în domeniul 

conservării păsărilor marine și susținerea comunității de urmărire. 

 

Zone de conservare 

 

Descriere: Limitele ariilor desemnate pentru importanța conservării acestora (arii protejate, situri Natura 2000, zone 

importante pentru conservarea păsărilor și a biodiversității – IBA), etc. 

 

Tip: Poligoane/puncte. 

 

Aspecte pozitive: Domenii cheie de analizat în contextul planificării proiectelor de energie din surse regenerabile. 

 

Aspecte negative: Unele seturi de date sunt costisitoare pentru utilizare comercială. 

 

Exemple: 

• Rețeaua de situri protejate Natura 2000 la nivelul UE este constituită din arii speciale de conservare, astfel cum 

sunt definite în Directiva UE privind habitatele (92/43/CEE), precum și din arii de protecție specială, astfel cum sunt 

desemnate în temeiul Directivei UE privind conservarea păsărilor sălbatice. La rândul său, rețeaua Natura 2000 

face parte din rețeaua Smarald a zonelor de interes special pentru conservare, în temeiul Convenției de la Berna. 

• Vizualizatorul Natura 2000 este un instrument online care prezintă: (i) toate siturile Natura 2000; (ii) informații-cheie 

privind speciile și habitatele pentru care a fost desemnat fiecare sit în parte; și (iii) estimări ale populației și informații 

privind stadiul de conservare. A se vedea http://natura2000.eea.europa.eu/. 

• Date și hărți Natura 2000. 

• Interfața Protected Planet pune la dispoziție informații cuprinzătoare și actualizate privind ariile protejate la nivel 

mondial. Aceasta este gestionată de Centrul mondial pentru monitorizarea conservării al Programului Organizației 

Națiunilor Unite pentru Mediu (UN Environment World Conservation Monitoring Centre – UNEP-WCMC), cu 

sprijinul Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii și a Resurselor Naturale (UICN) și al Comisiei Mondiale 

pentru Arii Protejate (WCPA) din cadrul acesteia. 

• Principalele zone de biodiversitate (Key Biodiversity Areas – KBA) formează cea mai mare și mai cuprinzătoare 

rețea globală de situri semnificative pentru menținerea biodiversității la nivel global. Baza de date mondială a KBA 

este gestionată de BirdLife International, în numele parteneriatului KBA. Aceasta stochează date privind principalele 

zone de biodiversitate la nivel global și regional, inclusiv zonele importante pentru conservarea păsărilor și a 

biodiversității (Important Bird and Biodiversity Areas – IBA). Informații suplimentare privind IBA în mediul marin sunt 

disponibile în cadrul Marine IBA e-Atlas (Atlasul electronic al zonelor importante pentru conservarea păsărilor și a 

biodiversității în mediul marin). La nivelul UE, inventarul IBA a facilitat procedura de desemnare ariilor de protecție 

specială, iar valoarea inventarului ca „listă din umbră” a respectivelor arii a fost recunoscută în mod repetat de către 

Curtea Europeană de Justiție și Comisia Europeană. 

• În scopuri comerciale, datele stocate în baza de date mondială a principalelor zone de biodiversitate și în baza de 

date mondială privind ariile protejate sunt disponibile prin intermediul instrumentului de evaluare integrată a 

biodiversității (Integrated Biodiversity Assessment Tool – IBAT). 

• Situri Ramsar: Sunt disponibile informații suplimentare cu privire la siturile desemnate în temeiul Convenției 

Ramsar, însă datele spațiale au disponibilitate limitată. 

 

Habitat & vegetație 

 

Descriere: Prezintă comunitățile ecologice, în măsura în care acestea se referă la elevație, geologie, topografie și soluri. 
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Tip: Raster/vector. 

 

Aspecte pozitive: Utile în ceea ce privește identificarea comunităților ecologice vulnerabile. 

 

Aspecte negative: Hărțile au, de cele mai multe ori, un caracter general. 

 

Exemple: 

• Vizualizatorul de date Natura 2000 prezintă distribuția habitatelor raportate în conformitate cu articolul 17. 

• Baza de date geografice CORINE (CORINE Land Cover inventory) a fost instituită de Comunitatea Europeană ca 

mijloc de compilare a informațiilor geospațiale de mediu într-un mod standardizat și comparabil la nivelul 

continentului european. Programul a fost inițiat în 1985, iar prima iterație a seriei de date a vizat anul de referință 

1990, versiunile ulterioare vizând anii 2000, 2006, 2012 și 2018. 

• Vizualizatorul de date Ocean oferă utilizatorilor posibilitatea de a vizualiza și descărca o serie de seturi de date 

spațiale, inclusiv straturi de habitat, în legătură cu biodiversitatea marină și de coastă. 

 

Recomandări-cheie 

 Hărțile cu zone sensibile pentru fauna sălbatică ar trebui să fie un precursor standard pentru toate planurile și proiectele 

de energie din surse regenerabile.  

 Hărțile cu zone sensibile pentru fauna sălbatică ar trebui elaborate în strânsă colaborare între toate părțile interesate 

relevante, printre care autorități de reglementare, organizații responsabile în domeniul faunei sălbatice și dezvoltatori. 

 Numeroase state membre vor avea în vedere un mix energetic din surse regenerabile, cuprinzând elemente ale 

tehnologiilor eoliene, solare și de altă natură. În mod ideal, aceste tipuri diferite de energie regenerabilă ar trebui avute 

în vedere în mod colectiv, prin intermediul aceluiași exercițiu de cartografiere vizând niveluri de sensibilitate elaborate 

pentru fiecare tip în parte. 

 Hărțile cu zone sensibile pentru fauna sălbatică ar trebui realizate la diferite scări geografice. Planificarea la scară 

spațială largă este esențială pentru optimizarea strategică a celor mai adecvate oportunități de dezvoltare, atât din 

perspectiva energiei din surse regenerabile, cât și din perspectiva naturii. Acolo unde este posibil, hărțile ar trebui 

elaborate la nivel regional, național sau chiar multinațional. Cu toate acestea, ar trebui avute în vedere și hărți elaborate 

la o scară mai detaliată, fundamentate pe baza colectării informațiilor suplimentare, care vizează arii fie cu potențial 

ridicat de dezvoltare, fie cu probabilitate ridicată de conflict cu fauna sălbatică. 

 Hărțile cu zone sensibile pentru fauna sălbatică ar trebui să acopere pe cât posibil toate speciile potențial afectate și 

habitatele de interes pentru conservare (includerea în directivele UE privind natura). Anumite categorii de taxoni se vor 

dovedi, în mod inevitabil, mai dificil de evaluat, în condițiile existenței unor date limitate privind distribuția acestora și a 

cunoștințelor incomplete în ceea ce privește modul în care acestea sunt afectate. În cazul acestor grupuri va fi necesară 

o analiză mai rudimentară și o interpretare mai precaută. 

 Acolo unde este posibil, hărțile cu zone sensibile pentru fauna sălbatică ar trebui concepute astfel încât să fie 

compatibile cu instrumentele de planificare existente. 

 Hărțile cu zone sensibile pentru fauna sălbatică ar trebui să fie accesibile public, să fie simple, intuitive și însoțite de 

orientări clare de interpretare. 

 Hărțile cu zone sensibile pentru fauna sălbatică se impun a fi elaborate în colaborare cu o serie de experți în domeniul 

taxonomiei, în scopul de a asigura compilarea exhaustivă a seturilor de date relevante.  

 Seturile de date referitoare la rețeaua Natura 2000 pot fi utilizate pentru a elabora hărți cu zone sensibile pentru fauna 

sălbatică la nivelul UE. Datele colectate în conformitate cu articolele 12 și 17, pe baza unui caroiaj de 10x10 km, pot 

furniza o bază adecvată pentru generarea datelor. 

 Hărțile cu zone sensibile pentru fauna sălbatică ar trebui elaborate astfel încât să permită încorporarea rapidă a noilor 

seturi de date sau actualizări. 

 Datele privind compatibilitatea habitatului în sens larg pot constitui un punct de plecare util în ceea ce privește taxonii 

în raport cu care datele furnizate sunt insuficiente. Datele (și cunoștințele privind cea mai bună modalitate de 

interpretare a acestora) sunt mult mai limitate în ceea ce privește anumiți taxoni, cum sunt liliecii și mamiferele marine. 

 Hărțile cu zone sensibile pentru fauna sălbatică ar trebui să utilizeze cele mai bune date disponibile, la o scară cât mai 

detaliată posibil. Acestea ar trebui să indice în mod clar nivelurile de incertitudine, limitările datelor și comparabilitatea 

diverselor seturi de date.  

 Este necesar ca hărțile cu zone sensibile pentru fauna sălbatică să fie compatibile cu sistemul de planificare 

corespunzător și accesibile tuturor utilizatorilor și grupurilor-țintă relevante. Platformele online constituie o bună 

modalitate de prezentare a hărților, permițând utilizatorului final să interogheze în mod interactiv hărțile și să vizualizeze 

straturile în paralel cu alte variabile, de exemplu alte amplasamente ale proiectelor de dezvoltare, situri protejate etc. 

Promovarea directă la nivelul autorităților de planificare, dezvoltatorilor și al altor utilizatori finali se poate dovedi utilă 

în sensul creșterii gradului de utilizare. 

 



 

 323 

  



 

Orientări ale CE privind proiectele de energie eoliană și legislația UE privind natura 324  

ANEXA E – ORIENTĂRI NAȚIONALE PRIVIND EVALUAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE PROIECTELOR DE ENERGIE EOLIANĂ ASUPRA LILIECILOR, PĂSĂRILOR 

ȘI MAMIFERELOR MARINE 

Tabelul 9-2 Document național de orientare utilizat pentru evaluarea efectelor semnificative ale proiectelor de energie eoliană asupra li liecilor 
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Titlu  Referință 

Albania P CC N N N   

Georgia  P OCDE N N N   

Israel P MENA* D N N Orientări privind studiul carcaselor 
(docweb)  

 

Israel P MENA D N N Orientări privind evaluarea liliecilor 
și a turbinelor eoliene (docweb) 

 

Fosta 
Republică 
Iugoslavă a 
Macedoniei 

P OCDE N N N   

Moldova P OCDE N N N   

Monaco P OCDE N N N   

Muntenegru P CC N N N   

Norvegia P OCDE N N N   

San Marino P OCDE N N N   

Elveția P OCDE N N N   

Ucraina P OCDE N N N   

Belgia P SM D 
(Re
giun
ea 
valo
nă) 

N D Note de référence pour la prise en 
compte de la biodiversité 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf
?ID=28103 
 
 

                                                      

178 „Stat din aria de răspândire”, în legătură cu o anumită specie migratoare, înseamnă: (i) orice stat [și acolo unde este cazul orice altă parte menționată la litera (k) din prezentul 
alineat] care își exercită jurisdicția asupra oricărei părți a ariei de răspândire a acelei specii migratoare; sau (ii) un stat ale cărui nave sub pavilion național se află în afara limitelor 
jurisdicției naționale în cazul în care capturează acea specie migratoare. 
„Parte” înseamnă un stat sau orice altă organizație economică regională de integrare constituită de state suverane cu competență în negocierea, încheierea și aplicarea acordurilor 
internaționale pe probleme care intră sub incidența prezentei convenții, pentru care prezenta convenție este în vigoare. 
Sursă: Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice via https://www.cms.int/en/convention-text. 
 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
https://www.cms.int/en/convention-text
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Belgia P SM D 
(Fla
ndra
) 

N D Effecten van windturbines op 
vogels en vleermuizen in 
Vlaanderen 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2
015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInV
laanderen.pdf 

        
Bulgaria P SM N D N   

Croația P SM N ? D Raportul Grupului de lucru 
internațional (IWG) privind 
turbinele eoliene și populațiile de 
lilieci (2017) 

http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127 
 

Croația P SM N ? D Smjernice za izradu studija 
utjecaja na okolis za zahvate 
vjetroelektrana 

 

Cipru P SM N N N   

Republica 
Cehă 

P SM D 
(cu 
unel
e 
ada
ptări 
la 
nivel 
local
) 

N N  NU (pentru adaptări) 
 
 

Danemarca P SM N N N   

Estonia P SM N N N   

Finlanda P SM N N D Planificarea proiectelor de 
construcție a parcurilor eoliene, 
actualizare 2016 
Tuulivoimarakentamisen 
suunnittelu. Päivitys 2016.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/790
57/OH_5_2016.pdf 
 

Finlanda P SM N N D Evaluarea impactului proiectelor 
de construcție a parcurilor eoliene 
asupra păsărilor 
Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/754
07/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
  

Finlanda P SM N N D Impactul turbinelor eoliene asupra 
populațiilor de păsări (avifauna) și 
lilieci, în literatura de specialitate și 
în rapoarte, Kirjallisuusselvitys 
tuulivoimaloiden vaikutuksista 
linnustoon ja lepakoihin.  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80
066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1 
 

Franța P SM D D D  Orientări generale oficiale  
 https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
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_2017-01-24.pdf http://www.grand-est.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf 

  
  
https://eolien-
biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_201
8.pdf http://www.charente-
maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%
20Eolien%20St%20F%C3%A9lix%205%20annexe%2013
%20Protocole_de_suivi_environnemental 
pdf (2015) 
  
Orientările SFEPM  
 studiu preliminar: 
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf 
(2016)  
  
studiu: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf(
2016)  
 monitorizare: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf 
(2016)  
  
la prise en compte des Chiroptères dans la planification 
des projets éoliens terrestres en France  
 le diagnostic chiroptérologique (étude d'impact) des 
projets éoliens terrestres  
 les suivis des impacts des parcs éoliens terrestres sur les 
populations de Chiroptères  

Germania P SM N D (pentru o 
serie de 
state 
federale sau 
societăți) 

D 
(pentru 
anumite 
state 
federale 
și un 
stat 
național 
în ceea 
ce 
privește 
turbinel
e 
eoliene 
amplasa

 Bavaria: https://www.verkuendung-
bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-
A001_PDFA.pdf (2011)  
  
Baden-Wurttemberg: https://wm.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf 
(2012)  
  
Hessen: http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-
Leitfaden.pdf (2012)  
 
Saxonia Inferioară  
 partea 1:  
 (2016)  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
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te în 
păduri) 

 
partea a 2-a:  
 
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitf
aden_-
_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_
Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachse
n_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf (2016)  
  
Renania de Nord-Westfalia  
 în general:  
 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf (2013)  
 în păduri: 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
leitfaden_wind_im_wald.pdf (2012)  
  
Renania-Palatinat  
 
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-
Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-
LUWG_2012.pdf.pdf 
 
Saarland:  
 
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf (2013)  
 Saxonia-Anhalt:  
 http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf(2016) 
 
Saxonia-Anhalt  
https://mule.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU
/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181
126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefr
ei.pdf 
 
 Schleswig-Holstein: 
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf (2008)  
  

http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf


 

Orientări ale CE privind proiectele de energie eoliană și legislația UE privind natura 328  

Turingia:  
 
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 
(2015)  
  
Altele: BfN – în păduri: 
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf (2011)  
NLT:  
 
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 
(2014)  
  

Germania  SM    Arbeitshilfe Mopsfledermaus 
Untersuchungs- und 
Bewertungsrahmen 
für die Genehmigung von 
Windenergieanlagen (2018) 

https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_
23_LfU 
 

Germania  SM    Leitfaden zur Beachtung 
artenschutzrechtlicher Belange 
beim Ausbau der 
Windenergienutzung im Saarland 

http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf 
  

Germania  SM    Raportul Grupului de lucru 
internațional (IWG) privind 
turbinele eoliene și populațiile de 
lilieci (2017) 

http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf  

Germania  SM    Empfehlungen zur 
Berucksichtigung tieroklogischer 
Belange bei 
Windenergieplanungen in 
Schleswig-Holstein (2008) 

http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf 
  

Germania  SM    Arbeitshilfe zur Berucksichtigung 
des Fledermasusschutzes bei der 
Genehmigung von 
Windenergieanlagen (WEA) in 
Turingen (2015) 

https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 
  
 
  

Germania  SM    Windkraft uber Wald (2011)  http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf  

Germania  SM     http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 

Ungaria P SM N N N   

https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
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Irlanda  P SM N D N Bat Conservation Ireland Wind 
Turbine/Wind Farm Development 
Bat Survey Guidelines (2012) 

http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIrela
nd%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelin
es%20Version%202%208.pdf (2012) 

Italia  P SM N N N   

Letonia P SM N N N   

Lituania P SM D  D   

Luxemburg P SM N N N  NU 

Malta P SM N N N   

Țările de Jos P SM N D N  http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-
ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-
land/milieu-en-omgeving/vleermuizen(2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%2
0vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf (2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting
%20-
%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%
20in%20the%20Netherlands%20%28NL%29.pdf (2013) 

Polonia P SM N D (orientările 
ONG-urilor 
din 2009 nu 
au fost 
actualizate, 
proiecte de 
orientări 
oficiale 
recomandate 
de ONG-uri) 

N 
(proiect
e de 
orientări 
oficiale 
care nu 
au fost 
încă 
acceptat
e în 
mod 
oficial, 
dar care 
sunt 
utilizate 
frecvent
) 

Ytyczne dotyczace oceny 
oddzilywania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (2013) 

http://www.ansee.pl/wp-
content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_odd
zialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf  

  SM    Orientări provizorii poloneze 
privind evaluarea impactului 
parcurilor eoliene asupra liliecilor 

http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/
Guidelines_Poland.doc 
  

Portugalia P SM   D Diretrizes para a consideração de 
morcegos em programas de 
monitorização de Parques Eólicos 
em Portugal continental (2017)  

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs
/Mam/morc/morc-recom-p-eolic (2008) 
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resou
rce/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-
eolicos-out2017.pdf  

http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
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 Se așteaptă aprobarea de către autorități a proiectului unei 
noi versiuni (2017) 

România P SM N D N Cea de a 18-a reuniune a 
Comitetului consultativ (2013) 

http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2 
 

Slovacia P SM N N N   

Suedia P SM N N N   

Regatul Unit  P SM N D D Liliecii și turbinele eoliene onshore 
(Bats and Onshore Wind 
Turbines), orientări provizorii 
(2014) 

http://publications.naturalengland.org.uk/file/612294166629
5808 
  

  SM    Liliecii și turbinele eoliene 
onshore – Studiu, evaluare și 
atenuare (2019)  

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-
01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf 

  SM    Renewable Energy Planning 
Guidance Note 3 (Cornwall) 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-
Wind-V2-June-2013-cover.pdf 

  SM    Abordare recomandată în ceea ce 
privește liliecii și turbinele eoliene 
individuale de mică putere în 
Cornwall 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-
guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-
March-2011.pdf 

  SM    Ceredigion https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.
cfm?mediaid=52666 (2015) 

Algeria R MENA N N N   

Andorra R OCDE N N N   

Armenia R OCDE N N N   

Azerbaidjan R OCDE N N N   

Belarus R OCDE N N N   

Bosnia și 
Herțegovina 

R OCDE N N N   

Sfântul 
Scaun 

R OCDE N N N   

Iran  R MENA N N N   

Irak R MENA N N N   

Iordania R MENA N N N   

Kazahstan R MENA N N N   

Kuweit R MENA N N N   

Liban R MENA N N N   

Libia R MENA N N N   

Liechtenstein R OCDE N N N   

Maroc R MENA N N N   

Teritoriile 
Autonome 
ale Palestinei 

R MENA N N N   

Federația 
Rusă 

R OCDE N N N   

http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
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Arabia 
Saudită 

R MENA N N N   

Serbia R CC N N D 
(capitolu
l 
referitor 
la 
parcuri 
eoliene 
din 
cadrul 
orientări
lor 
național
e privind 
evaluar
ea 
impactul
ui 
asupra 
mediului 
în ceea 
ce 
privește 
liliecii) 

Liliecii și evaluarea impactului 
asupra mediului  

http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocij
e2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web
_lq.pdf (2011) 

Spania  R SM N D N Raportul Grupului de lucru 
internațional (IWG) privind 
turbinele eoliene și populațiile de 
lilieci 

http://secemu.org/wp-
content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_re
d.pdf (2013) 

Siria R MENA N N N   

Tunisia R MENA N N N   

Austria R SM N N N   

Grecia R SM N N N   

Turcia R CC N N N   

* MENA: Orientul Mijlociu și Africa de Nord. 

Tabelul 9-3 Document național de orientare utilizat pentru evaluarea efectelor semnificative ale proiectelor de energie eoliană asupra păsărilor 

Țări Titlu Amplasare 

Finlanda Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

Ungaria Szélenergia és természetvédelem http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Taj/Szélenergia_és_tv_08.pdf 

Regatul Unit Energia eoliană onshore https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/onshore-wind energy 

http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
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Regatul Unit Bird Collision Avoidance: Empirical evidence 
and impact assessment (Evitarea coliziunilor 
păsărilor: Dovezi empirice și evaluarea 
impactului) 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_614_FINAL_WEB.pdf 

 

  



 

Orientări ale CE privind proiectele de energie eoliană și legislația UE privind natura 333  

Tabelul 9-4 Document național de orientare utilizat pentru evaluarea efectelor semnificative ale proiectelor de energie eoliană asupra mamiferelor marine 

Țări Titlu Amplasare 

Finlanda Tuulivoimarakentamisen suunnittelu http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 

Germania Konzept für den Schutz der Schweinswale vor 
Schallbelastungen bei der Errichtung von 
Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee 
(Schallschutzkonzept) 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/awz/Dokumente/schallschutzkonzept_BMU.pdf 

Țările de Jos Kader Ecologie en Cumulatie – 2018 
Ondertitel: Cumulatieve effecten van aanleg van 
windparken op zee op 
bruinvissen 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/157579/kader_ecologie_en_cumulatie_-
_2018_cumulatieve_effecten_van_aanleg_van_windparken_op_zee_op_bruinvis.pdf 

Țările de Jos Cumulatieve effecten van impulsief 
onderwatergeluid op zeezoogdieren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/123302/kader_ecologie_en_cumulatie_t_b_v_uitrol_wi
ndenergie_op_zee_deelrapport_b_-_bijlage_tno-onderzoek_cu.pdf 

Regatul Unit Protocolul statutar al agenției de conservare a 
naturii vizând reducerea la minimum a riscului 
de rănire a mamiferelor marine din cauza 
zgomotului produs de instalare pilonilor 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Piling%20protocol_August%202010.pdf 

Regatul Unit Orientările JNCC vizând reducerea la minimum 
a riscului de rănire a mamiferelor marine din 
cauza utilizării explozivilor 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Explosives%20Guidelines_August%202010.pdf 

Regatul Unit Recomandări generale privind dezvoltarea 
surselor de energie regenerabilă în mediul 
marin 

https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/marine-renewables/general-advice-marine 
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APENDICELE F – MORTALITATEA PROVOCATĂ DE COLIZIUNI ÎN RÂNDUL LILIECILOR 

Tabelul 9-5 Prevalența speciilor menționate în anexa II (caractere aldine) în înregistrările privind mortalitatea la nivelul 
Europei (din 9 354 de victime înregistrate în perioada 2003-2017).  

Ordin/familie Denumire comună Specie (EUNIS) Numărul victimelor 
raportate 

Chiroptera: Miniopteridae Liliacul comun cu aripi 
îndoite al lui Schreiber 

Miniopterus schreibersii 11 

Chiroptera: Pteropodidae Liliacul egiptean frugivor Rousettus aegyptiacus 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Liliacul cu potcoavă al lui 
Blasius 

Rhinolophus blasii 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Liliacul mediteraneean cu 
potcoavă 

Rhinolophus euryale 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Liliacul mare cu potcoavă Rhinolophus 
ferrumequinum 

2 

Chiroptera: Rhinolophidae  Liliacul mic cu potcoavă Rhinolophus hipposideros 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Liliacul cu potcoavă al lui 
Mehely 

Rhinolophus mehelyi 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Barbastelle Barbastella barbastellus 5 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Liliacul lui Bechstein Myotis bechsteinii 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Liliacul mic cu urechi de 
șoarece 

Myotis blythii 7 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Liliacul cu degete alungite Myotis capaccinii 0 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Liliacul de iaz Myotis dasycneme 3 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Liliacul lui Geoffroy Myotis emarginatus 4 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Liliacul mare cu urechi de 
șoarece 

Myotis myotis 7 

 

În mod colectiv, aceștia reprezintă mai puțin de 0,5 % din numărul accidentelor înregistrate ale căror victime sunt liliecii 

(constatate atât accidental, cât și în timpul studiilor de monitorizare post-construcție derulate în perioada 2003-sfârșitul 

anului 2017). Documentul sursă179 prevede faptul că aceste cifre nu reflectă „în niciun caz amploarea reală a ratei 

mortalității în rândul liliecilor la locația turbinelor eoliene”, deoarece „se bazează exclusiv pe cazurile de deces raportate 

membrilor IWG EUROBATS și nu pe rata efectivă a mortalității, calculată având în vedere diverse surse de eroare, cum 

ar fi efortul de studiu, îndepărtarea carcaselor animalelor de pradă/necrofage, eficiența cercetătorilor și ponderea ariei 

efectiv cercetate”. În afară de aceasta, speciile menționate în anexa II sunt, în mod evident, mai puțin expuse riscului 

prezentat de turbinele eoliene decât o serie de alte specii. 

  

                                                      

179 Raportul celei de a 23-a reuniuni a Grupului de lucru internațional EUROBATS privind turbinele eoliene și liliecii, 
prezentat Comitetului consultativ: 
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf. 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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Tabelul 9-6 Ponderea accidentelor ale căror victime sunt liliecii, înregistrate în cadrul proiectelor de energie eoliană la nivel 
european, în funcție de specie. 

Specia* Ponderea accidentelor la locația parcurilor eoliene din 
Europa 

Pipistrellus pipistrellus 24 % 

Nyctalus noctula 16 % 

Pipistrellus nathusii 17 % 

Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus 5 % 

Nyctalus leisleri 8 % 

Pipistrellus spp. 7 % 

Pipistrellus kuhlii 5 % 

Hypsugo savi 4 % 

Pipistrellus pygmaeus  5 % 

*Speciile enumerate reprezintă peste 90 % din numărul victimelor accidentelor înregistrate la locația parcurilor eoliene în 

Europa, în perioada 2003-2017 (procentele exclud situațiile în care nu s-a realizat nicio identificare). Nicio altă specie nu 

depășește 5 % din numărul victimelor înregistrate. Toate speciile sunt menționate în anexa IV, care prevede „Toate 

speciile” Microchiroptera. Niciuna dintre aceste specii nu este menționată în anexa II la Directiva privind habitatele. 

Sursă: Raportul Grupului de lucru internațional EUROBATS privind turbinele eoliene și liliecii, prezentat în cadrul celei de 

a 23-a reuniuni a Comitetului consultativ 

(https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-

AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf) 

 

 

 

 

 

 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf

