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1. PREEVALUAREA ȘI EVALUAREA CORESPUNZĂTOARE: ABORDĂRI, METODE, EXEMPLE DIN 
STATELE MEMBRE 

1.1 Informații și instrumente practice pentru a sprijini preevaluarea și evaluările 

corespunzătoare (AA) 

Germania – Sistemul de baze de date și de informații al Agenției Federale pentru 

Conservarea Naturii (BfN) pentru evaluările corespunzătoare 

Informațiile necesare privind potențialele efecte negative pentru aproape toate tipurile de 
proiecte și planuri sunt furnizate în sistemul de informații FFH-VP-Info al Agenției Federale 
pentru Conservarea Naturii. În plus, FFH-VP-Info găzduiește o bază de date cuprinzătoare 
cuprinzând posibile impacturi și efecte în ceea ce privește anumite tipuri de habitate și specii, 
care poate fi utilizată pentru preevaluare și evaluările corespunzătoare. http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Page.jsp. 

I. Obiectivele și funcțiile FFH-VP-Info 

Principalul obiectiv al FFH-VP-Info este de a funcționa ca o platformă centrală care furnizează 
informații privind factorii de impact care trebuie luați în considerare pentru preevaluarea 
(etapa 1) și evaluările corespunzătoare (etapa 2) ale planurilor sau proiectelor, precum și de 
a furniza informații cu privire la efectele potențiale ale impactului asupra habitatelor și 
speciilor specifice în conformitate cu Directiva Habitate și cu Directiva Păsări. 

Accesul de tip nr. 1 (tipuri de proiecte, planuri, factori de impact) intenționează să sprijine 
inițiatorii și dezvoltatorii de proiecte prin furnizarea unei sinteze a tuturor factorilor de impact 
pe care trebuie să îi ia în considerare. 

Accesul de tip nr. 2 (habitate, specii) permite anchete aprofundate cu privire la efectele specifice 
ale unui factor de impact asupra habitatelor sau speciilor care ar putea fi de interes pentru proiect. 

Informațiile suplimentare includ un glosar, literatura citată, date privind mobilitatea și spațiile 
vitale ale speciilor. 

În general, FFH-VP-Info urmărește să furnizeze cele mai bune cunoștințe științifice, facilitând 
evaluările experților și analiza acestora de către autoritățile care acordă autorizațiile. Deși 
integralitatea și exactitatea evaluărilor sunt importante pentru a garanta siguranța juridică, 
perioada de timp, eforturile financiare și personale depuse pot fi menținute la un nivel 
rezonabil de ambele părți prin asigurarea unui acces facil la informațiile relevante. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel (introducerea FFH-VP-Info) 

II. Instrument de preevaluare a tipurilor de proiecte și a planurilor, precum și a posibilelor 

efecte ale acestora 

Instrumentul de preevaluare furnizează date referitoare la aproximativ 140 de tipuri de 
proiecte atribuite unui număr de 19 grupuri. Acesta include o estimare a relevanței posibile 
în ceea ce privește 36 de factori de impact diferiți. Relevanța este indicată prin numere: 

0 = în mod normal nu este relevant (se pot aplica excepții) 

1 = potențial relevant 

2 = în mod obișnuit/în general relevant 

Pentru fiecare tip de proiect sunt disponibile o listă de verificare și un raport, cu scurte 
explicații individuale cu privire la ratingurile de relevanță ale factorilor de impact. Pentru 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel
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fiecare factor de impact, o pagină explicativă este legată de o scurtă definiție și descrieri 
detaliate ale efectelor potențiale ale factorului respectiv (a se vedea mai jos). 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen (introducere proiecte) 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start (bază de date proiecte) 

 

III. Bază de date și fișe tehnice privind habitatele și speciile din Directiva Habitate și din 

Directiva Păsări 

Acesta constituie elementul central al sistemului de informații. El oferă informații detaliate 
privind sensibilitatea și efectele potențiale ale factorilor de impact pentru aproape toate 

 habitatele germane din anexa I la Directiva Habitate => http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Lrt.jsp 

 speciile germane din anexa II la Directiva Habitate => http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp  

 speciile de păsări germane din anexa I și de la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 
Păsări => http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp  

Odată ce subiectul este ales, relevanța diferiților factori de impact în ceea ce privește un 
anumit habitat sau o anumită specie este afișată într-un tabel. Selectarea unui subiect/efect 
conduce la informații suplimentare, care sunt furnizate în 5 categorii:  

1. Sensibilitate/efecte posibile (cele mai bune cunoștințe științifice privind sensibilitatea 
habitatelor și a speciilor și efectele posibile pentru toți cei 36 de factori de impact); 

2. Capacitatea de regenerare (informații privind autoregenerarea naturală); 

3. Metode stabilite pentru evaluarea impacturilor (sugestii, referințe și observații cu privire la 
parametri, criterii sau metode de realizare a prognozelor privind impacturile și efectele); 

4. Praguri ale importanței și informații pentru preevaluare (exemple, valori orientative, 
praguri pentru efectele relevante); 

5. Praguri ale importanței și recomandări pentru evaluarea corespunzătoare (exemple, 
valori orientative, praguri pentru efectele negative semnificative). 

Atunci când se selectează în continuare efectele unui factor de impact, una sau mai multe pagini 
se deschid pentru a afișa extrase din observații științifice, din cunoștințe de specialitate și din 
estimările cuprinse în baza de date. Există posibilitatea de a citi sau de a imprima rapoarte 
selective sau cuprinzătoare ale acestor date. 

Ratingurile de relevanță se bazează pe surse științifice care au fost evaluate și extrase. În cazul în 
care aceste surse nu sunt disponibile, ratingurile sunt sugestii de orientare, comparabile cu 
ratingurile de relevanță pentru tipurile de proiecte.  

Sursele care au fost utilizate sunt marcate în ceea ce privește calitatea lor științifică și/sau 
specificitatea lor. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraumarten (introducere habitate/specii) 

IV. Definirea și descrierea a 36 de factori de impact  

Baza de cunoștințe privind 36 de factori de impact atribuiți unui număr de 9 grupuri, cu 
definiții specifice și descrieri detaliate ale posibilelor efecte asupra habitatelor și speciilor. 
Acești factori de impact reprezintă legătura comună dintre proiecte și habitate/specii. Ei pot 
fi, de asemenea, citiți sau imprimați sub formă de rapoarte. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren (introducere factori de impact) 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraum_arten
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren
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=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp (bază de date factori de impact) 

V. Informații suplimentare 

Până în prezent, informațiile suplimentare includ o bibliografie a literaturii de specialitate 
citate în sistem, un glosar și linkuri care conțin, de exemplu, un sistem de cartografiere web a 
siturilor Natura 2000 din Germania. În viitor, sistemul poate servi drept platformă pentru 
prezentarea de informații suplimentare privind evaluarea impactului și a efectelor, în măsura 
în care acest lucru este adecvat la nivel federal. 

 

Irlanda – AA GeoTool – Informații pentru preevaluare și evaluarea corespunzătoare  

Aplicația AA GeoTool sprijină procesul de colectare a datelor în timpul preevaluării (etapa 1) și 
al evaluării corespunzătoare (etapa 2). Agenția pentru Protecția Mediului (Environmental 
Protection Agency – EPAE) și Serviciul național pentru parcuri și faună sălbatică (National Parks 
and Wildlife Service – NPWS) au colaborat pentru dezvoltarea AA GeoTool. Aplicația utilizează 
date direct de la un serviciu web furnizat de NPWS. Datele sunt actualizate periodic, iar 
evaluările se bazează pe cele mai recente informații disponibile. 

Instrumentul AA GeoTool permite utilizatorului să selecteze un punct de pe hartă și apoi să caute 
ASC și APS pe o distanță definită/în amonte/în aval față de punctul respectiv. Distanța selectată 
de utilizator depinde de nivelul potențialului impact al unui plan sau proiect asupra mediului.  

Informațiile colectate pentru fiecare sit Natura 2000 situat în raza selectată includ următoarele: 

1. tipul sitului, de exemplu ASC sau APS; 

2. codul unic al sitului; 

3. denumirea sitului; 

4. distanța dintre sit și punctul de plecare selectat de utilizator; 

5. direcția de căutare selectată de utilizator; 

6. lista intereselor eligibile pentru fiecare sit; 

7. link URL către obiectivele de conservare pentru fiecare sit. 

Link către AA GeoTool: https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool 

Informații suplimentare cu privire la anumite situri Natura 2000 sunt disponibile pe site-ul web 
al NPWS: http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp și, de asemenea, 
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default 

 

Țările de Jos – Instrumente și orientări pentru evaluarea corespunzătoare 

În Țările de Jos este disponibil1 un „planificator de rute pentru luarea în considerare a naturii 
protejate în autorizațiile de mediu”, care contribuie la adoptarea tuturor măsurilor necesare în acest 
proces. Acest planificator de rute este destinat solicitantului unei autorizații de mediu în cazul în care 
este necesară o verificare în materie de natură. El este destinat, de asemenea, autorității 
competente implicate în prelucrarea unei cereri de autorizație de mediu, și anume municipalității și 
provinciei. Acest planificator de rute descrie etapele procedurale care sunt necesare în cazul în care 
o evaluare a speciilor protejate sau a siturilor Natura 2000 protejate face parte din procedura de 
obținere a unei autorizații de mediu. Planificatorul de rute îi ajută pe solicitanți și pe practicieni cu 
întrebări precum „Cum știu dacă este necesară o evaluare ecologică?”, „În ce fază ar trebui să fie 

                                                           
1 https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp
https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool
http://www.npws.ie/
http://www.npws.ie/
http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default
https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx
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disponibile datele ecologice?” și „Cât durează procedura?”. 

Există, de asemenea, un instrument de estimare a posibilelor impacturi asupra speciilor și 
tipurilor de habitate din siturile Natura 2000 (dar nu asupra integrității sitului ca atare). 
Indicatorul referitor la impact „Natura 2000 – condiții prealabile ecologice și factori 
perturbatori” este un instrument pentru dezvoltatori, emitenți de autorizații și creatori de 
planuri care trebuie să se ocupe de activități în zonele Natura 2000 sau în apropierea acestora. 
Indicatorul referitor la efecte este un instrument cu ajutorul căruia pot fi explorate posibilele 
efecte dăunătoare ca urmare a activității și a planurilor. Indicatorul referitor la efecte oferă 
informații cu privire la sensibilitatea speciilor și a tipurilor de habitate pentru cei mai frecvenți 
factori perturbatori. Aceste informații sunt generice: pentru a stabili dacă o activitate este 
dăunătoare în practică, trebuie efectuate cercetări suplimentare.  

Site-ul web conține, de asemenea, orientări privind importanța2, elaborate în 2010, care oferă 
recomandări pentru evaluarea importanței impactului asupra siturilor Natura 2000. Se pornește 
de la premisa că, în cazul în care, în urma unei intervenții, suprafața habitatului, numărul de 
exemplare ale unei specii sau calitatea unui habitat vor fi mai mici decât cele menționate în 
obiectivele de conservare, pot exista consecințe semnificative. Cu toate acestea, caracteristicile 
specifice activității sau circumstanțele specifice zonei pot face ca, în ciuda scăderii, să nu existe 
consecințe semnificative. Prin urmare, o analiză detaliată la nivel de sit poate conduce la o 
concluzie diferită, care este descrisă în orientări.  

În plus, există orientări specifice pentru proiectele cu posibile efecte ale azotului. În ceea ce 
privește depunerile de azot, pentru Țările de Jos a fost dezvoltat un sistem complex care ia în 
considerare impacturile cumulative (exclusiv) ale azotului din surse diferite. 

Referitor la proiectele naționale, o „bancă de date privind autorizațiile” furnizează toate 
informațiile relevante, decizia și, începând cu 1.1.2017, și evaluările corespunzătoare complete 
pentru autorizațiile legate de punerea în aplicare a legii privind conservarea naturii. 

 

1.2 Orientări pentru evaluare 

Austria – Orientări pentru evaluarea infrastructurii de transport 

Asociația pentru cercetare în domeniul rutier, feroviar și al transporturilor din Austria 
(www.fsv.at) a elaborat orientări, așa-numitele „RVS”3. Ministerul Transporturilor, Inovării și 
Tehnologiei din Austria pentru autostrăzi și șosele a făcut ca aceste orientări să fie obligatorii 
pentru ASFINAG (compania națională de drumuri publice) – și să facă parte din „regulile jocului” 
și pentru alte proiecte. Acestea descriu, printre altele, modul în care trebuie concepute 
procesele de planificare și metodele care ar trebui utilizate pentru a lua în mod suficient în 
considerare diferitele cerințe de mediu. Aceste orientări conțin, de exemplu, recomandări sau 
acorduri privind pragurile, descrieri ale metodelor de colectare sau definiții ale termenilor 
tehnici. În ceea ce privește protecția naturii – în special Natura 2000 și cerințele UE în materie 
de protecție a speciilor – un document RVS specific a fost elaborat și publicat în 2015 („Evaluarea 
conservării speciilor în cadrul proiectelor de infrastructură”, RVS 04.03.13). Teme precum 
definirea unei tulburări semnificative pentru o populație sau o zonă Natura 2000 sunt abordate 
într-un mod pe care utilizatorii – birourile de planificare a proiectelor și autoritățile de evaluare 
a infrastructurii – îl pot înțelege în mod clar. 

                                                           
2 https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf.  
3 RVS = Orientări și reglementări privind planificarea, construcția și întreținerea drumurilor (RVS) www.fsv.at. 

 

http://www.fsv.at/
https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf
http://www.fsv.at/
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Belgia – Orientări pentru evaluarea acidifierii și a eutrofizării prin depuneri aeriene 

Există orientări privind impacturile precum „acidifierea prin depuneri aeriene” și „eutrofizarea 
prin depuneri aeriene”. Aceste metodologii sunt legate de activități precum agricultura 
intensivă, încălzirea industrială, procesele energetice și mobilitatea (depunerea de NOx și NH3). 
Pentru evaluarea acestor impacturi posibile, se promovează o abordare în doi pași. Pentru o 
primă preevaluare, este disponibil un instrument online interactiv pentru a stabili, printr-o 
analiză rapidă, dacă poate exista un posibil impact. În cazul în care scanarea rapidă a depunerilor 
dă undă verde, nu se preconizează niciun posibil impact dăunător. În cazul în care instrumentul 
afișează o lumină roșie, acest lucru înseamnă că ar putea exista un impact dăunător care trebuie 
examinat mai îndeaproape printr-o evaluare corespunzătoare 
(https://www.milieuinfo.be/voortoets/). 

 

Germania – Stabilirea unor praguri pentru determinarea efectelor negative semnificative 

În Germania, la fel ca și în alte țări, având în vedere nivelul ridicat de subiectivitate, a fost dificil 
să se evalueze importanța efectelor asupra caracteristicilor-țintă ale siturilor Natura 2000, lucru 
care reprezintă nucleul unei evaluări corespunzătoare. Drept urmare, de multe ori autoritățile 
competente nu au avut certitudinea științifică rezonabilă necesară pentru a-și susține deciziile 
privind autorizarea unui plan sau a unui proiect. 

Pentru a soluționa această problemă și pentru a asigura o mai mare uniformitate și coerență a 
evaluării importanței impactului în practică, Agenția federală germană pentru protecția naturii 
(BfN) a comandat un proiect de cercetare în vederea elaborării unor norme și convenții testate 
din punct de vedere științific pentru evaluarea importanței efectelor asupra tuturor tipurilor de 
habitate și specii enumerate în Directiva Păsări și în Directiva Habitate care sunt prezente în 
Germania. Documentul de orientare rezultat a fost publicat în 2007 (Lambrecht și Trautner 
2007). 

A: Contextul și statutul standardelor 

Pe baza hotărârii CJUE în cauza Waddenzee, cea mai înaltă instanță administrativă națională din 
Germania (BVerwG) a ajuns la concluzia că o pierdere a habitatului care face parte din 
obiectivele de conservare ale unui sit Natura 2000 ar trebui, în general, să fie considerată un 
efect negativ semnificativ asupra integrității sitului. De asemenea, hotărârea CJUE privind cauza 
Galway din 11.4.2013 (C-258/11) arată în mod clar că este necesară o protecție strictă a 
habitatelor din siturile Natura 2000 și că inclusiv pierderile mici ar putea fi evaluate ca fiind 
semnificative în anumite condiții. 

Pentru a face față în mod adecvat pierderilor relativ mici, standardele Lambrecht și Trautner 
(2007) oferă niveluri orientative ale importanței. Aceste standarde au fost elaborate prin 
proiecte de cercetare și dezvoltare științifică și apoi discutate și evaluate printr-o amplă 
procedură la care au luat parte experți și care s-a derulat pe o perioadă de șase ani. În prezent, 
acestea sunt general acceptate și convenite, recomandate în orientări, examinate în mod oficial 
și periodic de instanțele administrative și utilizate pe scară largă în evaluări corespunzătoare de 
orice tip. 

B: Conceptul standardelor 

Standardul pornește de la premisa că, în general, o pierdere permanentă a tipurilor de habitate 
și a habitatelor speciilor care fac parte din obiectivele de conservare ale unui sit Natura 2000 ar 
trebui considerată un efect negativ semnificativ asupra integrității sitului. În schimb, un anumit 
nivel de declin ar putea fi tratat ca fiind nesemnificativ pentru unele tipuri de habitate și specii, 
în anumite condiții. 

https://www.milieuinfo.be/voortoets/


 

8 
 

Orientările prezintă criterii și praguri convenite în mod științific pentru determinarea 
importanței, bazate pe aspecte calitative și funcționale, precum și pe criterii cantitative. Pentru 
ca un impact să fie considerat nesemnificativ, trebuie îndeplinite toate condițiile următoare: 

A. Să nu fie afectată nicio funcție sau variantă importantă sau specială a habitatului. 
Caracteristicile specifice ale habitatului trebuie să rămână neschimbate; 

B. Să nu se depășească valorile orientative ale „pierderii cantitative – absolute a suprafeței” 
(definite pentru fiecare tip de habitat și pentru habitatele speciilor); 

C. Să nu se depășească o „pierdere relativă a suprafeței” de 1 % din suprafața totală a 
habitatului din sit; 

D. Efectele cumulate cu cele ale altor proiecte să nu depășească valorile de mai sus (B și C); 

E. De asemenea, efectele cumulate cu cele ale altor factori de impact să nu depășească valorile 
de mai sus. 

C: Elaborarea pragurilor de pierdere a habitatelor 

Au fost elaborate valori orientative pentru pierderile nesemnificative printr-o abordare specifică 
fiecărui habitat și specifică fiecărei specii, utilizându-se un set de criterii. Pragurile au fost 
definite luând în considerare vulnerabilitatea habitatelor, care a fost estimată pe baza a 3 criterii 
principale și a 4 criterii secundare: 

Criterii principale pentru tipurile de habitate: 

 suprafața ecologică minimă viabilă a habitatului; 

 suprafața medie a habitatului în siturile Natura 2000; 

 suprafața totală a habitatului în rețeaua Natura 2000; 

Criterii secundare: 

 raritatea/frecvența tipului de habitat; 

 statutul de habitat prioritar; 

 situația de amenințare a habitatului; 

 capacitatea de regenerare. 

Au fost definite cinci clase de vulnerabilitate pentru habitatele terestre și două clase de habitate 
marine (a se vedea tabelul 1), pe baza unei evaluări a fondului național de habitate din rețeaua 
Natura 2000.  

Ulterior, a fost stabilită o matrice care asociază clasele de vulnerabilitate cu 3 niveluri de 
pierdere relativă a suprafeței (nivelurile I, II și III), corespunzând unei pierderi relative de 1 %, 
0,5 % și 0,1 %. Pragurile de pierdere absolută tolerabilă a suprafeței pentru fiecare clasă de 
habitat au fost estimate pentru fiecare clasă de habitat și pentru fiecare nivel de pierdere 
relativă (a se vedea tabelul 1). 

Tabelul 1: Valorile orientative (VO) pentru pragurile absolute și relative ale pierderilor 
nesemnificative tolerabile ale habitatelor protejate din anexa 1 la Directiva Habitate  

În cazul 

unei 

Nivel Clase de valori orientative 

(praguri de pierdere cantitativă-absolută tolerabilă a habitatului) 

6a 6b 
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pierderi 

relative: 

1 2 3 4 5 Clasa marină 

specială 

 

< 1 % 

I. 

de bază 

VO 

0 m2 25 m2 50 m2 100 m2 250 m2 500 m2 0,5 ha 

< 0,5 % II. 

intermediare 

VO 

0 m2 125 m2 250 m2 500 m2 1 250 m2 2 500 m2 2,5 ha 

< 0,1 % III. 

superioare 

VO 

0 m2 250 m2 500 m2 1 000 m2 2 500 m2 5 000 m2 5 ha 

În practică, aceasta înseamnă că pentru 21 dintre cele 91 de tipuri de habitate prezente în 
Germania nu se poate accepta nicio pierdere, în timp ce pentru restul habitatelor o anumită 
pierdere poate fi considerată nesemnificativă, dacă nu se depășesc valorile orientative definite 
pentru fiecare habitat.  

Corelarea pierderii absolute de suprafață cu pierderea relativă implică faptul că o suprafață mai 
mare a habitatului va permite o pierdere absolută mai mare, atât timp cât aceasta reprezintă o 
proporție mai mică din suprafața afectată. Pentru stabilirea pragurilor, a fost luată în 
considerare suprafața viabilă minimă a habitatului. Valorile orientative pentru pierderea 
habitatului, definite pentru anumite tipuri de habitate din Germania prevăzute în anexa I, sunt 
prezentate în tabelul 2 de mai jos. 

Tabelul 2 Valori orientative pentru pierderea habitatului definite pentru anumite tipuri de 
habitate din Germania prevăzute în anexa I  

Cod Tip de habitat Valoare orientativă pentru pierderea 

habitatului 

(în m2) 

clasa Nivelul I Nivelul II Nivelul III 

În caz de 

pierdere  

 1 % 

În caz de 

pierdere  

 0,5 % 

În caz de 

pierdere  

 0,1 % 

9110 Păduri de fag Luzulo-Fagetum 5 250 1 250 2 500 

9130 Păduri de fag Asperulo-Fagetum 5 250 1 250 2 500 

9170 Păduri de stejar și carpen 4 100 500 1 000 

91E0* Pădure aluvionară 4 100 500 1 000 

6510 Fânețe de joasă altitudine 4 100 500 1 000 

4030 Pajiști uscate europene 3 50 250 500 

6430 Liziere de ierburi înalte hidrofile 3 50 250 500 

6120* Pajiști calcaroase din nisipuri 

xerice 

2 25 125 250 
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7110* Turbării active 1 0 0 0 

7220* Izvoare petrifiante cu formare 

de travertin 

1 0 0 0 

C. Praguri pentru pierderea habitatelor speciilor de animale 

Dezvoltarea de pierderi tolerabile ale habitatelor speciilor protejate s-a bazat în principal pe 
dimensiunea tipică a habitatelor speciilor și pe o analiză a literaturii de specialitate, având în 
vedere spațiile vitale, dimensiunea teritoriilor și mobilitatea exemplarelor și a categoriilor de 
populații. Speciile au fost grupate în 8 clase de spații vitale medii care au fost definite (în 
conformitate cu Bink 1992) ca fiind: < 1 ha, 4 ha, 16 ha, 64 ha, 260 ha, 10 km2, 40 km2, 160 km2. 

„Valorile orientative” pentru nivelurile importanței au fost apoi stabilite ca 1/100 sau 1/1 000 
din valoarea clasei, în funcție de alegerea clasei specifice pentru exemplare sau, respectiv, 
pentru populații. În ceea ce privește valorile orientative, trebuie luată în considerare, de 
asemenea, o combinație de niveluri relative și absolute pentru pierderi. 

În plus, utilizarea specifică a habitatului unei specii trebuie să fie luată în considerare pentru a 
stabili pentru ce părți ale habitatelor pot fi utilizate valorile orientative. Pentru speciile puternic 
amenințate, nu se indică nicio valoare orientativă; și anume, pragul pentru un impact 
semnificativ este considerat a fi orice valoare mai mare decât zero. 

În ceea ce privește 16 dintre cele 53 de specii din anexa II și pentru 20 dintre cele 98 de specii 
menționate în Directiva Păsări nu există valori prag. Cu alte cuvinte, este probabil să nu se 
accepte niciun fel de pierdere. Toate aceste concluzii/cifre/praguri au exclusiv un scop 
orientativ. Aceasta înseamnă că este necesară în continuare o abordare de la caz la caz pentru 
fiecare evaluare corespunzătoare.  

D: Avantajele standardelor 

De la publicarea sa, ghidul a fost testat cu succes în instanțele din Germania și în prezent se 
aplică în întreaga țară. Pe baza experienței de peste zece ani, pot fi identificate mai multe 
avantaje ale acestei abordări: 

 Mai multă transparență și obiectivitate, un cadru clar de evaluare pentru evaluarea efectelor 
negative semnificative asupra integrității. 

 Normele pentru evaluarea corespunzătoare sunt clare pentru toți (inițiator, autoritatea 
competentă în materie de consultanță, autoritatea de conservare a naturii, 
judecători/instanțe și public). 

 Standardele garantează calitatea evaluărilor. 

 Abordarea ar putea fi utilă și pentru alte impacturi (în ceea ce privește pierderile treptate). 

 Oferă mai multă securitate juridică și în materie de planificare. 

Pentru mai multe informații privind dezvoltarea sau utilizarea în practică și jurisprudență, a se 
vedea: 

Lambrecht H., Trautner J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen 
zurBestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP — Endbericht zum Teil 
Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. (Sistem informatic specializat și norme specializate 
pentru evaluarea importanței în cadrul evaluării corespunzătoare – Raport final, partea Norme 
specializate, stadiu final iunie 2007. În limba germană.) 
https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html 

Bernotat, D. (2013): Appropriate Assessment: Standards of significance for more planning 
certainty. Presentation on Jaspers seminar on nature protection (Evaluarea corespunzătoare: 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html
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Standarde ale importanței pentru o mai mare securitate în materie de planificare. Prezentare 
privind protecția naturii în cadrul seminarului Jaspers), Bruxelles, 10.4.2013. 
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessme
nt%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2. 

 

Germania – Criterii de evaluare a mortalității animalelor sălbatice în contextul proiectelor și 

al operațiunilor 

Între 2008 și 2016, în Germania a fost elaborat un sistem de clasificare a importanței mortalității 
antropice la nivel de specie. Acest sistem ține seama de parametrii legați de biologia populației 
și de stadiul de conservare a naturii.  

În primul rând, a fost elaborat un indice al sensibilității biologiei populației (PSI) pe baza unor 
parametri precum rata mortalității, longevitatea, vârsta primei reproduceri, rata de 
reproducere, dimensiunea populației naționale și tendința de evoluție a populației. Pentru 
majoritatea parametrilor, valorile măsurate au fost transpuse într-un sistem de punctare care 
reflectă vulnerabilitatea la mortalitatea antropică începând cu o vulnerabilitate ridicată 
(1 punct) până la o vulnerabilitate scăzută (9 puncte).  

A fost creat, de asemenea, un indice al valorii de conservare (NWI). Acest indice ia în 
considerare parametri precum „statutul pe lista roșie națională”, „abundența în Germania”, 
„starea populației” (în conformitate cu sistemul Natura 2000) și „responsabilitatea națională 
pentru specia respectivă”.  

Pentru a contribui la efectuarea de evaluări specifice fiecărei specii, ambii indici (PSI și NWI) au 
fost agregați într-o matrice care a condus la un indice al sensibilității la mortalitate (MGI). Acest 
indice facilitează evaluarea pierderii unui individ la nivelul întregii populații. El permite să se 
determine, pentru fiecare specie (în funcție de cât de rare, amenințate și sensibile sunt acestea), 
dacă pierderea a doar câteva exemplare trebuie considerată semnificativă în contextul 
evaluărilor. De asemenea, MGI permite identificarea speciilor abundente care nu necesită o 
analiză mai detaliată în ceea ce privește riscul de mortalitate legat de proiect, cel puțin atunci 
când sunt vizate doar câteva exemplare. 

Pe lângă indici, autoritățile au elaborat, de asemenea, instrucțiuni privind modul de aplicare a 
MGI în cadrul planificării și al evaluării impactului. În procesele de planificare și de autorizare, 
riscurile de coliziune sau de mortalitate trebuie luate în considerare în funcție de proiect. De 
exemplu, riscul de mortalitate a păsărilor cauzat de turbinele eoliene, liniile de alimentare cu 
energie electrică (coliziune și electrocutare) și rutele de trafic (drumuri și căi ferate) nu diferă 
doar de la o specie la alta, ci poate depinde și de tipul de proiect. Același lucru este valabil și 
pentru lilieci. 

Prin urmare, în a doua etapă, pentru fiecare specie, riscul de mortalitate legat de anumite tipuri 
de proiecte a fost împărțit în patru clase pentru păsări (coliziune la liniile de alimentare cu 
energie electrică, electrocutare la stâlpi de medie tensiune, coliziune cu autoturisme și turbine 
eoliene) și în două clase pentru lilieci (coliziune cu autoturisme și turbine eoliene). Această 
evaluare se bazează pe o analiză amplă a literaturii de specialitate în ceea ce privește numărul 
de animale ucise de fiecare tip de proiect în Germania și în Europa, precum și pe cunoștințele 
referitoare la biologia și comportamentul speciilor (de exemplu, mobilitate, dimensiunea 
spațiului vital, altitudinea de zbor, comportamentul de zbor, manevrabilitatea, viteza de 
locomoție, dimensiunea corpului, anvergura aripilor sau vederea), pe estimări publicate ale 
experților (inclusiv orientări publicate la nivel național și internațional) și pe estimări proprii. La 
interpretarea statisticilor privind animalele moarte în urma diferitelor proiecte, a fost luată în 
considerare și abundența speciilor respective.  

http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
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Ulterior, riscul de mortalitate legat de anumite tipuri de proiecte a fost combinat cu 
sensibilitatea generală la mortalitate (MGI) sub forma unui indice de sensibilitate la mortalitate 
legat de anumite tipuri de proiecte (vMGI).  

Pentru a ilustra în continuare acest lucru, un „risc ridicat de coliziune” cu liniile de alimentare cu 
energie electrică, turbinele eoliene sau drumurile nu înseamnă în mod automat un „risc de 
mortalitate semnificativ mai mare” (în sensul legilor în materie de conservare) la speciile care 
prezintă o mortalitate naturală de 50-60 %. Exemple mai drastice sunt insectele (de exemplu, 
un număr mare de fluturi și libelule), care prezintă un risc ridicat de coliziune pe șosele, dar din 
care 100 % mor în mod natural în fiecare an. Aceste animale sunt adaptate la pierderi mari în 
întreaga lor autecologie (mortalitate naturală ridicată, longevitate scăzută, rată ridicată de 
reproducere, dimensiune mare a populației). Astfel, în cazul speciilor cu durată scurtă de viață, 
anumite riscuri de mortalitate antropică rezultate din infrastructură sunt mult mai puțin 
semnificative decât în cazul speciilor cu durată lungă de viață cu rate de mortalitate și 
reproducere naturale scăzute (strategi de tip k). Utilizând metoda MGI, aceste aspecte și 
diferențe autecologice sunt luate în considerare în evaluarea riscurilor de mortalitate specifice 
proiectului. 

În cele din urmă, fiecare caz în parte trebuie evaluat din punctul de vedere al conflictului 
potențial al proiectului cu numărul de exemplare din speciile afectate. În acest scop, se aplică 
un „risc specific constelației” (KSR). Evaluarea acestui risc se bazează pe informații specifice 
zonei și pe parametrii proiectului. 

Pe scurt, indicele de sensibilitate la mortalitate (MGI) nu poate înlocui evaluarea mortalității în 
fiecare caz în parte. În schimb, clasificările diferențiate contribuie la materializarea evaluării 
riscurilor de mortalitate, de exemplu în contextul Regulamentului privind atenuarea impactului 
(în temeiul Legii federale germane privind conservarea naturii) sau al dispozițiilor articolului 6 
(evaluare corespunzătoare) și al articolului 12 (protecția speciilor) din Directiva Habitate sau al 
dispozițiilor Directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător. Scopul metodei este de 
a oferi o modalitate standardizată de evaluare a impactului mortalității speciilor și, prin urmare, 
de a spori obiectivitatea și transparența evaluărilor impactului. 

BERNOTAT, D. ȘI DIERSCHKE, V. (2016): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität 

wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen. 3. Fassung – Stand 20.9.2016. 

– Leipzig (Bundesamt für Naturschutz), 460 S. 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html  

 

Italia. Orientările naționale privind evaluările efectuate în conformitate cu articolul 6 

alineatele (3) și (4) din Directiva Habitate 

Italia a publicat recent orientări naționale care descriu procedurile privind preevaluarea, 
evaluarea corespunzătoare și punerea în aplicare a derogărilor, în conformitate cu articolul 6 
alineatele (3)-(4) din Directiva Habitate. 

Documentul a fost elaborat de un grup de lucru format din reprezentanți ai autorităților 
naționale și regionale și ai administrațiilor publice competente în domeniul evaluării impactului. 
Acesta ține seama de sugestiile primite în cursul verificării adecvării și de actualizarea de către 
Comisie a orientărilor privind articolul 6. 

Orientările vizează armonizarea la nivel național a punerii în aplicare a articolului 6 
alineatele (3)-(4). Acestea promovează includerea în procedură a planurilor, programelor, 
proiectelor, intervențiilor și activităților (P/P/P/I/A), nu numai a planurilor și proiectelor. Este 
prevăzut un „format al preevaluării” pentru a asigura o abordare uniformă în această etapă și 
utilizarea unor criterii de evaluare standard la nivel național. De asemenea, a fost elaborat un 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html
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„format al dezvoltatorului” pentru prezentarea informațiilor relevante privind P/P/P/I/A. În ceea 
ce privește evaluarea corespunzătoare, orientările conțin specificații detaliate privind conținutul 
și informațiile care trebuie avute în vedere, dispoziții și elemente specifice pentru studiu și 
pentru analiza calitativă și cantitativă a importanței efectelor asupra siturilor Natura 2000.  

În ceea ce privește derogarea în temeiul articolului 6 alineatul (4), orientările abordează 
evaluarea soluțiilor alternative într-un capitol special. Orientările subliniază faptul că această 
evaluare rămâne în mod formal și în toate cazurile o condiție prealabilă pentru a permite 
procedura de derogare prevăzută la articolul 6 alineatul (4), deși se consideră că, în cadrul unei 
evaluări corespunzătoare, aceasta ar trebui să ofere, de asemenea, posibilitatea de a direcționa 
propunerea către soluții cu un impact mai redus asupra mediului.  

Orientările descriu, de asemenea, criteriile de verificare a motivelor cruciale de interes public 
major, metodele de identificare și punere în aplicare a măsurilor compensatorii adecvate, 
precum și clarificări referitoare la verificarea acestora și la procesul de notificare către Comisia 
Europeană prin completarea formularului corespunzător. În ceea ce privește măsurile 
compensatorii, sunt propuse rapoarte minime de compensare după cum urmează: rată de 2: 1 
pentru habitatele prioritare și/sau speciile de interes comunitar (valabil și pentru habitatele 
speciilor prioritare); rată de 1,5: 1 pentru habitatele și/sau speciile de interes comunitar (valabil 
și pentru habitatele speciilor); rată de 1: 1 pentru habitate, specii sau habitate de specii 
suplimentare. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf  

 

EVALUAREA IMPORTANȚEI EFECTELOR ASUPRA SITULUI NATURA 2000 

(PARTE DIN FORMATUL DE PREEVALUARE INCLUS ÎN ORIENTĂRILE NAȚIONALE DIN ITALIA)  

1. HABITATE DE INTERES COMUNITAR 

Habitate de interes comunitar (anexa I DH) vizate de propunere: 

 ........ 

 ........ 

Posibila pierdere a habitatelor de interes comunitar: 

- Codul habitatului: ................ 

- repetați pentru fiecare habitat în cauză 

□ Nu □ Da 

     □ Permanentă 

     □ Temporară 

 

Posibila fragmentare a habitatelor de interes comunitar: 

- Codul habitatului: ................ 

- repetați pentru fiecare habitat în cauză 

□ Nu □ Da 

     □ Permanentă 

     □ Temporară 

 

2. SPECIILE ȘI HABITATUL SPECIILOR DE INTERES COMUNITAR 

Speciile de interes comunitar (anexa II DH și articolul 4 DP) vizate de propunere: 

 ........ 

 ........ 

Posibila perturbare a speciilor de interes comunitar: □ Nu □ Da 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf
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-  Specia: ……………………………………………………………… 

- repetați pentru fiecare specie în cauză 

     □ Permanentă 

     □ Temporară 

 

Posibila pierdere directă/indirectă a speciilor de interes 
comunitar (repetați pentru fiecare specie în cauză): 

-  Specia: ……………………………………………………………… 

- Numărul de exemplare, perechi,... din formularul-tip 

□ Nu □ Da 

Estimarea (nr. de 
exemplare, 
perechi...) pierderii  

Posibila pierdere/fragmentare a habitatelor speciilor: 

- Specia: ………………………………………………………………..... 

- Tipul de habitat al speciei: 

........................................................................................ 

- (repetați pentru fiecare habitat al speciei în cauză) 

□ Nu □ Da 

     □ Permanentă 

     □ Temporară 

 

3. EVALUAREA IMPACTURILOR CUMULATIVE 

Pot alte P/P/I/A să producă efecte cumulative și/sau sinergetice semnificative asupra sitului 
Natura 2000 în cauză împreună cu propunerea în cauză? 

      □ Da   □ Nu 

Dacă răspunsul este Da, indicați celelalte P/P/I/A și descrieți modul în care acestea vor afecta 
situl în mod semnificativ, împreună cu propunerea avută în vedere: 

................................................................................................................................................. 

4. EVALUAREA EFECTELOR INDIRECTE 

Poate propunerea să aibă efecte indirecte asupra sitului Natura 2000? 

      □ Da   □ Nu 

Dacă răspunsul este Da, indicați care sunt acestea:  

................................................................................................................................................. 

5. SINTEZA EVALUĂRII 

Pot P/P/P/I/A să producă efecte directe, indirecte și/sau cumulative, chiar și potențiale, asupra 

habitatelor de interes comunitar? 

      □ Da   □ Nu 

Dacă răspunsul este Da, menționați de ce:  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Pot P/P/P/I/A să producă efecte directe, indirecte și/sau cumulative, chiar și potențiale, asupra 

speciilor de interes comunitar? 

      □ Da   □ Nu 

Dacă răspunsul este Da, menționați de ce:  

..................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................... 

Pot P/P/P/I/A să producă impacturi directe, indirecte și/sau cumulative, chiar și potențiale, 

asupra integrității sitului (siturilor) Natura 2000? 

      □ Da   □ Nu 

Dacă răspunsul este Da, menționați de ce:  

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

6. CONCLUZIA PREEVALUĂRII 

Concluzii și motivații (aviz motivat):  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

7. REZULTATUL PREEVALUĂRII: 

□ Pozitiv: Nu este necesară o 
evaluare corespunzătoare 

□ Negativ: Este necesară o evaluare 
corespunzătoare 

Sursă: Orientări privind evaluarea efectelor asupra siturilor Natura 2000 (Italia). Linee guida 

nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA). Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, 

paragrafi 3 e 4. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2019.  

 

1.3 Evaluarea corespunzătoare a unui program național de generare de energie electrică în 

Irlanda – evaluarea efectelor cumulative 

Programul de implementare Grid25 este un plan de dezvoltare a rețelei de energie electrică în 
Irlanda până în 2025. Scopul său este de a asigura o furnizare durabilă și fiabilă pe termen lung 
din surse regenerabile și convenționale către orașe, sate, locuințe și alte piețe-cheie unde este 
nevoie de energie electrică.  

Principalele prevederi ale programului de implementare până în 2025 includ:  

• modernizarea a 2 530 km din rețeaua existentă și 

• construirea a 828 km de infrastructură nouă.  

Ca strategie de nivel înalt, programul de implementare Grid25 oferă un indiciu asupra tipurilor 
de cerințe în materie de infrastructură care ar putea apărea în viitor, având în vedere politica 
guvernamentală privind energia din surse regenerabile și creșterea preconizată a cererii, dar nu 
prevede exact amplasarea infrastructurii, cum ar fi centralele de producere a energiei sau 
transformatoarele, ori traseul liniilor de transport. În schimb, acesta oferă o imagine de 
ansamblu orientativă a abordării generale propuse pentru dezvoltarea viitoare a rețelei. 

Programul a făcut obiectul unei evaluări corespunzătoare în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3) din Directiva Habitate. Întrucât programul de implementare se aplică întregii 
Republici Irlanda și poate avea efecte sinergice dincolo de granițele Irlandei, a fost efectuat un 
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exercițiu de preevaluare a tuturor siturilor Natura 2000 din Republica Irlanda și din Irlanda de 
Nord.  

A fost efectuată o examinare preliminară a tipurilor de efecte care pot apărea ca urmare a 
programului de implementare. Tipul de impact depinde de tipul de infrastructură construită, 
inclusiv:  

 Infrastructură amplasată pe teritoriul sitului, de exemplu stații de producere a energiei 
electrice, transformatoare etc.  

 Infrastructură liniară, de exemplu linii electrice aeriene, cabluri subterane. 

Impacturile care ar putea apărea prin punerea în aplicare a programului de implementare au 
fost clasificate în mai multe categorii:  

 pierderea/reducerea suprafeței habitatului; 

 perturbarea speciilor-cheie; 

 tipul de habitat sau fragmentarea habitatului speciei; 

 reducerea densității speciilor; 

 modificări ale indicatorilor-cheie ai valorii de conservare, cum ar fi scăderea calității și 
cantității apei. 

Datorită naturii programului de implementare, impacturile au fost descrise în mod general, dar 
au fost identificate în mod specific pentru oricare dintre siturile care au făcut obiectul 
preevaluării. Procesul de preevaluare a identificat aproximativ 340 de ASC și 97 de APS care ar 
putea fi afectate în mod direct sau indirect prin dezvoltarea infrastructurii propuse de programul 
de implementare. Alte 18 ASC și 2 APS din Irlanda de Nord pot fi afectate de liniile de 
interconexiune transfrontaliere.  

Evaluarea corespunzătoare a analizat în continuare efectele negative potențiale care apar ca 

urmare a aplicării programului de implementare per se sau în combinație cu alte planuri, 

programe și/sau proiecte. Evaluarea impacturilor cumulative a fost abordată în primul rând 

pentru a se asigura că acestea au fost avute în vedere în mod corespunzător la evaluarea 

efectelor semnificative potențiale ale programului de implementare. 

Evaluarea efectelor cumulative 

Evaluarea a identificat principalele planuri, politici și programe (la nivel național, regional și de 
comitat) care sunt susceptibile să dea naștere unor proiecte ale căror efecte s-ar putea combina 
sau ar putea interacționa cu cele ale programului de implementare pentru Grid25. Această 
analiză a necesitat cunoașterea efectelor probabile ale tuturor planurilor/proiectelor avute în 
vedere și, în pofida limitărilor în ceea ce privește informațiile referitoare la efectele probabile 
ale anumitor planuri, ar putea identifica interacțiunile care au drept rezultat impacturi 
cumulative pentru unele planuri. În tabelul de mai jos sunt prezentate câteva exemple.  

Politică, plan, 
program sau 
proiecte  

Interacțiuni care au drept rezultat impacturi cumulative  

Național (exemplu) 

Programul 
Transport 21 

Pot apărea impacturi combinate potențiale în cazul în care sunt construite 
coridoare de transport noi sau modernizate în conformitate cu o 
infrastructură de transport nouă sau modernizată. Impacturile pot include 
următoarele elemente:  
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 Pierderea și perturbarea habitatului. Toate siturile desemnate terestre 
pot fi afectate, în funcție de locul în care sunt amplasate/direcționate 
infrastructura și liniile de transport. 

 Modificări ale hidrologiei locale și efectul asupra habitatelor adiacente. 
Habitatele dependente de apele subterane, cum ar fi mlaștinile, turlough 
și turbăriile, sunt cel mai susceptibile de a fi afectate.  

 Poluarea cu sedimente și impacturile hidrologice asociate în cazul în care 
sunt afectate speciile și habitatele dependente de apele de suprafață. 
Somonul, chișcarul, racul de apă dulce și scoicile de perle de apă dulce ar 
putea fi afectate. 

 Contaminarea apelor de suprafață și subterane cu poluanți (de exemplu, 
combustibili, lubrifianți, beton) în timpul construcției. Somonul, 
chișcarul, racul de apă dulce și scoicile de perle de apă dulce ar putea fi 
afectate.  

 Perturbarea speciilor pe durata activităților de construcție și de 
întreținere. Printre speciile care pot fi afectate se numără păsările aflate 
în perioada de cuibărire și păsările care iernează în APS costiere și de apă 
dulce; vidra și pescărelul albastru, în cazul în care proiectul este 
implementat în apropierea cursurilor de apă sau traversează cursurile de 
apă; liliecii, în cazul în care proiectul afectează zonele împădurite, 
gardurile vii sau locurile de staționare diurnă sau înnoptare. 

 Risc de coliziune a păsărilor în cazul în care cablurile de transport aeriene 
sunt instalate în apropierea APS sau între coridoarele de zbor ale 
păsărilor.  

Regional (exemplu) 

Planuri 
regionale de 
gestionare a 
deșeurilor  

Pot surveni impacturi combinate potențiale în cazul în care noile 
infrastructuri de gestionare a deșeurilor și noile infrastructuri de transport 
sunt instalate împreună în interiorul sau în imediata apropiere a unui sit 
desemnat.  

Impacturile semnificative probabile sunt prezentate anterior.  

Comitat (exemplu) 

Planuri de 
dezvoltare 
la nivel de 
comitat și de 
oraș  

Impacturile combinate potențiale pot surveni în cazul în care există o 
cerință de a furniza noi infrastructuri prin punerea în aplicare a unor planuri 
de dezvoltare la nivel de comitat și de oraș. Furnizarea infrastructurii de 
transport aferente poate avea impacturi semnificative probabile, astfel cum 
s-a descris anterior.  

 

Proiecte 

Proiecte de 
generare de 
energie offshore  

Impacturile combinate pot apărea la interfața dintre infrastructura offshore 
și cea onshore. Impacturile care pot apărea includ:  

 Pierderea și perturbarea habitatului. Toate siturile desemnate terestre 
pot fi afectate, în funcție de locul în care sunt amplasate/direcționate 
infrastructura și liniile de transport. Pierderea habitatelor poate avea loc 
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și în zonele litorale și cele costiere. Pierderea habitatului va fi mai mare în 
cazul în care sunt instalate cabluri subterane.  

 Poluarea cu sedimente și impacturile hidrologice asociate în cazul în care 
sunt afectate speciile și habitatele dependente de apele de suprafață. 
Somonul, chișcarul, racul de apă dulce și scoicile de perle de apă dulce ar 
putea fi afectate. 

 Contaminarea apelor de suprafață și subterane cu poluanți (de exemplu, 
combustibili, lubrifianți, beton) în timpul construcției. Somonul, chișcarul, 
racul de apă dulce și scoicile de perle de apă dulce ar putea fi afectate.  

 Perturbarea speciilor în timpul activităților de construcție și de 
întreținere. Printre speciile care pot fi afectate se numără păsările aflate 
în perioada de cuibărire și păsările care iernează în APS costiere și de apă 
dulce; mamiferele marine, în cazul în care există o interconexiune între 
infrastructura offshore și cea onshore; vidra și pescărelul albastru, în 
cazul în care proiectul este implementat în apropierea cursurilor de apă 
sau traversează cursurile de apă; liliecii, în cazul în care proiectul 
afectează zonele împădurite, gardurile vii sau locurile de staționare 
diurnă sau înnoptare. 

Evaluarea a concluzionat că proiectul de dezvoltare a unei noi infrastructuri de generare de 
energie în combinație cu alte proiecte economice ar putea duce la pierderea habitatelor și/sau 
a speciilor, la fragmentarea speciilor/populațiilor și la modificări ale calității/cantității apei. 
Aceste eventuale conflicte ar putea fi atenuate prin măsuri prezentate ulterior în evaluarea 
corespunzătoare și ar putea fi abordate printr-o evaluare de mediu de nivel inferior, după caz. 

Evaluarea efectelor semnificative potențiale și propunerea de măsuri de atenuare 

După cum s-a menționat anterior, programul de implementare Grid25 oferă o imagine de 
ansamblu orientativă a abordării generale propuse pentru dezvoltarea viitoare a rețelei și nu 
prevede exact amplasarea infrastructurii. Ca atare, acest lucru are ca efect limitarea nivelului 
evaluării care poate fi realizată și înseamnă că evaluarea efectelor semnificative potențiale 
trebuie efectuată în termeni generali. Prin urmare, s-a efectuat o examinare generală a 
impacturilor și a sensibilităților. Evaluarea a identificat tipurile de impact asupra habitatelor și a 
speciilor afectate care ar putea fi avute în vedere pentru următoarele componente principale 
ale programului de implementare:  

 linii de transport aeriene; 

 cabluri subterane; 

 construirea de noi stații electrice și extinderea stațiilor electrice existente; 

 consolidarea sistemului de transport în regiuni. 

Pentru acesta din urmă, au fost identificate principalele sensibilități din fiecare regiune și au fost 
prezentate recomandări pentru evitarea impacturilor preconizate (de exemplu, evitarea 
anumitor zone deosebit de sensibile în consolidarea sistemului de transport din regiune, 
încurajarea localizării stațiilor electrice și a traseelor aeriene pe terenurile urbane sau în zone 
care cuprind coridoare dense ale așezărilor vechi, evitând în același timp interiorul zonelor înalte 
mai sensibile etc.).  

Evaluarea a identificat, de asemenea, impacturile unei serii de proiecte de dezvoltare a rețelei 
care au trecut la etapa de proiectare detaliată (deși amplasarea și traseul acestor proiecte nu 
sunt încă stabilite) asupra siturilor Natura 2000 situate în apropierea acestora și având, prin 
urmare, potențialul de a fi afectate de proiectele individuale în cauză.  
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Din cauza naturii strategice a programului de implementare Grid25, nu s-a putut afirma în mod 
concludent în etapa respectivă că programul de implementare nu va afecta în mod negativ 
integritatea rețelei Natura 2000. Prin urmare, au fost propuse măsuri de atenuare pentru a se 
asigura evitarea impacturilor semnificative.  

Au fost propuse două niveluri de măsuri de atenuare. Primul nivel al măsurilor va orienta 
abordarea strategică spre atenuarea impactului, iar al doilea nivel al măsurilor de atenuare este 
mai specific impactului și se aplică acolo unde sunt identificate impacturi semnificative în urma 
evaluării impactului asupra mediului (EIM) la nivel de proiect și a evaluării corespunzătoare. 

Sunt prezentate măsuri generale de atenuare pentru principalele categorii de impact 
identificate și pentru principalele habitate și specii potențial afectate. De exemplu, în ceea ce 
privește pierderea și perturbarea generală a habitatelor, sunt descrise măsurile de evitare și 
atenuare pentru turbării și zone cu turbării, păsări, lilieci, vidre, habitate și specii dependente de 
apă, scoici de perle de apă dulce, alte specii protejate etc.  

Luarea în considerare a măsurilor de atenuare va acorda prioritate în primul rând evitării 
impacturilor și atenuării impacturilor în cazul în care acestea nu pot fi evitate. În plus, toate 
proiectele de nivel inferior care apar prin punerea în aplicare a programului de implementare 
vor face ele însele obiectul unei evaluări corespunzătoare atunci când se cunosc detalii 
suplimentare privind proiectarea și amplasarea.  

După includerea măsurilor de atenuare, se consideră că programul de implementare Grid25 nu 
va avea un efect negativ semnificativ asupra integrității rețelei Natura 2000. Cu toate acestea, 
toate proiectele care urmează să fie puse în aplicare în cadrul programului de implementare vor 
fi examinate și vor face obiectul unei evaluări corespunzătoare, după caz. 

Sursă: Natura Impact Statement in support of the Appropriate Assessment of the Grid25 
implementation programme (Declarația de impact Natura în sprijinul evaluării corespunzătoare 
a programului de implementare Grid25). Disponibilă la următoarea adresă:  

 https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-

of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf 

  

https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
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2. MOTIVE CRUCIALE DE INTERES PUBLIC MAJOR (IMPERATIVE REASONS OF OVERRIDING 
PUBLIC INTEREST – IROPI)  

2.1  Exemple de diferite tipuri de IROPI și justificarea acestora 

Articolul 6 alineatul (4) din Directiva Habitate:  

„Dacă, în ciuda unui rezultat negativ al evaluării efectelor asupra sitului și în lipsa unei soluții 

alternative, planul sau proiectul trebuie realizat, cu toate acestea, din motive cruciale de 

interes public major, inclusiv din rațiuni de ordin social sau economic, statul membru ia toate 

măsurile compensatorii necesare pentru a proteja coerența globală a sistemului Natura 2000. 

Statul membru informează Comisia cu privire la măsurile compensatorii adoptate. 

În cazul în care situl respectiv adăpostește un tip de habitat natural prioritar și/sau o specie 

prioritară, singurele considerente care pot fi invocate sunt cele legate de sănătatea sau 

siguranța publică, de anumite consecințe benefice de importanță majoră pentru mediu sau, 

ca urmare a avizului Comisiei, de alte motive cruciale de interes public major.” 

 

I. IROPI de natură socială sau economică (sit cu caracteristici-țintă neprioritare) 

Proiect: Propunere de modernizare a unei instalații existente de tratare a apei la Lough Talt, 
Co. Sligo (Irlanda, 2019).  

Descrierea proiectului și a sitului Natura 2000:  

Începând din anii 1950, lacul alpin Lough Talt, parte a ASC IE0000633 Lough Hoe Bog, a servit 
drept sursă de apă pentru o populație de peste 13 000 de locuitori prin intermediul unei singure 
instalații de tratare a apei. Este necesară o modernizare a instalației de tratare a apei pentru a 
asigura o aprovizionare constantă cu apă potabilă, care să corespundă nivelurilor actuale de 
captare a apei. Investigațiile hidrogeologice au concluzionat că, în perioadele cu vreme uscată 
prelungită, operațiunea de captare a lacului contribuie la o scădere semnificativă a nivelului 
lacului, ceea ce are un impact negativ asupra habitatului melcului Vertigo geyeri. Pentru a evita 
acest impact, ar fi necesar ca operațiunea de captare să fie redusă cu aproximativ 50 % pe 
parcursul unei părți semnificative a anului.  

Deși V. geyeri nu a mai fost înregistrat în sit din 2007, populația sa este considerată importantă 
la nivel de țară și trebuie refăcută. Măsurile de conservare propuse vor îmbunătăți condițiile 
habitatului printr-un sistem de irigare și de reumidificare. Cu toate acestea, ele nu atenuează 
pierderea istorică a speciei din cauza presiunilor de captare. Proiectul propus va continua să 
modifice dinamica abiotică și biotică ce definește structura și funcția populației de V. geyeri, 
cauzând astfel întârzieri în atingerea obiectivului său de conservare.  

Soluții alternative:  

Șapte alternative, inclusiv scenariul „nu se întreprinde nicio acțiune” (opțiunea zero), au fost 
evaluate în funcție de impactul lor asupra sănătății, social și ecologic. Singura opțiune disponibilă 
pe termen foarte scurt este aceea de a asigura o tratare modernizată la amplasamentul existent 
al instalației de tratare a apei pentru a îmbunătăți bariera de tratament împotriva protozoarelor 
parazite și depășirii nivelurilor de poluanți pentru mediu, și anume trihalometani (THM). Această 
modernizare va asigura furnizarea de apă potabilă sigură pentru populația locală timp de 
aproximativ 7-10 ani, în timp ce se dezvoltă și se pune în aplicare o soluție durabilă pe termen 
lung. 

Justificarea IROPI: 

Furnizarea de apă potabilă sigură și fiabilă unei populații de peste 13 000 de locuitori. 
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Măsuri compensatorii propuse: 

Se propune refacerea unei populații durabile de melci Vertigo geyeri în ASC printr-un program 
detaliat de irigare temporară a habitatului principal de mlaștini calcaroase până la eliminarea 
presiunii de captare din sit. Împreună cu gestionarea irigațiilor, se propune monitorizarea 
continuă a funcției sistemului de irigare și translocări etapizate ale melcilor către habitatul 
mlăștinos pe o perioadă de patru ani, începând cu speciile mai puțin sensibile și culminând cu 
translocarea Vertigo geyeri dintr-o altă ASC în care această specie are o stare corespunzătoare 
de conservare. 

 

II. Justificarea IROPI: protecția vieții și a bunurilor 

Proiect: Implementarea unui polder dirijabil de protecție împotriva inundațiilor Rösa 
(Germania, 2014).  

Descrierea proiectului și a sitului Natura 2000:  

Scopul proiectului este de a moderniza actualele structuri de protecție împotriva inundațiilor ale 
unui polder uscat situat lângă satul Rösa până la nivelul de protecție de HQ200 (nivelul de vârf al 
evacuării maxime care are loc o dată într-un interval de 200 de ani). Principalele elemente ale 
proiectului constau în: aproximativ 7,5 km de diguri refăcute, cu o lățime de 5 m în partea de jos 
și o lățime de 3 m pe creastă; noi instalații de intrare și de evacuare; și doi pereți de protecție 
împotriva inundațiilor cu o lungime de 1 225 m și 310 m. Digurile actuale asigură doar protecția 
împotriva HQ100, dar, din cauza unor fenomene meteorologice extreme imprevizibile, inundațiile 
care depășesc acest nivel sunt probabile și ar putea afecta grav așezările și industria situate în 
avalul actualului polder.  

Proiectul urmează să fie construit în cadrul ASC DE4340301 Muldeaue oberhalb Pouch, afectând 
următoarele tipuri de habitate-țintă prin ocuparea directă a terenurilor: 6430 - 604 m2 (0,17 % 
din suprafața acestui tip de habitat din cadrul ASC); 6510 - 40 665 m2 (20,33 %); 91F0: 456 m2 
(0,46 %). Potrivit metodologiei oficiale germane de evaluare a importanței impactului, toate 
aceste impacturi sunt considerate „semnificative” (inclusiv cele cu o ocupare a terenurilor 
aparent neglijabilă, deoarece sunt avuți în vedere mulți alți factori decât simplul procentaj de 
ocupare a terenurilor). 

Soluții alternative:  

Nu există nicio alternativă la proiect din cauza naturii pe care o are valea râului; cu toate acestea, 
căutarea de alternative a dus la efectuarea a numeroase ajustări mai mici ale proiectului, care 
ar reduce efectele negative ale acestuia (cum ar fi, de exemplu, modificarea înclinației pantei 
digurilor care să permită refacerea pajiștilor, relocări ușoare ale digurilor și ale pereților etc.). 

Justificarea IROPI: 

Construirea digului polderului este necesară pentru a spori siguranța digului, precum și pentru 
a proteja populația împotriva inundațiilor. Prin urmare, principala justificare a IROPI este legată 
de siguranța publică și de sănătatea umană.  

Măsuri compensatorii propuse: 

Tipul de habitat 6430 va fi creat în cadrul ASC la o rată de 1: 8. Tipul de habitat 6510 va fi recreat 
pe pantele digului, în cea mai mare parte în afara ASC, la o rată de 1: 5. Habitatele forestiere 
pierdute 91F0 (cu o calitate „D”) vor fi compensate prin plantarea unei păduri noi cu aceeași 
compoziție a speciilor la o rată de 1: 4, precum și plantarea unei „perdele” forestiere de-a lungul 
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pădurilor existente la o rată de 1: 16, toate aflate în mare parte în afara sitului. Pentru a menține 
coerența rețelei, ASC va fi extinsă pentru a include amplasamentele măsurilor compensatorii. 

III. Justificarea IROPI: alte motive, inclusiv sociale și economice 

Proiect: Lucrări publice pentru un tren de mare viteză între Tours și Bordeaux (Franța, 2013).  

Descrierea proiectului și a sitului Natura 2000:  

Proiectul vizează o nouă linie feroviară de mare viteză între Tours și Bordeaux. Aceasta include 
instalarea unei linii noi (302 km) și conectarea acesteia la liniile de cale ferată existente (38 km), 
precum și căi laterale, bazine, instalații electrice, pasaje superioare și inferioare (pentru drumuri 
agricole, ecoducte), platforme de lucru și instalații auxiliare.  

Traseul constă în traversarea a patru APS (FR5412006 Vallée de la Charente en amont 
d’Angoulême, FR5412018 Plaines du Mirebelais et du Neuvillois, FR5412021 Plaines de 
Villefagnan, FR5412022 Plaine de la Mothe St Héray Lezay) și două ASC (FR5402010 Vallée du 
Lary et du Palais, FR5400405 Coteaux calcaires laine de la Mothe St Héray Lezay). Efectele 
negative constau în distrugerea probabilă a 1,9 ha de pajiști umede și a 4,2 ha de habitate 
secundare importante pentru conservarea cristeiului de câmp Crex. De asemenea, proiectul va 
afecta direct 185 ha și indirect (perturbare) 2 947 ha de habitate potențiale ale dropiei Tetrax; 
va conduce la distrugerea a 2 ha de habitat (pajiște umedă) al fluturelui Coenonympha oedippus; 
precum și la distrugerea unei suprafețe de 0,35 ha ale uneia dintre cele mai bune prezențe de 
6210 Pajiști uscate seminaturale și facies de acoperire cu tufișuri pe substraturi calcaroase 
(Festuco-Brometalia) și va fragmenta conectivitatea locală a acestui habitat. 

Soluții alternative:  

Au fost evaluate trei alternative pentru traseul respectiv. În ceea ce privește linia de mare viteză, 
nu există multă flexibilitate pentru a introduce schimbări parțiale ale traseului; și s-a 
concluzionat că alternativa aleasă are cel mai mic impact negativ asupra siturilor Natura 2000, 
fiind încă fezabilă din punct de vedere tehnic. 

Justificarea IROPI: 

Cu 340 km de linie nouă între Tours și Bordeaux, această linie de mare viteză (TGV) reprezintă 
unul dintre cele mai importante proiecte feroviare la scară europeană. Acesta va crea o legătură 
eficientă pe coasta Atlanticului pentru a răspunde cererii tot mai mari de mobilitate. Cu o viteză 
comercială de 300 km/h, trenul va facilita deplasarea călătorilor și va îmbunătăți serviciile către 
orașele aflate pe traseu. Asigurând o legătură de puțin peste două ore între Paris și Bordeaux, 
avantajul competitiv al transportului feroviar în raport cu transportul aerian devine decisiv, 
promovând astfel transferul modal. Acest proiect va juca un rol esențial în consolidarea axei 
transeuropene care leagă, prin coasta atlantică, regiunea de nord și cea de est ale Europei de 
sud-vestul Franței și de Peninsula Iberică. 

De asemenea, acesta va stimula activitatea teritoriilor în cauză: îmbunătățirea competitivității și 
extinderea piețelor pentru întreprinderile regionale; facilitarea călătoriilor pentru activități care 
necesită un grad ridicat de mobilitate, un argument major pentru o nouă stabilire sau relocare 
din Paris în regiuni; dezvoltarea turismului, în special a șederilor de scurtă durată; crearea de 
locuri de muncă, pe durata construcției și exploatării; dezvoltarea de proiecte urbane majore. 
Pentru călători, trenul este un mijloc de transport rapid și confortabil, de 34 de ori mai sigur 
decât autoturismul. Un TGV poate transporta până la 1 000 de pasageri la o viteză de 300 km/h. 
De asemenea, acest mod de călătorie este eficient din punct de vedere energetic și 
economisește spațiul.  

Trenul de mare viteză joacă un rol esențial în reducerea facturii la energie și în dezvoltarea 
durabilă a regiunilor. Acesta produce de 20 de ori mai puține gaze cu efect de seră decât 
autoturismul și de 45 de ori mai puține decât avionul. El nu generează nicio poluare atmosferică 
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locală: trenurile electrice asigură 90 % din trafic. Pentru comunitate, costul transportului de 
călători sau de mărfuri din punctul de vedere al poluării, al accidentelor și al impactului climatic 
este de 4,5 ori mai mare pe cale rutieră decât pe calea ferată.  

Măsuri compensatorii propuse: 

A fost achiziționată o suprafață de 35 ha pentru cristeiul de câmp pentru a compensa pierderea 
a 6,1 ha de habitat. Pentru dropie, sistemul de compensare din trei APS va cuprinde 702 ha: vor 
fi achiziționate 160 ha, iar 542 ha vor avea un contract de gestionare cu măsuri conforme cu 
planurile de gestionare pentru APS. Este prevăzut un program de monitorizare, iar un organism 
privat va participa la un program de reintroducere. Se vor achiziționa 5 ha de teren cu tipul de 
habitat 6210 (compensare 1: 14). 

 

IV. Justificarea IROPI: alte motive în urma unui aviz al Comisiei 

Proiect: Adâncirea căii navigabile a Dunării între Straubing și Vilshofen; sectorul Straubing-
Deggendorf (Germania, 2019). 

Descrierea proiectului și a sitului Natura 2000:  

Pe fluviul Dunărea, între Straubing și Deggendorf (aproximativ 40 km), condițiile de navigație în 
perioadele cu apă mică (pescaj de 2 m) nu au fost niciodată puse în aplicare, spre deosebire de 
sectorul aflat în amonte (2,90 m) și cel aflat în aval (2,70 m), făcând din acest sector un obstacol. 
Pescajul de 2,50 m poate fi atins numai pe porțiunea din mijloc a apei, care este disponibilă doar 
144 de zile/an. Scopul proiectului este de a depăși acest obstacol în calea navigației și de a 
elabora măsuri îmbunătățite de protecție împotriva inundațiilor. Proiectul final va avea drept 
rezultat adâncirea albiei râului cu 20 cm până la - 2,20 cm, în comparație cu pescajul de apă mică 
din prezent, de - 2,00 m. De asemenea, acesta va adânci și mai mult albia râului, cu 45 cm până 
la - 2,65 cm, pe un sector cu lungimea de 9,7 km. Între timp, măsurile de protecție împotriva 
inundațiilor ar trebui să ofere protecție împotriva Q100 (evacuarea maximă care are loc o dată 
într-un interval de 100 de ani). 

Sectorul Straubing-Vilshofen al proiectului înregistrează cel mai mare număr de accidente din 
cauza profilului actual al căii navigabile a râului. Potrivit studiului, numărul de accidente este de 
39 pe an (2004), crescând la 55,4 până în 2025, ca urmare a creșterii volumului transporturilor. 

Proiectul va afecta o ASC de mari dimensiuni (4 720 ha) DE7142301 Donauauen zwischen 
Straubing und Vilshofen. Au fost identificate impacturi semnificative probabile directe, indirecte 
și combinate asupra unui număr de 7 specii de pești, a unei specii de fluturi, a unei specii de 
moluște și a unui număr de 7 tipuri de habitat, inclusiv asupra tipului de habitat prioritar 91E0* 
Păduri aluvionare cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior. 

Soluții alternative:  

Pe lângă concepția selectată a proiectului, au fost evaluate cu atenție alte patru alternative, 
precum și alternativa zero. Niciuna dintre alternative nu ar avea un impact semnificativ mai mic 
decât opțiunea aleasă, deoarece fie ar acoperi o parte mai mare din ASC decât proiectul propus, 
fie ar afecta în mod semnificativ un habitat mai mare al speciilor protejate.  

Justificarea IROPI: 

a) Îndeplinirea obiectivului politicii naționale și europene în domeniul transporturilor: Adâncirea 
Dunării între Straubing și Vilshofen completează o lacună în ceea ce privește conexiunea fluvială 
existentă care leagă Marea Nordului de Marea Neagră prin Rin, Main, Canalul Main-Dunăre și 
Dunăre. În temeiul Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 privind orientările Uniunii pentru 
dezvoltarea rețelei transeuropene de transport, căile navigabile federale ale Dunării fac parte 
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din rețeaua centrală a rețelei europene TEN-T și prezintă un interes economic ridicat pentru 
Europa. 

b) O mai bună conectivitate pentru porturile interioare: Proiectul va îmbunătăți condițiile de 
navigație în zona vizată de proiect atunci când nivelurile apei de pe Dunăre sunt scăzute. Spre 
deosebire de alte moduri de transport, transportul maritim pe Dunăre încă are o capacitate de 
transport liberă, care ar putea fi utilizată mai eficient prin adâncirea căii navigabile.  

c) Siguranța și ușurința navigației: Punerea în aplicare a proiectului ar putea reduce frecvența 
accidentelor de la valoarea anticipată de 55,4 la 42,4 pe an, în ciuda creșterii traficului. 

d) Creșterea preconizată a transporturilor: Se preconizează că volumul transporturilor de marfă 
va crește de la 7,0 milioane de tone/an (2007) la 9,7 milioane de tone/an până în 2025 sau va 
crește cu 50 %, la 10,5 milioane de tone/an. 

Măsuri compensatorii propuse: 

Toate tipurile de habitate afectate, inclusiv habitatul prioritar 91E0*, vor fi compensate prin 
crearea de habitate noi la o rată de 3:1. Pentru Maculinea nausithous vor fi create noi habitate 
de pajiști, precum și noi habitate pentru Unio crassus sub formă de noi insule fluviale și brațe 
ale râurilor (acestea din urmă deservind și speciile de pești afectate). Se au în vedere 
monitorizarea pe termen lung și gestionarea conservării noilor habitate. 

Avizul Comisiei (versiune completă publicată la adresa următoare: 
(https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm): 

  

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_ro.htm
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3. MĂSURI COMPENSATORII 

3.1 Exemple de măsuri compensatorii în temeiul articolului 6 alineatul (4) 

Planul sau proiectul 

Linie feroviară de lungă distanță între două noduri și reînnoirea 
unui pod vechi de 100 de ani în Baden-Württemberg (Germania).  

Proiectul include alinieri de suprafață atenuate prin construirea de 
tuneluri. 

Situl Natura 2000 

afectat 
Situl afectat este DE 7220-311 „Glemswald und Stuttgarter Bucht” 
(3 813 ha, cu 31 de zone sub-fragmentate). 

Impactul 

Impactul rezultă din ocuparea terenurilor și din pierderea și 
degradarea ulterioară a habitatelor, inclusiv tăierea arborilor 
maturi. Activele de interes comunitar afectate sunt: 

Specia: populația speciei prioritare Osmoderma eremita din anexa II 
la Directiva Habitate, aflată într-un stadiu corespunzător de 
conservare. 

Habitatul: 6510 Fânețe de joasă altitudine (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

Măsuri compensatorii 

- Desemnarea ca sit Natura 2000 a unei suprafețe de 50 ha de teren 
în apropierea unei rezervații naturale naționale (Neuweiler 
Viehweide). 

- Gestionarea zonei desemnate care vizează *Osmoderma eremita 
prin regenerarea caracteristicilor ecologice esențiale necesare 
pentru supraviețuirea speciei. 

Terenul desemnat gestionat conectează două situri protejate 
principale existente care au fost izolate, cu efect de frontieră 
ecologică asupra speciilor prioritare. Se preconizează că rezultatul 
gestionării vizate va menține un stadiu corespunzător de conservare 
pentru speciile prioritare. 

Sursă: C(2018) 466 final 30.1.2018 

 

Planul sau proiectul Drumul B173 între localitățile din Bavaria (Germania) 

Situl Natura 2000 

afectat 

Situl afectat este SIC DE 5833-371 Maintal von Theisau bis Lichtenfels 
(872 ha), care coincide în mare parte cu o APS DE 5931-471.02 Täler 
von Oberem Main, Unterer Rodach und Steinach.  

APS este mai afectată ca suprafață decât SIC. Funcționalitatea sitului 
este legată de alte 9 situri Natura 2000 din regiunea biogeografică 
continentală. Siturile constau în habitate inundabile cu ape stagnante 
și curgătoare.  

Impactul 

Alinierea drumului intersectează rețeaua Natura 2000 și are efecte 
prin ocuparea terenurilor (pierderea habitatului) și 
perturbarea/degradarea habitatelor și a speciilor în timpul construirii 
și al exploatării drumului, în principal ca urmare a depunerilor de azot. 
În detaliu: 
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Tipurile de habitate din anexa I afectate de proiect: 6, dintre care unul 
este prioritar (91E0*). 

Speciile afectate din anexa II: 5, dintre care 3 sunt prevăzute și în 
anexa IV.  

Impacturi semnificative asupra: 

Tipurilor de habitate 3150, 6430, 6510 și 91E0* prevăzute în anexa I 
din Directiva Habitate 

Speciei de păsări Circus aeruginosus prevăzute în anexa I din Directiva 
Păsări  

Măsuri 

compensatorii 

Proporționalitatea compensării pentru a echilibra pierderea 
habitatelor în cadrul coerenței globale a rețelei Natura 2000 a fost 
decisă la: 

o rată de 1:3 pentru tipurile de habitate 3150, 6430 și 91E0* 

o rată de 1:6 pentru 6510. 

Extinderea SIC cu 2 ha. 

Crearea unui habitat de stufăriș pentru Circus aeruginosus. 

Planul financiar și planul de monitorizare și evaluare. 

Comisia Europeană condiționează acest plan de compensare de 
următoarele elemente: 

- Punerea în aplicare în conformitate cu planul de lucru prezentat 
Comisiei Europene de către autoritățile germane. 

- Rapoarte de monitorizare și evaluare în conformitate cu planul de 
lucru prezentat, astfel cum a fost convenit de către autoritățile 
germane. Raportul trebuie pus la dispoziția publicului pe internet. 

- Rezultatele monitorizării și ale evaluării pentru rețeaua Natura 2000 
trebuie luate în considerare pentru a prevedea evaluarea și revizuirea 
măsurilor compensatorii și a măsurilor de atenuare legate de proiect. 

- Germania îndeplinește angajamentele referitoare la rețeaua Natura 
2000 pentru situl DE 5833-371 în conformitate cu articolul 4 
alineatul (4) și cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva Habitate. 

Sursă: C(2015) 9085 final 18.12.2015 

 

Plan sau proiect/ 

Drumul național B 252/B 62; 17,56 km de drum nou pentru ocolirea 
municipalităților Münchhausen, Wetter și Lahntal (Hesse).  

Legătura nord-sud dintre regiunile Paderborn-Korbach și 
MarburgGießen. Drumul național B 62 leagă Biedenkopf via Cölbe de 
axele pe distanțe lungi Gießen-Marburg-Kassel. 

Noua aliniere implică redimensionarea și relocarea infrastructurii 
publice, cum ar fi drumurile comunale, rețelele energetice, o cale ferată 
și o conductă de gaz. 
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Situl Natura 2000 

afectat 

Domeniul de aplicare al evaluării corespunzătoare a inclus mai multe 
situri Natura 2000. Concluziile au fost următoarele:  

Situl DE 5017-305 „Lahnhänge zwischen Biedenkopf und Marburg”: nu 
este afectat în mod negativ de proiect.  

Situl DE 5018-401 „Burgwald”: este afectat în mod pozitiv de proiect, 
deoarece proiectul va fi mai departe de sit și va reduce cea mai mare 
parte a încărcăturii transportate pe drumul național B 252 existent.  

Situl DE 5118-302 „Obere Lahn und Wetschaft mit Nebengewässern”: va 
exista un impact semnificativ asupra acestui sit. 

Impactul 

Alinierea rutei drumului național B 252/B 62 intersectează rețeaua 
Natura 2000 în trei locuri. Presiunile directe sunt pierderea habitatului și 
degradarea habitatului; există efecte de barieră și depuneri de azot care 
au efecte generale asupra habitatelor și speciilor prin perturbarea și 
degradarea habitatelor. Activele care fac obiectul unor consecințe 
semnificative în urma acestor impacturi sunt: 

- Tipuri de habitate prevăzute în anexa I la Directiva Habitate  

91E0* (păduri aluvionare cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior)  

3260 (cursuri de apă de la nivel de câmpie la nivel montan, cu vegetație 
Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion)  

- Specii prevăzute în anexa II la Directiva Habitate 

Cottus gobio și Lampetra planeri  

Toate tipurile de habitate din anexa I și alte habitate ale speciilor sunt 
supuse unor impacturi semnificative ca urmare a nivelurilor crescute de 
depuneri de azot. Încărcăturile crescute de sedimente au efecte negative 
semnificative asupra tuturor speciilor care trăiesc în apă. Daunele cele 
mai semnificative, directe și indirecte, sunt produse asupra tipului de 
habitat 91E0* prin fertilizare și acidifiere cu azot gazos.  

Măsuri 

compensatorii 

Pierderea tipului de habitat 91E0* Păduri aluvionare cu Alnus glutinosa 
și Fraxinus excelsior: 

Compensarea impacturilor directe: rată 1:3. 

Compensarea impacturilor indirecte: rată 1:2. 

Sursă: C(2012) 3392 din 29.5.2012 

 

Plan sau proiect/ 

Adâncirea și lărgirea căii navigabile a râului Main pe sectoarele 
Wipfeld, Garstadt și Schweinfurt (Bavaria/Germania) 

Scopul principal al proiectului este lărgirea căii navigabile existente a 
râului Main între ecluzele Wipfeld (kilometrul 316,12) și Ottendorf 
(kilometrul 345,29) de la 36 m la 40 m și adâncirea căii navigabile a 
râului de la 2,50 m la 2,90 m. Acest lucru va spori manevrabilitatea 
fizică a ambarcațiunilor. 

Impactul 
Tipul de habitat prioritar de interes comunitar 91E0* Păduri 
aluvionare cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior și tipul de habitat 
6510 Fânețe de joasă altitudine ar fi în mod special afectate. Ambele 
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tipuri de habitate ar fi afectate direct, implicând o pierdere de 
suprafață de 9 460 m² pentru 91E0* și de 6 440 m² pentru 6510. 

Situl Natura 2000 

afectat 

Domeniul de aplicare al evaluării corespunzătoare a inclus o subrețea 
a rețelei Natura 2000 care se învecinează cu cursul de apă. Concluziile 
AA pentru fiecare sit Natura 2000 au fost următoarele: 

Situl „Maintal zwischen Schweinfurt und Dettelbach” (APS): nu există 
efecte semnificative. 

Situl „Mainaue zwischen Grafenrheinfeld und Kitzingen” (SIC): există 
efecte semnificative. 

Situl „Maintal bei Sennfeld und Weyer” (SIC): există efecte 
semnificative. 

Siturile afectate în mod semnificativ au o dimensiune de 1 706 ha. 

Măsuri 

compensatorii 

Proporționalitatea a fost convenită la: 

Tipul de habitat 6510: o proporție de aproape 1:7 

Tipul de habitat 91E0*: o proporție de aproape 1:4  

În acest din urmă caz, proporțiile iau în considerare faptul că perioada 
de recreare a habitatului poate dura mai multe decenii. 

Zona de compensare este locală, deoarece funcționalitatea ecologică 
necesară se găsește în apropiere.  

Siturile Natura 2000 afectate vor fi extinse prin măsurile 
compensatorii propuse și vor fi desemnate și notificate ulterior de 
către statul membru. În total, sunt prevăzute 10 măsuri în zonele 
inundabile Schweinfurt și Wipfeld. 

 

3.2 Aspecte temporale ale măsurilor compensatorii 

Germania – Aspecte temporale ale măsurilor compensatorii (extras din LANA 2004)4 

Măsurile de asigurare a coerenței ar trebui, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, să fie 
deja executate și funcționale în momentul producerii daunelor. Potrivit Comisiei Europene, 
recrearea unui habitat adecvat pentru speciile afectate poate fi acceptată ca măsură de 
asigurare a coerenței numai cu condiția ca „situl creat să fie disponibil în momentul în care situl 
afectat își pierde valoarea naturală” (COMISIA EUROPEANĂ 2000:49). 

Prin urmare, există un consens larg în rândul experților cu privire la faptul că măsurile de 
asigurare a coerenței ar trebui puse deja în aplicare înainte de implementarea proiectului 
(începerea construcției) sau cel puțin înainte de începerea afectării considerabile a sitului 
Natura 2000 relevant, astfel încât acestea să fie gata de utilizare și cât mai funcționale posibil în 
momentul producerii daunelor (de exemplu, BAUMANN et al. 1999:470, AG FFH 
VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG 1999:72, SSYMANK et al. 1998:39, WEYRICH 1999:1704, COMISIA 
EUROPEANĂ 2000:49, SCHRÖDTER 2001:17, FGSV 2002:18, BERNOTAT 2003:25). 

În acest sens, tribunalul administrativ federal (hotărârea din 17.5.2002) se referă, de asemenea, 

                                                           
4 LANA/„Regulamentul de intervenție” al comitetului permanent LANA (2004): Cerințe tehnice pentru 
măsurile de asigurare a coerenței în temeiul articolului 34 alineatul (5) din Legea federală privind 
conservarea naturii (BNatSchG). – Anexa la TOP 4.6 al celei de a 87-a reuniuni a LANA din 4-
5 martie 2004. 
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la pericolul unui „decalaj temporal în ceea ce privește funcționalitatea”. COMISIA EUROPEANĂ 
(2000:50) impune ca rezultatul măsurii să fie, în general, operațional atunci când se produc 
daune pe teritoriul sitului legat de proiect, cu excepția cazului în care se poate demonstra că 
această simultaneitate nu este necesară pentru a asigura contribuția sitului la rețeaua 
Natura 2000.  

Desigur, aceste decalaje temporale în ceea ce privește funcționalitatea pot fi tolerate – în cazul 
în care este necesar – numai dacă se poate preconiza cu certitudine că măsurile luate vor 
conduce la compensarea necesară și, prin urmare, la restabilirea coerenței 
(RAMSAUER 2000:608). 

Prin urmare, în fiecare caz în parte trebuie să se analizeze dacă, în contextul coerenței 
ecologice a rețelei Natura 2000, aceste decalaje temporale în ceea ce privește funcționalitatea 
pot fi tolerate sau nu. În continuare sunt descrise seriile de cazuri pe această temă (cazul A: 
funcționalitatea completă a măsurilor de asigurare a coerenței necesare la momentul afectării; 
cazul B: la momentul afectării, nu este necesară funcționalitatea deplină a măsurilor).  

În cazul în care decalajele temporale în ceea ce privește funcționalitatea nu pot fi conciliate cu 
obiectivul de conservare respectiv, recunoașterea ca măsură de asigurare a coerenței trebuie 
refuzată. 

Cazul A: Funcționalitatea completă a măsurilor de asigurare a coerenței necesare la momentul 

afectării. 

Tipul de habitat sau habitatele necesare unei specii trebuie să fie pe deplin funcționale înainte 
de apariția afectării, în special în cazul în care există pericolul de a pierde o populație relevantă 
(parțială) dintr-o specie protejată în temeiul anexei 2 la Directiva Habitate sau al anexei 1 la 
Directiva Păsări. În astfel de cazuri, numai măsurile puse în aplicare în prealabil și care sunt deja 
eficace la momentul intervenției pot fi considerate măsuri suficiente pentru asigurarea 
coerenței. Din motive de conservare a naturii, nu poate fi tolerat un decalaj temporal în ceea ce 
privește funcționalitatea. 

În esență, durata necesară dezvoltării habitatelor speciilor depinde, pe de o parte, de perioadele 
de dezvoltare locală a habitatelor relevante și, pe de altă parte, de accesibilitatea zonelor în 
cadrul repopulării necesare. Potențialul de repopulare al speciilor este determinat, printre 
altele, de distribuția spațială a speciilor, de apariția unor centre concrete de distribuție și a 
populațiilor-sursă în vecinătatea geografică, de mobilitatea specifică speciei, de capacitatea de 
răspândire și de accesibilitatea nestingherită a zonelor.  

În cazul în care o intervenție afectează puternic prezențe izolate ale unei specii sau ale unei 
specii cu mobilitate redusă, există un potențial foarte scăzut ca habitatul creat prin măsuri de 
coerență să fie populat din nou sau repopulat din exterior. În acest caz, este deosebit de 
important ca habitatele să fie dezvoltate în prealabil cât mai aproape posibil de populația 
afectată și ca aceleași exemplare sau populații să poată popula deja habitatul înainte de 
intervenție, ca habitat de evacuare. Adesea, repopularea habitatului într-o perioadă ulterioară 
nu mai poate fi garantată în mod absolut, ca urmare a afectării considerabile a populației. 

În cazul tipurilor de habitate, durata de dezvoltare a habitatelor este determinată de capacitatea 
lor de regenerare, de condițiile abiotice ale sitului care urmează să fie create și de colonizarea 
cu specii de plante și animale caracteristice (a se vedea, de exemplu, și RIECKEN et al. 1994:21ff). 
Funcționalitatea deplină în sensul cazului A poate fi realizată numai pentru tipurile de habitate 
cu perioade de dezvoltare mai scurte. 

Punerea în aplicare anticipată a măsurilor  

Pentru ca, în situațiile A, să se mențină capacitatea de a acționa, finanțarea și punerea în aplicare 
a măsurilor trebuie să fie deja posibilă înainte de autorizarea finală a proiectului (...). În practică, 
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există, de exemplu, posibilitatea de a securiza zona deja înainte de decizia de aprobare a 
planului, prin achiziția pregătitoare de terenuri sau prin achiziția anticipată de terenuri. În 
principiu, procedurile pas cu pas oferă condiții mai favorabile în acest sens.  

Ca urmare a cerinței speciale de securitate juridică din decizia de aprobare ulterioară, în 
procedura preliminară a unei evaluări a impactului prevăzute în Directiva Habitate (de exemplu, 
pentru determinarea liniei sau în cadrul procedurilor de amenajare a spațiului), principalele 
decizii privind obiectul, amplasarea și amploarea măsurilor de asigurare a coerenței trebuie 
adesea luate deja în stadiul de proiect. (a se vedea, de ex., și KÜSTER 2001). În cazul în care 
structura proiectului rămâne aceeași, acestea nu se vor schimba în esență în cursul autorizării 
proiectului; măsurile pot fi puse în aplicare în mod anticipat de îndată ce devine evident 
caracterul realizabil fundamental al proiectului. 

Instrumentele de populare a zonelor și măsurile compensatorii care au fost deja instituite în alte 
contexte arată, de asemenea, că o punere în aplicare mai timpurie a măsurilor este posibilă și 
poate fi pusă în practică din punct de vedere al planificării (a se vedea, de exemplu, 
AMMERMANN et al. 1998, BUNZEL și BÖHME 2002). Ca posibilitate suplimentară în acest caz, 
ar putea fi încheiate, de asemenea, acorduri între operatorul proiectului și operatorul unui fond 
de terenuri. Aceste acorduri ar permite ca măsurile întreprinse să fie preluate de operatorul 
fondului de terenuri și compensate financiar în cazul puțin probabil în care proiectul nu ar putea 
fi realizat, în definitiv, dintr-un motiv neprevăzut. 

Următorul exemplu de planificare a 26 arată, de asemenea, că, pe lângă posibilitatea de achiziție 
pregătitoare de terenuri, este, de asemenea, oportun să se utilizeze etapele de planificare și de 
aprobare în fazele de construcție pentru punerea în aplicare anticipată a măsurilor. 

Exemplu: Punerea în aplicare anticipată a măsurilor în cazul A 26  

Zona de protecție a păsărilor afectată de proiect este perturbată și afectată de mai multe 
tronsoane de construcție conectate. În timpul autorizării fazei actuale de construcție, sunt deja 
în curs de instituire măsuri de asigurare a coerenței, care se datorează în parte doar afectărilor 
cauzate de următoarele două faze, pentru care nu s-a luat încă nicio decizie de aprobare a 
planificării. Pentru a permite luarea de măsuri pentru crearea de noi habitate în vederea 
dezvoltării eficacității acestora, în aprobarea planificării pentru această fază de construcție 
trebuie să se verifice dacă a fost prevăzută amploarea măsurilor necesare în cadrul evaluării 
corespunzătoare. Punerea în aplicare a măsurilor este astfel devansată cu aproximativ cinci ani, 
evitându-se astfel un decalaj temporal între afectare și funcția de compensare. 

Condițiile prealabile în acest sens sunt disponibilitatea suprafețelor de teren la scara indicată de 
experți, acordul privind restricțiile de gestionare pentru fermierii care lucrează acolo și, dacă este 
necesar, disponibilitatea fondurilor pentru despăgubiri în avans plătite cu mult înainte de decizia 
de aprobare pentru următoarea fază de construcție. Probabilitatea apariției unor astfel de 
condiții-cadru de punere în aplicare trebuie, cu siguranță, să fie interpretată de la caz la caz. În 
cadrul proiectului A 26, astfel de condiții sunt în mod clar prezente. O achiziție pregătitoare de 
terenuri a făcut posibilă securizarea zonelor. Abordarea selectată în cadrul acestei proceduri este 
binevenită, deoarece previne amenințarea unor deficiențe funcționale temporare și asigură 
coerența neîntreruptă a rețelei Natura 2000 pe parcursul întregului proiect, fără a cauza 
întârzieri proiectului. 

În cazul în care este necesar, este posibil, de asemenea, să existe o aprobare de planificare 
separată pentru măsurile de asigurare a coerenței, care prevede punerea în aplicare anticipată 
a acestora. Desigur, inițiatorii de proiecte au întotdeauna opțiunea de a pune în aplicare 
măsurile în mod voluntar și anticipat, pe cheltuiala proprie. Dacă sunt puse în aplicare cu mult 
timp înainte, în contextul dispozițiilor privind intervenția, măsurile de asigurare a coerenței ar 
putea avea un impact pozitiv asupra amplorii măsurilor compensatorii și de înlocuire, deoarece 
costurile suplimentare suportate pentru deficiențe funcționale temporare ar putea fi reduse. 
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Operatorii de proiecte din sectorul public și operatorii de proiecte care desfășoară numeroase 
proiecte sau proiecte majore, eventual în cadrul unor proceduri de aprobare etapizate, au cea 
mai mare marjă de acțiune în acest caz și, prin urmare, au o responsabilitate specială. 

Cazul B: în momentul afectării, nu este necesară funcționalitatea deplină a măsurilor de 
asigurare a coerenței  

Tipul de habitat sau habitatul speciei nu trebuie neapărat să fie pe deplin funcțional înainte de 
debutul afectării considerabile. Din anumite motive tehnice, care trebuie prezentate pe larg, un 
decalaj temporal în ceea ce privește funcționalitatea este justificat până la deplina eficacitate a 
măsurii și trebuie compensat prin punerea în aplicare a măsurilor la o scară corespunzătoare 
mai mare. S-a dovedit că și contribuția sitului la rețeaua Natura 2000 este garantată în acest 
mod. 

Și în aceste cazuri ar trebui vizată punerea în aplicare anticipată a măsurilor. Experiența 
dobândită din punerea în aplicare a altor instrumente de conservare a naturii permite să se tragă 
concluzia că, în anumite circumstanțe, decalajele temporale în ceea ce privește funcționalitatea 
pot fi contracarate prin creșterea scării măsurii. Acest lucru se bazează, printre altele, pe faptul 
că decalajele temporale pot fi compensate în mare măsură în acest mod pentru anumite funcții 
ale habitatului.  

Pe baza decalajului temporal în ceea ce privește funcționalitatea, ar trebui selectate achiziții mai 
mari de terenuri, deoarece, deși măsurile (de exemplu, plantarea) nu pot îndeplini funcțiile în 
mod adecvat la început, un fond semnificativ mai mare poate totuși atinge aproximativ același 
nivel de compensare în ansamblu. Scara mai mare a măsurii sporește, de asemenea, securitatea 
predicției în ceea ce privește aspectele funcționale. 

Exemplu: Prin intersectarea unui corp de apă curgătoare, un proiect de drum conduce la o 
afectare considerabilă a habitatului *91E0 „Păduri de frasin și anin de-a lungul apelor 
curgătoare”. Pierderea habitatului trebuie compensată în alte situri care sunt adecvate în ceea 
ce privește amplasarea și funcția, prin măsuri de asigurare a coerenței; acest lucru se va realiza 
prin plantarea și refacerea corespunzătoare a tipului de habitat. Întrucât nu sunt posibile alte 
măsuri de însoțire, cum ar fi dezvoltarea pădurilor seculare în tipuri de habitate similare 
existente, se preconizează punerea în aplicare a măsurii pe o suprafață cu mult mai mare, pentru 
a compensa decalajul temporal în ceea ce privește funcționalitatea. În acest caz, este vorba 
despre un tip de habitat caracterizat prin arbori și care are un timp de dezvoltare corespunzător 
îndelungat, care nu poate fi realizat nici măcar printr-o punere în aplicare avansată a măsurilor. 

Totuși, această măsură ar trebui, în principiu, să fie recunoscută ca măsură de asigurare a 
coerenței, cu condiția ca niciun aspect specific al cazului individual să nu se opună acestei 
recunoașteri. 
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4 LEGĂTURI ÎNTRE PROCEDURILE DE EVALUARE DE MEDIU: AA, EIM, SEA 

4.1 Compararea procedurilor în cadrul evaluării corespunzătoare (AA), al evaluării impactului 

asupra mediului (EIM) și al evaluării strategice de mediu (SEA) 

 AA EIM SEA 

Ce tipuri de 

proiecte de 

dezvoltare 

sunt avute în 

vedere?  

Orice plan sau proiect 

care – fie în mod 

individual, fie în 

combinație cu alte 

planuri/proiecte – poate 

avea un efect 

semnificativ asupra unui 

sit Natura 2000 (cu 

excepția planurilor sau 

proiectelor care au o 

legătură directă cu 

gestionarea conservării 

sitului). 

Toate proiectele 

enumerate în anexa I.  

Pentru proiectele 

enumerate în anexa II, 

necesitatea unei EIA va fi 

determinată de la caz la 

caz sau pe baza pragurilor 

sau a criteriilor stabilite 

de statele membre (luând 

în considerare criteriile 

din anexa III). 

Toate planurile și programele 

sau modificările acestora care: 

(a) fac obiectul elaborării 

și/sau al adoptării de către o 

autoritate de la nivel național, 

regional și local; 

(b) sunt impuse prin acte cu 

putere de lege sau acte 

administrative; 

(c) sunt elaborate pentru 

agricultură, silvicultură, 

piscicultură, energie, industrie, 

transport, gestionarea 

deșeurilor, gestionarea apei, 

telecomunicații, turism, 

urbanism și amenajarea 

teritoriului sau utilizarea 

terenurilor și care stabilesc 

cadrul pentru autorizarea 

viitoare privind dezvoltarea 

proiectelor enumerate în 

anexele I și II la Directiva EIM; 

sau 

pentru care, având în vedere 

efectul lor probabil asupra 

siturilor, s-a considerat că este 

necesară o evaluare în temeiul 

articolelor 6 sau 7 din 

Directiva 92/43/CEE. 

Ce efecte 

relevante 

pentru natură 

trebuie 

evaluate?  

Evaluarea ar trebui 

efectuată având în 

vedere obiectivele de 

conservare a sitului 

(care se raportează la 

speciile/tipurile de 

habitate prezente în 

mod semnificativ pe 

teritoriul sitului).  

Impacturile ar trebui 

evaluate pentru a stabili 

Efecte semnificative 

directe și indirecte, 

secundare, cumulative, pe 

termen scurt, mediu și 

lung, permanente și 

temporare, pozitive și 

negative asupra populației 

și sănătății umane; 

biodiversității, acordând o 

atenție specială speciilor și 

habitatelor protejate în 

Efecte semnificative probabile 

asupra mediului, inclusiv 

asupra unor aspecte precum 

biodiversitatea, populația, 

sănătatea umană, fauna, flora, 

solul, apa, aerul, factorii 

climatici, bunurile materiale, 

patrimoniul cultural, inclusiv 

patrimoniul arhitectural și 

arheologic, peisajul și 
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dacă vor afecta sau nu 

negativ integritatea 

sitului în cauză.  

temeiul Directivei 

92/43/CEE și al Directivei 

2009/147/CE; terenurilor, 

solului, apei, aerului, climei 

și peisajului; bunurilor 

materiale, patrimoniului 

cultural și peisajului; și 

asupra interacțiunii dintre 

acești factori. 

legăturile dintre factorii 

menționați anterior. 

Cine este 

responsabil 

de evaluare?  

Este responsabilitatea 

autorității competente 

să se asigure că este 

efectuată evaluarea 

corespunzătoare. În 

acest context, 

dezvoltatorul 

proiectului poate fi 

solicitat să realizeze 

toate studiile necesare 

și să furnizeze toate 

informațiile necesare 

autorității competente 

pentru a-i permite 

acesteia să ia o decizie 

în deplină cunoștință de 

cauză. În cadrul acestui 

demers, autoritatea 

competentă poate, de 

asemenea, să colecteze 

informații relevante din 

alte surse, după caz. 

Dezvoltatorul proiectului 

furnizează informațiile 

necesare care trebuie 

luate în considerare în 

mod corespunzător, 

împreună cu rezultatele 

consultărilor, de către 

autoritatea competentă 

care eliberează 

autorizația. 

Directiva SEA lasă statelor 

membre o marjă largă de 

apreciere în ceea ce privește 

desemnarea autorităților 

responsabile pentru SEA. 

Acestea ar putea fi autoritățile 

responsabile de elaborarea 

unui plan/program, 

autoritățile de mediu, care 

sunt consultate ex lege cu 

privire la domeniul de aplicare 

și nivelul de detaliu al 

informațiilor care trebuie 

incluse în raportul de mediu, 

precum și în proiectul de 

plan/program și raportul de 

mediu care îl însoțește; sau 

autoritățile însărcinate în mod 

expres cu desfășurarea 

procedurii SEA. 

Are loc 

consultarea 

publicului/a 

altor 

autorități? 

Directiva Habitate nu 

conține o obligație 

explicită de a consulta 

opinia publică atunci 

când se autorizează 

planuri sau proiecte 

care necesită o 

evaluare 

corespunzătoare. În 

conformitate cu 

articolul 6 alineatul (3), 

acest lucru trebuie 

efectuat doar dacă „se 

consideră adecvat”. Cu 

toate acestea, Curtea a 

clarificat, pe baza 

Consultarea obligatorie se 

efectuează înainte de 

adoptarea propunerii de 

proiect de dezvoltare. 

Statele membre trebuie 

să ia măsurile necesare 

pentru a se asigura că 

autoritățile care ar putea 

fi vizate de proiect 

(inclusiv autoritățile de 

mediu, autoritățile locale 

și regionale) au ocazia de 

a-și exprima opinia 

privind cererea de 

autorizare a proiectului 

Consultarea obligatorie se 

realizează înainte de 

adoptarea planului sau a 

programului.  

Statele membre trebuie să 

consulte autoritățile care, 

datorită responsabilităților lor 

specifice în materie de mediu, 

pot fi interesate de efectele 

asupra mediului ale punerii în 

aplicare a unui plan/program. 

Ar trebui să fie consultat 

publicul, inclusiv publicul 

afectat sau care ar putea fi 

afectat sau care este interesat 
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cerințelor Convenției de 

la Aarhus, că publicul 

interesat, inclusiv ONG-

urile pentru protecția 

mediului recunoscute, 

are dreptul să participe 

la procedura de 

autorizare (C-243/15, 

punctul 49). 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 

a unei anchete publice 

efectuate cu 

solicitantul, orice 

observații, informații, 

analize sau opinii pe 

care le consideră 

relevante pentru 

activitatea propusă»”. 

(C-243/15, punctul 46).  

de dezvoltare. Același 

lucru este valabil pentru 

consultarea publicului 

interesat.  

În cazul în care ar putea 

exista efecte 

semnificative asupra 

mediului în alt stat 

membru, trebuie să se 

consulte atât autoritățile 

relevante, cât și publicul 

din statul membru 

respectiv.  

 

de procesul decizional, inclusiv 

ONG-urile. 

Autorităților și publicului li se 

oferă din timp ocazia efectivă 

să își exprime opiniile asupra 

proiectului de plan sau 

program, precum și asupra 

raportului de mediu care îl 

însoțește, într-un interval de 

timp adecvat, înainte de 

adoptarea planului sau 

programului sau de înaintarea 

acestuia pentru procedura 

legislativă.  

În cazul în care ar putea exista 

efecte semnificative asupra 

mediului în alt stat membru, 

trebuie să se consulte atât 

autoritățile relevante, cât și 

publicul din statul membru 

respectiv. 

Ce grad de 

obligativitate 

au rezultatele 

evaluării?  

Sunt obligatorii.  

Autoritățile 

competente pot 

autoriza planul sau 

proiectul numai după 

ce au constatat că 

acesta nu va afecta 

negativ integritatea 

sitului. 

Rezultatele consultărilor 

și informațiile colectate 

ca parte a EIA „trebuie 

luate în considerare în 

mod corespunzător” în 

procedura de autorizare a 

proiectului de dezvoltare.  

Decizia de acordare a 

autorizării proiectului de 

dezvoltare include cel 

puțin concluzia motivată 

(și anume, decizia EIM) și 

orice condiții de mediu 

anexate la decizie. 

Raportul de mediu și opiniile 

exprimate „trebuie luate în 

considerare” pe parcursul 

elaborării planului sau 

programului și înainte ca 

acesta să fie adoptat sau 

supus procedurii legislative. 
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5 PLANIFICAREA STRATEGICĂ – EVALUAREA PLANURILOR 

5.1 Exemplu: Planificarea autostrăzilor în Austria 

Planificarea autostrăzilor în Austria – Preevaluarea și evaluarea corespunzătoare  

Planificarea autostrăzilor în Austria urmează trei faze diferite ale proiectului, care determină 
necesitatea unei evaluări corespunzătoare în mod iterativ.  

Faza 1 („Voruntersuchung” sau „Korridoruntersuchung”) identifică zonele potențial purtătoare 
de conflicte din aria care face obiectul investigației, pentru a exclude coridoarele cu efecte 
intolerabile și, respectiv, cu risc ridicat de a nu fi aprobate. Se acordă o atenție deosebită zonelor 
protejate, inclusiv zonelor incluse în rețeaua Natura 2000. Rezultatele fazei 1 reprezintă o 
selecție preliminară a variațiilor posibile ale proiectului și ale programului de investigație pentru 
faza 2. Cerința de efectuare a unei evaluări corespunzătoare este recunoscută în mod normal în 
această etapă (faza de preevaluare). 

Faza 2 („Vorprojekt” sau „Variantenuntersuchung”) identifică sensibilitatea habitatelor și a 
speciilor în diferitele variații posibile ale proiectului și estimează posibilele efecte ale acestora 
asupra mediului. În conformitate cu cerințele naționale interne (RVS*5), în această fază sunt 
necesare anchete detaliate cu privire la o evaluare corespunzătoare. Aceasta urmărește să 
garanteze luarea în considerare cât mai curând posibil a speciilor și habitatelor protejate de UE. 
La sfârșitul acestei faze, se alege o variație posibilă a proiectului.  

Faza 3 („Einreichprojekt”) cuprinde planificarea procedurilor de aprobare. Efectele potențiale 
ale rutei alese asupra mediului sunt specificate mai în detaliu, iar posibilele efecte negative sunt 
atenuate prin măsuri corespunzătoare. Obiectivul este un plan de proiect responsabil față de 
mediu, fără impact asupra obiectivelor de conservare ale sitului sau asupra speciilor protejate, 
care poate fi aprobat din punct de vedere juridic. 

Avantajele unei preevaluări timpurii sunt recunoașterea în timp util a procedurilor juridice 
necesare, în acest caz a unei evaluări corespunzătoare sau – în alte cazuri – a unei proceduri de 
derogare. Riscurile procedurale sunt astfel recunoscute suficient de devreme, iar strategiile de 
evitare pot fi puse în aplicare. 

Pentru localizarea potențialelor zone de conflict, se utilizează formularele-tip ale siturilor 
Natura 2000, împreună cu datele din atlasul național al păsărilor aflate în perioada de 
reproducere și studiile regionale și locale referitoare la habitate (în măsura în care acestea sunt 
disponibile și actuale). Evaluarea situației actuale și a efectelor posibile are, de asemenea, în 
vedere listele roșii (la nivel național sau provincial), datele din raportul prevăzut la articolul 17, 
reglementările naționale și provinciale privind speciile protejate la nivel național și alte date 
disponibile în regiune. Pot fi utilizate date de monitorizare suplimentare, în cazul în care sunt 
disponibile, de exemplu, din proiecte de conservare a speciilor sau din proiecte LIFE 
implementate în regiune.  

Sursă: studiu de caz pus la dispoziție de ASFINAG 

  

                                                           
5  RVS = Orientări și reglementări privind planificarea, construcția și întreținerea drumurilor (RVS) www.fsv.at 

 

http://www.fsv.at/
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5.2 Exemplu: Planificarea strategică a unor noi proiecte hidroenergetice pe Dunăre  

Planificarea strategică a unei noi hidrocentrale în bazinul Dunării  

Principiile directoare privind dezvoltarea durabilă a hidroenergiei în bazinul Dunării au fost 
elaborate de Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR) și au fost 
adoptate de țările dunărene în iunie 2013. Principiile directoare au fost elaborate ca parte a unui 
amplu proces participativ, la care au participat reprezentanți ai administrațiilor din domeniul 
energiei și al mediului, ai sectorului hidroenergetic, ai ONG-urilor și ai comunității științifice. 

Acestea recomandă o abordare de planificare strategică pentru dezvoltarea de noi 
hidrocentrale. Această abordare ar trebui să se bazeze pe o evaluare pe două niveluri (fiecare 
cuprinzând liste de criterii recomandate), și anume evaluarea națională/regională, urmată de 
evaluarea specifică proiectului.  

Într-o primă etapă se identifică sectoarele fluviale în care amenajările hidroenergetice sunt 
interzise de legislația/acordurile naționale/regionale (zonele de excludere). Criteriile, care sunt 
aplicabile în unele țări europene pentru această categorie, includ: zone protejate, sectoare cu 
valoare ecologică ridicată, sectoare de referință, dimensiunea zonei de captare a apei.  

O listă recomandată pentru criteriile naționale/regionale include următoarele: 

- Caracterul natural. Starea sectoarelor fluviale/corpului de apă în raport cu abaterea de la 
condițiile naturale specifice fiecărui tip în ceea ce privește hidrologia, morfologia, 
continuitatea biologică și a sedimentelor, precum și comunitățile biologice. 

- Starea corpului de apă în ceea ce privește raritatea și valoarea ecologică. Raritatea tipului 
de râu, starea ecologică a unui sector fluvial și sensibilitatea. 

- Structura și funcția ecologică specifică a sectorului fluvial, inclusiv în ceea ce privește 
întreaga zonă de captare a apei/întregul sub-bazin și în ceea ce privește serviciile 
ecosistemice. De exemplu, habitate speciale pentru specii de pești sensibile/valoroase sau 
alte elemente calitative biologice din ecologia râurilor (de exemplu, speciile de pe lista 
roșie). 

- Arii de conservare și situri protejate. De exemplu, zonele incluse în rețeaua Natura 2000, 
siturile Ramsar, rezervațiile biosferei UNESCO, parcurile naționale, regionale și naturale etc. 

Într-o a doua etapă, toate celelalte sectoare vor fi evaluate utilizând matricea de evaluare și 
schema de clasificare. 

Întrucât numeroase sectoare fluviale și lunci inundabile din bazinul Dunării sunt protejate în 
temeiul Directivei Habitate și al Directivei Păsări, trebuie să se țină seama de dispozițiile și 
cerințele în conformitate cu gestionarea și protecția siturilor Natura 2000 și de necesitatea 
realizării unei evaluări corespunzătoare a impactului eventualelor proiecte în zonele în cauză.  

Evaluarea națională/regională este un instrument care ajută administrațiile să direcționeze noile 
hidrocentrale către zonele în care se preconizează că efectele asupra mediului vor fi minime. 
Acolo unde este cazul, trebuie luate în considerare și aspectele transfrontaliere sau specifice 
întregului bazin al Dunării. Evaluarea națională/regională este benefică atât pentru sectorul 
mediului și al apelor, cât și pentru sectorul hidroenergetic, deoarece sporește previzibilitatea 
procesului de luare a deciziilor și mărește transparența în cazurile în care este probabil să se 
emită autorizații pentru noi proiecte.  

Dacă evaluarea la nivel național/regional are mai degrabă caracter general, evaluarea specifică 
proiectului clasifică sectoarele fluviale în funcție de adecvarea lor pentru utilizarea potențialului 
hidroenergetic și oferă o evaluare mai detaliată și mai aprofundată a beneficiilor și a efectelor 
proiectului concret. Acest lucru contribuie la stabilirea adecvării sau a neadecvării unui proiect 
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la caracteristicile unui amplasament specific. Evaluarea specifică proiectului se realizează ca 
răspuns la o cerere de emitere a unei autorizații pentru o centrală hidroelectrică nouă și, prin 
urmare, depinde de modul specific în care a fost conceput proiectul.  

Pentru a minimiza efectele negative ale instalațiilor hidroelectrice asupra ecosistemelor 
acvatice, trebuie stabilite măsuri de atenuare. Asigurarea migrării peștilor și a debitelor 
ecologice reprezintă măsuri prioritare pentru menținerea și îmbunătățirea stării ecologice a 
apelor.  

Alte măsuri de atenuare, cum ar fi îmbunătățirea gestionării sedimentelor, minimizarea 
efectelor negative ale fluctuațiilor artificiale ale nivelului apei (debitele pulsatorii), menținerea 
stării apelor subterane sau refacerea habitatelor de anumite tipuri și a zonelor riverane, sunt 
aspecte importante pentru ecologia râurilor și a zonelor umede care depind direct de 
ecosistemele acvatice. Aceste măsuri ar trebui, prin urmare, să fie luate în considerare de la 
conceperea proiectului, ținându-se seama de raportul cost-eficacitate și de siguranța 
aprovizionării cu energie electrică.  

Principiile directoare recunosc aplicarea procedurii prevăzute la articolul 6 alineatele (3) și (4) 
din Directiva Habitate atunci când noi proiecte hidroenergetice ar putea afecta siturile 
Natura 2000. 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower 

 

5.3 Exemplu: Planul de amenajare a spațiului pentru parcurile eoliene offshore și conexiunile 

la rețea în zona economică exclusivă germană din Marea Nordului 

Planul de amenajare a spațiului aferent rețelei offshore pentru zona economică exclusivă 

germană din Marea Nordului  

Planul aferent rețelei offshore definește parcurile eoliene offshore care sunt adecvate pentru 
conexiunile colective la rețea. Împreună cu stipularea traseelor cablurilor și a amplasamentelor 
necesare pentru conexiunile la rețea ale parcurilor eoliene offshore, planul aferent rețelei 
offshore conține traseele cablurilor pentru liniile de interconexiune și descrierile posibilelor 
conexiuni încrucișate.  

Au fost desemnate zone prioritare pentru transportul maritim, conducte și producția de energie 
eoliană offshore în zona economică exclusivă germană; alte utilizări sunt interzise în aceste zone, 
cu excepția cazului în care se dovedesc a fi compatibile. În siturile Natura 2000 nu sunt permise 
turbinele eoliene. În punctul de tranziție spre apele teritoriale și la traversarea dispozitivelor de 
separare a traficului, cablurile submarine pentru transportul energiei produse în zona 
economică exclusivă trebuie să fie direcționate de-a lungul unor coridoare desemnate. În 
momentul stabilirii acestui plan a fost efectuată o evaluare strategică de mediu.  

Pentru a reduce la minimum eventualele efecte negative asupra mediului marin ocazionate de 
pozarea de conducte și cabluri, planul interzice traversarea habitatelor sensibile în timpul 
perioadelor caracterizate de o mare vulnerabilitate a anumitor specii.  

În timpul pozării și al exploatării conductelor și cablurilor trebuie să se evite deteriorarea sau 
distrugerea bancurilor de nisip, a recifelor și a zonelor care adăpostesc comunități bentonice 
demne de a fi conservate, care reprezintă habitate deosebit de sensibile; în acest sens, trebuie 
să fie urmate cele mai bune practici de mediu prevăzute de Convenția OSPAR. Planul a încercat, 
de asemenea, să suprapună desemnarea zonelor prioritare pentru parcurile eoliene cu 
desemnarea unor astfel de zone pentru conducte. 

Principiile de planificare, cum ar fi maximizarea fasciculelor de cabluri și evitarea traseelor care 
traversează siturile Natura 2000, sunt menite să reducă suprafața necesară pentru 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower
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infrastructura rețelei și să diminueze impacturile potențiale asupra mediului marin. Planul, care 
a făcut obiectul unei evaluări strategice de mediu, a stabilit capacitatea și calendarul preconizat 
pentru construirea conexiunilor la rețeaua offshore în următorii 10 ani.  

https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_plann
ing_node.html 

https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html
https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html

