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DESPRE PREZENTUL DOCUMENT 

 

Scop  

 
În luna noiembrie 2010, Comisia Europeană a publicat comunicarea intitulată Priorități în 
domeniul infrastructurii energetice ante și post 2020 - Plan de realizare a unei rețele 
energetice europene integrate. Comunicarea arată necesitatea consolidării semnificative a 
infrastructurilor de transport al energiei pentru asigurarea unei energii sigure, durabile și 
accesibile în întreaga Europă, cu reducerea în paralel a emisiilor de CO2.  
 
Noul Regulament TEN-E (UE) nr. 347/2013 instituie un cadru UE pentru planificarea și 
implementarea infrastructurii energetice în Uniunea Europeană. Regulamentul definește 
nouă coridoare prioritare strategice privind infrastructura în domeniile energiei electrice, 
gazelor și petrolului și trei domenii tematice prioritare la nivelul Uniunii pentru autostrăzile de 
energie electrică, rețelele inteligente și rețelele de transport al dioxidului de carbon. 
Regulamentul introduce, de asemenea, un proces transparent și favorabil incluziunii pentru 
identificarea și selecționarea proiectelor concrete de interes comun (PCI) care sunt necesare 
pentru implementarea coridoarelor prioritare.  
 
La fel ca toate activitățile de dezvoltare întreprinse în UE, infrastructurile de transport al 
energiei trebuie să respecte pe deplin politica de mediu a UE, inclusiv Directiva privind 
habitatele și Directiva privind păsările (directivele UE privind natura). Prezentul document 
oferă orientări privind cele mai bune modalități de a realiza acest lucru în practică. 
Documentul acordă o atenție deosebită aplicării corecte a procedurii de autorizare în temeiul 
articolului 6 din Directiva privind habitatele, care prevede că, înainte de a fi autorizate, toate 
planurile și proiectele care ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra unui sit din 
rețeaua Natura 2000 sunt supuse unei evaluări corespunzătoare. Documentul abordează, de 
asemenea, cerințele pentru protecția speciilor în cadrul unui peisaj terestru extins.  
 
Siturile Natura 2000 nu sunt desemnate drept „zone interzise”, nefiind exclusă dezvoltarea 
unor noi proiecte. Proiectele trebuie însă realizate într-un mod care să protejeze speciile rare 
și pe cale de dispariție, precum și tipurile de habitat pentru care a fost desemnat situl. 
Adesea, acest lucru poate fi realizat printr-o planificare atentă, printr-un dialog constructiv și 
favorabil incluziunii și, dacă este cazul, prin utilizarea unor măsuri de atenuare adecvate. 
Aceste măsuri ar trebui să elimine sau să prevină de la bun început orice eventual impact 
negativ al proiectelor individuale, precum și impactul cumulativ asupra obiectivelor de 
conservare ale sitului. 
 
Prezentul document este destinat în principal dezvoltatorilor de proiecte, operatorilor 
sistemului de transport (OTS) și autorităților responsabile de autorizarea planurilor și a 
proiectelor de transport al energiei. Acesta ar trebui însă să prezinte interes și pentru 
consultanții care efectuează evaluări ale impactului, pentru administratorii siturilor Natura 
2000, pentru ONG-uri și pentru orice alți practicieni interesați sau implicați în planificarea, 
conceperea, implementarea sau aprobarea planurilor și a proiectelor de infrastructură 
energetică. Documentul este menit să le ofere acestora o imagine de ansamblu a implicațiilor 
propunerilor privind infrastructurile energetice asupra siturilor Natura 2000 și a speciilor și 
habitatelor protejate prin legislația UE, precum și modalități de a atenua eventualele efecte 
negative. 
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Prezentul document ar putea fi util și în cadrul procedurilor de evaluare desfășurate în 
temeiul Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului și al Directivei privind 
evaluarea strategică de mediu în ceea ce privește planurile și proiectele de transport al 
energiei pentru care se stabilește că nu este necesară evaluarea corespunzătoare a 
impactului lor asupra rețelei Natura 2000. 
 
 
Domeniul de aplicare 
 
Prezentul document oferă orientări și bune practici privind instalarea, exploatarea și 
dezafectarea instalațiilor de transport și distribuție de energie electrică, gaze și petrol care 
afectează siturile Natura 2000 și speciile protejate în temeiul directivelor UE privind 
habitatele și păsările în cadrul unui peisaj terestru extins. Documentul se concentrează 
asupra infrastructurilor de transport al energiei și nu asupra instalațiilor de producere a 
energiei, cum ar fi platformele petroliere, barajele hidroelectrice, turbinele eoliene, centralele 
electrice etc. 
 
Printre tipurile de infrastructuri de transport al energiei care au fost abordate se numără 
conductele de gaz și de petrol, cablurile de transport al energiei electrice de înaltă și medie 
tensiune și instalațiile de distribuție a energiei, punându-se accent pe cele terestre. Este 
inclus un capitol separat dedicat infrastructurii de transport al energiei în mediul marin.  
 
 

Structura și conținutul  

 
Documentul este alcătuit din opt capitole. 
 

 Capitolele 1 și 2: oferă o imagine de ansamblu a contextului de politică a UE în ceea ce 

privește infrastructura energetică și necesitatea unei rețele energetice moderne și 
interconectate în întreaga Europă, în concordanță cu dispozițiile Regulamentului TEN-E. 
Capitolele reiau dispozițiile legale ale directivelor privind păsările și habitatele pe care 
dezvoltatorii, operatorii și autoritățile din domeniul transportului de energie ar trebui să le 
cunoască. Se acordă o atenție deosebită procedurii de autorizare în temeiul articolului 6 
în cazul planurilor sau proiectelor care ar putea avea un efect semnificativ asupra siturilor 
Natura 2000, precum și cerințelor privind speciile protejate prin legislația UE în cadrul 
unui peisaj terestru extins.  
 

 Capitolul 3: oferă o imagine de ansamblu a diferitelor tipuri de impacturi pe care 
infrastructurile de transport al energiei ar putea să le aibă asupra tipurilor de habitate și a 
speciilor protejate în temeiul celor două directive ale UE privind natura. Cunoașterea 
acestor impacturi potențiale nu va asigura doar efectuarea corectă a evaluării 
corespunzătoare în temeiul articolului 6 din Directiva privind habitatele, ci ar trebui să 
contribuie totodată la identificarea, din start, a unor măsuri de atenuare adecvate care pot 
fi utilizate pentru a evita sau a reduce orice efecte negative semnificative.  
 

 Capitolele 4 și 5: se referă în special la efectele potențiale ale infrastructurilor rețelei 
electrice și la identificarea unor măsuri de atenuare adecvate pe parcursul diferitelor 
etape ale ciclului unui plan sau proiect. Sunt furnizate recomandări tehnice detaliate 
pentru măsurile corective și de atenuare, bazate, în măsura posibilului, pe bunele practici 
și pe cele mai recente cercetări din întreaga Europă.  

 

 Capitolul 6: evidențiază avantajele adoptării unei abordări mai strategice și mai integrate 

a planificării infrastructurilor de transport al energiei într-un mod care să evite sau să 
reducă la minimum apariția unor potențiale conflicte cu cerințele legislației UE privind 
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natura într-o etapă ulterioară a procesului de planificare, când opțiunile sunt mult mai 
limitate. De asemenea, capitolul oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care 
diferitele evaluări ale impactului cerute de legislația UE în domeniul mediului, inclusiv în 
temeiul Directivei privind habitatele, pot fi raționalizate în mod eficace pentru proiectele 
de interes comun, în special având în vedere termenele mai scurte rezervate pentru 
procedurile de autorizare aferente proiectelor de interes comun prevăzute de 
Regulamentul TEN-E.  
 

 Capitolul 7: descrie procedura de autorizare prevăzută la articolul 6 din Directiva privind 

habitatele. Capitolul cuprinde sfaturi practice cu privire la aplicarea acestei proceduri de 
autorizare, în special în contextul infrastructurilor de transport al energiei.  
 

 Capitolul 8: analizează implicațiile infrastructurilor de transport al energiei asupra 

mediului marin. Mai întâi, capitolul oferă o imagine de ansamblu a infrastructurii 
energetice actuale în apele maritime ale UE și a evoluțiilor viitoare preconizate. Sunt apoi 
prezentate implicațiile pentru siturile Natura 2000 și speciile marine protejate, cu trimitere 
la dispoziții ale Directivei privind habitatele și ale Directivei privind păsările, precum și 
măsurile de sprijin și orientările relevante din UE și din alte părți ale lumii. Ca al treilea 
punct, este analizat impactul potențial al infrastructurii de transport (cabluri și conducte) 
utilizate pentru petrol, gaze, energie eoliană, energia valurilor și a mareei, precum și 
impactul captării, transportului și stocării dioxidului de carbon asupra speciilor și a 
habitatelor marine protejate prin Directiva UE privind habitatele și prin Directiva UE 
privind păsările. Sunt incluse exemple de bune practici ca parte a unei discuții referitoare 
la modalități de atenuare a acestor efecte. Ca al patrulea punct, sunt examinate 
avantajele planificării strategice pentru infrastructura de transport al energiei în mediul 
marin, inclusiv importanța includerii acestui aspect în alte acte legislative și politici ale 
UE, cum ar fi Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin” și Directiva privind 
amenajarea spațiului maritim.  
 

În întregul document sunt furnizate, ori de câte ori este posibil, exemple de bune practici 
arătând modul în care instalațiile de transport al energiei și legislația UE privind natura pot fi 
reconciliate în mod eficace în practică. Exemplele oferă o sursă utilă de idei privind diferitele 
tipuri de tehnici și abordări care pot fi utilizate.  
 
 



 

8 
 

Natura documentului  

 
Prezentul document de orientare urmărește să clarifice dispozițiile Directivelor privind 
habitatele și păsările și să le plaseze în special în contextul dezvoltării și al exploatării 
mijloacelor de transport al energiei. Documentul nu are caracter legislativ, oferind mai 
degrabă orientări concrete și bune practici cu privire la punerea în aplicare a normelor 
existente. Ca atare, documentul reflectă exclusiv opiniile serviciilor Comisiei. Competența de 
a oferi o interpretare definitivă a directivelor UE aparține Curții de Justiție a UE.  
 
De asemenea, prezentul document completează documentele generale de orientare, 
interpretative și metodologice ale Comisiei care există deja cu privire la dispozițiile articolului 6 
din Directiva privind habitatele1. Se recomandă ca acestea să fie citite în coroborare cu 
prezentul document.  
 
Ca ultim punct, prezentul document recunoaște fără rezerve faptul că cele două directive 
privind natura se bazează pe principiul subsidiarității și că este la latitudinea statelor membre 
să stabilească cel mai bun mod de a pune în aplicare cerințele procedurale care decurg din 
directive. Procedurile privind bunele practici și metodologiile propuse, descrise în prezentul 
document, nu au rol prescriptiv; scopul acestora este de a oferi orientări, idei și sugestii utile 
bazate pe feedback-ul și contribuțiile primite de la autoritățile competente, reprezentanții 
mediului de afaceri, ONG-uri și alți experți și părți interesate din sectorul energiei. 
 
Comisia le mulțumește tuturor celor care au participat la elaborarea prezentului document de 
orientare pentru contribuțiile și punctele lor de vedere valoroase. 
 
 
 
 

                                                           
1 Toate documentele pot fi descărcate de la adresa: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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1. O INFRASTRUCTURĂ ENERGETICĂ REÎNNOITĂ 

PENTRU EUROPA 

 
 
 

1.1 Necesitatea unei infrastructuri energetice reînnoite în Europa 

 
Țările UE au convenit asupra unui nou cadru de politici privind clima și energia pentru 2030, 
care include ținte și obiective de politică la nivelul UE privind emisiile de gaze cu efect de 
seră, energia din surse regenerabile, eficiența energetică și interconexiunile de energie 
electrică. Aceste ținte și obiective de politică au scopul de a sprijini UE să dobândească un 
sistem energetic mai competitiv, mai sigur și mai durabil și să își îndeplinească obiectivul pe 
termen lung de reducere a gazelor cu efect de seră până în 2050. 

 

 

Figura 1 

Cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 - principalele 
obiective convenite  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisia a prezentat, drept una dintre prioritățile sale cheie, o strategie-cadru pentru o uniune 
energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice2. Scopul 
acesteia este de a sprijini UE să își atingă țintele și obiectivele pentru 2030 și să le ofere 
consumatorilor europeni o energie sigură, durabilă, competitivă și accesibilă, permițându-le 
să beneficieze de transformarea fundamentală în curs a sistemului energetic al Europei.  
Pentru a atinge țintele și obiectivele pentru 2030, modernizarea instalațiilor europene de 
transport și de stocare a energiei este esențială3. Infrastructurile depășite și slab 
interconectate reprezintă o constrângere majoră pentru economia Europei. Dezvoltarea 

                                                           
2 COM(2015) 80 final. 
3 Priorități în domeniul infrastructurii energetice ante și post 2020 - Plan de realizare a unei rețele energetice europene integrate 

http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2011_energy_infrastructure_en.pdf 
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producției de energie eoliană în regiunea Mării Nordului și a Mării Baltice, de exemplu, este 
împiedicată de lipsa unor conexiuni suficiente la rețea, atât offshore, cât și onshore. Se 
preconizează, de asemenea, că riscul și costul perturbărilor și risipa vor crește dacă UE nu 
investește în rețele energetice inteligente, eficace și competitive și dacă nu își valorifică 
potențialul de îmbunătățire a eficienței energetice.  
 
Noua politică a UE privind infrastructura energetică va contribui la coordonarea și 
optimizarea dezvoltării rețelelor la scară continentală, fapt care îi va permite UE să profite pe 
deplin de o rețea europeană integrată, care este mult mai valoroasă decât componentele 
sale individuale.  
 
O strategie europeană pentru infrastructuri energetice deplin integrate, bazată pe tehnologii 
inteligente și cu emisii reduse de dioxid de carbon, va reduce costurile decarbonizării prin 
economiile de scară realizate de fiecare stat membru în parte. În plus, strategia va 
îmbunătăți securitatea aprovizionării și va contribui la stabilizarea prețurilor pentru 
consumatori, prin asigurarea unei direcționări optime a energiei electrice și a gazului. 
Rețelele europene vor facilita totodată concurența pe piața unică a energiei din UE, vor spori 
solidaritatea dintre statele membre și vor asigura accesul cetățenilor și al întreprinderilor 
europene la surse de energie accesibile.  
 
Pentru a sprijini punerea în aplicare a acestei importante schimbări în privința transportului 
de energie, UE a adoptat în 2013 un nou Regulament TEN-E (UE) nr. 347/20134. 
Regulamentul instituie, la nivelul UE, un cadru cuprinzător pentru planificarea și 
implementarea infrastructurii energetice.  
 
Regulamentul stabilește nouă coridoare prioritare strategice privind infrastructura energetică 
în domeniile energiei electrice, gazelor și petrolului și trei domenii tematice prioritare la 
nivelul Uniunii pentru autostrăzile de energie electrică, rețelele inteligente și rețelele de 
transport al dioxidului de carbon, cu scopul optimizării dezvoltării rețelei la nivel european 
până în 2020 și după această dată.  
 

                                                           
4 Regulamentul (UE) nr. 347/2013 din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, 

de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) 
nr. 715/2009, JO L 115, 25.4.2013, p. 39. 
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Figura 2 

Coridoare prioritare pentru energia electrică, gaze și petrol 
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1.2. Provocări legate de infrastructură 

 
Toate sectoarele și toate tipurile de transport al energiei se confruntă cu provocarea 
reprezentată de interconectarea și adaptarea infrastructurii energetice a Europei la noile 
nevoi.  
 
 

1.2.1. Rețelele electrice și stocarea energiei electrice  
 
Rețelele electrice vor trebui actualizate și modernizate pentru a răspunde cererii tot mai mari 
datorate unei schimbări importante survenite în ceea ce privește ansamblul lanțului valoric și 
al mixului energetic, precum și multiplicării aplicațiilor și tehnologiilor care folosesc 
electricitatea ca sursă de energie. Rețelele trebuie totodată extinse și actualizate pentru a 
promova integrarea pe piață și pentru a menține nivelurile existente de securitate a 
sistemelor, dar mai ales pentru a transporta și a echilibra energia electrică generată din 
surse regenerabile, al cărei volum se estimează că va crește de peste două ori în perioada 
2007-2020.  
 
O parte importantă a capacităților de generare va fi concentrată în locuri mai îndepărtate de 
centrele principale de consum sau de stocare. Alte părți importante vor proveni din instalațiile 
offshore, din instalațiile solare terestre și din parcurile eoliene din zona sudică a Europei sau 
din instalațiile de biomasă din Europa Centrală și de Est. Se estimează că și generarea 
descentralizată va câștiga teren.  
 
Pe lângă aceste cerințe pe termen scurt, rețelele electrice trebuie să evolueze într-un mod 
mai substanțial pentru a permite trecerea la un sistem electric decarbonizat în perspectiva 
anului 2050, sprijinit de noi tehnologii de transport al energiei pe distanțe lungi și la tensiune 
înaltă și de noi tehnologii de stocare a energiei electrice, capabile să integreze cote tot mai 
mari de energie din surse regenerabile, provenită din interiorul sau din exteriorul UE.  
 
În același timp, rețelele trebuie să devină mai inteligente. Realizarea obiectivelor UE 2020 în 
materie de eficiență energetică și surse regenerabile nu va fi posibilă dacă rețelele nu devin 
mai inovatoare și mai inteligente, atât la nivelul transportului, cât și al distribuției, în special 
grație tehnologiilor informației și comunicațiilor. Acestea vor fi esențiale pentru gestionarea 
componentei cererii și pentru alte servicii specifice rețelelor inteligente.  
 

 

1.2.2 Rețelele de gaze naturale și stocarea acestora  
 
Se preconizează că gazele naturale vor continua să joace un rol esențial în mixul energetic 
al UE în deceniile care urmează și vor deveni mai importante în calitate de combustibil de 
rezervă pentru situațiile în care producția de energie electrică variază. Cu toate acestea, în 
cazul rețelelor de gaze există cerințe suplimentare în materie de flexibilitate în cadrul 
sistemului, sunt necesare conducte bidirecționale, capacități de stocare sporite și o ofertă 
flexibilă, care include gazul natural lichefiat (GNL) și gazul natural comprimat (GNC).  
 
 

1.2.3. Infrastructurile de transport și rafinare a țițeiului și olefinei 
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Dacă politicile în domeniile climei, transportului și eficienței energetice rămân neschimbate, 
se estimează că în 2030 țițeiul va continua să reprezinte 30 % din energia primară și că o 
parte importantă a carburanților utilizați în transporturi va continua să fie de origine petrolieră. 
Securitatea aprovizionării depinde de integritatea și de flexibilitatea întregului lanț al 
aprovizionării, de la țițeiul furnizat rafinăriilor la produsul final distribuit consumatorilor. În 
același timp, configurația viitoare a infrastructurii de transport al țițeiului și al produselor 
petroliere va fi determinată și de evoluțiile din sectorul european al rafinării, care în prezent 
se confruntă cu o serie de probleme. 
 

 

1.2.4. Captarea, transportul și stocarea CO2 (CSC) 
 
Tehnologiile CSC pot reduce la scară largă emisiile de CO2, dar sunt încă într-un stadiu 
incipient de dezvoltare. Se estimează că adoptarea la scară comercială a tehnologiei CSC 
pentru generarea de electricitate și pentru aplicații industriale va avea loc după 2020. 
Datorită faptului că potențialele situri de stocare a CO2 nu au o distribuție geografică 
uniformă în Europa și că unele state membre dispun doar de un potențial limitat de stocare 
pe propriul teritoriu, ar putea deveni necesară construirea la nivel european a unei 
infrastructuri transfrontaliere de conducte și a unei infrastructuri amplasate în mediul maritim. 
 
 
 

1.3. Tipul instalațiilor de transport și distribuție aflate în uz 

 
Modul de transport, stocare și distribuție a diferitelor forme de energie variază, desigur, în 
funcție de tipul de energie în cauză și de situarea acesteia pe uscat sau în mediul marin. De 
exemplu, transportul de energie electrică se realizează, în general, prin linii sau cabluri 
electrice, în timp ce transportul de gaze și petrol se realizează prin conducte.  
 
Prezentul document vizează, în special, următoarele instalații5: 

 instalațiile terestre de transport al gazelor și petrolului: conducte îngropate, conducte 
supraterane, inclusiv conductele care traversează cursuri de apă, precum și toate 
componentele aferente [stații de injecție inițială, stații de pompare (petrol) și stații de 
comprimare (gaz), stații de livrare parțială, stații de vane, stații de reglare și stații de 
livrare finală]; 

 instalațiile terestre de transport al energiei electrice: linii electrice îngropate/subterane, 
linii electrice aeriene și componentele aferente (turnuri, stații electrice și stații de 
conversie). 
 

 

                                                           
5Infrastructurile de transport al energiei marine fac obiectul secțiunii 8 a prezentului document. 
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1.3.1 Instalațiile de transport și distribuție a gazelor și petrolului 
 
În general, pentru transportul unor cantități mari de țiței, de produse petroliere prelucrate sau 
de gaze naturale pe cale terestră sunt utilizate conductele. Conductele de petrol sunt 
fabricate din oțel sau din tuburi de plastic, având, de regulă, un diametru interior între 100 și 
1 200 mm. Majoritatea conductelor sunt îngropate la o adâncime de aproximativ 1-2 m. 
Petrolul este păstrat în mișcare grație stațiilor de pompare. Conductele de gaze naturale sunt 
construite din oțel nealiat și au un diametru care variază între 51 și 1 500 mm. Stațiile de 
comprimare țin gazele sub presiune. 
 
Traseul conductelor este stabilit grație dreptului de trecere pentru utilități. Pentru construirea 
unei conducte, se alege mai întâi traseul, care trebuie apoi analizat pentru a se asigura faptul 
că orice obstacole fizice sunt cunoscute în prealabil și eliminate. În cazul în care este 
necesar, se sapă șanțuri, în special pentru traseul principal și pentru traversări. Apoi este 
instalată conducta, împreună cu componentele sale aferente (vane, intersecții etc.). Dacă 
este cazul, conducta și șanțul sunt apoi acoperite. 
 
 

    
 
Fotografia din stânga: conductă supraterană, Guénange, Moselle, Franța © 2010 Benjamin Smith, „Creative 
Commons”. Fotografia din dreapta: îngroparea unei conducte pe un traseu stabilit grație dreptului de trecere 
pentru utilități © 2007 „Creative Commons”. 

 
 

1.3.2. Instalațiile de transport și distribuție a energiei electrice 
 
Întrucât energia electrică nu poate fi încă stocată în cantități mari, aceasta trebuie să fie 
generată în timp real. Aceasta înseamnă că transportul constant de energie către utilizatori 
ar trebui să fie cât mai eficace posibil. În mediul terestru, transportul energiei electrice constă 
în transferul acesteia de la centralele care produc energie către stațiile electrice de înaltă 
tensiune situate lângă centrele de cerere. Cantitățile mari de energie electrică sunt 
transportate la înaltă tensiune (110-750 kV în Europa, ENTSO, 2012), pentru a reduce 
pierderile de energie pe distanțe mari până la o stație electrică.  
 
Liniile de transport utilizează, în principal, curentul alternativ (AC) trifazic de înaltă tensiune, 
transportând cantități mari de energie pe distanțe lungi (APLIC, 2006). Tehnologia HVDC 
(curent electric continuu de înaltă tensiune) este mai eficientă pe distanțe foarte lungi (de 
regulă, de peste 600 km). Energia electrică poate fi transportată prin intermediul liniilor 
aeriene sau al cablurilor subterane. În toate cazurile, tensiunea este înaltă deoarece, cu 
tehnologiile actuale, pot fi transportate cantități mari de energie în mod eficient numai la 
tensiuni înalte.  
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Distribuția energiei electrice înseamnă transportul acestei energii la o tensiune medie 
(adesea sub 33 kV) din sistemul de transport către consumatorii finali. Distincția dintre liniile 
electrice de transport de înaltă tensiune și liniile electrice de distribuție de tensiune medie 
este importantă din punctul de vedere al conservării naturii, întrucât riscul de electrocutare 
există numai pentru liniile de distribuție de tensiune medie. Riscul de coliziune există însă 
pentru ambele tipuri de linii electrice, fie că sunt de transport, fie de distribuție6 (a se vedea 
capitolul 4). 
De obicei, energia electrică este transportată prin intermediul liniilor electrice aeriene, 
suspendate între turnuri sau stâlpi pentru utilități, însă uneori sunt utilizate și linii electrice 
îngropate/subterane, în special în zonele urbane sau în zonele sensibile. Liniile electrice 
aeriene au impacturi specifice asupra biodiversității, a sănătății și a peisajului, care diferă de 
impactul liniilor electrice subterane. Pe de altă parte, costurile investiției inițiale în cazul 
cablurilor subterane pot fi adesea mult mai mari decât cele pentru liniile electrice aeriene. 
 

  
 
Fotografia din stânga: construcția liniei electrice aeriene în Hill of Aldie, UK © Anne Burgess, „Creative 
Commons”. Fotografia din dreapta: linie electrică de transport mono tensiune cu două circuite, cu 4 fascicule de 
conductoare©yummifruitbat, „Creative Commons”.  

 
 
 

1.4 Proiecte de interes comun (PIC)7 

 
Regulamentul TEN-E existent, care a intrat în vigoare la 15 mai 2013, instituie cadrul juridic 
și de politică pentru optimizarea dezvoltării rețelelor la nivel european până în 2020 și după 
această dată. Regulamentul identifică 12 coridoare și domenii tematice prioritare strategice 
pentru infrastructura energetică cu dimensiune transeuropeană/transfrontalieră. 
Regulamentul prevede un proces de stabilire, o dată la doi ani, a unor liste la nivelul Uniunii 
cuprinzând proiectele de interes comun (așa-numitele PIC)8 care vor contribui la 

dezvoltarea rețelelor de infrastructură energetică în fiecare dintre cele 12 coridoare și 
domenii tematice prioritare.  
 

                                                           
6
 În prezentul document de orientare, termenul „transport” se referă la întregul sistem, de la transportul propriu-zis și până la 

distribuție. Dacă impacturile diferă în cazul liniilor de transport, de transport la tensiune mai mică și de distribuție, se vor utiliza 

termenii specifici. 

7 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest 
8 Tipurile de categorii de infrastructuri energetice care urmează să fie dezvoltate în temeiul Regulamentului TEN-
E figurează în anexa II la regulament.  

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest


 

16 
 

Pentru a fi inclus în lista Uniunii, un proiect trebuie să aibă beneficii semnificative pentru cel 
puțin două state membre; să contribuie la integrarea pieței și la o mai mare concurență; să 
consolideze securitatea aprovizionării și să reducă emisiile de CO2. Procesul identificării 
proiectelor se bazează pe cooperarea regională, în care sunt implicate statele membre și 
diferite părți interesate care își pun la dispoziție cunoștințele și expertiza referitoare la 
fezabilitatea tehnică și condițiile de piață, atât la nivel național, cât și la nivel european.  
 
A treia listă a Uniunii, cuprinzând 173 de PIC în domeniul infrastructurii energetice9, a fost 
adoptată în luna noiembrie 2017. Lista conține 106 proiecte în domeniul energiei electrice, 
inclusiv referitoare la liniile electrice și stocarea energiei electrice, 4 proiecte privind rețelele 
inteligente și 53 de proiecte în domeniul gazelor. Pentru prima dată, lista PIC include și 4 
proiecte privind rețelele de dioxid de carbon. Lista PIC este actualizată o dată la doi ani 
pentru a integra proiecte noi, necesare și pentru a elimina proiectele finalizate.  
 
Aceste proiecte de interes comun pot fi acum eligibile pentru a beneficia de sprijin financiar 
în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE). În cadrul acestui nou 
mecanism, pentru perioada 2014-2020 a fost alocat un buget de 5,35 miliarde EUR pentru 
infrastructurile energetice transeuropene. În 2016, în cadrul celei de a doua și a treia cereri 
de propuneri,a fost alocată suma totală de 707 milioane EUR sub formă de granturi pentru 
27 de PIC. Din aceste granturi, 11 au fost acordate pentru proiecte din sectorul energiei 
electrice și 15 pentru proiecte din sectorul gazelor; un grant a fost acordat pentru un proiect 
de rețea inteligentă. 8 granturi au fost acordate pentru lucrări de construcție și 19 pentru 
studii. Suma de 800 de milioane EUR sub formă de granturi MIE a fost rezervată pentru PIC 
în 2017. 
 
Având în vedere importanța lor strategică în UE, proiectele de interes comun beneficiază 
de o procedură raționalizată de planificare și de autorizare. De exemplu, pentru PIC, se 
desemnează o singură autoritate națională competentă care să acționeze ca un „ghișeu 
unic” pentru toate autorizațiile și se stabilește un termen obligatoriu de trei ani pentru 
autorizarea proiectului. Scopul este de a accelera procedurile și de a se asigura autorizarea 
și exploatarea rapidă a proiectelor care sunt considerate necesare pentru obținerea 
securității energetice și sprijinirea realizării obiectivelor UE privind clima și energia. În același 
timp, trebuie să se asigure respectarea celor mai înalte standarde impuse de legislația 
Uniunii în domeniul mediului și trebuie sporită transparența și participarea cetățenilor. 
Atractivitatea PIC pentru investitori ar trebui, prin urmare, să crească datorită unui cadru de 
reglementare consolidat.  
 
 

                                                           
9 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/publication/MJ3010705ENC.pdf  
 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/publication/MJ3010705ENC.pdf
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Proiecte de interes comun în domeniul energiei: o hartă interactivă  

Comisia Europeană a creat o platformă în materie de transparență10 care îi permite utilizatorului să 
identifice și să parcurgă fiecare dintre cele 173 de proiecte de interes comun adoptate în 2017 cu 
ajutorul unei hărți interactive online. Proiectele pot fi cartografiate în funcție de tipul de energie 
(energie electrică, gaze, petrol sau altele), tipul de infrastructură, țara și/sau coridorul prioritar. Sunt, 
de asemenea, furnizate sinteze tehnice pentru fiecare proiect la scurt timp după adoptarea sa. 

 
 
 
Trebuie precizat însă că lista Uniunii conține PIC în diferite etape de dezvoltare. Unele se 
află încă în primele faze, prin urmare mai sunt necesare studii pentru a demonstra că 
proiectul este fezabil.  
 
Includerea unor astfel de proiecte în lista Uniunii a proiectelor de interes comun nu aduce 
atingere rezultatului evaluării de mediu relevante și al procedurilor de autorizare. În cazul în 
care se dovedește că un proiect inclus în lista PIC a Uniunii nu este în conformitate cu 
acquis-ul UE, acesta va fi eliminat din lista Uniunii. 
 
În iulie 2013, Comisia a emis un document de orientare11 pentru a sprijini statele membre 
să definească măsuri legislative și nelegislative adecvate menite să raționalizeze diversele 
proceduri de evaluare de mediu și pentru a asigura o aplicare consecventă a măsurilor care 
trebuie adoptate în ceea ce privește PIC în temeiul legislației Uniunii.  
 
 

                                                           
10 http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer 
11 Documentul de orientare „Streamlining environmental assessment procedures for energy infrastructure - Projects of Common 

Interest (PCIs)” (Raționalizarea procedurilor de evaluare de mediu pentru infrastructura energetică - Proiecte de interes comun), 
iulie 2013. http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/20130724_pci_guidance.pdf  

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/20130724_pci_guidance.pdf
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Ce înseamnă „raționalizare”?  
 
Raționalizare înseamnă: îmbunătățirea și coordonarea mai eficientă a procedurilor de evaluare de 
mediu în vederea reducerii sarcinii administrative inutile, crearea de sinergii și reducerea, în 
consecință, a intervalului de timp necesar pentru a încheia procesul de evaluare, asigurând, în 
același timp, un nivel ridicat de protecție a mediului prin intermediul unor evaluări de mediu 
cuprinzătoare, în conformitate cu acquis-ul UE în domeniul mediului. 

 
Sursă: Documentul de orientare „Streamlining environmental assessment procedures for energy infrastructure - Projects of 
Common Interest (PCIs)” (Raționalizarea procedurilor de evaluare de mediu pentru infrastructura energetică - Proiecte de 
interes comun), iulie 2013. 

 
Documentul de orientare cuprinde șase recomandări principale în vederea raționalizării 
procedurilor. Recomandările se bazează (fără a se limita însă la aceasta) pe experiența 
punerii în aplicare și pe bunele practici identificate în statele membre până în prezent (a se 
vedea capitolul 4 pentru mai multe detalii).  
 
Recomandările vizează, în special:  

 planificarea , stabilirea unor foi de parcurs și delimitarea domeniului evaluărilor într-o 
fază timpurie; 

 integrarea timpurie și efectivă a evaluărilor de mediu și a altor cerințe de mediu; 

 coordonarea procedurală și termenele; 

 colectarea datelor, schimbul de date și controlul calității; 

 cooperarea transfrontalieră și 

 participarea timpurie și efectivă a publicului larg. 
 
Capitolele următoare din prezentul document de orientare se axează în special pe procedura 
de autorizare în temeiul Directivei privind habitatele în contextul planurilor și al proiectelor de 
transport al energiei. Alte proceduri de autorizare în domeniul mediului nu sunt analizate în 
detaliu, fiind doar menționate, după caz.  
 
Prezentul document completează așadar Orientările privind raționalizarea pentru PIC, 
menționate mai sus, dar are un domeniu de aplicare mai larg, acoperind toate tipurile 
de infrastructuri de transport al petrolului, gazelor și energiei electrice, indiferent dacă 
acestea sunt sau nu proiecte de interes comun.  
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2. LEGISLAȚIA UE PRIVIND NATURA 

 
 
 

2.1 Introducere  

 
Unele planuri și proiecte de infrastructură de transport al energiei ar putea afecta unul sau mai 
multe situri Natura 2000 incluse în Rețeaua Natura 2000 a UE sau ar putea avea un impact 
asupra anumitor specii rare și pe cale de dispariție care sunt protejate de legislația UE. 
Directiva privind habitatele și Directiva privind păsările prevăd dispozițiile care trebuie 
respectate în astfel de cazuri. Prezentul capitol oferă o prezentare generală a acestor dispoziții. 
Capitolele următoare prezintă elementele specifice ale procedurii de autorizare în temeiul 
articolului 6 din Directiva privind habitatele, întrucât acesta se referă la planurile sau proiectele 
de transport al energiei.  
 
 

2.2 Directiva privind păsările și Directiva privind habitatele  

 
Stoparea pierderii biodiversității din UE este recunoscută ca fiind un element important al 
Strategiei Europa 2020, care promovează o politică în materie de creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, menită să țină seama de beneficiile socio-economice 
importante pe care natura le oferă societății.  
 
În luna martie 2010, șefii de stat și de guvern din UE și-au fixat obiectivul ambițios de a stopa 
pierderea biodiversității și a inversa declinul biodiversității în Europa până în 2020. În luna 
mai 2011, Comisia Europeană a adoptat o nouă Strategie a UE în domeniul biodiversității 
pentru 2020  [COM(2011) 244]12 care definește cadrul de politică pentru atingerea acestui 
obiectiv. 
 
Directiva privind păsările13 și Directiva privind habitatele14 reprezintă pietrele de temelie ale 
politicii UE în domeniul biodiversității. Acestea permit tuturor statelor membre ale UE să 
conlucreze, într-un cadru legislativ comun, pentru a conserva cele mai amenințate și mai 
valoroase specii și habitate europene în întreaga lor arie de extindere naturală din UE, 
indiferent de granițele politice sau administrative. 
 
Cele două directive nu vizează toate speciile de plante și animale din Europa (respectiv 
întreaga biodiversitate din Europa). Directivele se referă la o subserie de aproximativ 2 000 
de specii care trebuie protejate pentru a preveni scăderea numărului lor sau degradarea 
acestora. Acestea sunt adesea denumite specii de interes comunitar sau specii protejate prin 
legislația UE. De asemenea, aproximativ 230 de tipuri de habitate rare sau pe cale de 
dispariție sunt ele însele protejate în temeiul Directivei privind habitatele.  
 

                                                           
12 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm 
13 Directiva 2009/147/CE a Consiliului (versiunea codificată a Directivei 79/409/CEE a Consiliului privind conservarea 
păsărilor sălbatice, astfel cum a fost modificată) – a se vedea http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0147-20130701  
14 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, versiune consolidată 1.1.2007 - http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1473699279945&uri=CELEX:31992L0043  

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0147-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0147-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1473699279945&uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1473699279945&uri=CELEX:31992L0043
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Obiectivul global al celor două directive este asigurarea faptului că speciile și tipurile de 
habitat pe care le protejează sunt păstrate sau readuse la un stadiu de conservare 
corespunzător15 în aria lor de extindere naturală din UE. Acest obiectiv este definit în termeni 
pozitivi, punându-se accentul pe un stadiu corespunzător, care trebuie atins și menținut. Prin 
urmare, aceasta înseamnă mai mult decât simpla evitare a deteriorării lor. 
 
Pentru realizarea acestui obiectiv, directivele UE privind natura le impun statelor membre:  

 să desemneze și să conserve situri esențiale pentru protecția speciilor și a tipurilor de 
habitate enumerate în anexele I și II la Directiva privind habitatele și în anexa I la 
Directiva privind păsările, precum și pentru păsările migratoare. Aceste situri fac parte din 
rețeaua Natura 2000 la nivelul UE;  

 să instituie un regim de protecție pentru toate speciile de păsări sălbatice europene și 
pentru alte specii pe cale de dispariție enumerate în anexele IV și V la Directiva privind 
habitatele. Acest regim de protecție se aplică în întreaga arie de extindere naturală a 
speciilor din UE, și anume în cadrul unui peisaj terestru extins (atât în interiorul, cât și în 
afara siturilor Natura 2000). 

 

2.3 Gestionarea și protecția siturilor Natura 2000 

 
Până în prezent, peste 27 000 de situri au fost desemnate ca situri Natura 2000. Împreună, 
acestea acoperă aproximativ 18 % din suprafața terestră a Europei, precum și importante 
zone marine.  
 

VIZUALIZATORUL NATURA 2000: un instrument util pentru dezvoltatori 
 
Vizualizatorul Natura 2000 este un sistem de cartografiere online oferind informații geografice care 
permite dezvoltatorilor să localizeze și să exploreze fiecare sit Natura 2000 din rețeaua UE. Siturile pot 
fi examinate la o scară foarte fină (1:500), care arată granițele sitului și principalele caracteristici ale 
peisajului la o rezoluție foarte mare. Pentru fiecare sit este disponibil un formular-tip care enumeră 
speciile și tipurile de habitat pentru care situl a fost desemnat. Formularul-tip oferă, de asemenea, 
estimări cu privire la dimensiunea populației și starea de conservare a sitului, precum și detalii 
referitoare la importanța sitului pentru speciile sau tipurile de habitat în cauză în cadrul UE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://natura2000.eea.europa.eu/ 

 
Protecția și conservarea siturilor Natura 2000 sunt reglementate de dispozițiile 
articolului 6 din Directiva privind habitatele. Articolul respectiv se referă la două tipuri de 

                                                           
15 Conceptul „stare de conservare corespunzătoare” nu este menționat în Directiva privind păsările, însă există cerințe 
analoage la articolul 4 alineatele (1) și (2) din Directiva privind păsările pentru ariile de protecție specială (SPA). 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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măsuri: primul tip de măsuri [reglementat de articolul 6 alineatele(1) și (2)]16 se referă la 
gestionarea conservării tuturor siturilor Natura 2000, în orice moment, în timp ce al doilea tip 
de măsuri [reglementat de articolul 6 alineatele (3) și (4)] stabilește o procedură de 
autorizare pentru planurile sau proiectele care ar putea avea un efect negativ semnificativ 
asupra unui sit Natura 2000.  
 
Din articolul respectiv reiese în mod clar că siturile Natura 2000 nu sunt „zone interzise” 
pentru dezvoltare. Noi planuri și proiecte pot fi categoric realizate cu condiția respectării 
anumitor garanții procedurale și juridice. Există o procedură de autorizare pentru a se 
asigura că astfel de planuri și proiecte sunt implementate într-un mod compatibil cu 
obiectivele de conservare ale sitului Natura 2000 în cauză.  
 
 

2.3.1 Adoptarea de măsuri pozitive de conservare și asigurarea nedeteriorării 
 
Articolul 6 din Directiva privind habitatele 
 (1) Pentru ariile speciale de conservare, statele membre adoptă măsurile de conservare necesare, inclusiv, după 
caz, planuri de gestionare adecvate, speciale sau incluse în alte planuri de dezvoltare, precum și actele 
administrative sau clauzele contractuale adecvate în conformitate cu necesitățile ecologice ale tipurilor de 
habitate naturale din anexa I sau ale speciilor din anexa II prezente pe teritoriul respectivelor situri.  
 
 (2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a evita, pe teritoriul ariilor speciale de conservare, deteriorarea 
habitatelor naturale și a habitatelor speciilor, precum și perturbarea speciilor pentru care au fost desemnate 
respectivele arii, în măsura în care perturbările respective ar putea fi relevante în sensul obiectivelor prezentei 
directive.  

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

 să ia măsuri pozitive de conservare care sunt necesare pentru menținerea sau 
restabilirea tipurilor de habitate și a speciilor pentru care a fost desemnat situl respectiv 
[articolul 6 alineatul (1)];  

 să ia măsuri pentru a evita orice deteriorare a tipurilor de habitat sau orice perturbare 
semnificativă a speciilor prezente [articolul 6 alineatul (2)]. 

 
În ceea ce privește primul element, statele membre sunt obligate să stabilească obiective 
clare de conservare pentru fiecare sit Natura 2000 pe baza stării de conservare și a 
necesităților ecologice ale tipurilor de habitate și ale speciilor de interes pentru UE prezente 
în situl respectiv. Obiectivul de conservare ar trebui să fie cel puțin menținerea stării de 
conservare a speciilor și a habitatelor pentru care a fost desemnat situl în cauză, 
nepermițând continuarea deteriorării acestuia. 
 
Cu toate acestea, întrucât obiectivul general al directivelor privind natura constă în 
asigurarea unei stări de conservare corespunzătoare a speciilor și a tipurilor de habitat 
protejate în aria lor naturală de extindere, pentru îmbunătățirea stării de conservare a 
anumitor situri pot fi necesare obiective de conservare mai ambițioase. Cunoașterea 
obiectivelor de conservare ale siturilor Natura 2000 este deosebit de importantă pentru 
dezvoltatorii, planificatorii și autoritățile din domeniul transportului de energie deoarece 

                                                           
16 Trebuie clarificat faptul că articolul 6 alineatul (1) din Directiva privind habitatele nu se aplică ariilor de protecție 

specială. Ariilor de protecție specială li se aplică însă dispoziții similare în temeiul articolului 4 alineatele (1) și (2) 
din Directiva privind păsările, care prevede „măsuri speciale de conservare” pentru aceste arii. Cu toate acestea, 
în temeiul articolului 7 din Directiva privind habitatele, dispozițiile articolului 6 alineatele (2) - (4) ale directivei 
respective se aplică atât siturilor de importanță comunitară, cât și ariilor de protecție specială deja clasificate.  
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potențialele efecte negative ale planului sau proiectului în cauză vor trebui evaluate 
din perspectiva acestor obiective de conservare17.  
 
Deși acest lucru nu este obligatoriu, Directiva privind habitatele încurajează autoritățile 
responsabile pentru protecția naturii să elaboreze planuri de gestionare Natura 2000 în 
strânsă cooperare cu părțile interesate de la nivel local18. Aceste planuri pot fi o sursă foarte 
utilă de informații, deoarece furnizează de obicei informații detaliate privind speciile și tipurile 
de habitat pentru care a fost desemnat situl în cauză, explică obiectivele de conservare ale 
sitului și, după caz, relația cu alte utilizări ale terenurilor din zonă. De asemenea, planurile 
descriu în practică măsurile de conservare necesare în vederea atingerii obiectivelor de 
conservare ale sitului.  
 

2.3.2 Procedura de autorizare a planurilor și a proiectelor care afectează siturile Natura 
2000 
 
Articolul 6 din Directiva privind habitatele: 
 
 (3) Orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea sitului, dar 
care ar putea afecta în mod semnificativ aria, per se sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, trebuie supus 
unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale asupra sitului, în funcție de obiectivele de conservare ale 
acestuia din urmă. În funcție de concluziile evaluării respective și în conformitate cu dispozițiile alineatului (4), 
autoritățile naționale competente aprobă planul sau proiectul doar după ce au constatat că nu are efecte negative 
asupra integrității sitului respectiv și, după caz, după ce au consultat opinia publică.  
 
 (4) Dacă, în ciuda unui rezultat negativ al evaluării efectelor asupra sitului și în lipsa unei soluții alternative, planul 
sau proiectul trebuie realizat, cu toate acestea, din motive cruciale de interes public major, inclusiv din rațiuni de 
ordin social sau economic, statul membru ia toate măsurile compensatorii necesare pentru a proteja coerența 
globală a sistemului Natura 2000. Statul membru informează Comisia cu privire la măsurile compensatorii 
adoptate.  
 
În cazul în care situl respectiv adăpostește un tip de habitat natural prioritar și/sau o specie prioritară, singurele 
considerente care pot fi invocate sunt cele legate de sănătatea sau siguranța publică, de anumite consecințe 
benefice de importanță majoră pentru mediu sau, ca urmare a avizului Comisiei, de alte motive cruciale de interes 
public major.  

 
 
Articolul 6 alineatele (3) și (4) din Directiva privind habitatele stabilește procedura de 
autorizare care trebuie urmată atunci când se propune un plan sau un proiect care ar putea 
afecta unul sau mai multe situri Natura 200019. Această procedură de autorizare se aplică nu 
numai planurilor sau proiectelor din interiorul siturilor Natura 2000, ci și celor din exterior, dar 
care ar putea avea un efect semnificativ asupra conservării speciilor și habitatelor din cadrul 
sitului.  
 
Articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele impune ca orice plan sau proiect care 
ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra unui sit Natura 2000 să fie supus unei 

                                                           
17 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note
2_EN.pdf 
 
18 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote%20cons
ervation%20measures_EN.pdf 
 
19 În temeiul articolului 7 din Directiva privind habitatele, dispozițiile articolului 6 alineatele (3) și (4) ale 
directivei respective se aplică atât siturilor de importanță comunitară, cât și ariilor de protecție specială deja 
clasificate. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EN.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EN.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote%20conservation%20measures_EN.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote%20conservation%20measures_EN.pdf
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evaluări corespunzătoare pentru a analiza în detaliu astfel de efecte în lumina obiectivelor 
de conservare ale sitului respectiv. Autoritatea competentă poate aproba planul sau proiectul 
doar dacă, pe baza constatărilor evaluării corespunzătoare, a stabilit că acesta nu va avea 
efecte negative asupra integrității sitului respectiv. Este important de remarcat faptul că se 
pune accentul pe demonstrarea absenței (mai degrabă decât a prezenței) impacturilor 
negative.  
 
În funcție de tipul și de gravitatea impactului identificat, uneori poate fi posibilă ajustarea 
planului sau a proiectului și/sau introducerea anumitor măsuri de atenuare, pentru a evita 
sau a preveni, a elimina sau a reduce impactul la un nivel nesemnificativ, astfel încât planul 
sau proiectul să poată fi aprobat. 
 
Dacă acest lucru nu este posibil, planul sau proiectul trebuie să fie respins și trebuie 
explorate în schimb soluții alternative mai puțin dăunătoare. În circumstanțe excepționale, 
poate fi invocată o procedură de derogare în temeiul articolului 6 alineatul (4) pentru 
aprobarea unui plan sau a unui proiect care are efecte negative asupra integrității unuia sau 
mai multor situri Natura 2000, dacă se poate demonstra că nu există alternative și că planul 
sau proiectul este considerat necesar din motive cruciale de interes public major. În astfel 
de situații, vor trebui adoptate măsuri compensatorii adecvate pentru a asigura protejarea 
coerenței globale a rețelei Natura 2000.  
 
În sfârșit, este important de remarcat faptul că procedura de autorizare în temeiul Directivei 
privind habitatele nu este identică celei prevăzute în Directiva privind evaluarea impactului 
asupra mediului (EIM) și în Directiva privind evaluarea strategică de mediu (ESM), chiar 
dacă acestea pot fi integrate (a se vedea capitolul 7 pentru detalii). Spre deosebire de 
evaluările prevăzute de directivele EIM și ESM, al căror rezultat trebuie să fie luat în 
considerare pentru aprobarea planului sau a proiectului, concluziile evaluării 
corespunzătoare sunt definitive și vor determina dacă planul sau proiectul poate fi 
autorizat.  
 

2.4 Dispoziții privind protecția speciilor  

 
Al doilea set de dispoziții din cele două directive UE privind natura se referă la protecția 
anumitor specii pe întregul teritoriu al UE, și anume atât în interiorul, cât și în afara 
siturilor Natura 2000.  
 
Unele specii protejate pot fi vulnerabile la anumite tipuri de proiecte de infrastructură 
energetică, cum ar fi cablurile electrice aeriene. Prin urmare, aceste dispoziții trebuie, de 
asemenea, să fie luate în considerare atunci când se analizează astfel de planuri și de 
proiecte în zone potențial sensibile din afara siturilor Natura 2000 în cadrul procedurilor 
prevăzute de directivele EIM și ESM.  
 
Dispozițiile privind protecția speciilor vizează toate speciile de păsări sălbatice care se 
găsesc în mod natural în UE, precum și alte specii enumerate în anexele IV și V la Directiva 
privind habitatele.  
 
În esență, acestea impun statelor membre să interzică:  
- perturbarea deliberată a speciilor respective, în special în timpul perioadei de 

reproducere, creștere, hibernare și migrare; 
- deteriorarea sau distrugerea ariilor de reproducere sau de odihnă; 
- distrugerea deliberată a cuiburilor sau a ouălor sau smulgerea ori distrugerea plantelor 

protejate.  
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Condițiile exacte sunt prevăzute la articolul 5 din Directiva privind păsările și la articolul 12 
(pentru animale) și la articolul 13 (pentru plante) din Directiva privind habitatele20. 
 
Articolul 5 din Directiva privind păsările: 
 
Fără a se aduce atingere articolelor 7 și 9, statele membre iau măsurile impuse pentru a stabili un sistem de 
protecție pentru toate speciile de păsări menționate la articolul 1, interzicând în special următoarele:  
 

(a) omorârea sau capturarea deliberată a speciilor respective, indiferent de metoda utilizată; 
 
(b) distrugerea sau producerea de daune în mod deliberat asupra cuiburilor sau ouălor sau eliminarea cuiburilor; 
 
(c) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale; 
 
(d) perturbarea deliberată a acestor păsări, în special în perioada de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel 
de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei directive; 
 
(e) ținerea în captivitate a păsărilor din specii a căror vânare și capturare este interzisă. 
 

 
 
 
Articolul 12 din Directiva privind habitatele: 
 
1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a institui un sistem de protecție riguroasă a speciilor de animale 
enumerate în anexa IV litera (a) în aria lor de extindere, interzicând: 
 
(a) orice formă de capturare sau ucidere deliberată a specimenelor din aceste specii în natură; 
 
(b) perturbarea deliberată a speciilor respective, în special în timpul perioadei de reproducere, cuibărire, 
hibernare și migrare; 
 
(c) distrugerea deliberată sau culegerea ouălor din natură; 
 
(d) deteriorarea sau distrugerea ariilor de reproducere sau de odihnă. 
 
2. Pentru speciile respective, statele membre interzic deținerea, transportul, vânzarea sau schimbul, precum și 
oferirea spre schimb sau vânzare a specimenelor luate din natură, cu excepția celor luate legal, înainte de 
punerea în aplicare a prezentei directive. 
 
3. Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) și la alineatul (2) se aplică în toate stadiile de viață a le 
animalelor care se supun prevederilor prezentului articol. 
 

 
Articolul 13 din Directiva privind habitatele 
 
1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a institui un sistem de protecție riguroasă a speciilor de plante 
enumerate în anexa IV litera (b), interzicând: 
 
(a) culesul, colecționarea, tăierea, smulgerea sau distrugerea deliberată a acestor plante în natură, în aria lor de 
extindere naturală; 
 
(b) deținerea, transportul, vânzarea sau schimbul, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a specimenelor din 
respectivele specii, luate din natură, cu excepția celor luate legal, înainte de punerea în aplicare a prezentei 
directive. 
 
2. Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) se aplică în toate stadiile ciclului biologic al plantelor care 
se supun prevederilor prezentului articol. 

 

 

                                                           
20 A se vedea Orientările privind protecția riguroasă a speciilor de animale de interes comunitar în temeiul 
Directivei privind habitatele  
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Sunt permise derogări de la aceste dispoziții în anumite circumstanțe (de exemplu, pentru a 
preveni deteriorarea gravă a culturilor, animalelor, pădurilor, peștilor și apei), cu condiția să 
nu existe nicio altă soluție satisfăcătoare, iar consecințele derogărilor să nu fie incompatibile 
cu scopurile generale ale directivelor.  
 
 
Condițiile pentru aplicarea derogărilor sunt stabilite la articolul 9 din Directiva privind păsările 
și la articolul 16 din Directiva privind habitatele. În ceea ce privește infrastructura de transport 
al energiei, s-ar putea aplica în principal motivele referitoare la „interesele de sănătate 
publică și siguranță publică” sau „alte motive cruciale de interes public” [cf articolul 16 
alineatul (1) litera (c)].  



 

26 
 

 

3. IMPACTUL POSIBIL AL INSTALAȚIILOR DE 

TRANSPORT AL ENERGIEI ASUPRA REȚELEI 

NATURA 2000 ȘI A SPECIILOR PROTEJATE PRIN 

LEGISLAȚIA UE 

 
 
 
 
 

3.1 Introducere  

 
Proiectele de infrastructură energetică nu reprezintă de obicei o amenințare majoră pentru 
biodiversitate. Există numeroase cazuri în care proiecte bine concepute și amplasate în mod 
corespunzător nu au niciun impact sau au doar un impact limitat. De asemenea, există 
exemple în care proiectele au adus beneficii globale nete pentru natură, în special în zonele 
în care mediul natural este deja grav sărăcit. Acest lucru nu exclude obligația de a examina, 
în cadrul diferitelor proceduri legale de evaluare de mediu în vigoare, cum ar fi procedurile 
prevăzute de directivele EIM și ESM și evaluările corespunzătoare (a se vedea capitolul 7 
pentru detalii), efectele potențiale ale planurilor sau proiectelor individuale asupra mediului 
natural.  
 
Prezentul capitol examinează tipul impacturilor posibile ale infrastructurilor energetice asupra 
habitatelor și a speciilor protejate în temeiul Directivelor privind păsările și habitatele. Scopul 
este de a oferi dezvoltatorilor, operatorilor de transport al energiei și autorităților relevante o 
imagine de ansamblu a tipurilor de impacturi potențiale pe care aceștia trebuie să le aibă în 
vedere când pregătesc planuri sau proiecte de infrastructură de transport al energiei și când 
efectuează evaluări corespunzătoare în cadrul procedurii de autorizare prevăzute la 
articolul 6 din Directiva privind habitatele sau evaluări în temeiul directivelor EIM și ESM.  
 
 

3.2 Necesitatea unei abordări de la caz la caz  

 
Trebuie subliniat faptul că efectele potențiale depind foarte mult de proiectarea și 
amplasarea infrastructurii energetice specifice în cauză și de cât de sensibile sunt habitatele 
și speciile protejate prin legislația UE prezente în situl respectiv. Din acest motiv este 
esențial să se examineze fiecare plan sau proiect de la caz la caz.  
 
Conceperea fiecărui proiect de instalație de transport al energiei, inclusiv a proiectelor de 
interes comun, va depinde, desigur, de o gamă largă de factori, inclusiv de tipul și volumul 
energiei transportate, de mediul receptor (de exemplu, pe uscat sau pe mare), de distanțele 
necesare pentru transport și de capacitatea necesară pentru recepție sau depozitare. 
Proiectele pot viza nu numai construirea, ci și renovarea și/sau dezafectarea uneia sau a mai 
multor instalații sau infrastructuri necesare pentru a transmite, a recepționa sau a stoca 
energie pe uscat.  
 
La evaluarea impactului potențial asupra naturii și a vieții sălbatice, este important să se ia în 
considerare nu numai infrastructura principală în sine, ci și toate instalațiile și facilitățile 
conexe, cum ar fi drumurile de acces temporare, instalațiile și echipamentele de stocare ale 
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contractanților, compușii pentru construcții, fundațiile de beton, cablurile instalate temporar, 
reziduurile și spațiile pentru depunerea pământului excavat etc. Impacturile pot fi temporare 
sau permanente, pot apărea în interiorul sitului sau în afara acestuia și în diferite etape din 
cadrul ciclului proiectului.(de exemplu, în timpul lucrărilor de construcție, renovare, întreținere 
și/sau dezafectare). Toți acești factori trebuie luați în considerare.  
 
Dispozițiile privind protecția speciilor prevăzute de directivele UE privind natura trebuie avute 
în vedere atunci când există un risc ca planul sau proiectul de infrastructură energetică să 
cauzeze moartea sau accidentarea ori perturbarea deliberată în timpul perioadei de 
reproducere, creștere, hibernare și migrare ori deteriorarea sau distrugerea ariilor de 
reproducere sau de odihnă ale speciilor protejate în temeiul celor două directive (de 
exemplu, vulturi și mamifere marine). Acest regim riguros de protecție se aplică în zona 
rurală extinsă, și anume atât în interiorul, cât și în afara siturilor Natura 2000.  
 

Măsuri de atenuare  
 
Impacturile negative menționate în acest capitol pot fi uneori atenuate în mod eficace. Atenuarea 
implică introducerea unor măsuri în planul sau proiectul în cauză în vederea eliminării sau a reducerii 
efectelor negative potențiale la un nivel nesemnificativ. Aceasta înseamnă că măsurile trebuie să fie 
legate în mod direct de impacturile posibile și să aibă la bază înțelegerea temeinică a 
speciilor/habitatelor în cauză.  
 
Măsurile de atenuare pot implica o schimbare a amplasării proiectului, dar pot presupune și modificări 
ale dimensiunii, proiectării și configurației unor elemente diverse ale infrastructurii energetice. De 
asemenea, acestea pot lua forma unor ajustări temporare pe parcursul etapelor de construcție și 
operaționale. În capitolul următor sunt prezentate mai multe detalii, cu exemple de posibile măsuri de 
atenuare.  

 
 
 

3.3 O imagine de ansamblu a impacturilor potențiale asupra speciilor și a 
habitatelor protejate prin legislația UE 

 
Tipul și amploarea impactului depind într-o mare măsură de speciile sau tipurile de habitate 
protejate prin legislația UE prezente în situl în cauză, de ecologia, distribuirea și starea lor de 
conservare. Prin urmare, este necesar să se examineze fiecare plan sau proiect în mod 
individual, de la caz la caz. Urmează o prezentare generală a celor mai frecvente tipuri de 
impacturi posibile.  
 

3.3.1 Pierderea, degradarea sau fragmentarea habitatelor  
 
Pentru realizarea proiectelor de infrastructură de transport al energiei poate fi necesară 
defrișarea terenului și înlăturarea vegetației de suprafață (proceduri denumite adesea 
„utilizarea directă a terenului”). Prin acest proces, habitatele existente pot fi modificate, 
deteriorate, fragmentate sau distruse. Amploarea pierderii și a degradării habitatelor depinde 
de dimensiunea, amplasarea și conceperea proiectului, precum și de cât de sensibile sunt 
habitatele afectate.  
 
Este important de remarcat că, deși utilizarea efectivă a terenurilor poate părea limitată, 
efectele indirecte ar putea fi mult mai răspândite, în special atunci când proiectele de 
dezvoltare interferează cu regimurile hidrologice, cu procesele geomorfologice sau cu 
calitatea solului și a apei. Aceste efecte indirecte pot cauza deteriorarea gravă a habitatului, 
fragmentarea și pierderea acestuia, uneori chiar și la distanțe considerabile față de situl 
propriu-zis al proiectului. 
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Gradul de semnificație a pierderii habitatelor depinde, totodată, de raritatea și sensibilitatea 
habitatelor afectate și/sau de importanța acestora în calitate de arie folosită de anumite 
specii pentru hrănire, reproducere sau hibernare. De asemenea, la evaluarea semnificației 
pierderii sau a degradării habitatelor, trebuie luat în considerare rolul potențial al anumitor 
habitate în calitate de componente ale coridoarelor sau punctelor de trecere importante 
pentru dispersie și migrație, precum și pentru diferite deplasări cu caracter mai local, de 
exemplu, între siturile folosite pentru hrănire și cuibărire.  
 

3.3.2. Perturbări și strămutări  
 
Perturbarea speciilor în locurile lor obișnuite de reproducere, hrănire sau odihnă, precum și 
de-a lungul rutelor de migrație poate conduce la strămutări și excludere și, în consecință, la 
pierderea habitatului. Speciile pot fi strămutate din zone din interiorul și din jurul sitului în 
care se derulează proiectul, de exemplu, din cauza intensificării traficului, a prezenței umane, 
precum și a zgomotului, a prafului, a poluării, a iluminării artificiale sau a vibrațiilor provocate 
în timpul sau după finalizarea lucrărilor de construcție.  
 
Semnificația impactului este determinată de amploarea și gradul de perturbare, de gradul de 
sensibilitate al speciilor afectate, dar și de disponibilitatea și calitatea altor habitate potrivite 
din apropiere care pot găzdui animalele strămutate. În ceea ce privește speciile rare și 
amenințate, chiar și perturbările minore sau temporare pot avea repercusiuni grave asupra 
supraviețuirii lor pe termen lung în regiune.  
 

3.3.3. Riscul de coliziune și electrocutare  
 
Păsările și, eventual, liliecii, pot intra în coliziune cu diferite părți ale liniilor electrice aeriene 
și cu alte instalații electrice supraterane. Nivelul riscului de coliziune depinde în foarte mare 
măsură de amplasarea sitului și de speciile prezente în cadrul acestuia, precum și de 
condițiile meteorologice, de vizibilitate și de proiectarea specifică a liniilor electrice în sine (în 
special în cazul electrocutării). Pot fi în pericol mai ales speciile cu durată lungă de viață, 
speciile cu rate scăzute de reproducere și/sau speciile rare sau aflate deja într-o stare 
precară de conservare (precum acvilele, vulturii și berzele).  
 
Riscul de coliziune și de electrocutare în cazul păsărilor este examinat la capitolele 4 și 5. În 
privința liliecilor, din păcate lipsesc în general studii privind riscurile și impacturile potențiale 
ale coliziunii cu liniile electrice aeriene, din cauza dificultății de a monitoriza moartea unor 
animale mici de-a lungul unor infrastructuri liniare atât de lungi.  
 

3.3.4 Efectele „de barieră”  
 
În cazul energiei electrice, infrastructurile mari de transport, recepție și stocare pot obliga 
anumite specii să ocolească complet zona respectivă, atât în timpul migrărilor, cât și la nivel 
local, în cursul activităților regulate de căutare a hranei. Dacă acest lucru reprezintă sau nu o 
problemă depinde de o serie de factori precum dimensiunea stației electrice, distanța dintre 
cablurile electrice și ruta acestora, nivelul de strămutare a speciilor și capacitatea acestora 
de a compensa consumul de energie crescut, precum și gradul de perturbare a legăturilor 
dintre siturile folosite pentru hrănire, staționare diurnă sau înnoptare și reproducere.  

Mai multe echipe științifice au furnizat noi dovezi care arată că animalele se feresc de 

cablurile electrice, deoarece acestea emană intermitent raze ultraviolete care sunt invizibile 
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pentru oameni. O echipă internațională de cercetători a efectuat un studiu21 inspirat din 

observațiile potrivit cărora renii evită liniile electrice care traversează tundra arctică. Deși 

cunoștințele sunt încă foarte limitate în anumite cazuri, acest tip de evitare și fragmentare 

este relevant pentru determinarea semnificației impactului. 

 
 

3.4 Distincția dintre efectele semnificative și cele nesemnificative  

 

Identificarea speciilor și a habitatelor care pot fi afectate de un plan sau un proiect de 
infrastructură de transport al energiei este primul pas al oricărei evaluări a impactului, 
efectuată fie în temeiul articolului 6 din Directiva privind habitatele, dacă proiectul afectează 
un sit Natura 2000, fie în temeiul directivelor EIM sau ESM, dacă proiectul afectează specii 
protejate din afara rețelei Natura 2000. După aceea, este necesar să se stabilească dacă 
impactul este sau nu semnificativ. Procedura juridică de stabilire a „semnificației” planurilor și 
a proiectelor care afectează în mod specific siturile Natura 2000 este descrisă în capitolul 7. 
Aici se explică pe scurt anumite principii generale implicate în stabilirea gradului de 
„semnificație” în cazul vieții sălbatice (indiferent dacă aceasta face sau nu parte dintr-un sit 
Natura 2000) pentru a contribui la înțelegerea generală a acestui concept.  
 

Evaluarea semnificației trebuie efectuată de la caz la caz, în funcție de speciile și habitatele 
care ar putea fi afectate. Pentru unele specii, pierderea câtorva exemplare poate fi 
nesemnificativă, însă pentru altele, aceasta poate avea consecințe grave. Dimensiunea 
populației, distribuția, categoria, strategia reproductivă și durata de viață sunt factori care 
influențează cu toții semnificația efectelor. Este probabil că acești factori variază de la un sit 
la altul.  
 
Trebuie luată în considerare, de asemenea, interconexiunea efectelor. De exemplu, 
utilizarea terenurilor în sine poate fi nesemnificativă pentru o anumită specie, dar atunci când 
este combinată cu perturbări majore sau cu riscul de strămutare, aceasta poate reduce 
condiția fizică și, în cele din urmă, rata de supraviețuire a speciei respective la un nivel 
semnificativ.  
 
Trebuie luată în considerare, de asemenea, evaluarea semnificației la o scară geografică 
corespunzătoare. În cazul speciilor migratoare care călătoresc pe distanțe lungi, impactul 
observat într-un anumit sit poate afecta speciile dintr-o zonă geografică mult mai extinsă. În 
mod similar, în cazul speciilor care ocupă teritorii întinse sau care își modifică obiceiurile în 
cadrul habitatului, poate fi încă necesară luarea în considerare a impacturilor potențiale la 
scară regională și mai puțin la scară locală.  
 
Ca ultim aspect, considerațiile de mai sus ar trebui să se bazeze pe cele mai fiabile date 
disponibile. Poate fi necesară efectuarea unor studii pe teren specifice sau derularea unor 
programe de monitorizare cu câtva timp înainte de realizarea proiectului.  
 
 

3.5 Efectele cumulative  

 
Evaluarea efectelor cumulative ar trebui, de asemenea, să fie luată în considerare pentru a 
determina impactul asupra siturilor Natura 2000, așa cum prevede articolul 6 alineatul (3) din 
Directiva privind habitatele. Efectele cumulative ale planurilor și ale proiectelor pot fi adesea 

                                                           
21 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.12262/full 
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foarte importante și trebuie evaluate cu atenție. Acestea pot apărea atunci când mai multe 
infrastructuri energetice sunt prezente în cadrul unei zone sau de-a lungul unui coridor de 
migrație sau atunci când un proiect de infrastructură energetică are loc în aceeași zonă cu 
un alt tip de plan sau proiect (de exemplu, alte proiecte industriale). Efectul cumulativ este 
efectul combinat al tuturor acestor activități luate împreună. Este posibil ca un proiect de 
infrastructură energetică să nu aibă, de unul singur, un efect semnificativ, însă, dacă efectele 
sale sunt adăugate celor ale altor planuri sau proiecte din zonă, impacturile lor combinate ar 
putea deveni semnificative.  
 
De exemplu, un proiect de instalare a unor conducte de petrol care traversează o parte a 
unei zone umede poate cauza un nivel redus, însă acceptabil de degradare temporară a 
habitatului, care are capacitatea de a face față acestei degradări. Însă, dacă în aceeași zonă 
umedă există și un sistem de drenare a solului și/sau un proiect de construcție a unui drum, 
efectele hidrologice ale tuturor acestor proiecte, luate împreună, ar putea duce la pierderea 
permanentă, la fragmentarea sau la uscarea habitatului respectiv. În acest caz, în timp ce 
impactul primului și al celui de al doilea proiect, luat fiecare în parte, nu este sesizabil, 
impactul ambelor proiecte, luate împreună, ar putea fi semnificativ. Aceasta influențează 
decizia de planificare aferentă ambelor propuneri de proiect. 
 
Impacturile cumulative trebuie, de asemenea, luate în considerare în temeiul procedurilor 
prevăzute de directivele EIM și ESM.  
 
Dezvoltarea infrastructurii energetice se desfășoară într-un ritm rapid în întreaga UE. Prin 
urmare, este important ca efectele cumulative să fie evaluate încă din primele etape ale unei 
evaluări de mediu, nu doar ca aspect secundar, la sfârșitul procesului, ceea ce ar tergiversa 
luarea deciziilor privind compatibilitatea propunerilor de proiect cu dispozițiile legislației UE.  
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4. IMPACTURILE POTENȚIALE ALE 

INFRASTRUCTURILOR REȚELEI ELECTRICE 

ASUPRA PĂSĂRILOR SĂLBATICE  

 
 
 
 

4.1 Introducere  

 
Capitolul anterior a oferit o imagine de ansamblu a tipurilor de impacturi potențiale care 
trebuie avute în vedere la dezvoltarea proiectelor de infrastructură energetică, în special în 
siturile Natura 2000 și în jurul acestora, precum și în vecinătatea altor zone sensibile utilizate 
de speciile protejate în temeiul celor două directive ale UE privind natura.  
 
Prezentul capitol se concentrează, în special, pe analizarea efectelor potențiale ale 
infrastructurii de energie electrică asupra păsărilor sălbatice europene. Acest subiect a 
suscitat mult interes în ultimii ani. Efectele infrastructurii de energie electrică pot fi mai 
frecvente și mai semnificative decât cele ale altor tipuri de infrastructuri energetice terestre.  
 
 

4.2 Infrastructurile rețelei electrice  

 
Spre deosebire de alte produse energetice, energia electrică nu poate fi stocată, prin urmare 
trebuie produsă și transportată către utilizatori în timp real. Sistemul de transport al energiei 
electrice este, așadar, mai complex și mai dinamic decât alte sisteme de utilități, cum ar fi 
apa sau gazele naturale. Odată ce energia electrică a fost generată într-o centrală electrică, 
liniile de transport de înaltă tensiune (110-750 kV în Europa, ENTSO, 2012) transportă 
cantități mari de energie electrică pe distanțe lungi către stațiile electrice. De la stațiile 
electrice, liniile electrice de distribuție de medie tensiune (1-60 kV) și de joasă tensiune 
(> 1 kV) transportă energia electrică spre consumatorii casnici și întreprinderi.  
 
Figura 3 (USDA, 2009) 
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Sistemul de energie electrică este strâns buclat. Rețeaua de transport nu include numai linii 
care merg de la centralele electrice la centrele de consum, ci și linii între liniile de transport, 
oferind un sistem care contribuie la asigurarea unui flux energetic neîntrerupt. În cazul în 
care o linie de transport este scoasă din funcțiune într-o parte a rețelei electrice, energia este 
redirecționată în mod normal către alte linii electrice, astfel încât să poată ajunge în 
continuare la consumatori (PSCW, 2009). 
 
Energia electrică poate fi transportată prin intermediul liniilor aeriene sau al cablurilor 
subterane, prin care circulă curent alternativ sau continuu. În toate cazurile, tensiunile sunt 
înalte, întrucât acestea sunt mai eficiente pe distanțe lungi (de regulă, distanțe de peste 
600 km). Liniile aeriene cu curenți alternativi (liniile AC) reprezintă modalitatea tradițională de 
transport al energiei electrice (EASAC, 2009). 
 
Avantajul liniilor aeriene față de cablurile subterane este că, deocamdată, costurile aferente 
construirii lor sunt cu mult mai mici decât cele ale instalării cablurilor subterane. În plus, 
capacitatea liniilor aeriene este mai mare. Durata de viață estimată a liniilor aeriene este 
ridicată, de până la 70 sau 80 de ani. Principalele dezavantaje ale liniilor aeriene sunt 
reprezentate de modul în care acestea utilizează terenurile, de impactul lor vizual și de 
diferitele lor impacturi asupra mediului (EASAC, 2009)22. 
 
Structurile liniilor de transport suportă cel puțin un circuit cu curent trifazat. Acestea au trei 
conductoare sub tensiune (mai multe, dacă este vorba de un fascicul de conductoare) și pot 
avea unul sau două conductoare de împământare (denumite, de obicei, fire statice) instalate 
deasupra conductoarelor de fază pentru a asigura protecția paratrăsnet. Structurile liniilor de 
distribuție pot suporta o varietate de configurații de conductoare (APLIC, 2006).  
 
Majoritatea liniilor electrice aeriene comerciale cu curent alternativ utilizează o formă de 
structură de sprijin de care sunt legați izolatori și conductoare electrice. Structurile de sprijin 
pot fi stâlpi de lemn, stâlpi zăbreliți, stâlpi de beton armat sau stâlpi din materiale compozite 
fabricate din fibră de sticlă sau din alte materiale. Izolatorii sunt fabricați din porțelan sau din 
materiale polimerice care în mod normal nu conduc energia electrică. Conductoarele 
electrice sunt de obicei fabricate din cupru sau aluminiu (Bayle, 1999, Janss, 2000, APLIC, 
2006). 
 

                                                           
22 http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Transforming.pdf 
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Sistemele trifazate sunt utilizate atât pentru liniile de distribuție, cât și pentru liniile de 
transport. Unul dintre principalele beneficii ale sistemelor trifazate este capacitatea de a 
furniza cantități mari de energie electrică pe distanțe lungi (APLIC, 2006).  
 
 
 

4.3 Impacturile potențial negative ale infrastructurii de energie electrică asupra 
păsărilor sălbatice 

 
În continuare sunt prezentate pe scurt principalele tipuri de impacturi asupra speciilor de 
păsări sălbatice. Unele specii europene protejate sunt în mod clar mai vulnerabile la anumite 
tipuri de impact, în special la electrocutare și la coliziune, din cauza dimensiunii, a 
morfologiei, a comportamentului și a distribuției lor.  
 
Tabelul din anexa 2 prezintă o listă ierarhizată a impacturilor interacțiunilor dintre populațiile 
de păsări și liniile electrice (Birdlife, 2013). Aceasta nu înseamnă că impacturile respective 
se produc în toate circumstanțele astfel cum se descrie în tabel. Impactul depinde în mare 
măsură de speciile în cauză, de particularitățile fiecărui caz și de existența unor măsuri 
corective de atenuare a impactului respectiv. 
 
 
De ce anumite specii de păsări sunt mai vulnerabile la liniile electrice decât altele? 
 

Acest lucru se explică prin următoarele caracteristici fiziologice, comportamentale și de mediu: 

 un corp de mari dimensiuni; 

 o viziune frontală slabă; 

 preferința pentru activitatea nocturnă; 

 faptul că unele păsări nu zboară foarte bine, având o manevrabilitate redusă (coliziune); 

 păsări fără experiență de zbor, păsări tinere (electrocutare și coliziune); 

 preferința pentru locuri situate la înălțime pentru staționare diurnă sau înnoptare, odihnă sau 
cuibărit; 

 preferința pentru habitate deschise, fără copaci (electrocutare); 

 formarea de stoluri și comportamentele gregare; 

 specii susceptibile la perturbări; 

 preferința pentru habitatele situate la joasă altitudine (și anume, în raport cu o densitate mai mare 
a rețelei electrice); 

 specii rare și amenințate (având legătură cu o densitate scăzută, cu o fecunditate scăzută etc., a 
se vedea mai jos);  

 specii cu densitate scăzută (cu un potențial de reînnoire mai scăzut); 

 specii cu potențial scăzut de reproducere (prin creșterea mortalității în rândul adulților, specia are 
nevoie de mai mult timp pentru a se reface în urma scăderii populației); 

 specii cu o fecunditate scăzută, cu o rată scăzută a mortalității, cu speranță de viață îndelungată 
(prin reducerea potențialului de recrutare în timp ce populația este în scădere constantă);  

 păsări care migrează pe distanțe lungi, intercontinentale (scară spațială amplă și niveluri foarte 
diferite de atenuare a impacturilor liniilor electrice). 
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4.3.1 Electrocutarea  
 

Electrocutarea poate avea un impact major asupra mai multor specii de păsări, cauzând 
moartea a mii de păsări în fiecare an23. Electrocutarea se poate produce atunci când o 
pasăre atinge simultan două conductoare de fază sau un conductor și un dispozitiv 
împământat, în special atunci când penajul păsării este ud (Bevanger, 1998). Următoarele 
specii sunt deosebit de frecvent afectate de electrocutare: Ciconiiformes, Falconiformes, 
Strigiformes și Passeriformes (Bevanger, 1998) - a se vedea tabelul de mai jos. 
 
Există un consens puternic potrivit căruia riscul pentru păsări depinde de construcția 

tehnică și de proiectarea detaliată a instalațiilor electrice. În special, riscul de 

electrocutare este ridicat în cazul stâlpilor electrici de medie tensiune prost concepuți („stâlpii 
ucigași”) (BirdLife International, 2007).  
 
În continuare sunt enumerați factorii care influențează probabilitatea electrocutării păsărilor. 
 

 Morfologia păsărilor: păsările mari sunt mai vulnerabile, deoarece probabilitatea ca 

acestea să atingă componentele electrice cu aripile întinse sau cu alte părți ale corpului 
este mai mare decât pentru păsările mici (Olendorff et al., 1981; APLIC, 2006). 

 

 Comportamentul păsărilor: păsările care utilizează stâlpii electrici pentru odihnă, 
staționare diurnă sau înnoptare și cuibărit sunt mai vulnerabile (Bevanger, 1998). Speciile 
care cuibăresc la sol (ereții și unele bufnițe) par să se electrocuteze rar, deoarece, de 
regulă, vânează în zbor și se odihnesc pe sol sau aproape de sol (Benson, 1981). 

 

 Tipul și configurația stâlpilor electrici: 
o majoritatea accidentelor au loc pe stâlpii cu linii de distribuție de medie tensiune (între 

1 kV și 60 kV), din cauza distanței mici dintre diferitele părți ale stâlpului (Haas & 
Nipkow, 2006). 

o Stâlpii cu o funcție specială (stâlpii de întindere, stâlpii de transpunere a fazelor, 
stâlpii de traversare sau posturile de transformare) fac mai multe victime decât 
structurile simple (Demeter et al., 2004).  

o López-López și colegii săi (2011) au demonstrat că mortalitatea păsărilor ar fi putut fi 
redusă considerabil prin reconfigurarea stâlpilor periculoși, prost concepuți.   

 

 Factori de mediu: 
o abundența prăzii: numărul păsărilor de pradă electrocutate crește proporțional cu 

numărul animalelor vânate (Benson, 1981; Guil et al., 2011). 
o Structura și acoperirea vegetală: structura vegetală poate afecta disponibilitatea 

animalelor vânate și capacitatea păsărilor de pradă de a-și căuta hrana (Guil et al., 
2011). 

o Habitatul: păsările utilizează mai frecvent stâlpii electrici (și se electrocutează pe 
aceștia) în zonele în care locurile de odihnă sunt rare, de exemplu, pășunile, zonele 
umede (Haas et al., 2005; Lehman et al., 2007). 

o Topografia: în cazul electrocutării, topografia influențează locul ales de păsări pentru 
odihnă și staționare diurnă sau înnoptare, iar înălțimea vegetației afectează 
disponibilitatea locurilor naturale de odihnă din zonă. Ratele mortalității în cazul 
vulturilor au crescut proporțional cu înclinarea pantei, posibil ca urmare a obiceiului 
acestor păsări de a vâna prada în picaj. Studiile au demonstrat că stâlpii situați în 
poziții la altitudine, înconjurate de pante abrupte, tind să producă rate mai mari de 
electrocutare. (Guil et al., 2011) 

 

                                                           
23 https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/planning-can-help-prevent-renewable-energy-
surge-harming-wildlife 
 

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/planning-can-help-prevent-renewable-energy-surge-harming-wildlife
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/planning-can-help-prevent-renewable-energy-surge-harming-wildlife
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 Sexul: în cadrul aceleiași specii, riscurile de electrocutare sunt mai ridicate pentru 
femelele care au dimensiuni mai mari (Ferrer & Hiraldo, 1992).  

 

 Vârsta: puii de păsări și păsările care nu au atins maturitatea sunt mai predispuse la 
electrocutare decât exemplarele adulte. Acest lucru poate fi cauzat de lipsa de experiență 
în ceea ce privește decolarea și aterizarea (Benson, 1981; Harness, 1997; Bevanger, 
1998; Harness & Wilson, 2001; Janss & Ferrer, 2001; González et al., 2007). 

 

 Factorul spațial: în anumite zone-cheie pentru păsări, rata de electrocutare este mai 
ridicată decât în zonele cu densitate scăzută (de exemplu, zonele de reproducere, cu o 
densitate ridicată, zonele de dispersie, siturile de adunare, zonele cu obstacole) 
(González et al., 2006; Cadahia et al., 2010). 

 

 Factori sezonieri: majoritatea victimelor sunt înregistrate la sfârșitul verii, începând cu 
perioada în care învață să zboare sau în perioada imediat următoare. Vulturii de mari 
dimensiuni sunt mai amenințați toamna și iarna, probabil din cauza faptului că au penajul 
ud în timpul intemperiilor (ploaie, zăpadă), factor extrem de important în cazul riscului de 
electrocutare. (Benson, 1981; Bevanger, 1998; Lasch et al., 2010; Manville, 2005; 
Lehman et al., 2007) 

 

 Direcția vântului predominant față de consolă poate contribui, de asemenea, la 
electrocutarea păsărilor de pradă. Se presupune că stâlpii ale căror console sunt 
perpendiculare față de direcția vântului predominant au cauzat mai puține victime decât 
stâlpii ale căror console sunt în diagonală sau paralele cu vântul, dată fiind dificultatea de 
a decola și a ateriza în condiții de vânt de travers. (Nelson și Nelson, 1976) 
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Tabelul de mai jos oferă o imagine de ansamblu a familiilor de păsări din Europa care 
au fost identificate ca fiind vulnerabile la electrocutare și/sau coliziune (Birdlife, 2013).  
 

Tabelul 1 Gravitatea impacturilor mortalității cauzate de electrocutare și de coliziunea cu liniile 
electrice asupra diferitelor familii de păsări din Eurasia 

 

 

0 = nu s-au raportat victime sau este improbabil să existe vreo victimă; 
I = s-au raportat victime, dar nu există amenințări clare la adresa populației de păsări; 
II = un număr ridicat de victime la nivel regional sau local, dar fără un impact semnificativ asupra 
populației globale a speciei respective; 
III = accidentele reprezintă un factor major de mortalitate, amenințând specia respectivă, care devine 

o specie periclitată, la nivel regional sau la o scară mai largă. 

Familii de păsări din Eurasia identificate ca fiind 
vulnerabile la electrocutare și coliziune la nivel 

internațional 

Victime cauzate 
de 

electrocutare 

Victime cauzate 
de coliziune 

Cufundari (Gaviidae) și corcodeli (Podicipedidae) 0 II 

Furtunari, petreli (Procellariidae) 0 II 

Corbi de mare, gâște de mare (Sulidae) 0 I 

Pelicani (Pelicanidae) I II-III 

Cormorani (Phalacrocoracidae) I I 

Stârci, egrete (Ardeidae) I II 

Berze (Ciconidae) III II 

Ibiși (Threskiornithidae) I II 

Flamingo (Phoenicopteridae) 0 II 

Rațe, gâște, lebede, ferestrași (Anatidae) 0 II 

Păsări de pradă (Accipitriformes și Falconiformes) II-III I-II 

Potârnichi, prepelițe, bibilici (Galliformes) 0 II-III 

Cârstei, găinușe de baltă, lișițe (Rallidae) 0 II 

Cocori (Gruidae) 0 III 

Dropii (Otidae) 0 III 

Păsări de mal (Charadriidae + Scolopacidae) I II-III 

Lupi de mare (Sterkorariidae) și pescăruși (Laridae) I II 

Rândunici de mare (Sternidae) 0-I I-II 

Pinguini nordici (Alcidae) 0 I 

Găinușe de pustiu (Pteroclididae) 0 II 

Porumbei, turturele (Columbidae) I-II II 

Cuci (Cuculidae) 0 I-II 

Bufnițe (Strigiformes) II-III II 

Caprimulgi (Caprimulgidae) și drepne (Apodidae) 0 I-II 

Pupeze (Upudidae) și pescăruși albaștri (Alcedinidae) I I-II 

Prigorii (Meropidae) 0-I I-II 

Dumbrăvence (Coraciidae) I-II I-II 

Ciocănitori (Picidae) I I-II 

Corbi, ciori, coțofene și gaițe (Corvidae) II I-II 

Păsări cântătoare de dimensiune mică și medie 
(Passeriformes) 

I I-II 
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4.3.2 Coliziunea  
 
 
Coliziunea cu liniile electrice provoacă moartea a milioane de păsări în întreaga lume și 
poate cauza un nivel ridicat de mortalitate în cazul anumitor specii de păsări (Bevanger 
1994, 1998; Janss 2000; APLIC, 2006; Drewitt & Langston, 2008; Jenkins et al., 2010; 
Martin, 2011; Prinsen et al., 2011). Datele empirice și considerațiile teoretice indică faptul că 
speciile care au greutate mare raportată la anvergura aripilor, care sunt late și 
rotunjite, sunt supuse unui risc mai mare de coliziune cu liniile electrice. Aceste păsări 
se disting prin rapiditatea zborului, iar combinația dintre un corp greu și aripi mici limitează 
reacțiile rapide la obstacole neprevăzute (Bevanger, 1998). Dacă numărul semnalat de 
victime ale coliziunii este examinat în raport cu dimensiunea și abundența populației speciilor 
în cauză, unele specii de Galliformes, Gruiformes, Pelicaniformes și Ciconiiformes par a fi 
afectate în mod disproporționat de mare (Bevanger, 1998) - a se vedea tabelul 1.  
 
În continuare sunt enumerați factorii care influențează riscul de coliziune. 
 

 Morfologia păsărilor: păsările cu o masă corporală mare, care au aripi și cozi relativ 

scurte și care nu zboară foarte bine, sunt cele mai expuse riscului de coliziune 
(Bevanger, 1998; Janss, 2000). 

 

 Fiziologia păsărilor: anumite specii de păsări sunt oarbe, cel puțin temporar, în direcția de 

deplasare (Martin, 2011). 
 

 Comportamentul păsărilor:  
o sunt deosebit de vulnerabile speciile care formează stoluri, și anume cele care se 

deplasează zilnic în stol și traversează linii electrice către și dinspre locurile de 
hrănire, cuibărire și staționare diurnă sau înnoptare (Janss, 2000). 

o Speciile de păsări care zboară în mod regulat pe timpul nopții sau în crepuscul, la 
distanță mică de sol, sunt mai predispuse la coliziune decât speciile care zboară mai 
ales în timpul zilei. 

 

 Alți factori, cum ar fi condițiile meteorologice, configurația liniei, traseul liniei, utilizarea 
habitatului, vegetația de-a lungul liniilor, topografia, perturbările, alegerea rutelor de 
migrație și a locurilor de escală, ar trebui, de asemenea, luați în considerare.  

 
 

Electrocutarea și coliziunea păsărilor cu liniile electrice provoacă pierderi economice  
 
Întreruperile cauzate de păsări reduc fiabilitatea rețelei de energie electrică și cresc costurile livrării 
acesteia. Unele întreruperi pot afecta temporar numai câțiva consumatori, însă ele pot avea un impact 
asupra fiabilității serviciului și a garanțiilor oferite consumatorilor. Întreruperile mai importante pot avea 
consecințe dramatice și ar putea cauza o pierdere economică semnificativă pentru companiile de 
utilități și pentru consumatori (APLIC, 2006).  
 
Costurile asociate întreruperilor cauzate de păsări includ costurile legate de: 

 pierderi de venituri  

 restabilirea alimentării cu energie electrică 

 repararea echipamentelor  

 măsuri privind eliminarea cuiburilor și alte măsuri de limitare a daunelor cauzate de animale 

 sarcini administrative și manageriale  

 pierderea unor servicii prestate consumatorilor și percepția negativă a publicului și 

 reducerea fiabilității sistemului electric (APLIC, 2006). 
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4.3.3 Pierderea și fragmentarea habitatelor 
 
Culoarele deschise pentru a permite trecerea liniilor electrice grație drepturilor de trecere pot 
fragmenta pădurile și alte habitate naturale. Liniile electrice pot conduce, de asemenea, la 
pierderea habitatelor prin provocarea de incendii forestiere accidentale (Rich et al., 1994). 
Deși utilizarea terenurilor de către infrastructura de energie electrică poate fi relativ redusă, 
acest lucru poate deveni totuși semnificativ dacă pierderea afectează un habitat principal 
pentru o anumită specie sau dacă există efecte cumulative rezultate în urma altor proiecte 
desfășurate în aceeași zonă. Așadar, proiectele respective trebuie examinate de la caz la 
caz.  
 
 

4.3.4 Perturbări/Strămutări  
 
În faza de construcție și în cursul întreținerii liniilor electrice, o parte a habitatului este în mod 
inevitabil distrusă și modificată (van Rooyen, 2004; McCann, 2005). Liniile electrice 
supraterane pot conduce la pierderea zonelor utilizabile de hrănire și de reproducere, 
precum și a habitatelor de popas și de iernat. De exemplu, studii recente au arătat că 
prezența unei linii electrice a influențat direcția de zbor a dropiilor și a limitat utilizarea 
habitatelor propice (Raab et al., 2010). De asemenea, spurcacii evită liniile de transport al 
energiei electrice, acest factor fiind cel mai important factor pentru determinarea densității de 
reproducere în situri cu habitate propice pentru această specie (Silva, 2010; Silva et al., 
2010). 
 
 

4.3.5 Câmpurile electromagnetice  
 
Toate tipurile de curent electric, inclusiv cel care trece prin liniile electrice, generează 
câmpuri electromagnetice (CEM). Prin urmare, numeroase specii de păsări, ca și oamenii, 
sunt expuse câmpurilor electromagnetice pe tot parcursul vieții (Fernie și Reynolds, 2005). 
S-au făcut numeroase cercetări și există controverse cu privire la întrebarea dacă expunerea 
la CEM afectează sau nu sistemele celulare, endocrine, imunitare și reproductive ale 
vertebratelor. Studiile care examinează efectele CEM asupra păsărilor arată că expunerea la 
CEM a păsărilor le modifică în general, dar nu întotdeauna în mod sistematic, 
comportamentul, succesul reproducerii, creșterea și dezvoltarea, fiziologia și endocrinologia, 
precum și stresul oxidativ (Fernie, 2000; Fernie și Reynolds, 2005). 
 

 

4.4 Efecte potențial pozitive ale infrastructurilor de energie electrică asupra 
păsărilor sălbatice  

 
Liniile electrice, turnurile și stâlpii de distribuție pot avea și o serie de efecte benefice pentru 
speciile de păsări sălbatice. De exemplu, acestea pot oferi:  
 

 Substratul de reproducere, situl de cuibărire: există diferite motive pentru care păsările se 
reproduc uneori pe structurile electrice, inclusiv: lipsa altor situri de cuibărire, cum ar fi 
copaci și stâncile; structurile electrice oferă o platformă solidă, protejată de mamiferele 
de pradă, unde păsările își pot construi cuiburile (van Rooyen, 2004; McCann, 2005). 
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Structurile pentru utilități pot furniza substraturi de cuibărire în habitate în care elementele 
naturale sunt limitate și oferă o oarecare protecție, facilitând astfel extinderea sau 
creșterea densității locale a anumitor specii (APLIC, 2006). 

 

 Spațiu de odihnă, de staționare diurnă sau înnoptare și de vânătoare: vulturii și berzele 
caută adesea structurile de susținere a liniilor electrice pentru staționare diurnă sau 
înnoptare, întrucât acestea sunt mai protejate de condițiile meteorologice aspre și de 
prădătorii de la sol. Prezența stâlpilor electrici în habitatele situate în câmp deschis este 
benefică pentru anumite păsări de pradă deoarece le oferă spațiu de odihnă cu vedere 
spre zonele de vânătoare. Grație structurilor de susținere a liniilor electrice din zonele cu 
puțini copaci, milioane de kilometri de teren au devenit habitate propice pentru păsările 
de pradă care vânează prada în picaj (Olendoff et al., 1980). 

 

 Gestionarea habitatelor: liniile electrice pot, de asemenea, oferi habitat continuu unor 

specii care au nevoie de vegetație joasă. Studii efectuate în Statele Unite ale Americii au 
demonstrat că liniile pentru utilități instalate grație drepturilor de trecere oferă habitate 
pentru speciile de păsări aflate în declin (Confer & Pascoe, 2003; Askins, 2012).  
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Proiectul ELIA / RTE LIFE+: generarea de beneficii pentru natură24  
 

 
 
ELIA (operator de sistem de transport al energiei electrice de înaltă tensiune din Belgia) și RTE 
(operator de sistem de transport al energiei electrice din Franța) au desfășurat un proiect pe o 
perioadă de 5 ani (2011-2017) pentru a gestiona și a restabili peste 300 de hectare de teren situat sub 
liniile electrice aeriene de medie și înaltă tensiune în Valonia și în Franța. 
 
Acest proiect oferă exemple de măsuri de conservare a naturii, ilustrând modul în care părțile 
interesate din domeniul energiei pot folosi dezvoltarea infrastructurii drept ocazie de a promova 
biodiversitatea. 

Iazuri (obiectiv: crearea a 100 de iazuri în cei 130 km aferenți zonei proiectului) 

În zonele în care solul a fost potrivit (prezența unui strat impermeabil: sol de turbă, sol cu lut alb și sol 
argilos gleizat) și în special în zonele care au oferit un bun potențial pentru anumite specii rare au fost 
săpate iazuri sau au fost construite baraje pe canalele de drenare pentru a inunda zone de cel puțin 
25 m² (dimensiunea minimă pentru a limita astuparea cu aluviuni, și anume umplerea naturală a 
iazurilor cu frunze). Rețeaua de iazuri situate în păduri va permite colonizarea cu amfibieni, libelule, 
zigoptere, Dytiscidae și păsări din zone umede și va împiedica izolarea populațiilor. 

Livezi (obiectiv: 20 ha cu 8 000 de copaci) 

Sub liniile electrice aeriene au fost plantați o serie de pomi fructiferi de talie mică din specii foarte rare 
și din specii locale, precum părul sălbatic european (Pyrus pyraster), mărul sălbatic (Malus sylvestris) 
și moșmonul (Mespilus germanica). Prezența lor aduce diversitate arboreturilor, oferind totodată 
adăpost și hrană unei întregi game de specii de faună locală (animale mari, păsări și insecte).  

Pajiști înflorite simple (obiectiv: 20 ha) 

Pe rutele de acces al liniilor electrice de înaltă tensiune au fost recreate pajiști înflorite simple, care 
servesc drept refugiu pentru specii rare de plante, insecte, păsări și mamifere mici. Cositul și 
îndepărtarea periodică a vegetației cosite vor sărăci solul și vor permite reapariția unor plante rare sau 
pierdute. În cazuri extreme, pajiștile înflorite au fost recreate prin semănarea de semințe din soiurile de 
plante locale. 

Turbării și lande (obiectiv: restabilirea sau gestionarea adecvată a 20 de hectare suplimentare) 

Restabilirea zonelor umede și a landelor situate sub liniile electrice este posibilă prin îndepărtarea 
stratului superficial al solului și prin promovarea dezvoltării unor specii pioniere în urma resuscitării 
băncii de semințe în stare latentă aflate sub stratul superficial al solului. De asemenea, în unele zone 
a fost restabilit și nivelul apei prin astuparea canalelor de drenaj, fapt care a revitalizat landele umede 
și turbăriile. Obiectivul este de a menține și a îmbunătăți schimbul de plante și animale între turbăriile 
și landele existente, inclusiv cele recent restabilite.  

                                                           
24 http://www.life-elia.eu/en/ 
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Pășunat (obiectiv: gestionarea a 20 ha prin pășunat și a 20 ha prin cosit) 

Pășunatul a sprijinit refacerea turbăriilor, a landelor, a pajiștilor cu vegetație rară și a văilor deteriorate, 
contribuind la rezolvarea problemei speciilor dominante, cum ar fi iarba de stepă. În alte cazuri (fânețe, 
lande uscate, pajiști cu vegetație rară), cositul (prin contracte încheiate cu fermieri locali), adaptat ca 
perioadă și ritm, a ajutat la menținerea vegetației la nivelul propice pentru o multitudine de specii de 
plante, insecte și reptile.  

Specii invazive (obiectiv: tratarea a 20 până la 30 ha) 

În cadrul proiectului a fost eradicată sau adusă sub control creșterea speciilor de plante înscrise pe 
lista valonă a speciilor invazive, în special mălinul american (Prunus serotina), liliacul de vară 
(Buddleja davidii), crucea pământului (Heracleum mantegazzianum), slăbănogul himalaian (Impatiens 
glandulifera), troscotul japonez (Fallopia japonica), Senecio inaequidens și, într-o oarecare măsură, 
salcâmul (Robinia pseudoacacia).  

Fragmentare [obiectiv: crearea de liziere pe o distanță de 30 km (90 ha) și restabilirea lizierelor pe o 
distanță de 40 km (120 ha)] 

În prezent, în zonele de lucru ale proiectului, culoarele create în păduri pentru a permite trecerea 
liniilor electrice sunt, de regulă, în formă de U: în centru este iarbă scurtă, tunsă în mod regulat, apoi 
se face o trecere bruscă la pădure, cu copaci înalți pe ambele părți. Proiectul a creat liziere în formă 
de V între culoar și pădure. 

Aceste liziere, cu copaci de diferite înălțimi și din diferite specii, pot furniza, în calitate de ecoton, un 
habitat pentru hrană și adăpost unei serii întregi de specii de insecte, mamifere și păsări care nu sunt 
prezente în culoarele în care zonele învecinate sunt „curate” și întreținute în mod regulat. Pădurea 
este îmbogățită cu specii secundare de copaci, care sunt deseori absente din aceste spații. Prin 
crearea unei pante, lizierele reduc, de asemenea, pagubele pe care vântul le poate cauza arboretului. 
De asemenea, aceste liziere pot fi foarte bogate în lemn mort, oferind adăpost unui număr foarte mare 
de insecte, precum și habitate utile pentru păsări și lilieci. Când se îndesesc, aceste liziere frânează 
creșterea copacilor înalți (mesteceni, molizi, fagi) care constituie un pericol pentru liniile electrice. 

 

Situația inițială și situația după finalizarea proiectului 
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5. MĂSURI DE ATENUARE POTENȚIALE ÎN CAZUL 

INFRASTRUCTURILOR REȚELEI ELECTRICE CARE 

AFECTEAZĂ PĂSĂRILE SĂLBATICE 

 
 

5.1 Ce sunt măsurile de atenuare? 

 
Atunci când evaluarea unui plan sau proiect de infrastructură energetică efectuată în temeiul 
articolului 6 din Directiva privind habitatele identifică o serie de efecte negative asupra unui 
sit Natura 2000, planul sau proiectul respectiv nu este respins în mod automat. În funcție de 
gravitatea impacturilor potențiale, s-ar putea adopta măsuri de atenuare care să elimine, să 
prevină sau să reducă la un nivel nesemnificativ impacturile potențiale negative ale unui plan 
sau proiect.  
 
Prezentul capitol se concentrează asupra siturilor Natura 2000, însă ar trebui avute în vedere 
măsuri care să reducă impacturile negative în temeiul directivelor EIM/ESM și în cazul 
planurilor și al proiectelor pentru care nu este cerută o evaluare corespunzătoare, dar care ar 
avea un impact negativ asupra speciilor protejate.  
 
Pentru a decide care sunt măsurile de atenuare necesare, este esențial, în primul rând, să 
se evalueze efectele planului sau ale proiectului (per se sau în combinație cu alte proiecte 
sau planuri) asupra speciilor și a tipurilor de habitate protejate de legislația UE prezente în 
cadrul sitului Natura 2000. Astfel vor fi identificate natura și amploarea efectelor negative și 
se va defini un sistem de referință în raport cu care va fi determinat tipul de măsuri de 
atenuare necesare.  
 
Efectele negative asupra siturilor Natura 2000 pot fi atenuate în mod eficace numai după ce 
potențialele efecte negative au fost pe deplin recunoscute, evaluate și raportate. Identificarea 
măsurilor de atenuare, la fel ca și evaluarea impactului în sine, trebuie să se bazeze pe o 
înțelegere aprofundată a speciilor/ habitatelor vizate.  
 
Măsurile de atenuare pot presupune modificări în ceea ce privește dimensiunea, 
amplasarea, proiectarea și configurarea diverselor aspecte ale planului sau proiectului de 
infrastructură energetică (de exemplu, izolarea conductoarelor pentru a evita electrocutarea). 
De asemenea, acestea pot lua forma unor ajustări temporare pe parcursul etapelor 
operaționale și de construcție (de exemplu, evitarea realizării lucrărilor de construcție în 
cursul sezonului de reproducere). 
 
Odată ce măsurile de atenuare corespunzătoare au fost identificate și analizate în detaliu, 
planul sau proiectul poate fi aprobat în temeiul procedurii prevăzute la articolul 6 din Directiva 
privind habitatele, cu condiția ca aceste măsuri de atenuare să fie puse în aplicare în 
conformitate cu instrucțiunile furnizate de autoritatea competentă.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

43 
 

Figura 4: Abordarea ierarhică pentru adoptarea măsurilor de atenuare. Ar trebui să se țintească 
întotdeauna nivelul cel mai ridicat de atenuare (și anume, evitarea impacturilor la sursă). 

 

Abordarea măsurilor 
de atenuare 

Preferință 

Evitarea impacturilor la sursă  
 

Nivel maxim 
 
 
 
 
 
 
Nivel minim  

Reducerea impacturilor la 
sursă 
 

Reducerea impacturilor 
asupra sitului 
 

Reducerea impacturilor 
asupra receptorilor 
 

 
 

În cazul în care persistă un important efect rezidual asupra sitului, chiar și după introducerea 
măsurilor de atenuare, vor trebui examinate soluții alternative (de exemplu, o altă amplasare 
a proiectului, o altă amploare sau moduri diferite de concepere a proiectului ori procese 
alternative). În cazul în care nu există soluții alternative, planul sau proiectul poate fi totuși 
aprobat, în mod excepțional, cu condiția respectării condițiilor prevăzute la articolul 6 
alineatul (4) și a aprobării unor măsuri compensatorii adecvate, menite să compenseze 
efectele negative care persistă (a se vedea capitolul 7 pentru detalii), astfel încât rețeaua 
Natura 2000 să nu fie compromisă.  
 
Pentru fiecare măsură de atenuare propusă este important:  

 să se explice modul în care măsurile vor evita sau vor reduce la un nivel nesemnificativ 
impacturile negative identificate asupra sitului;  

 să se furnizeze dovezi privind modul în care măsurile respective vor fi garantate și puse 
în aplicare și de către cine;  

 să se furnizeze dovezi privind gradul de încredere în succesul acestora;  

 să se prezinte un calendar, în raport cu proiectul sau planul vizat, al punerii în aplicare a 
măsurilor respective;  

 să se furnizeze dovezi privind modul în care măsurile vor fi monitorizate și privind 
modalitatea de introducere a unor măsuri suplimentare, dacă se dovedește că măsurile 
de atenuare nu sunt suficiente. 

 
 

Proiectul EcoMOL (gestionarea ecologică a liniilor electrice aeriene)25 
 
Ca parte a proiectului german „Southwest Interconnecting Line / Thuringian Power Link”, a fost 
efectuat un studiu (Universitatea de științe aplicate din Erfurt et al. 2010) care prezintă un concept 
interdisciplinar pentru gestionarea ecologică a culoarelor create pentru a permite trecerea liniilor 
electrice aeriene (EcoMOL). Acesta ar putea fi adaptat și aplicat în diferite regiuni europene.  
 
Studiul recunoaște faptul că operatorii trebuie să respecte anumite cerințe tehnice, de exemplu în 
ceea ce privește distanțele de siguranță și lucrările de construcții, pentru a garanta fiabilitatea 
transportului pe culoarul prin care trec liniile electrice aeriene de înaltă tensiune. Studiul oferă exemple 
de metode de atenuare a impacturilor precum pierderea și degradarea habitatelor în timpul 

                                                           
 25 Rezumatul proiectului este disponibil la adresa: 

http://www.50hertz.com/en/file/100304_EcoMOL_ShortReport_eng_final_med.pdf  

http://www.50hertz.com/en/file/100304_EcoMOL_ShortReport_eng_final_med.pdf
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construcției și exemple pentru aplicarea de măsuri compensatorii. Se furnizează o clasificare a tipurilor 
de biotopuri din cadrul culoarului în funcție de înălțimea la care poate ajunge vegetația, pornind de la 
caracteristicile creșterii naturale ale speciilor care pot fi, eventual, modificate grație gestionării. Prin 
urmare, în cursul definirii traseului liniei electrice, studiul distinge în cadrul culoarului diferite zone: 
zone care nu vor fi împădurite în viitor, suprafețe împădurite pentru moment și zone în care nu există 
necesitatea de defrișare.  
 
Combinația dintre prioritatea de defrișare și zonele în care există sau în care poate crește vegetație de 
înălțimi diferite definește gama măsurilor posibile de creare sau de restabilire. Ar trebui realizată 
separat o planificare detaliată pentru fiecare dintre cele trei componente ale lizierei unei păduri (lizieră, 
centură de protecție și perdea forestieră de protecție), diferențiate în funcție de înălțimea de creștere a 
vegetației. 
 
Figura 5: Structura ideal eșalonată a lizierei exterioare a unei păduri situate de-a lungul coridorului de 
linii electrice aeriene (FVA, 1996, modificat) care arată un pilot schematic 
 

 
 

 

 

5.2 Măsuri potențiale de atenuare a efectelor negative ale planurilor sau 
proiectelor de energie electrică asupra speciilor de păsări sălbatice  

 
Următoarele pagini din prezentul capitol analizează gama măsurilor potențiale de atenuare 
care pot fi utilizate pentru planurile și proiectele de infrastructură de energie electrică, în 
special în legătură cu speciile de păsări sălbatice. Măsurile de atenuare pot fi adoptate în 
momentul planificării sau în diverse etape ale ciclului unui proiect.  
 
 

5.2.1 Adoptarea unor măsuri proactive la nivelul planificării 
 
O serie de măsuri pot fi adoptate încă de la începutul procesului decizional, cu precădere în 
faza de planificare inițială, pentru a preveni, a evita sau a reduce riscul unor impacturi 
potențiale asupra siturilor Natura 2000 și asupra speciilor de păsări sălbatice. În continuare 
sunt enumerate tipurile de măsuri posibile. 
 
Legislație 

crearea și adoptarea unor instrumente legislative naționale specifice sau modificarea 
instrumentelor existente pentru a se asigura că: 

 păsările sunt protejate împotriva efectelor negative ale liniilor electrice (de exemplu, prin 
obligația de a utiliza cabluri subterane în zonele sensibile); 

 liniile electrice noi și reconstruite integral nu pun în pericol viața păsărilor prin modul în 
care au fost concepute și nu necesită alte modificări sau reconfigurări; 

 reconfigurarea liniilor electrice existente și, în special, a stâlpilor electrici „ucigași” este 
realizată într-un termen delimitat. 
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Planificare 

 utilizarea evaluării corespunzătoare/ESM a planurilor de dezvoltare a infrastructurii 
naționale de linii electrice pentru a se asigura faptul că aspectele și prioritățile legate de 
rețeaua Natura 2000 și conservarea speciilor de păsări sălbatice sunt luate pe deplin în 
considerare încă de la începutul procesului decizional și,  

 ori de câte ori este posibil, ajustarea planurilor pentru a evita siturile Natura 2000 
sensibile și alte situri importante pentru speciile de păsări enumerate în capitolul 4; 

 identificarea speciilor de păsări deosebit de sensibile pe baza vulnerabilității acestora față 
de liniile electrice, a stării lor de conservare, a dimensiunii populației și a distribuției lor în 
țara respectivă;  

 identificarea zonelor și a siturilor prioritare în funcție de distribuția, densitatea și 
abundența speciilor de păsări prioritare și de infrastructurile existente și planificate, 
precum și întocmirea unei hărți naționale a zonelor sensibile în vederea identificării 
zonelor problematice de conflict și a altor situri prioritare (cu grad ridicat de risc) pentru 
care trebuie luate măsuri de prevenire și atenuare; 

 stabilirea ordinii în care să se adopte măsuri de atenuare în cazul liniilor electrice în 
funcție de mortalitatea înregistrată în rândul păsărilor și de datele privind distribuția 
păsărilor;  

 dacă este posibil, evitarea zonelor și a siturilor prioritare (zonele de reproducere și de 
iernat, zonele cu obstacole pe rutele de migrație, coloniile de reproducere, siturile de 
adunare, zonele de coastă, zonele umede) în cursul planificării/stabilirii traseului 
infrastructurii;  

 elaborarea de orientări pentru soluții tehnice menite să atenueze riscul de ciocnire sau de 
electrocutare a păsărilor (de exemplu, Haas et al. 2005, Haas & Nikow, 2006, Prinsen et 
al., 2011); 

 efectuarea unei evaluări prealabile a eficacității potențiale a strategiilor de prevenire și de 
reacție planificate, pentru a asigura faptul că intervențiile de gestionare se bazează pe 
elemente concrete; 

 instituirea unui plan de punere în aplicare a măsurilor de atenuare; 

 crearea la nivel național a unei baze de date și a unui sistem de cartografiere online 
pentru gestionarea datelor privind interacțiunea păsări/linii electrice și pentru planificarea 
spațială adecvată, inclusiv stabilirea traseului optim al liniilor electrice pe baza unor 
criterii ecologice, tehnice și economice. 
 

Monitorizare, cercetare, evaluare și raportarea progreselor privind punerea în aplicare 

 evaluarea progreselor realizate în raport cu obiectivele, etapele și calendarul planurilor 
strategice; 

 evaluarea învățămintelor desprinse în vederea îmbunătățirii viitoarelor operațiuni;  

 întocmirea de rapoarte privind punerea în aplicare pentru principalele părți interesate;  

 sprijinirea schimburilor internaționale de experiență; 

 colaborarea la eforturile de salvare a speciilor amenințate de păsări migratoare pe 
distanțe mari împotriva efectelor negative ale liniilor electrice;  

 inițierea și sprijinirea proiectelor de cercetare relevante privind măsurile de prevenire și 
atenuare, precum și dezvoltarea și producția de produse pentru siguranța păsărilor;  

 elaborarea unui set de protocoale de monitorizare standardizate pentru diferite condiții. 
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O propunere de concept general privind definirea priorității zonelor și a siturilor 

 
Există o serie de măsuri pe care autoritățile naționale le pot adopta pentru a acorda întâietate zonelor 
în care măsurile de siguranță pentru liniile electrice trebuie luate în considerare în mod prioritar. 
Principiul general care stă la baza acestei abordări este următorul: zonele care adăpostesc sau susțin 
cele mai multe specii prioritare, precum și părți semnificative din populațiile acestor specii ar trebui să 
aibă întâietate pentru a fi selectate drept priorități naționale în scopul prevenirii și al atenuării.  
 
Atât zonelor și siturilor desemnate, cât și celor nedesemnate trebuie să li se acorde prioritate în funcție 
de importanța lor pentru speciile prioritare (densitate și abundență temporare sau permanente). Astfel, 
se pot defini zone cu prioritate mare, medie și scăzută. 

 
 
 
 

Nivelul de prioritate al zonei Tipul sitului  

ZONE CU PRIORITATE MARE  
Importanță: internațională  
 
(De exemplu: 
- ariile de protecție specială care au 
funcția specifică de a oferi o zonă de 
odihnă unui număr semnificativ de specii 
vulnerabile la nivel internațional)  
- situri din categoriile IBA - la nivel 
mondial: A1, A4i-iv; la nivel european: 
B1i-iv,B2 ; la nivelul UE: C1, C2, C3, C4, 
C5, C6;) 
 

Zone problematice de conflict pentru mai multe specii 
prioritare cu o densitate mare, cum ar fi: 
- zonele-cheie de reproducere pentru populațiile „sursă” 

ale mai multor specii prioritare; 
- siturile de adunare; 
- siturile-cheie de escală;  
- zonele-cheie de staționare diurnă sau înnoptare; 
- zonele-cheie de iernat; 
- zonele cu obstacole; 
- rutele-cheie de migrație;  
- itinerariile-cheie folosite pentru zborul între siturile de 

staționare diurnă sau înnoptare și zonele de căutare a 
hranei. 

ZONE CU PRIORITATE MEDIE  
Importanță: națională 

- Zone importante la nivel național pentru una sau 
câteva specii prioritare;  

- zonele-cheie de reproducere și prezența populațiilor 
„sursă” ale mai multor specii prioritare; 

- cele mai importante zone de stabilire temporare; 
- situri de adunare de importanță națională. 

ZONE CU PRIORITATE SCĂZUTĂ  
Importanță: regională sau locală  

- Zone importante la nivel regional sau local pentru 
specii prioritare și neprioritare. 
 

 

 
 

Orientările AEWA (Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-
eurasiatice) privind modul în care pot fi evitate sau atenuate impacturile rețelelor de 
energie electrică 

Orientările privind modul în care poate fi evitat sau atenuat impactul rețelelor electrice asupra păsărilor 
migratoare în regiunea african-eurasiatică, adoptate în 2012 de AEWA, recomandă șapte etape 
esențiale ( Prinsen et al., 2012), descrise în continuare. 

Etapa 1: dezvoltarea și sprijinirea planificării strategice pe termen lung a rețelelor de energie electrică 
la nivel național, inclusiv instalarea subterană a liniilor electrice de tensiune scăzută spre medie; 
aplicarea procedurilor ESM corespunzătoare pentru deciziile privind necesitatea unor linii electrice la 
scară națională și aplicarea similară a procedurilor EIM corespunzătoare cu privire la construirea unei 
linii electrice, odată ce s-a decis că o astfel de linie este necesară; aspectele legate de riscul de 
coliziune și electrocutare a păsărilor trebuie integrate în cadrul procedurilor EIM.  

Etapa 2: dezvoltarea și sprijinirea colaborării dintre toate părțile interesate (companii de utilități, 
ecologiști, organizații guvernamentale) prin intermediul unor memorandumuri de înțelegere pe bază 
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voluntară, de exemplu, sau, după caz, impunerea, prin intermediul legislației, a unei obligații de 
cooperare a companiilor de utilități pentru planificarea strategică și atenuarea efectelor negative 
asupra păsărilor.  

Etapa 3: crearea unor baze de date științifice și a unor seturi de date spațiale referitoare la prezența 
zonelor protejate și a altor zone-cheie pentru păsări, precum și la prezența unor specii de păsări 
vulnerabile, inclusiv rutele de zbor ale acestor specii între zonele de reproducere, de hrănire și de 
odihnă și coridoarele importante de migrație. Aceste seturi de date vin în sprijinul planificării strategice 
menționate la etapele 1 și 2 și definesc prioritățile evocate în etapa 4. În cazul în care nu sunt 
disponibile astfel de date, de exemplu datele extrase din proiecte naționale de monitorizare regulată a 
păsărilor, trebuie culese date de pe teren timp de cel puțin un an. 

Etapa 4: stabilirea unui traseu pentru noile linii electrice supraterane departe de zonele-cheie pentru 
păsări, ținând seama de prezența zonelor protejate (la nivel internațional sau național), de factorii 
abiotici care influențează conflictele păsări/linii electrice și de predispoziția la riscuri a speciilor de 
păsări relevante. 

Etapa 5: întocmirea de liste prioritare ale zonelor-cheie de conservare a speciilor cu scopul de a 
identifica prioritățile pentru secțiunile noilor linii electrice în care sunt necesare măsuri de atenuare și 
pentru reconfigurarea liniilor electrice existente. 

Etapa 6: adoptarea unor măsuri de atenuare pentru secțiunile problematice ale liniilor electrice, atât 
ale liniilor existente, cât și ale celor planificate, cu scopul de a reduce la minimum efectele 
electrocutării și ale coliziunii asupra păsărilor cu ajutorul unor tehnici de ultimă generație. 

Etapa 7: dezvoltarea și sprijinirea unor programe de evaluare care să folosească protocoale 
standardizate pentru a monitoriza eficacitatea măsurilor de atenuare, precum și pentru a îmbunătăți 
tehnicile de atenuare, inclusiv monitorizarea incidentelor (electrocutare și coliziune), precum și a 
prezenței și a circulației păsărilor cu scopul de a evalua amploarea impactului (pentru fiecare specie). 

 
 

5.2.2 Analizarea măsurilor potențiale de atenuare și prevenire la nivel de proiect  
 
La nivel de proiect, atunci când se efectuează o evaluare corespunzătoare sau o evaluare 
a impactului în temeiul Directivei EIM pentru proiectele care pot afecta speciile protejate din 
afara siturilor Natura 2000 (conform articolului 5 din Directiva privind păsările și articolului 12 
din Directiva privind habitatele), se recomandă să fie luate în considerare următoarele 
aspecte.  

 
Faza I. Înaintea construcției  

 analizarea diferitelor opțiuni pentru atenuarea conflictului păsări/linii electrice în cadrul 
evaluării EIM/evaluării corespunzătoare aferente construcției de noi linii electrice și 
reconstrucției liniilor electrice existente;  

 prevederea unor soluții pentru siguranța păsărilor (cablu subteran, cablu conductor 
acoperit cu plastic) în cazul liniilor de transport și de distribuție a energiei electrice, atunci 
când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și financiar, dar mai ales în 
zonele extrem de importante pentru păsări; 

 asigurarea faptului că noile linii electrice aeriene nu pun în pericol viața păsărilor prin 
modul în care au fost concepute;  

 regruparea liniilor; 

 amplasarea liniilor departe de itinerariile evidente de zbor, de zonele de staționare diurnă 
sau înnoptare sau de alte zone cu o densitate mare a păsărilor, dacă acest lucru este 
posibil; 

 planificarea vegetației, a topografiei sau a unor structuri artificiale pentru a proteja liniile; 

 planificarea unei evaluări de tip BACI (Before-After Control-Impact - evaluarea înainte și 
după realizarea proiectului a zonelor care au suferit un impact și controlul zonelor în care 
nu s-a produs impactul) și sprijinirea monitorizării; 
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 înlocuirea intervențiilor reactive, constând în reconfigurarea stâlpilor sau a cablurilor 
aeriene după descoperirea păsărilor moarte, cu un program structurat și proactiv care să 
permită evitarea celor mai multe cazuri de mortalitate înaintea producerii accidentelor. 

 
Faza II. Construcția liniilor noi 

 asigurarea faptului că liniile reconstruite integral nu pun în pericol viața păsărilor prin 
modul în care au fost concepute (de exemplu, cablu subteran, cablu conductor izolat cu 
material plastic, vârfurile stâlpilor sigure prin însăși concepția lor); 

 evitarea modelelor de stâlpi cu izolatori-suport pentru noile linii electrice aeriene; 

 utilizarea stâlpilor cu izolatori suspendați; 

 evitarea, atunci când este posibil, a plasării cablurilor neutre (de împământare) deasupra 
cablurilor conductoare. 

 
Faza III. Exploatarea, întreținerea, modernizarea, reconstrucția și reconfigurarea liniilor 
existente 

 asigurarea faptului că liniile reconstruite integral nu pun în pericol viața păsărilor prin 
modul în care au fost concepute (de exemplu, cablu subteran, cablu conductor din 
material plastic, vârfurile stâlpilor sigure prin însăși concepția lor); 

 asigurarea faptului că liniile electrice prioritare în ceea ce privește conservarea/distribuția 
păsărilor, precum și tipurile cele mai periculoase de stâlpi sunt reconfigurate/înlocuite cu 
linii și stâlpi care nu pun în pericol viața păsărilor, conform celor mai noi standarde 
tehnice în materie de siguranță a păsărilor; 

 efectuarea unor monitorizări standardizate ale impactului liniilor electrice asupra păsărilor 
și a unor monitorizări pentru a evalua eficacitatea măsurilor de atenuare; 

 îmbunătățirea habitatelor pentru atenuarea impactului liniilor electrice asupra 
biodiversității; 

 crearea unor habitate pe aceeași parte a liniei electrice pentru a reduce la minimum 
numărul traversărilor; 

 reducerea la minimum a activităților umane/perturbărilor în aproprierea liniei (proces 
educativ); 

 întocmirea periodică de rapoarte privind rezultatele activităților de monitorizare și 
atenuare și transmiterea acestora către principalele părți interesate. 

 
Faza IV. Dezafectarea 

 asigurarea faptului că nicio infrastructură nu este lăsată de-a lungul rutei liniilor electrice; 

 asigurarea integrității habitatului de-a lungul rutei vechilor linii electrice. 
 
 
 

5.3 Recomandări tehnice detaliate pentru măsurile corective și de atenuare  

 

Pentru a se asigura că instalațiile de transport și distribuție a energiei electrice nu 
periclitează viața păsărilor, sunt recomandate măsurile de atenuare și parametrii tehnici 
enumerați în continuare. 
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5.3.1 Atenuarea riscului de electrocutare 
 
Principiile atenuării 
 
1. înlocuirea stâlpilor electrici de oțel cu stâlpi de beton sau de lemn, mai puțin periculoși; 
2. întrucât materialele izolante temporare se erodează și stâlpii reconfigurați se pot 

deteriora până la a deveni, în timp, structuri letale, utilizarea unor modele mai sigure de 
stâlpi (de exemplu, cu izolatori suspendați și plasați la distanțe mai mari decât distanța 
minimă de securitate, a se vedea mai jos) trebuie să primeze în fața unor soluții 
temporare; 

3. înlocuirea izolatorilor-suport cu izolatori suspendați sau modificarea izolatorilor-suport cu 
protecție izolatoare de ultimă generație pe o distanță suficientă; 

4. asigurarea unei distanțe suficiente între diferitele conductoare și între conductoare și 
cablurile sau materialul de împământare; 

5. asigurarea unei distanțe minime de 1 400 mm între conductoare; 
6. asigurarea unei distanțe minime de 600 mm între siturile de odihnă (consolă, vârful 

stâlpilor) și elementele aflate sub tensiune;  
7. descurajarea păsărilor să se odihnească în locuri periculoase. 
 
Metode de atenuare recomandate: 
 
Stâlpi electrici cu izolatori-suport 

 izolarea izolatorilor și a conductoarelor cu socluri izolatoare din material plastic pe o 
lungime de 1 400 mm; 

 instalarea tubulaturii pentru cabluri pe o lungime de 1 400 mm; 

 izolarea conductorului central atașat unui izolator-suport pe stâlpii intermediari cu 
configurație orizontală fără consolă conductoare pentru a obține distanța necesară 
între conductoarele externe. 

 
Stâlpi electrici cu izolatori suspendați 

 utilizarea unor tipuri de stâlpi la care distanța dintre izolatorul suspendat din mijloc și 
vârful stâlpului este de minimum 1 000 mm; 

 la stâlpii (de formă triunghiulară sau de susținere) cu izolatori suspendați, se 
recomandă izolarea conductorului din mijloc pe o lungime totală de 2 000 mm dacă 
pe vârful stâlpului, sub izolatorul din mijloc, există un spațiu periculos pe care se pot 
odihni păsările.  

 
Stâlpii de întindere și stâlpii de traversare 

 utilizarea lanțurilor de izolatoare cu o lungime de minimum 700 mm; 

 plasarea a cel puțin două conductoare de șuntare sub consolă și izolarea celui de al 
treilea conductor de șuntare;  

 utilizarea unor conductoare de șuntare izolate. 
 
Transformatoare, structuri terminale 

 construirea de structuri terminale suficient izolate pe conductoarele de șuntare și 
descărcătoarele de supratensiune. 

 
Stâlpi cu separatori de derivație 

 proiectarea separatorilor de derivație astfel încât păsările să nu se poată odihni pe 
echipamentele respective și/sau izolarea tuturor componentelor periculoase;  

 montarea separatorilor de derivație dedesubtul consolei și izolarea conductoarelor de 
șuntare; 

 utilizarea de bucșe izolante; 
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 instalarea unor stinghii izolate (neconductoare) deasupra echipamentelor de 
comutație pe toată lungimea vârfului stâlpului sau pe părțile laterale ale acestuia, 
respectând distanțele minime cerute pentru siguranța păsărilor; 

 utilizarea unor dispozitive care să descurajeze păsările să se odihnească în locurile 
periculoase. 

 
Reconstruirea liniilor electrice  

 înlocuirea liniilor aeriene cu linii subterane, atunci când acest lucru este posibil; 

 evitarea modelelor de stâlpi cu izolatori-suport pentru noile linii electrice aeriene; 

 utilizarea stâlpilor cu izolatori suspendați. 
 
 
 

5.3.2 Atenuarea riscului de coliziune 
 

 reducerea numărului de planuri de coliziune (numărul de conductoare separate pe 
verticală); 

 evitarea, atunci când este posibil, a plasării cablurilor neutre (de împământare) 
deasupra cablurilor conductoare; 

 instalarea pe conductoare și pe cablurile de împământare aflate sub tensiune a unor 
marcaje mari, vizibile, cu contrast ridicat (de exemplu, în negru și alb) și/sau a unor 
dispozitive mobile și reflectorizante împotriva coliziunii. 
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6. IMPORTANȚA ADOPTĂRII UNEI ABORDĂRI 

STRATEGICE PENTRU PLANIFICARE  

 
 
 
 
 

6.1 Beneficiile unei planificări integrate  
 
Un mod ineficace de dezvoltare a unui plan sau proiect, pentru infrastructurile de transport al 
energiei sau pentru orice alt tip de activități de dezvoltare, este de a concepe mai întâi un 
plan sau un proiect pentru scopul inițial și a lua abia ulterior în considerare implicațiile mai 
largi în materie de mediu și alte aspecte referitoare la utilizarea sa. Aceasta înseamnă că 
potențialele conflicte sunt luate în considerare într-un stadiu relativ avansat al procesului de 
planificare, într-un moment în care există mai puține opțiuni disponibile.  
 
Când proiectul se află într-un stadiu de proiectare atât de avansat, evaluarea impactului de 
mediu devine în mod inevitabil un exercițiu de limitare a daunelor și, chiar dacă sunt 
respectate riguros toate normele care reglementează evaluările impactului de mediu, 
succesul nu este garantat. Acest tip de abordare a conceperii și a planificării proiectului 
poate alimenta, de asemenea, discuții îndelungate cu autoritățile de planificare, cu alte 
grupuri interesate și cu ONG-uri pe parcursul etapei de consultare publică. Aceasta poate 
cauza, la rândul său, întârzieri semnificative pentru procesul de planificare și poate genera 
costuri suplimentare. 
 
Adoptarea unei abordări integrate și orientate spre viitor pentru planificarea infrastructurilor 
de transport al energiei, care să ia în considerare atât nevoile în materie de transport al 
energiei, cât și necesitățile ecologice de la bun început și pe parcursul conceperii inițiale a 
proiectului sau a planului, are numeroase avantaje importante: 
 

 promovează un proces de planificare mai interactiv și mai transparent și încurajează 
dialogul timpuriu și iterativ, elemente care pot contribui la reducerea semnificativă a 
timpului total necesar pentru procedura de autorizare; 

 

 dacă este efectuată corect, planificarea (spațială) strategică poate contribui la evitarea 
sau la reducerea numărului de potențiale conflicte specifice unui anumit sit într-un stadiu 
mai avansat al procesului de dezvoltare, atunci când resursele financiare și juridice au 
fost deja angajate și există mai puțină marjă de manevră;  

 

 la rândul său, acest lucru poate oferi totodată dezvoltatorilor de proiecte un mediu de 
reglementare mai transparent și mai stabil, precum și o mai mare certitudine privind 
probabilitatea de succes a cererii lor de autorizare, întrucât aspectele de mediu au fost 
luate în considerare încă din etapa conceperii inițiale a proiectului; 

 

 această abordare poate fi mai eficientă din punctul de vedere al costurilor pe termen 
lung. Atunci când măsurile potențiale de evitare sau de atenuare au fost deja luate în 
considerare încă din faza timpurie a conceperii sau a planificării, este mai probabil ca 
acestea să fie mai simple din punct de vedere tehnic și mai ieftin de integrat în proiect; 
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 această abordare poate să conducă la elaborarea de soluții noi, creative și inovatoare și 
la situații reciproc avantajoase, care nu au fost probabil explorate în cadrul abordării 
sectoriale mai clasice privind planificarea proiectului; 

 

 abordarea de acest tip poate contribui la o imagine publică îmbunătățită a proiectului și a 
instituțiilor responsabile.  

 
Deși pregătirea și punerea în aplicare a unui astfel de proces de planificare integrată poate 
necesita investiții inițiale mai substanțiale, există dovezi solide care indică faptul că acest tip 
de abordare furnizează, în mod invariabil, beneficii considerabile care depășesc cu mult 
investițiile suplimentare inițiale. 
 
O abordare mai integrată privind planificarea va avea, de asemenea, o influență majoră 
asupra procesului de autorizare în temeiul articolului 6 alineatul (3) din Directiva privind 
habitatele pentru siturile Natura 2000. Deși această abordare nu garantează succesul cererii 
de proiect, ea ar trebui să faciliteze în mod considerabil procesul de autorizare.  
 
Experiența a arătat că luarea în considerare a aspectelor de mediu de la începutul procesului 
decizional poate conduce la găsirea unor soluții într-un moment în care există încă o gamă 
largă de opțiuni disponibile.  
 
Dacă, pe de altă parte, acest dialog intersectorial este lăsat pentru ultimele etape ale 
procedurii de autorizare în temeiul articolului 6 alineatul (3), gama de soluții se reduce 
considerabil (și acestea sunt mai costisitoare) și există o tendință mai mare ca discuțiile să 
devină polarizate și mai conflictuale.  
 
Acest lucru este valabil, în special, atunci când o politică sectorială sau o strategie de 
dezvoltare a primit undă verde la cel mai înalt nivel guvernamental, fără să fi fost analizate 
celelalte implicații de politică. Atunci când se discută despre planuri și proiecte mai detaliate, 
este dificil de înțeles de ce procedura prevăzută la articolul 6 alineatul (3) poate bloca un 
plan sau un proiect care a fost deja aprobat la nivelul politic la cel mai înalt (chiar și în 
absența unor informații spațiale).  
 
Cu toate acestea, este posibil să existe situații în care un proiect să nu fie compatibil cu 
obiectivele de conservare ale siturilor Natura 2000 sau să afecteze în mod iremediabil 
anumite specii de păsări sălbatice. Totuși, datorită abordării privind planificarea integrată, 
această concluzie ar deveni evidentă încă din primele faze, putând fi adoptate, după caz, 
măsuri de evitare a unor astfel de impacturi. 
 
 

6.2. Găsirea unor locuri potrivite pentru instalațiile de transport al energiei  
 

Una dintre cele mai eficace modalități de a evita potențialele conflicte cu siturile Natura 2000 
și cu speciile protejate prin legislația UE este luarea unei decizii privind amplasarea noilor 
proiecte de transport al energiei la nivelul planificării strategice (de exemplu prin intermediul 
unui plan de dezvoltare regional sau național), fapt care permite luarea pe deplin în 
considerare a sensibilității siturilor Natura 2000. Această abordare va sprijini identificarea 
zonelor celor mai adecvate pentru plasarea instalațiilor de transport al energiei, reducând 
totodată, în măsura posibilului, riscul de conflicte potențiale ale proiectelor individuale cu 
siturile Natura 2000.  
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 Acordul „Un cer accesibil” din Ungaria26 
 
Ca rezultat al unei cooperări de zece ani, la data de 26 februarie 2008, Societatea maghiară de 
ornitologie și conservare a naturii (MME/BirdLife Ungaria) a semnat acordul „Un cer accesibil” cu 
Ministerul Mediului și Apelor și cu întreprinderi electrice relevante din Ungaria. Obiectivul acordului 
este de a oferi o soluție pe termen lung la problema electrocutării păsărilor. 
 
În cadrul acestui acord, MME a elaborat în 2008 o hartă cuprinzând zonele-cheie de conflict între liniile 
electrice și populațiile de păsări din Ungaria. Întreprinderile electrice au promis că, până în 2020, vor 
transforma toate liniile electrice periculoase din Ungaria, astfel încât să nu mai pericliteze viața 
păsărilor, și că vor utiliza metode de gestionare a liniilor electrice nou-construite care să nu fie 
dăunătoare păsărilor.  
 
Prioritățile legate de conservarea păsărilor de-a lungul rețelei de linii electrice de medie 
tensiune din Ungaria 
 

 
 
Comitetul de coordonare, alcătuit din reprezentanți ai fiecărui semnatar, asigură o cooperare periodică 
și structurată. Întreprinderile electrice și experți în domeniul conservării cooperează cu scopul de a 
elabora orientări privind cea mai bună tehnologie disponibilă. Orientările sunt actualizate în mod 
constant și sunt testate pe teren noi soluții. Modificarea Legii privind conservarea naturii a consolidat și 
mai mult cooperarea. 
 
Lecția învățată din punerea în aplicare a acordului este aceea că, pentru coordonare, pentru 
monitorizarea progreselor înregistrate și pentru evaluarea punerii în aplicare a acordurilor fără forță 
juridică obligatorie, sunt necesare resurse, de preferință furnizate de partenerul principal implicat în 
conservarea naturii. Găsirea fondurilor suficiente pentru finanțarea acțiunilor prioritare rămâne o 
provocare majoră. Recent, au fost întreprinse acțiuni datorită angajamentului voluntar al furnizorilor de 
energie electrică de a cofinanța în procent de 25 % proiecte aferente programului LIFE Natură al UE. 
 

 
 
 
 
 

                                                           
26 www.birdlife.org/datazone/sowb/casestudy/240 

http://www.birdlife.org/datazone/sowb/casestudy/240
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Planificarea națională în Slovenia 
 
În Slovenia, operatorul de sistem de transport (Elektro-Slovenija d.o.o.) și un ONG activ în domeniul 
conservării naturii (DOPPS — BirdLife Slovenija) au colaborat cu privire la planificarea și instalarea 
unor linii de transport al energiei electrice care să nu fie dăunătoare păsărilor. 
 
Studiul realizat a examinat mai multe aspecte strâns legate de conservarea păsărilor și de liniile de 
transport al energiei electrice: [1] conceptul de specii amenințate și factorii care amenință populațiile de 
păsări din Slovenia, [2] speciile de păsări din Slovenia și starea lor de conservare, [3] legislația și 
practica judiciară relevantă pentru liniile electrice și conservarea păsărilor în Slovenia, [4] impactul 
liniilor electrice asupra păsărilor, [5] măsuri potențiale pentru a atenua impactul negativ și pentru a 
majora impactul pozitiv al liniilor electrice asupra păsărilor, [6] evaluarea eficacității potențialelor măsuri 
de atenuare. 
 
Elektro-Slovenija, operatorul de transport al energiei electrice din Slovenia, a finanțat recent un studiu 
amplu privind interacțiunile dintre păsări și liniile electrice pentru a găsi modalități de a-și desfășura 
activitatea nu numai în beneficiul consumatorilor de energie electrică, ci și în favoarea păsărilor. 
Studiul a fost elaborat de DOPPS - BirdLife Slovenija. 
 
În Slovenia, aproape 242 km de linii electrice existente traversează arii de protecție specială (Natura 
2000) și se planifică instalarea a încă 123 km de linii electrice care ar urma să treacă prin aceste zone. 
Nu toate speciile de păsări din aceste zone sunt susceptibile să interacționeze cu liniile electrice, însă 
majoritatea zonelor găzduiesc importante populații de păsări care ar putea fi amenințate de liniile 
electrice.  
 
Prin urmare, ca rezultat al cooperării, au fost sugerate următoarele orientări pentru instalarea unor linii 
electrice care să nu dăuneze păsărilor: 

 colaborarea, încă de la începutul proiectului, cu instituțiile de conservare a păsărilor (naturii); 

 planificarea traseului liniilor electrice ținând seama de circumstanțele specifice din zonă, pe baza 
unor date concrete, culese în decursul unui an întreg, privind păsările prezente în zonă; 

 evitarea instalării liniilor electrice în zonele cu o concentrație ridicată de păsări, pe rutele de zbor și 
pe coridoarele de migrație utilizate, de regulă, de păsări care ar putea intra în coliziune cu 
respectivele linii electrice; 

 utilizarea traseelor existente ale liniilor electrice și fuzionarea liniilor electrice cu alte infrastructuri 
liniare existente; 

 ajustarea configurației conductoarelor și a cablurilor de împământare; 

 echiparea liniilor electrice cu marcaje care să sporească vizibilitatea conductoarelor, în special a 
cablurilor de împământare; 

 dacă nu este posibilă evitarea punctelor foarte vulnerabile și instalarea de cabluri subterane, 
atunci când acest lucru este fezabil; 

 instalarea pe stâlpii electrici a unor platforme și cutii sigure pentru construirea de cuiburi cu scopul 
de a adăposti anumite păsări cuibăritoare. 

 
 
Evaluarea strategică de mediu germană privind planul decenal de dezvoltare a rețelei de energie 
electrică 
 
Agenția federală germană pentru rețeaua energetică (Bundesnetzagentur) a efectuat o evaluare 
strategică de mediu privind planul decenal de dezvoltare a rețelei de energie electrică din Germania. 
Au fost luate în considerare următoarele instalații de transport al energiei electrice: liniile electrice 
terestre de înaltă tensiune cu curent continuu și curent alternativ (aeriene și subterane), cablurile 
submarine, rețelele hibride și componentele aferente. 
 
Obiectivele evaluării strategice de mediu sunt următoarele: 

 să identifice, să descrie și să evalueze, cât mai timpuriu și cât mai exhaustiv cu putință, impacturile 
directe și indirecte ale planului de dezvoltare asupra mediului (și anume asupra animalelor, a 
plantelor și a diversității biologice și, în special, asupra siturilor Natura 2000); 

 să sistematizeze și să consolideze integrarea aspectelor de mediu în procesul decizional; 
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 să îmbunătățească transparența ponderii acordate aspectelor economice, sociale și de mediu în 
procesul decizional. 

 
Pentru efectuarea evaluării strategice de mediu au fost colectate și utilizate diverse evaluări de mediu 
ale unor proiecte individuale care au fost inițiate și elaborate de diferite instituții, cum ar fi ministere, 
autorități federale, universități, societăți de consultanță și operatori de rețea. A fost organizată, de 
asemenea, o consultare publică pentru a discuta amploarea analizei și elaborarea unei metodologii 
comune, cu scopul de a evita efectuarea unor evaluări de mediu pentru proiectele individuale de 
dezvoltare a rețelei care să pornească de la zero.  

Ca urmare, amploarea a fost totuși cu mult mai mare și, pentru prima dată, Bundesnetzagentur a 
examinat impactul asupra mediului nu numai al proiectelor onshore, ci și al proiectelor derulate în 
apele teritoriale. În anumite cazuri, au fost luate în considerare și efectele asupra mediului ale 
proiectelor care utilizau cabluri subterane.  

În plus, analiza unor opțiuni alternative în raportul de mediu a devenit mai cuprinzătoare. Au fost 
evaluate alternativele la diferitele proiecte individuale, precum și un sistem alternativ de racordare la 
rețea în apele teritoriale și diferite tehnologii de transport al energiei electrice. În plus, 
Bundesnetzagentur a evaluat impacturile de mediu în funcție de diferite scenarii de dezvoltare, fapt 
care i-a permis să facă alegeri în cunoștință de cauză și să selecționeze proiectele care aduc cele mai 
puține prejudicii mediului.  

 
 
 

6.3 Căutarea unor modalități de raționalizare a procedurilor de autorizare 
pentru instalațiile de transport al energiei 

 
Un alt avantaj al adoptării unei abordări mai strategice a planificării infrastructurilor de 
transport al energiei este că aceasta sprijină organizarea mai eficientă a diferitelor proceduri 
de autorizare și a evaluărilor impactului asupra mediului.  
 
Acest proces de raționalizare a fost oficializat în cazul proiectelor de interes comun în 
temeiul Regulamentului TEN-E. Comisia a elaborat orientări specifice privind modul de 
aplicare în practică a acestor mecanisme de raționalizare, asigurând totodată un nivel maxim 
de protecție a mediului în conformitate cu legislația UE în domeniul mediului.  
 
Orientările formulează o serie de recomandări care, deși vizau proiectele de interes comun, 
sunt foarte relevante și pentru toate celelalte planuri sau proiecte de infrastructură de 
transport al energiei. Prin urmare, acestea sunt din nou sintetizate în cadrul prezentului 
document27.  
 
Recomandările vizează, în special:  

 planificarea timpurie, stabilirea unor foi de parcurs și delimitarea domeniului 
evaluărilor; 

 integrarea timpurie și efectivă a evaluărilor de mediu și a altor cerințe de mediu; 

 coordonarea procedurală și termenele; 

 colectarea datelor, schimbul de date și controlul calității; 

 cooperarea transfrontalieră și 

 participarea timpurie și efectivă a publicului larg. 
 

                                                           
27 Documentul de orientare „Streamlining environmental assessment procedures for energy infrastructure - Projects of Common 
Interest (PCIs)” (Raționalizarea procedurilor de evaluare de mediu pentru infrastructura energetică - Proiecte de interes comun), 

iulie 2013. http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/20130724_pci_guidance.pdf  
 

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/20130724_pci_guidance.pdf
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6.3.1 Planificarea, stabilirea unor foi de parcurs și delimitarea domeniului evaluărilor într-o 
fază timpurie 
 
După cum s-a menționat anterior în acest capitol, planificarea și stabilirea unei foi de 
parcurs, într-o fază timpurie, a diferitelor evaluări și a altor cerințe de mediu care trebuie 
respectate sunt vitale pentru raționalizarea cu succes a procedurilor de evaluare de mediu. 
În mod ideal, aceste demersuri sunt efectuate într-o etapă foarte timpurie a conceperii unui 
plan sau proiect (de exemplu, definirea punctelor de conexiune) și vor conduce la stabilirea 
unei foi de parcurs succintă a evaluărilor, care va indica ce tip de evaluare ar trebui efectuată 
în ce stadiu al procedurii globale de evaluare/autorizare. Stabilirea acestei foi de parcurs ar 
trebui să fie principala responsabilitate a dezvoltatorului proiectului, în strânsă cooperare cu 
autoritatea de coordonare.  
 
În cazul unei evaluări etapizate, foaia de parcurs ar urma să indice și aspectele care ar putea 
fi evaluate în anumite etape ale procesului, pentru a asigura complementaritatea, a evita 
neluarea în considerare a anumitor elemente și a reduce riscul efectuării unor evaluări 
repetitive. Foaia de parcurs ar putea stabili, de asemenea, cum și în ce moment al procesului 
ar trebui îndeplinite alte cerințe de mediu. 
 
Pentru a stabili o foaie adecvată de parcurs a diferitelor evaluări și a altor cerințe de mediu 
necesare, se recomandă efectuarea, deja din etapa conceperii proiectului, a delimitării 
foarte timpurii a amplorii tuturor efectelor potențiale asupra mediului ale unui proiect. O 
delimitare mai detaliată ar putea fi efectuată pe măsura dezvoltării proiectului, de exemplu în 
etapa anterioară depunerii cererii [astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (4a) din noul 
Regulament TEN-E] sau ca parte a procedurii privind EIM/EC.  
 
Delimitarea amplorii efectelor potențiale încurajează dialogul timpuriu, sprijină identificarea 
legislației pertinente sau a evaluărilor și a controalelor de reglementare necesare, precum și 
a impacturilor potențiale care pot fi relevante pentru proiect, dar care nu au fost sesizate 
imediat de către dezvoltatorul proiectului. De asemenea, aceasta contribuie la identificarea 
datelor relevante, a alternativelor posibile, a metodelor de colectare a informațiilor, a amplorii 
și a nivelului de detaliere a acestor informații, precum și a aspectelor de interes deosebit 
pentru părțile interesate și publicul larg. Convenind încă din start cu autoritățile relevante 
asupra așteptărilor aferente evaluării, dezvoltatorul proiectului poate planifica eficient și cu 
încredere colectarea informațiilor de mediu cu mult timp înainte. 
 
 

6.3.2 Integrarea timpurie și efectivă a evaluărilor de mediu și a altor cerințe de mediu 
 
Se recomandă cu insistență ca evaluările de mediu să fie efectuate cât mai timpuriu posibil, 
la nivelul cel mai detaliat posibil și într-un stadiu cât mai precoce al procesului global. Ar 
trebui utilizată o ierarhizare eficace (tiering)2829 pentru a se asigura faptul că diferitele 
evaluări prevăzute de diferite acte legislative ale UE sau în diferite etape ale procesului se 
sprijină și se completează reciproc. Cerințele de mediu, altele decât evaluările (de exemplu, 
în ceea ce privește regimul strict de protecție a speciilor prevăzut de cele două directive 
privind natura) ar putea fi, de asemenea, integrate cât mai curând posibil în procesul general 
cu scopul de a identifica și de a remedia problemele într-un stadiu incipient. Astfel se pot 

                                                           
28 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0469&from=ro 
29 Conceptul de ierarhizare poate fi definit astfel: distincția între diferitele niveluri de planificare – politici, 

planuri, programe – care sunt pregătite în mod consecutiv și se influențează reciproc (CE 1999). Ierarhizarea se 

referă la modul în care diferitele niveluri de planificare sunt relaționate.  
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evita întârzierile și problemele de acceptare din partea opiniei publice în perioada 
premergătoare autorizării proiectului. 
 
În ceea ce privește integrarea timpurie a evaluărilor de mediu, se recomandă ferm ca 
evaluările strategice de mediu și, după caz, evaluările corespunzătoare să fie 
obligatorii încă din etapa de planificare pentru programele și planurile energetice 
naționale (de exemplu, planurile de dezvoltare a rețelei prezentate de către operatorii 
sistemelor de transport și aprobate de autoritățile competente, în conformitate cu Directiva 
2009/72/CE30). Acest lucru permite să se evalueze încă de la început dacă diferitele tipuri de 
surse de energie, precum și diferitele amplasări alese pentru proiectele energetice sunt 
potrivite.  
 
Directiva încurajează o abordare mai integrată și mai eficientă a planificării teritoriale, în care 
considerentele legate de mediu sunt avute în vedere mult mai devreme în procesul de 
planificare și la un nivel mult mai strategic. De asemenea, acest lucru asigură faptul că 
nivelul evaluării corespunde întotdeauna nivelului de planificare/ luare a deciziilor, evitându-
se crearea unor situații de „fapt împlinit” prin includerea proiectelor în planurile energetice 
naționale pentru care nu a fost realizată nicio evaluare relevantă. Astfel vor apărea mai 
puține conflicte la nivelul proiectelor individuale, atât pe fond, cât și în ceea ce privește 
acceptarea de către opinia publică. 
 

Integrarea evaluării corespunzătoare la diferite niveluri ale procesului de planificare și de 
autorizare 
 
Evaluarea corespunzătoare la nivelul planificării infrastructurii sau a rețelei naționale de 
energie se va concentra pe evitarea zonelor sensibile, și anume locurile în care amplasarea 
infrastructurii energetice propuse ar putea pune în pericol obiectivele de conservare ale siturilor Natura 
2000, precum și speciile protejate prin legislația UE din afara siturilor Natura 2000. Acest lucru nu 
înseamnă că în interiorul zonelor Natura 2000 nu pot fi construite infrastructuri energetice și nici că 
infrastructurile energetice din afara siturilor Natura 2000 nu vor afecta obiectivele de conservare ale 
siturilor Natura 2000. Aceste aspecte trebuie examinate de la caz la caz.  
 
În ceea ce privește planificarea spațială a proiectului, evaluarea corespunzătoare se va concentra 
mai îndeaproape asupra impacturilor potențiale ale unor amplasamente alternative, delimitate cu mai 
mare precizie, asupra rețelei Natura 2000. Poate fi vorba de trasee alternative situate la numai câțiva 
kilometri distanță sau chiar mai puțin. În unele cazuri, evaluarea corespunzătoare efectuată la acest 
nivel va permite identificarea nevoii de a adopta măsuri compensatorii și chiar localizarea acestor 
măsuri. 
 
În cele din urmă, evaluarea corespunzătoare în cadrul procesului de acordare a autorizației 
pentru un proiect concret se va concentra asupra analizei suplimentare a tipului și a semnificației 
impacturilor, precum și a eventualelor măsuri de atenuare necesare. Această analiză suplimentară ar 
putea implica găsirea unei amplasări mai adecvate, precum și definirea naturii exacte a măsurilor 
menite să reducă impactul. În cazul proiectelor justificate de motive cruciale de interes public major, 
dacă nevoia de redefinire a traseului sau de compensare apare doar în ultima etapă a procesului de 
planificare și de autorizare, timpul pierdut poate fi considerabil. Prin urmare, aceste chestiuni trebuie 
luate în considerare într-un stadiu incipient. 

 
 

6.3.3 Coordonarea procedurală și termene 
 
În temeiul noului Regulament TEN-E, statele membre sunt obligate să aleagă între un sistem 
integrat, coordonat sau colaborativ atunci când pun în aplicare așa-numita autorizare de 
tip„ghișeu unic” pentru proiectele de interes comun. Deși organizarea procesului 

                                                           
30 Directiva 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice. 
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general de autorizare nu este direct legată de raționalizarea procedurilor de evaluare de 
mediu relevante, se recomandă cu fermitate ca statele membre să aleagă abordarea 
integrată sau pe cea coordonată în ceea ce privește procesul de autorizare. Ambele abordări 
presupun un nivel de coordonare globală care poate maximiza efectele raționalizării și în 
legătură cu coordonarea procedurilor de evaluare de mediu relevante. 
 
Un alt instrument eficace pentru raționalizarea procedurilor de evaluare de mediu ar putea fi 
stabilirea unor termene-limită pentru întreaga procedură de evaluare de mediu sau pentru 
părți ale acesteia. Având în vedere anchetele științifice și tehnice foarte specifice necesare 
pentru evaluările corespunzătoare în conformitate cu Directiva privind habitatele, termenele-
limită pentru astfel de evaluări trebuie stabilite de la caz la caz, în funcție de natura și durata 
cercetărilor pe teren necesare pentru speciile și tipurile de habitate protejate prin legislația 
UE prezente în situl respectiv.  
 
De asemenea, este important de reamintit că termenele-limită ar putea servi doar pentru 
reducerea întârzierilor inutile din cadrul procedurilor de evaluare și pentru încurajarea creării 
de sinergii între evaluări, dacă acest lucru este posibil, însă nu pot în niciun caz diminua 
calitatea evaluărilor de mediu efectuate.  
 
Directiva ESM revizuită (2014/52/UE) a introdus obligații specifice în ceea ce privește 
stabilirea de termene și de proceduri de tip „ghișeu unic”.  
 

6.3.4 Calitatea rapoartelor 
 
Utilizarea experților externi cu calificare corespunzătoare și a controalelor de calitate 
independente pot asigura, de asemenea, faptul că rapoartele de evaluare sunt solide și că 
datele utilizate sunt valabile și pertinente. Acest lucru va contribui la evitarea întârzierilor 
cauzate de evaluări incomplete sau de slabă calitate. În plus, în conformitate cu Directiva 
ESM revizuită (2014/52/UE), statele membre trebuie să garanteze integralitatea și calitatea 
rapoartelor ESM.  
 
Acest aspect este relevant în special în cazul procedurii de autorizare prevăzute la 
articolul 6, în care se pune accentul pe demonstrarea absenței efectelor (mai degrabă decât 
a prezenței acestora) și în care constatările evaluării corespunzătoare sunt obligatorii pentru 
autoritatea competentă.  
 

6.3.5 Cooperarea transfrontalieră 
 
În cazul proiectelor transfrontaliere, statele membre vor trebui să coopereze și să se 
coordoneze între ele, în special cu privire la definirea domeniului de aplicare și a nivelului de 
detaliu al informațiilor care trebuie prezentate de către dezvoltatorul proiectului, precum și la 
calendarul procedurii de autorizare. Acest lucru poate fi realizat printr-o procedură comună, 
în special în ceea ce privește evaluarea impacturilor asupra mediului și a probabilității ca 
acestea să fie transfrontaliere. Astfel de proceduri ar putea fi organizate în comun de către 
autoritățile competente ale statelor membre în cauză sau, alternativ, ar putea fi creat special 
pentru coordonarea transfrontalieră un organism terț (organism de coordonare).  
 
UE este parte la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context 
transfrontalier (Convenția Espoo) și la Protocolul privind evaluarea strategică de mediu 
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(Protocolul ESM)31. În plus față de Directivele EIM și ESM, aceste instrumente prevăd că, în 
cazul în care un stat membru constată că planurile și proiectele ar putea avea efecte 
semnificative asupra mediului dintr-un alt stat membru sau în cazul în care un stat membru 
care ar putea fi afectat în mod semnificativ solicită acest lucru, statul membru pe al cărui 
teritoriu se pregătește sau se intenționează desfășurarea unui plan, program sau proiect 
informează celălalt stat membru înainte de adoptarea acestuia, în cel mai scurt timp, cu 
privire la acest lucru32. În 2013, Comisia a elaborat orientări privind punerea în aplicare a 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele transfrontaliere la 
scară largă. Scopul orientărilor este de a facilita autorizarea și punerea în aplicare eficientă a 
unor astfel de proiecte în viitor33. 
 
În temeiul noului Regulament TEN-E, o astfel de cooperare transfrontalieră este obligatorie 
pentru proiectele de interes comun transfrontaliere [articolul 8 alineatul (3)]. În plus, atunci 
când un proiect de interes comun se confruntă cu dificultăți semnificative legate de 
implementare, Comisia poate desemna, în acord cu statele membre implicate, un 
coordonator european pentru a sprijini și a facilita, printre altele, consultarea publică și 
procesul de autorizare (articolul 6). Un astfel de coordonator ar putea fi desemnat și de 
statele membre însele într-o etapă anterioară a procesului și pentru a evita apariția oricăror 
dificultăți legate de implementare într-o etapă ulterioară. 
 
 

6.3.6 Participarea timpurie și efectivă a publicului larg 
 
Legislația UE privind evaluarea de mediu (de exemplu, Directivele EIM și ESM) și alte 
instrumente relevante ale UE și internaționale (Convenția de la Aarhus) prevăd participarea 
publicului la procesul de aprobare a proiectelor de interes comun. În cazul Directivei privind 
habitatele, consultarea publică nu este obligatorie, însă este ferm recomandată, după caz.  
 
Va fi important ca statele membre să stabilească amploarea și momentul ideal al implicării 
publicului în procesele de pregătire și de autorizare. Planificarea și stabilirea unei foi de 
parcurs într-o fază timpurie a procedurilor de evaluare de mediu recomandate mai sus 
trebuie să includă, de asemenea, planificarea și stabilirea unei foi de parcurs, încă de la 
începutul procedurilor, privind participarea publicului. În mod similar, la delimitarea 
timpurie a amplorii efectelor ar putea să se examineze nu numai efectele potențiale asupra 
mediului ale unui viitor proiect, ci și particularitățile sale și problemele potențiale cu privire la 
participarea publicului.  
 
Se recomandă ca publicul să fie deja informat și implicat, încă din stadiul conceperii unui 
proiect, în etapa de delimitare timpurie și în stabilirea foii de parcurs a acestuia. Organizarea 
unor evenimente publice de delimitare a amplorii efectelor ar putea fi foarte utilă pentru a 
informa opinia publică și pentru a primi feedback din partea acesteia. 

                                                           

31 Decizia Consiliului din 27 iunie 1997 privind încheierea, în numele Comunității, a Convenției privind evaluarea impactului 

asupra mediului în context transfrontalier (Convenția ESPOO) (propunere publicată în JO C 104, 24.4.1992, p. 5; decizia nu a 

fost publicată) și Decizia 2008/871/CE a Consiliului din 20 octombrie 2008 privind aprobarea, în numele Comunității 

Europene, a Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenția CEE/ONU de la Espoo din 1991 privind 

evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (JO L 308, 19.11.2008, p. 33). 

32 Articolul 7 din Directiva ESM și articolul 7 din Directiva EIM. 
33 http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Transboundry%20EIA%20Guide.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Transboundry%20EIA%20Guide.pdf
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7. PROCEDURA DE AUTORIZARE PREVĂZUTĂ LA 

ARTICOLUL 6 DIN DIRECTIVA PRIVIND 

HABITATELE 

 
 

 

7.1 Introducere 

 
Potrivit celor menționate anterior, legislația UE privind natura nu exclude activitățile de 
dezvoltare în interiorul și în apropierea siturilor Natura 2000. Aceasta impune, în schimb, ca 
orice plan sau proiect care ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra unuia sau mai 
multor situri Natura 2000 să facă obiectul unei evaluări corespunzătoare în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele, cu scopul de a evalua implicațiile 
planului sau proiectului respectiv asupra sitului (siturilor).  
 
Prezentul capitol explică modalitatea de a efectua o evaluare corespunzătoare în temeiul 
articolului 6, acordând o atenție specială planurilor și proiectelor legate de infrastructurile de 
transport al energiei.  
 
Întrucât rețeaua Natura 2000 vizează habitatele cele mai valoroase și speciile cele mai 
amenințate din Europa, procedurile de aprobare a proiectelor de dezvoltare care ar putea 
avea un efect negativ semnificativ asupra acestor situri sunt suficient de stricte pentru a se 
evita subminarea obiectivelor globale ale Directivelor privind păsările și habitatele.  
 
Întârzierile în procesul de aprobare sunt deseori cauzate de calitatea slabă a evaluărilor care 
nu permit autorităților competente să discearnă în mod clar impacturile planului sau ale 
proiectului. Prin urmare, se acordă o atenție specială necesității de a lua decizii pe baza unor 
informații și a unei expertize științifice solide. 
 
Este, de asemenea, important să se evite confuzia între evaluările impactului efectuate în 
temeiul Directivelor EIM și ESM și evaluarea corespunzătoare efectuată în temeiul articolului 
6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele. Deși aceste evaluări sunt deseori efectuate 
împreună, ca parte dintr-o procedură integrată, fiecare evaluare are un scop diferit și 
analizează impacturile asupra unor aspecte diferite ale mediului. Prin urmare, o evaluare 
ESM sau EIM nu poate înlocui sau reprezenta un substitut pentru o evaluare 
corespunzătoare. 
 
De asemenea, rezultatul fiecărei proceduri de evaluare este diferit. În cazul evaluării EIM sau 
ESM, autoritățile trebuie să ia în considerare impacturile asupra mediului. În schimb, în cazul 
evaluării corespunzătoare, rezultatul este obligatoriu din punct de vedere juridic pentru 
autoritatea competentă și condiționează decizia finală a acesteia. Prin urmare, în cazul în 
care evaluarea corespunzătoare nu poate stabili că nu vor exista efecte negative asupra 
integrității unui sit Natura 2000, în pofida adoptării unor măsuri de atenuare, planul sau 
proiectul respectiv poate fi aprobat doar dacă au fost îndeplinite condițiile din procedura de 
derogare prevăzută la articolul 6 alineatul (4). 
 
Anexa 6 oferă o comparație între evaluările impactului efectuate în temeiul Directivei 
privind habitatele, al Directivei EIM și al Directivei ESM. 
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Articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele  
 
Orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea 
sitului, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, per se sau în combinație cu alte planuri sau 
proiecte, trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale asupra sitului, în funcție 
de obiectivele de conservare ale acestuia din urmă. În funcție de concluziile evaluării respective și în 
conformitate cu dispozițiile alineatului (4), autoritățile naționale competente aprobă planul sau proiectul 
doar după ce au constatat că nu are efecte negative asupra integrității sitului respectiv și, după caz, 
după ce au consultat opinia publică. 

 
 

7.2. Domeniul de aplicare al procedurii de autorizare prevăzute la articolul 6 

 
Procedura de autorizare și, prin urmare, evaluarea corespunzătoare se axează pe speciile și 
tipurile de habitat protejate în temeiul Directivelor privind păsările și habitatele, mai ales 
speciile și habitatele pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 în cauză.  
 
Aceasta înseamnă că evaluarea corespunzătoare nu trebuie să evalueze impactul asupra 
altor tipuri de faună și floră, cu excepția cazului în care acestea sunt relevante din punct de 
vedere ecologic pentru speciile și habitatele protejate de legislația UE prezente în cadrul 
sitului. Prin urmare, o evaluare corespunzătoare în temeiul articolului 6 alineatul (3) are un 
domeniu de aplicare mai restrâns decât o evaluare în temeiul Directivelor EIM și ESM, 
întrucât se limitează la analizarea implicațiilor pentru siturile Natura 2000 în vederea 
obiectivelor de conservare ale acestora. 
 
În ceea ce privește aria geografică, dispozițiile articolului 6 alineatul (3) nu se limitează la 
planurile și proiectele desfășurate exclusiv în cadrul unui sit Natura 2000; acestea vizează, 
de asemenea, proiectele de dezvoltare derulate în afara siturilor Natura 2000, dar care pot 
avea un efect semnificativ asupra acestora. Elementul declanșator al unei astfel de evaluări 
nu este faptul că proiectul respectiv se derulează în interiorul sau în afara unui sit Natura 
2000, ci posibilitatea ca acesta să aibă un efect semnificativ asupra unui sit Natura 2000 și 
asupra obiectivelor sale de conservare.  
 
Aceasta include luarea în considerare a oricăror potențiale efecte transfrontaliere. Dacă un 
plan sau un proiect dintr-o anumită țară poate avea un efect semnificativ asupra unui sit 
Natura 2000 dintr-o altă țară, per se sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, atunci vor 
trebui să fie evaluate și efectele asupra integrității siturilor Natura 2000 din țara respectivă. 
Acest lucru este în conformitate cu Convenția Espoo și cu Protocolul privind evaluarea 
strategică de mediu la convenția respectivă, care sunt puse în aplicare în UE prin intermediul 
directivelor EIM și ESM (a se vedea punctul 6.3.5 din prezentul document de orientare). 
 
Efectele respective trebuie determinate în funcție de speciile și tipurile de habitat pentru care 
a fost desemnat un anumit sit. Aceasta va influența raza de investigare a efectelor posibile în 
raport cu amplasamentul proiectului. De exemplu, o plantă rară care nu crește decât într-o 
zonă foarte limitată și în condiții specifice unui anumit habitat poate fi afectată doar de 
proiectele din imediata sa vecinătate; în schimb, speciile migratoare au nevoi mai extinse în 
materie de habitat și pot fi afectate, așadar, de planuri sau proiecte derulate în zone mai 
îndepărtate. 
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Figura 6: diagrama procedurii prevăzute la articolul 6 alineatele (3) și (4) (pe baza orientărilor 

metodologice ale Comisiei în temeiul articolului 6 din Directiva privind habitatele)  
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7.3 O procedură pe etape pentru efectuarea evaluărilor corespunzătoare 

 
Procedura prevăzută la articolul 6 alineatul (3) trebuie urmată în ordine secvențială. Fiecare 
etapă determină dacă este necesar să se treacă la etapa următoare. De exemplu, dacă în 
urma examinării se concluzionează că nu vor exista efecte negative asupra sitului Natura 
2000, atunci planul sau proiectul poate fi aprobat fără a mai fi necesară o altă evaluare. 
 
Etapele sunt următoarele (a se vedea diagrama): 
 
- Etapa 1: examinarea – scopul acestei etape inițiale este de a stabili dacă un plan sau un 

proiect trebuie să fie supus sau nu unei evaluări corespunzătoare. Dacă este probabil ca 
planul sau proiectul să aibă un efect negativ semnificativ asupra unui sit Natura 2000, 
atunci este necesară o evaluare corespunzătoare. 
 

- Etapa 2: evaluarea corespunzătoare – odată ce s-a decis că este necesară o evaluare 
corespunzătoare, trebuie să se realizeze o analiză detaliată a impacturilor potențiale ale 
planului sau ale proiectului, per se sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, asupra 
integrității sitului (siturilor) Natura 2000, având în vedere obiectivele de conservare ale 
acestuia (acestora).  

 
- Etapa 3: procesul decizional – dacă, în urma evaluării corespunzătoare, se ajunge la 

concluzia că există efecte adverse asupra integrității sitului și că acestea nu pot fi 
atenuate, atunci autoritățile competente vor fi obligate să refuze planul sau proiectul.  

 
Articolul 6 alineatul (4) prevede anumite derogări de la această regulă generală. Prin urmare, 
dacă se concluzionează că planul sau proiectul va avea un efect negativ asupra unui sit 
Natura 2000, acesta poate fi totuși aprobat în circumstanțe excepționale, cu condiția 
îndeplinirii cerințelor prevăzute la articolul 6 alineatul (4). Din informațiile de mai sus reiese în 
mod clar că procesul decizional se bazează pe principiul precauției. Accentul este pus pe 
demonstrarea obiectivă, bazată pe dovezi fiabile, a lipsei de efecte negative asupra sitului 
Natura 2000 respectiv. 
 
 

7.3.1 Etapa 1: examinarea 
 
Prima etapă a procedurii prevăzute la articolul 6 alineatul (3) constă în a stabili dacă o 
evaluare corespunzătoare este sau nu necesară, și anume, dacă un plan sau un proiect ar 
putea avea un efect semnificativ asupra unui sit Natura 2000. Dacă se poate stabili cu 
suficientă certitudine că nu este probabil ca planul sau proiectul respectiv să aibă un efect 
semnificativ, per se sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, atunci acesta poate fi 
aprobat fără a mai fi necesară o altă evaluare. 
 
Cu toate acestea, în cazul în care există îndoieli, trebuie efectuată o evaluare 
corespunzătoare pentru ca efectele potențiale să poată fi studiate în mod aprofundat. Acest 
lucru a fost confirmat de CEJ în hotărârea Waddenzee (C-127/02), unde a concluzionat că: 
„declanșarea mecanismului de protecție a mediului prevăzut la articolul 6 alineatul (3) din 
Directiva privind habitatele nu presupune – astfel cum reiese clar din orientările Comisiei 
pentru interpretarea articolului menționat, intitulate „Gestionarea siturilor Natura 2000: 
dispozițiile articolului 6 din Directiva privind habitatele (92/43/CEE)”, – faptul că planul sau 
proiectul avut în vedere are în mod clar efecte semnificative asupra sitului vizat, ci pornește 
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de la simpla prezumție că planul sau proiectul în cauză ar putea avea un astfel de efect. În 
aceeași hotărâre, Curtea a confirmat că, în cazul în care există îndoieli cu privire la lipsa 
unor efecte semnificative, această evaluare trebuie efectuată pentru a garanta în mod 
eficient că planurile sau proiectele cu efect negativ asupra integrității sitului vizat nu sunt 
autorizate. 
 
 
 

  
Motivele deciziei finale privind desfășurarea unei evaluări corespunzătoare ar trebui 
înregistrate și ar trebui să se furnizeze suficiente informații care să justifice concluzia la care 
s-a ajuns. 
 

7.3.2 Etapa 2: evaluarea corespunzătoare 
 
După ce s-a hotărât că este necesară o evaluare corespunzătoare, aceasta va fi efectuată 
înainte ca autoritatea competentă să ia o decizie cu privire la autorizarea planului sau a 
proiectului. Astfel cum s-a arătat mai sus, scopul evaluării corespunzătoare este de a estima 
implicațiile planului sau ale proiectului în ceea ce privește obiectivele de conservare ale 
sitului, per se sau în combinație cu alte planuri sau proiecte. 
 
În esență, termenul „corespunzător” înseamnă că evaluarea trebuie să fie corespunzătoare 
scopului său în temeiul Directivelor privind păsările și habitatele, și anume, conservarea 
speciilor și a tipurilor de habitat enumerate în cele două directive. „Corespunzător” 
înseamnă, de asemenea, că evaluarea trebuie să aibă drept rezultat o decizie motivată. În 
cazul în care raportul nu include o evaluare suficient de detaliată a efectelor asupra sitului 
Natura 2000 sau nu furnizează suficiente dovezi pentru formularea de concluzii clare care să 
arate dacă a fost sau nu afectată integritatea sitului, atunci evaluarea nu își atinge scopul și 
nu poate fi considerată „corespunzătoare”. 
 
Evaluările care se limitează la descrieri generale și furnizează doar o trecere în revistă 
superficială a datelor existente privind natura pentru zona în cauză nu sunt considerate 
„corespunzătoare” în sensul articolului 6 alineatul (3). Acest lucru a fost confirmat de Curtea 
Europeană de Justiție, care a statuat că „evaluarea corespunzătoare ar trebui să conțină 
concluzii complete, precise și definitive de natură să înlăture orice îndoială științifică 
rezonabilă cu privire la efectele lucrărilor preconizate asupra sitului în cauză” (Comisia/Italia, 
C-304/05). 
 
Curtea a subliniat, de asemenea, importanța utilizării celor mai bune cunoștințe științifice în 
momentul efectuării unei evaluări corespunzătoare cu scopul de a le permite autorităților 
competente să concluzioneze, cu suficientă certitudine, că integritatea sitului nu va fi afectată 
în mod negativ. În acest scop, Curtea a considerat că „trebuie identificate, făcând apel la 
cele mai relevante cunoștințe științifice în materie, toate aspectele planului sau ale proiectului 
care ar putea, per se sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, să afecteze obiectivele 
de conservare ale sitului respectiv.” (C-127/02, punctul 54). 
 
Având în vedere natura specializată a evaluării corespunzătoare, se recomandă cu fermitate 
ca evaluarea să se bazeze pe analize efectuate de ecologiști cu o calificare adecvată. 
 
În cele din urmă, trebuie remarcat faptul că, deși dezvoltatorul proiectului întreprinde sau 
comandă efectuarea evaluării corespunzătoare, ține de responsabilitatea autorităților 
competente să se asigure că aceasta a fost efectuată în mod corect și că se poate 
demonstra în mod obiectiv, cu dovezi, că integritatea sitului Natura 2000 nu va fi afectată în 
mod negativ, prin prisma obiectivelor de conservare ale acestuia. 
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 Evaluarea efectelor prin prisma obiectivelor de conservare ale sitului 
 
Astfel cum s-a menționat mai sus, evaluarea va estima implicațiile posibile ale planului sau 
proiectului prin prisma obiectivelor de conservare ale sitului. Pentru a înțelege care sunt 
obiectivele de conservare, trebuie revăzut mai întâi modul în care sunt selectate siturile 
Natura 2000. După cum s-a explicat anterior, fiecare sit este inclus în rețeaua Natura 2000 
datorită importanței conservării sale pentru unul sau mai multe tipuri de habitat enumerate în 
anexa I ori pentru speciile enumerate în anexa II la Directiva privind habitatele sau speciile 
enumerate în anexa I la Directiva privind păsările, precum și pentru speciile de păsări 
migratoare care traversează în mod regulat teritoriul european. 
 
Valoarea de conservare a sitului în momentul desemnării este înregistrată într-un formular-
tip. Acesta cuprinde codul oficial de identificare, denumirea, localizarea și dimensiunea 
sitului, precum și harta sa detaliată. Formularul-tip înregistrează caracteristicile de mediu ale 
sitului care au condus la desemnarea acestuia drept sit Natura 2000 și furnizează o evaluare 
detaliată a condiției de conservare a fiecărei specii sau tip de habitat din cadrul sitului 
respectiv (pe o scară de la A la D).  
 
Formularul-tip este, prin urmare, baza de referință pentru stabilirea obiectivelor de 
conservare ale sitului, în conformitate cu obiectivele generale ale Directivei privind habitatele 
[articolul 6 alineatul (1)]. Obiectivul de conservare al siturilor constă cel puțin în menținerea în 
aceeași stare a speciilor și habitatelor pentru care au fost desemnate siturile (conform 
înregistrărilor din formularul-tip). Aceasta înseamnă că trebuie să se garanteze faptul că 
speciile și habitatele vizate nu se vor deteriora sub nivelul respectiv. 
 
Cu toate acestea, obiectivele generale ale Directivelor privind habitatele și păsările vizează 
nu numai simpla prevenire a unei deteriorări suplimentare, ci și asigurarea faptului că 
speciile și tipurile de habitat protejate prin legislația UE ajung la o stare favorabilă de 
conservare în aria lor naturală de extindere în cadrul UE. Prin urmare, pot fi impuse obiective 
de conservare mai ambițioase pentru a reface și a îmbunătăți starea de conservare a 
speciilor și tipurilor de habitat protejate prin legislația UE care sunt prezente în situl respectiv 
[în temeiul articolului 6 alineatul (1)]. 
 
În cazul în care au fost stabilite obiective de conservare mai ambițioase, impacturile planului 
sau ale proiectului trebuie măsurate în raport cu respectivele obiective mai ambițioase. De 
exemplu, dacă obiectivul este de a reface populația vulturului bărbos pentru a se ajunge la 
un anumit nivel de populație în termen de 8 ani, trebuie să se evalueze dacă planul sau 
proiectul va împiedica sau nu realizarea acestui obiectiv de conservare, nu doar dacă 
populația de vulturi va rămâne stabilă. 
 
Se recomandă dezvoltatorului proiectului să consulte cât mai rapid autoritățile responsabile 
de rețeaua Natura 2000 pentru a afla mai multe despre situl în cauză, obiectivele de 
conservare ale acestuia și starea de conservare a tipurilor de habitat și a speciilor pentru 
care situl a fost desemnat. De asemenea, autoritățile vor putea să indice dacă există surse 
mai detaliate de informații disponibile cu privire la situl respectiv – de exemplu, un plan de 
gestionare adoptat pentru sit sau rapoarte de monitorizare și studii referitoare la starea de 
conservare a speciilor și a tipurilor de habitat vizate din regiunea sau țara respectivă. 
 
 
 

 Colectarea informațiilor necesare pentru evaluarea corespunzătoare 
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 Sursele potențiale de informații privind siturile Natura 2000 includ: 

- formulare-tip Natura 2000; 

- planuri de gestionare Natura 2000; 

- date actualizate publicate în literatura tehnică și științifică; 

- date furnizate de autoritățile responsabile de conservarea naturii, experții științifici și specialiștii 

în materie de specii sau habitate, organizațiile specializate în conservarea mediului, experții locali; 

- rapoarte în temeiul articolului 12 din Directiva privind păsările și al articolului 17 din Directiva 

privind habitatele cu privire la stadiul de conservare a speciilor și a habitatelor.  
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Figura 7: Etapele care trebuie urmate în cadrul evaluării corespunzătoare  
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Colectarea tuturor informațiilor necesare privind proiectul și situl Natura 2000 reprezintă o 
etapă inițială importantă a evaluării corespunzătoare. Acesta este, de obicei, un proces 
iterativ. Dacă după prima identificare și analiză reiese că există lacune de cunoștințe 
semnificative, atunci ar putea fi necesară colectarea mai multor referințe ecologice și 
efectuarea unor anchete suplimentare de teren cu scopul de a completa datele existente.  
 
Astfel cum s-a menționat anterior, este important ca evaluarea corespunzătoare să se 
bazeze pe cele mai bune cunoștințe științifice în domeniu și ca aceasta să poată elimina 
toate îndoielile științifice rezonabile cu privire la efectele lucrărilor preconizate asupra sitului 
vizat. Acest lucru a fost confirmat de o serie de hotărâri ale CEJ. În cauza Waddenzee 
(C127/02), Curtea a confirmat că „autoritățile naționale competente autorizează (un plan sau 
un proiect) numai după ce au certitudinea că acesta nu va avea efecte negative asupra 
integrității sitului respectiv. Autoritățile au această certitudine numai în cazul în care nu 
persistă nicio îndoială rezonabilă din punct de vedere științific cu privire la absența unor 
astfel de efecte.” 
 
Anchetele și studiile detaliate pe teren trebuie să se axeze pe habitatele și pe speciile care 
pot fi vulnerabile la acțiunile proiectului. Gradul de vulnerabilitate trebuie analizat pe baza 
eventualelor interacțiuni între activitățile proiectului (natură, amploare, metode etc.) și 
habitatele și speciile în cauză (amplasare, cerințe de mediu, zone vitale, comportament etc.).  
 
Studiile de teren trebuie să fie suficient de solide și îndelungate pentru a lua în calcul variația 
semnificativă a condițiilor de mediu, în funcție de sezon. De exemplu, efectuarea unei 
anchete pe teren privind o anumită specie timp de câteva zile pe parcursul iernii nu va capta 
și alte obiceiuri ale acesteia în cadrul habitatului respectiv în alte perioade mai importante ale 
anului (de exemplu, în timpul perioadei de migrație sau de reproducere). 
 
Consultările cu autoritățile responsabile cu protecția naturii, cu alți experți științifici și cu 
organizațiile specializate în conservarea mediului într-o etapă incipientă vor asigura 
obținerea unei imagini cât mai complete cu putință a sitului, a speciilor/habitatelor prezente și 
a tipului de efecte care trebuie analizate. De asemenea, acești actori pot oferi consiliere cu 
privire la informațiile științifice actualizate disponibile privind situl, speciile și tipurile de habitat 
protejate prin legislația UE (inclusiv planurile de gestionare Natura 2000), precum și cu 
privire la studiile de referință și anchetele pe teren suplimentare care pot fi necesare pentru a 
evalua impacturile potențiale ale proiectului.  
 
Alte părți interesate, cum ar fi ONG-urile specializate în conservarea mediului, institutele de 
cercetare sau organizațiile locale, pot, de asemenea, să furnizeze informații locale 
suplimentare și informații de mediu utile pentru evaluarea corespunzătoare. 
 
 

 Identificarea impacturilor negative  
 
După colectarea și verificarea exhaustivității tuturor datelor de referință necesare, poate 
începe evaluarea implicațiilor planului sau ale proiectului pentru situl Natura 2000 în cauză. 
Descrierea potențialelor impacturi negative ale planurilor și proiectelor de infrastructuri de 
transport al energiei, astfel cum sunt descrise în capitolele 3 și 4, ar trebui să contribuie la 
identificarea tipului de efecte care trebuie căutate.  
 
Printre efecte se numără, în special: 

 pierderea, degradarea sau fragmentarea habitatelor;  

 electrocutarea sau coliziunea;  

 perturbarea și deplasarea speciilor; 

 efectele „de barieră”. 
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Efectele fiecărui proiect vor fi unice și trebuie evaluate de la caz la caz. Hotărârea CEJ în 
cauza Waddenzee confirmă acest lucru: „în evaluarea efectelor potențiale ale unui plan sau 
proiect, importanța acestora trebuie stabilită în funcție, printre altele, de caracteristicile și 
condițiile specifice de mediu ale sitului vizat de planul sau proiectul respectiv.” 
 
Prima etapă constă în identificarea habitatelor și a speciilor protejate prin legislația UE 
prezente în fiecare sit care ar putea fi afectate și care trebuie să facă obiectul unei evaluări 
mai aprofundate. Acest lucru este important deoarece fiecare specie și tip de habitat prezintă 
propriul ciclu de viață ecologic și propriile cerințe de conservare. Impacturile asupra acestora 
vor varia, de asemenea, de la un sit la altul, în funcție de starea lor de conservare și de 
condițiile de mediu de bază ale sitului respectiv.  
 
Pentru fiecare efect identificat, evaluarea trebuie să ia în considerare, de asemenea, 
magnitudinea, tipul, amploarea, durata, intensitatea și momentul în care se produce 
impactul. 
 
Evaluarea corespunzătoare implică, totodată, examinarea tuturor aspectelor planului sau ale 
proiectului care pot avea implicații pentru sit. Fiecare element al planului sau al proiectului 
trebuie examinat pe rând, iar efectele potențiale ale acestui element trebuie analizate mai 
întâi în raport cu fiecare dintre speciile sau tipurile de habitat pentru care a fost desemnat 
situl. Ulterior, efectele diferitelor caracteristici trebuie analizate împreună și în legătură unele 
cu celelalte pentru ca interacțiunile dintre acestea să poată fi identificate. 
 
Accentul ar trebui pus pe speciile și habitatele de interes pentru UE care au justificat 
desemnarea sitului, însă nu trebuie să se piardă din vedere faptul că aceste caracteristici-
țintă interacționează strâns și în mod complex și cu alte specii și habitate, precum și cu 
mediul fizic. Prin urmare, este important ca toate aceste elemente considerate esențiale 
pentru structura, funcționarea și dinamica ecosistemului să fie examinate deoarece orice 
alterare a acestuia poate avea, de asemenea, un efect negativ asupra tipurilor de habitat și a 
speciilor prezente în situl respectiv.  
 
Impacturile trebuie previzionate cu cea mai mare precizie posibilă, iar baza previziunilor ar 
trebui să fie clară și consemnată în evaluarea corespunzătoare (aceasta înseamnă, de 
asemenea, includerea anumitor explicații privind gradul de certitudine în previzionarea 
efectelor).  
 
La fel ca orice evaluare a impactului, evaluarea corespunzătoare ar trebui efectuată într-un 
cadru structurat pentru a se asigura că previziunile sunt cât mai obiective cu putință, cu 
utilizarea, în măsura posibilului, a unor criterii cuantificabile. Aceasta va facilita în mod 
considerabil sarcina conceperii măsurilor de atenuare care pot contribui la eliminarea sau 
reducerea la un nivel nesemnificativ a efectelor previzionate. 
 
Previzionarea impacturilor potențiale poate fi o sarcină complexă, deoarece trebuie să fie 
înțelese pe deplin procesele ecologice și cerințele de conservare a anumitor specii sau tipuri 
de habitat care pot fi afectate. Prin urmare, la efectuarea unei evaluări corespunzătoare, se 
recomandă insistent să se recurgă la consiliere specializată și la sprijinul științific necesare. 
 

Metodele utilizate în mod curent pentru previzionarea efectelor 
 
Evaluarea corespunzătoare trebuie să aplice cele mai bune tehnici și metode disponibile pentru a 
estima amploarea efectelor. Unele dintre tehnicile utilizate în mod curent sunt enumerate în 
următoarea casetă. 

- Măsurători directe, de exemplu, ale suprafețelor habitatelor pierdute sau afectate, ale pierderilor 
proporționale din populațiile de specii, ale habitatelor și ale comunităților. 
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- Diagrame flux, diagrame de rețea și diagrame de sistem pentru identificarea lanțurilor de impacturi 
care rezultă din impacturile directe; impacturile indirecte sunt definite ca impacturi secundare, 
terțiare etc., în funcție de modul în care au fost create. Diagramele de sistem sunt mai flexibile 
decât diagramele de rețea în ceea ce privește ilustrarea interrelațiilor și a metodelor de realizare a 
proceselor. 

- Modele predictive cantitative pentru furnizarea de previziuni matematice pe baza datelor și a 
ipotezelor privind forța și direcția impacturilor. Pe baza modelelor se pot extrapola previziuni care 
sunt compatibile cu datele anterioare și actuale (analiza tendințelor, scenarii, analogii care 
transferă informații din alte locații relevante) și previziuni intuitive. Abordările normative ale 
modelării urmează traseul invers, pornind de la rezultatul dorit, pentru a evalua posibilitatea ca 
proiectul propus să îndeplinească aceste obiective.  

- Studiile privind nivelul populației pot fi benefice pentru stabilirea efectelor la nivel de populație 
asupra speciilor de păsări, lilieci sau mamifere marine. 

- Sisteme de informare geografică (GIS) utilizate pentru crearea unor modele de relații spațiale, 
cum ar fi suprapunerea constrângerilor, sau pentru cartografierea zonelor vulnerabile și a 
localizării pierderilor de habitat. GIS reprezintă o combinație de date cartografice computerizate și 
de stocare a hărților, precum și un sistem de gestionare a bazelor de date care stochează 
caracteristici, cum ar fi utilizarea terenurilor sau pantele. GIS permite afișarea, combinarea și 
analizarea rapidă a variabilelor stocate. 

- Informațiile extrase din proiecte anterioare similare pot fi utile, în special dacă s-au făcut previziuni 
cantitative și dacă acestea au fost monitorizate pe parcursul operării. 

- Opinii și concluzii ale experților rezultate din experiența și consultările anterioare cu privire la 
proiecte similare de dezvoltare. 

- Descriere și corelare: factorii fizici (de exemplu, debitul apei, curenți, substrat) pot fi corelați direct 
cu distribuția și abundența speciilor. Dacă pot fi previzionate condițiile fizice viitoare, atunci este 
posibil să se prevadă, pe această bază, evoluțiile viitoare ale habitatelor și ale populațiilor sau 
reacțiile speciilor și ale habitatelor. 

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

Adaptare din: „Orientări metodologice privind dispozițiile articolului 6 alineatele (3) și (4) din Directiva 
privind habitatele”  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.p
df 
 

 
 

 Evaluarea potențialelor efecte cumulative  
 
În cursul evaluării nu trebuie trecute cu vederea efectele cumulative; aceasta este o cerință 
juridică prevăzută la articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele și poate avea 
implicații majore și pentru planul sau proiectul vizat, precum și pentru alte planuri sau 
proiecte ulterioare propuse pentru aceeași zonă.  
 
Proiectele de infrastructură energetică sunt derulate într-un ritm rapid în întreaga UE și, prin 
urmare, este important ca efectele cumulative să fie pe deplin evaluate din primele etape ale 
unei evaluări, și nu doar ca aspect secundar, la sfârșitul procesului.  
 
Articolul 6 alineatul (3) nu definește în mod explicit celelalte planuri și proiecte care intră sub 
incidența dispoziției privind combinarea efectelor, însă intenția implicită este de a lua în 
calcul impacturile cumulative care pot apărea de-a lungul timpului. În acest context, trebuie 
luate în considerare planurile sau proiectele încheiate, cele care sunt aprobate dar 
neîncheiate sau cele care se află doar în stadiu de propunere. 
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Faptul că analizează un plan sau un proiect propus nu înseamnă că statele membre creează 
o premiză favorabilă altor planuri sau proiecte similare viitoare, dar care nu au fost încă 
propuse. Dimpotrivă, dacă unul sau mai multe proiecte au fost deja aprobate într-o anumită 
zonă, aceasta poate reduce pragul ecologic în ceea ce privește semnificația impacturilor 
pentru derularea unor planuri sau proiecte viitoare în zona respectivă. 
 
De exemplu, dacă se propun mai multe proiecte succesive de infrastructură electrică în 
interiorul sau în apropierea mai multor situri Natura 2000, este posibil ca evaluarea primului 
sau a celui de al doilea proiect să concluzioneze că proiectul respectiv nu va afecta în mod 
negativ rețeaua Natura 2000, însă este posibil ca proiectele viitoare să nu fie aprobate din 
cauza faptului că efectele lor, combinate cu cele ale proiectelor anterioare, devin suficient de 
semnificative pentru a afecta în mod negativ integritatea sitului.  
 
În acest context, este important ca proiectele de infrastructură energetică să fie analizate din 
punct de vedere strategic și în combinație unele cu altele, într-o arie geografică mai extinsă, 
și nu să fie considerate pur și simplu ca proiecte individuale izolate. 
 
 

 Etapele evaluării cumulative 
 
 
Figura 8: Adaptare din: „Orientări metodologice privind dispozițiile articolului 6 alineatele (3) și (4) din 
Directiva privind habitatele”  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_ 
2000_assess_en.pdf 
 
 

Etapele evaluării Acțiune care trebuie întreprinsă 
Identificarea tuturor 
proiectelor/planurilor care ar 
putea acționa în combinație 

Identificarea tuturor posibilelor surse ale efectelor generate 
de proiectul sau planul analizat, împreună cu toate celelalte 
surse din mediul existent și cu toate celelalte efecte care ar 
putea rezulta din alte proiecte sau planuri propuse. 

Identificarea impactului Identificarea tipurilor de impact (de exemplu, zgomot, 
diminuarea resurselor de apă, emisii chimice etc.) care ar 
putea afecta aspecte ale structurii și ale funcțiilor sitului 
vulnerabile la schimbări. 

Definirea limitelor spațiale 
ale evaluării 

Definirea limitelor spațiale pentru examinarea efectelor 
cumulative; de reținut că acestea diferă în funcție de 
diferitele tipuri de impact (de exemplu, efecte asupra 
resurselor de apă, zgomot) și că acestea ar putea viza 
amplasări îndepărtate (care nu țin de situl respectiv). 

Identificarea rutei Identificarea unor rute care s-ar putea cumula (de exemplu, 
pe apă, prin aer etc.; acumularea efectelor în timp sau în 
spațiu). Examinarea condițiilor sitului pentru a identifica 
aspectele vulnerabile ale structurii și ale funcțiilor sitului care 
prezintă riscuri. 

Previzionarea Previzionarea magnitudinii/amplorii efectelor cumulative 
posibile identificate. 

Evaluarea Analizarea posibilității ca impacturile cumulative potențiale 
să fie semnificative.  

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_%202000_assess_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_%202000_assess_en.pdf
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 Determinarea semnificației efectelor 
 
După identificarea efectelor, trebuie analizată semnificația acestora pentru situl respectiv și 
pentru caracteristicile sale țintă. Următorii parametri pot fi luați în considerare pentru 
evaluarea semnificației efectelor: 
 

 Parametri cantitativi: de exemplu, numărul de habitate care se pierd pentru speciile sau 
tipul de habitat în cauză. Pentru unele dintre acestea, chiar pierderea unui singur individ 
sau a unor zone de răspândire de mici dimensiuni într-un anumit sit Natura 2000 (de 
exemplu, pentru tipurile de habitat și speciile prioritare) va fi considerată drept un impact 
semnificativ. Pentru altele, pragul de semnificație poate fi mai ridicat. Din nou, acest lucru 
depinde de speciile și de tipurile de habitat, de starea de conservare a acestora în cadrul 
sitului respectiv, precum și de viitoarele lor perspective. 

 

 Parametri calitativi: pentru determinarea semnificației impacturilor, ar trebui să se ia în 
considerare și calitatea tipului de habitat sau a speciilor din cadrul sitului respectiv; de 
exemplu, specia vizată poate fi larg răspândită în situl respectiv (de exemplu, o 
zonăcheie pentru prezența speciilor, zone mai mari în care sunt prezente populații 
reprezentative etc.) sau poate fi vorba despre un sit în care specia se află la limita ariei 
sale de răspândire. Habitatele sau speciile pot fi într-o stare bună de conservare în cadrul 
sitului sau, dimpotrivă, într-o stare proastă și necesitând măsuri pentru a reveni la o stare 
bună. 

 

 Importanța sitului din punctul de vedere al biologiei speciei, de exemplu, sit de 
reproducere (locuri de cuibărire, zonă de înmulțire etc.), habitat de hrănire, posibilități de 
adăpostire, rute de migrație. 

 

 Funcțiile ecologice necesare pentru menținerea sau restabilirea speciilor și a habitatelor 
prezente și pentru integritatea globală a sitului. 

 
Dacă există îndoieli sau divergențe cu privire la nivelul de semnificație, soluția optimă este 
consultarea unor experți relevanți, de exemplu, specialiști regionali și/sau naționali în ceea 
ce privește caracteristicile-țintă afectate, pentru a se ajunge la un consens mai larg. 

 
 

 Introducerea măsurilor de atenuare pentru eliminarea efectelor negative 
 
Odată identificate efectele negative, va fi posibil să se analizeze dacă pot fi introduse măsuri 
de atenuare pentru a elimina, a preveni sau a reduce aceste efecte la un nivel nesemnificativ 
(a se vedea capitolul 5 pentru sugestii privind diferitele tipuri de măsuri de atenuare care ar 
putea fi utilizate pentru proiectele de infrastructură energetică). La analizarea măsurilor de 
atenuare corespunzătoare, este important să se ia în considerare în primul rând măsurile 
care pot elimina impacturile la sursă și, doar în cazul în care acestea nu sunt posibile, ar 
trebui examinate alte măsuri de atenuare care pot cel puțin să reducă în mod semnificativ 
efectele negative ale proiectului. 
 
Măsurile de atenuare trebuie concepute în mod special pentru a elimina sau a reduce 
efectele negative identificate în cursul evaluării corespunzătoare. Ele nu trebuie confundate 
cu măsurile compensatorii menite să contrabalanseze daunele cauzate. Măsurile 
compensatorii pot fi luate în considerare doar dacă planul sau proiectul a fost acceptat ca 
fiind necesar din motive cruciale de interes public major și dacă nu există alte soluții 
alternative [în temeiul articolului 6 alineatul (4) – a se vedea mai jos]. 
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Măsurile de atenuare propuse pot conține: 

 detalii ale fiecărei măsuri propuse și explicații privind modul în care măsura va elimina 
sau va reduce impacturile negative identificate; 

 dovezi privind modul în care măsurile urmează să fie puse în aplicare și de către cine; 

 un calendar al punerii în aplicare referitor la planul sau proiectul în cauză (unele măsuri 
pot necesita punerea în aplicare înainte de începerea proiectului); 

 detalii privind modul în care măsurile vor fi monitorizate și modul în care rezultatele vor 
alimenta operarea zilnică a proiectului (gestionarea adaptativă – a se vedea mai jos). 

 
Acest lucru va permite autorității competente să stabilească dacă măsurile sunt sau nu de 
natură să înlăture efectele negative identificate (și nu provoacă în mod accidental alte efecte 
negative asupra speciilor și tipurilor de habitat în cauză). În cazul în care măsurile de 
atenuare sunt considerate suficiente, acestea vor deveni parte integrantă din specificația 
planului sau a proiectului final sau pot fi consemnate drept condiții necesare pentru 
aprobarea proiectului. 
 
 

 Determinarea prezenței unor efecte care afectează integritatea sitului 
 
După ce efectele proiectului au fost previzionate cu cea mai mare precizie posibilă, după ce 
a fost evaluat nivelul lor de semnificație și după ce au fost analizate toate măsurile de 
atenuare posibile, evaluarea corespunzătoare trebuie să determine în cele din urmă dacă 
acestea vor afecta sau nu integritatea sitului Natura 2000. 
 
Termenul „integritate” face trimitere în mod clar la integritatea ecologică. „Integritatea 
sitului” poate fi definită în mod util drept coerența structurii ecologice a sitului, a funcției și a 
proceselor ecologice pe întreaga sa zonă de răspândire sau a habitatelor, a complexului de 
habitate și/sau populații de specii pentru care a fost desemnat situl respectiv. Un sit poate fi 
descris ca având un nivel ridicat de integritate dacă potențialul inerent de îndeplinire a 
obiectivelor de conservare ale sitului este realizat, dacă capacitatea de autoreparare și 
autoreînnoire în condiții dinamice este menținută și dacă sprijinul oferit prin gestionare 
externă este minim. 
 
Dacă un plan sau un proiect afectează în mod negativ integritatea unui sit doar din punct de 
vedere vizual sau produce efecte semnificative asupra altor tipuri de habitat sau specii decât 
cele pentru care situl a fost desemnat ca făcând parte din rețeaua Natura 2000, acesta nu 
este considerat un efect negativ în sensul articolului 6 alineatul (3). Pe de altă parte, dacă 
una dintre speciile sau tipurile de habitat pentru care a fost desemnat situl respectiv este 
afectat în mod semnificativ, atunci integritatea sitului este implicit afectată în mod negativ. 
 
Expresia „integritatea sitului” indică faptul că accentul este pus pe acel sit specific. Prin 
urmare, nu poate fi acceptată argumentația potrivit căreia daunele aduse unui sit sau unei 
părți din acesta pot fi justificate pe baza faptului că starea de conservare a tipurilor de habitat 
și a speciilor pe care le adăpostește va rămâne oricum favorabilă pe teritoriul european al 
statului membru în cauză. 
 
În practică, evaluarea integrității sitului va analiza, în special, dacă proiectul: 

 cauzează modificări ale funcțiilor de mediu semnificative necesare pentru caracteristicile-
țintă; 

 reduce în mod semnificativ zona de răspândire a tipurilor de habitat (inclusiv a celor cu o 
calitate mai scăzută) sau viabilitatea populațiilor speciilor din situl respectiv care sunt 
caracteristici-țintă; 

 reduce diversitatea sitului; 

 conduce la fragmentarea sitului; 
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 conduce la pierderea sau reducerea caracteristicilor esențiale ale sitului (de exemplu, 
vegetație arboricolă, inundații anuale periodice) de care depinde starea caracteristicilor-
țintă; 

 împiedică îndeplinirea obiectivelor de conservare ale sitului. 
 
 

7.3.3 Etapa 3: aprobarea sau respingerea planului sau a proiectului având în vedere 
concluziile evaluării corespunzătoare 
 
Aprobarea planului sau a proiectului, având în vedere concluziile evaluării corespunzătoare, 
este responsabilitatea autorităților naționale competente. Autoritățile responsabile pot aproba 
planul sau proiectul doar după ce au constatat că integritatea sitului nu va fi afectată în mod 
negativ. În cazul în care concluziile sunt pozitive, în sensul că nu rămân îndoieli științifice 
rezonabile cu privire la lipsa efectelor asupra sitului, autoritățile competente pot aproba 
planul sau proiectul în cauză. 
 
În mod clar, se pune accentul pe demonstrarea absenței efectelor, mai degrabă decât 
a prezenței acestora. Acest lucru a fost confirmat de o serie de hotărâri ale CEJ. În cauza 
Waddenzee (C-127/02), Curtea a confirmat că „autoritățile naționale competente autorizează 
un plan sau un proiect [...] numai după ce au certitudinea că acesta nu va avea efecte 
negative asupra integrității sitului respectiv. În cazul în care persistă îndoieli cu privire la lipsa 
unor efecte negative asupra integrității sitului în legătură cu planul sau proiectul avut în 
vedere, autoritatea competentă va trebui să refuze acordarea autorizării.” 
 
Evaluarea corespunzătoare și concluziile sale ar trebui înregistrate cu claritate, iar raportul 
privind evaluarea corespunzătoare ar trebui să fie suficient de detaliat și concludent pentru a 
demonstra modul în care s-a ajuns la decizia finală și motivele științifice pe care se bazează 
aceasta. 
 
 

7.4 Procedura de derogare în temeiul articolului 6 alineatul (4) 

 

Articolul 6 alineatul (4)  
 
Dacă, în ciuda unui rezultat negativ al evaluării efectelor asupra sitului și în lipsa unei soluții 
alternative, planul sau proiectul trebuie realizat, cu toate acestea, din motive cruciale de interes public 
major, inclusiv din rațiuni de ordin social sau economic, statul membru ia toate măsurile compensatorii 
necesare pentru a proteja coerența globală a sistemului Natura 2000. Statul membru informează 
Comisia cu privire la măsurile compensatorii adoptate.  
 
În cazul în care situl respectiv adăpostește un tip de habitat natural prioritar și/sau o specie prioritară, 
singurele considerente care pot fi invocate sunt cele legate de sănătatea sau siguranța publică, de 
anumite consecințe benefice de importanță majoră pentru mediu sau, ca urmare a avizului Comisiei, 
de alte motive cruciale de interes public major. 

 
Articolul 6 alineatul (4) prevede excepții de la norma generală formulată la articolul 6 
alineatul (3). Acest proces nu este automat, fiind la latitudinea dezvoltatorului proiectului sau 
planului să decidă dacă dorește să solicite o derogare. Articolul 6 alineatul (4) stabilește 
condițiile care trebuie respectate în astfel de cazuri și pașii care trebuie urmați înainte ca o 
autoritate națională competentă să poată autoriza un plan sau un proiect a cărui evaluare a 
indicat prezența unor efecte negative asupra integrității unui sit în temeiul articolului 6 
alineatul (3). 
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Articolul 6 alineatul (4) solicită autorităților competente să asigure respectarea condițiilor 
enumerate mai jos înainte de a lua o decizie cu privire la autorizarea unui plan sau a unui 
proiect care poate avea un efect negativ asupra unui sit. 

 Alternativa înaintată spre aprobare este cea mai puțin nocivă pentru habitate, specii și 
integritatea unui sit Natura 2000 și nu există nicio alternativă fezabilă care nu ar afecta 
integritatea sitului. 

 Există motive cruciale de interes public major care justifică autorizarea planului sau a 
proiectului, inclusiv motive de natură socială sau economică. 

 Au fost adoptate toate măsurile compensatorii necesare pentru a asigura protecția 
coerenței globale a rețelei Natura 2000. 

Ordinea în care sunt examinate aceste condiții este importantă, întrucât fiecare etapă 
determină necesitatea de a trece la următoarea etapă. Dacă se constată, de exemplu, că 
există o alternativă la planul sau proiectul în cauză, atunci nu este necesar să se 
investigheze dacă planul sau proiectul inițial prezintă un interes public major sau să se 
elaboreze măsuri compensatorii corespunzătoare deoarece, în orice caz, planul sau proiectul 
respectiv nu poate fi autorizat dacă există o alternativă viabilă. 
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Figura 9: Diagrama flux a condițiilor prevăzute la articolul 6 alineatul (4) 
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 Demonstrarea lipsei unor soluții alternative 
 
Căutarea unor alternative poate fi un demers relativ amplu și ar trebui corelată cu obiectivele 
de interes public ale planului sau proiectului. Aceasta poate implica amplasări alternative, o 
amploare sau o concepere diferită a proiectului de dezvoltare, metode diferite de construcție 
sau procese și abordări alternative.  
 
Deși cerința privind căutarea unor alternative se încadrează în domeniul de aplicare al 
articolului 6 alineatul (4), în practică este util pentru dezvoltator să ia în considerare toate 
alternativele posibile, într-o etapă cât mai incipientă, în momentul planificării inițiale a 
proiectului de dezvoltare. Dacă în această etapă se descoperă o alternativă corespunzătoare 
care nu este susceptibilă să aibă un efect semnificativ asupra unui sit Natura 2000, proiectul 
poate fi aprobat imediat, fără a mai fi necesară o evaluare corespunzătoare. 
 
Cu toate acestea, în cazul în care proiectul a făcut obiectul unei evaluări corespunzătoare 
care a concluzionat că va exista un efect negativ asupra integrității sitului, ține de 
responsabilitatea autorității competente să stabilească dacă există soluții alternative. Trebuie 
analizate toate alternativele fezabile, în special performanța lor relativă privind obiectivele de 
conservare ale sitului Natura 2000 și integritatea acestuia. 
 
Soluțiile alternative alese vor trebui, de asemenea, să facă obiectul unei noi evaluări 
corespunzătoare în cazul în care sunt susceptibile să aibă un efect semnificativ asupra 
aceluiași sit sau a unui alt sit Natura 2000. În general, dacă alternativa este similară cu 
propunerea inițială, noua evaluare corespunzătoare poate să extragă numeroase informații 
necesare din prima evaluare corespunzătoare. 
 
 

 Motive cruciale de interes public major 
 
În lipsa unor soluții alternative sau dacă există soluții cu efecte și mai nefavorabile asupra 
obiectivelor de conservare sau a integrității sitului în cauză, autoritățile competente trebuie să 
examineze dacă există motive cruciale de interes public major care justifică autorizarea 
planului sau a proiectului în pofida faptului că acesta ar putea afecta în mod negativ 
integritatea unui sit Natura 2000. 
 
Conceptul de „motiv crucial de interes public major” nu este definit în directivă. Cu toate 
acestea, rezultă în mod clar din formularea articolului 6 alineatul (4) că, pentru ca un plan 
sau un proiect să fie autorizat în contextul articolului menționat, acesta trebuie să 
îndeplinească cumulativ cele trei condiții de mai jos: 

 trebuie să existe motive cruciale pentru realizarea planului sau a proiectului – „cruciale” 
înseamnă clar în acest context că proiectul este esențial pentru societate și nu doar 
dezirabil sau util; 

 planul sau proiectul trebuie să fie de interes major – cu alte cuvinte, trebuie să se 
demonstreze că punerea în aplicare a planului sau a proiectului este mai importantă 
decât îndeplinirea obiectivelor Directivelor privind păsările și habitatele. Este clar că nu 
este suficient orice tip de interes public de natură socială sau economică, mai ales privit 
în raport cu ponderea specifică a intereselor protejate de directivă. De asemenea, este 
rezonabil să se presupună că interesul public poate fi major numai dacă este un interes 
pe termen lung; interesele economice pe termen scurt sau alte interese care ar genera 
numai avantaje pe termen scurt nu ar fi suficiente pentru a contrabalansa interesele de 
conservare pe termen lung protejate de directivă; 
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 să fie de interes public – din formulare reiese în mod clar faptul că numai interesele de 
ordin public pot contrabalansa obiectivele de conservare prevăzute de directivă. Prin 
urmare, proiectele dezvoltate de organisme private pot fi luate în considerare numai în 
cazul în care sunt deservite și demonstrate aceste interese publice. 

 
Articolul 6 alineatul (4) al doilea paragraf menționează sănătatea umană, siguranța publică și 
consecințele benefice ca fiind de importanță majoră pentru mediu și ca exemple de astfel de 
motive cruciale de interes public major. Acesta face trimitere, de asemenea, la „alte motive 
cruciale de interes public major” cu caracter social sau economic.  
 
În cazul proiectelor de interes comun întreprinse în temeiul Regulamentului TEN-E, se 
consideră că acestea sunt de interes public din perspectiva politicii energetice și pot fi 
considerate de interes public major dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la 
articolul 6 alineatul (4).  
 
Ca punct de notat, condițiile de interes public major sunt și mai stricte atunci când este vorba 
despre realizarea unui plan sau a unui proiect care ar putea afecta în mod negativ 
integritatea unui sit Natura 2000 care adăpostește tipuri de habitat și/sau specii prioritare, în 
cazul în care tipurile de habitat și/sau speciile respective sunt afectate.  
 
O derogare poate fi justificată numai dacă motivele cruciale de interes public major vizează: 

- sănătatea umană și siguranța publică sau 
- au consecințe benefice de importanță majoră pentru mediu sau 
- din alte motive cruciale, în cazul în care Comisia și-a furnizat avizul înainte de 

aprobarea planului sau a proiectului. 
 

 
 
 
 

 Măsuri compensatorii 
 
Dacă sunt îndeplinite condițiile de mai sus, autoritățile trebuie să se asigure, de asemenea, 
că măsurile compensatorii sunt adoptate și puse în aplicare înainte de începerea proiectului. 
Prin urmare, măsurile compensatorii constituie „ultima alternativă” și sunt utilizate numai în 
cazul în care s-a luat decizia de a continua un plan sau un proiect deoarece nu există 
alternative, iar proiectul a fost considerat ca fiind necesar din motive cruciale de interes 
public major în condițiile descrise mai sus. 
 
Măsurile compensatorii prevăzute la articolul 6 alineatul (4) diferă în mod clar de măsurile de 
atenuare menționate la articolul 6 alineatul (3). Măsurile de atenuare sunt măsuri care 
vizează să minimizeze sau chiar să anuleze impacturile negative asupra unui sit pe care 
punerea în aplicare a unui plan sau proiect le-ar putea genera.  
 
Pe de altă parte, măsurile compensatorii sunt, în sens strict, independente de proiect. 
Acestea sunt menite să compenseze efectele negative ale planului sau ale proiectului (după 
introducerea tuturor măsurilor de atenuare posibile în cadrul planului sau al proiectului 
respectiv), astfel încât coerența ecologică globală a rețelei Natura 2000 să fie menținută. 
Măsurile compensatorii trebuie să poată compensa pe deplin daunele aduse sitului, precum 
și habitatelor și speciilor protejate de legislația UE prezente și trebuie să fie suficiente pentru 
a asigura protejarea coerenței globale a rețelei Natura 2000. 
 
Pentru a asigura protecția coerenței globale a rețelei Natura 2000, măsurile compensatorii 
propuse pentru un plan sau un proiect trebuie, în special: 
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 să contribuie la conservarea tipurilor de habitat și a speciilor afectate din regiunea 
biogeografică în cauză sau din aceeași arie, rută de migrație sau zonă de iernat a 
speciilor din statul membru vizat; 

 să ofere funcții comparabile cu cele care au justificat selectarea sitului inițial, în special în 
ceea ce privește distribuția geografică adecvată; 

 să completeze sarcinile normale în temeiul directivei, și anume, acestea nu pot substitui 
angajamentele existente, cum ar fi punerea în aplicare a planurilor de gestionare pentru 
rețeaua Natura 2000. 

 
În conformitate cu orientările existente ale Comisiei34, măsurile compensatorii în temeiul 
articolului 6 alineatul (4) pot consta într-unul sau mai multe dintre următoarele elemente: 
- recrearea unui habitat comparabil sau îmbunătățirea biologică a unui habitat cu calitate 

insuficientă din cadrul unui sit desemnat existent, cu condiția ca această măsură să nu 
se limiteze la realizarea obiectivelor de conservare ale sitului; 

- adăugarea la rețeaua Natura 2000 a unui nou sit comparabil sau de o calitate și stare 
mai bună decât situl inițial; 

- recrearea unui habitat comparabil sau îmbunătățirea biologică a unui habitat cu calitate 
insuficientă din afara unui sit desemnat, care să fie inclus ulterior în rețeaua Natura 
2000. 

 
Tipurile de habitat și speciile afectate în mod negativ trebuie cel puțin să fie compensate în 
proporții comparabile. Având în vedere însă riscurile ridicate și incertitudinea științifică 
implicată în încercarea de recreare sau refacere a habitatelor cu calitate insuficientă, se 
recomandă cu fermitate utilizarea unor rapoarte mult mai mari decât 1:1, cu scopul de a se 
asigura că măsurile respective oferă cu adevărat compensarea necesară. 
 
Este considerată o bună practică adoptarea de măsuri compensatorii cât mai aproape de 
zona afectată pentru a spori la maximum posibilitățile de protejare a coerenței globale a 
rețelei Natura 2000. Prin urmare, opțiunea preferată este localizarea măsurilor compensatorii 
în interiorul sitului Natura 2000 în cauză sau în apropierea acestuia, într-un loc în care există 
condiții potrivite pentru ca măsurile să aibă succes. Totuși, acest lucru nu este întotdeauna 
posibil. Este necesar să se stabilească o serie de priorități care să se aplice la căutarea 
amplasărilor care să îndeplinească cerințele Directivei privind habitatele. În aceste 
circumstanțe, posibilitatea succesului pe termen lung este cel mai bine evaluată prin studii 
sau tendințe științifice examinate inter pares. 
 
Statele membre ar trebui să fie deosebit de atente atunci când efectele negative ale unui 
plan sau proiect survin în habitate naturale rare sau în habitate naturale care au nevoie de o 
perioadă lungă de timp pentru a oferi aceeași funcționalitate ecologică. În cazul anumitor 
habitate și specii, va fi practic imposibilă compensarea pierderilor într-un interval de timp 
rezonabil, deoarece dezvoltarea acestora ar putea dura decenii întregi sau ar putea fi 
imposibilă din punct de vedere tehnic. 
 
Ca ultim punct, măsurile compensatorii trebuie să fie în vigoare și pe deplin funcționale 
înainte de începerea derulării planului sau a proiectului. Acest lucru contribuie la amortizarea 
efectelor negative ale proiectului asupra speciilor și habitatelor, oferindu-le locuri alternative 
adecvate în zona de compensare. Dacă acest lucru nu se poate realiza pe deplin, autoritățile 
competente ar trebui să impună compensații suplimentare pentru pierderile intermediare 
care ar surveni între timp. 
 
Informațiile privind măsurile compensatorii ar trebui transmise Comisiei înainte de a fi puse în 
aplicare și înainte de realizarea planului sau a proiectului în cauză. Prin urmare, se 

                                                           
34 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/new_guidance_art6_4_en.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/new_guidance_art6_4_en.pdf
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recomandă ca informațiile privind măsurile compensatorii să fie transmise Comisiei de îndată 
ce măsurile au fost adoptate în procesul de planificare, pentru a-i permite Comisiei să 
evalueze dacă dispozițiile directivei sunt aplicate corect. 
 
 
 
 

8. INFRASTRUCTURILE DE TRANSPORT AL 

ENERGIEI ÎN MEDIUL MARIN 

 

 

Prezenta secțiune a documentului se referă la impacturile legate de instalarea, exploatarea 

și dezafectarea infrastructurilor de transport al energiei în mediul marin, precum și de 

racordarea acestor infrastructuri la rețeaua terestră în zonele intertidale. Principalele 

componente ale acestor infrastructuri sunt cablurile și conductele submarine. Prezentul 

document nu analizează impacturile stațiilor electrice offshore și ale terminalelor GNL, nici 

transportul pe cale maritimă de petrol și gaze sau infrastructura conexă, cum ar fi instalațiile 

portuare, și nici platformele de exploatare offshore. Sunt disponibile informații cu privire la 

potențialele efecte asupra mediului asociate acestor activități și infrastructuri; ar trebui 

remarcat faptul că aceste efecte pot fi semnificative, de exemplu mareele negre și impactul 

asupra habitatelor și a speciilor marine Natura 2000. De asemenea, diverse alte surse 

furnizează orientări relevante în materie, inclusiv Comisia Europeană, Convenția privind 

protecția mediului marin al Atlanticului de Nord-Est (OSPAR), Convenția privind protecția mediului 

marin din zona Mării Baltice (HELCOM) și 

Organizația Maritimă Internațională - OMI privind posibile măsuri de atenuare35.  

 

Impactul de mediu al transportului maritim de energie în Europa, corelat cu industria offshore 

a petrolului și a gazelor, a făcut obiectul unor studii aprofundate de peste 50 de ani. Pe 

parcursul acestei perioade, învățămintele desprinse, noile tehnologii, precum și mai buna 

înțelegere a impacturilor au avut ca rezultat un corpus semnificativ de informații privind 

modalitatea de a evita și/sau a reduce impacturile potențiale. Aceste informații sunt relevante 

nu numai pentru industria petrolului și a gazelor, ci și pentru tehnologiile energetice marine 

mai moderne, cum ar fi parcurile eoliene offshore, turbinele submarine și potențialele 

infrastructuri viitoare legate de captarea și stocarea dioxidului de carbon (CSC). Prezenta 

secțiune descrie oportunitățile și abordările privind atenuarea efectelor, bazate pe bunele 

practici utilizate în UE și în afara acesteia; cititorul este, de asemenea, îndemnat să consulte 

alte surse de informații referitoare la acest subiect. 

                                                           

35 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf; 

http://ec.europa.eu/news/energy/101013_en.htm; http://qsr2010.ospar.org/en/ch07_01.html 

http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=00210305000000_000000_000000 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf
http://ec.europa.eu/news/energy/101013_en.htm
http://qsr2010.ospar.org/en/ch07_01.html
http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=00210305000000_000000_000000
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8.1. O imagine de ansamblu a infrastructurilor energetice actuale în apele 
marine ale UE 

 

Întrucât, la scară mondială, sursele de energie, cum ar fi petrolul, gazele, cărbunele și chiar 

unele surse regenerabile de energie, în comparație cu locurile în care se înregistrează cea 

mai mare cerere de energie, sunt distribuite în mod neuniform, transportul de energie, sub 

toate formele sale, este considerabil în întreaga lume. O parte semnificativă a infrastructurilor 

care au fost construite pentru a transmite materialele necesare se află în mediul marin. În 

Europa, aceste infrastructuri sunt situate nu numai în apele relativ mici ale platformei 

continentale, ale Mării Baltice, ale Mării Irlandei și ale Mării Nordului, ci și în apele mai adânci 

ale Mării Mediterane, ale Canalului norvegian și ale regiunilor atlantice situate la nordul și la 

vestul Insulelor britanice.  

 

Cablurile și conductele furnizează infrastructura principală, însă există, de asemenea, 

potențiale noi utilizări ale conductelor existente, de exemplu în cadrul operațiunilor CSC.  

 

8.1.1. Petrol și gaze 

 

De aproape 50 de ani, petrolul și gazele naturale reprezintă elementul fundamental al 

industriei energetice offshore în apele europene, începând cu descoperirea, în anii ’60, a 

câmpurilor petroliere Brent și Forties în Marea Nordului. Conductele de diverse dimensiuni, 

construite cu materiale diferite, furnizează infrastructura esențială pentru transportul fluidelor 

utilizate în producția de petrol și gaze (tabelul 2). Printre echipamentele auxiliare care 

alcătuiesc această infrastructură se numără saltelele din beton care fixează liniile de flux pe 

fundul mării și încrucișările care pot fi construite cu ajutorul saltelelor, al sacilor umpluți cu 

mortar de ciment și al structurilor din beton cu anrocament de protecție. De exemplu, se 

estimează că 35 000-45 000 de saltele din beton și peste 45 000 km de conducte și cabluri 

au fost plasate pe infrastructura submarină de petrol și gaze și în jurul acesteia în sectorul 

britanic al Mării Nordului (Oil & Gas UK, 2013). 

 

Tabelul 2. Clasificarea de nivel înalt a conductelor exploatate în Marea Nordului (figura 1 din 

partea Oil & Gas UK, 2013) 

  

Descrierea 
conductei  

Dimensiuni tipice Utilizări  Materiale de 
construcție 
primare 

Învelișuri 
suplimentare 

Conducte Diametru de până Infrastructuri Oțel nealiat Învelișuri de 
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principale la 44 de țoli, 
lungime de până 
la 840 km 

majore pentru 
exportul de petrol 
și gaze 

protecție 
anticorozivă și 
lest de beton 

Conducte rigide 
de injecție și 
extracție 

Diametru de până 
la 16 țoli, lungime 
de maximum 50 
km  

Conducte 
colectoare de 
legătură 

Oțel nealiat sau 
aliaj cu 
caracteristici 
tehnice ridicate 

Învelișuri 
polimerice 
anticorozive 

Conductă flexibilă 
de injecție și 
extracție 

Diametru de până 
la 16 țoli, lungime 
de până la 10 km 

Conducte 
colectoare de 
legătură 

Carcasă din aliaje 
cu caracteristici 
tehnice ridicate și 
straturi 
polimerice; 
Fitinguri din aliaj 

Învelișuri 
polimerice 
externe 

Cabluri ombilicale Diametru cuprins 
între 2 și 8 țoli, 
lungime de până 
la 50 km 

Distribuție 
chimică, 
hidraulică și de 
comunicații 

Tuburi din 
polimeri 
termoplastici sau 
din oțel înalt aliat; 
armătură din 
sârmă 

Învelișuri 
polimerice 
externe 

Cabluri electrice Diametru cuprins 
între 2 și 4 țoli; 
lungime de până 
la 300 km 

Distribuția 
energiei între 
câmpuri și în 
cadrul câmpurilor 

Nuclee de cupru 
cu armătură din 
sârmă 

Învelișuri 
polimerice 
externe 

 

Conductele de petrol și gaze sunt prezente în toate mările regionale ale Europei. În Marea 

Mediterană, trei conducte transportă gaze direct din Africa de Nord către Spania și Italia. 

Conductele și cablurile aferente marilor instalații de petrol și gaze din partea nordică a Mării 

Nordului, cele aferente instalațiilor de gaze din partea sudică a Mării Nordului, precum și cele 

aferente puțurilor de extracție din Marea Irlandei, Marea Celtică, Golful Biscaya și Golful 

Cadiz fac, de asemenea, parte din infrastructura de transport (OSPAR, 2010).  

Cablurile submarine aferente instalațiilor petroliere și gaziere offshore reprezintă o altă 

componentă a acestei infrastructuri. Pentru transportul curentului alternativ sunt utilizate 

patru tipuri diferite de cabluri: cabluri izolate cu ulei electroizolant cu un singur conductor sau 

cu trei conductoare și cabluri izolate cu polietilenă cu un singur conductor sau cu trei 

conductoare. Odată cu dezvoltarea sectorului în decursul ultimilor 50 de ani, a crescut nu 

numai numărul cablurilor, ci și complexitatea lor tehnică, astfel încât unele instalații offshore, 

cum ar fi unitățile plutitoare de stocare și descărcare a producției (FPSO), pot fi alimentate cu 

energie de la unități situate pe uscat, prin cabluri submarine.  

 

8.1.2. Instalații offshore de energie eoliană, energie a valurilor și energie maremotrică 

În ultimele două decenii, dezvoltarea industriei europene a energiei din surse regenerabile s-

a extins și la mediul marin. Inițial, un număr mic de turbine eoliene au fost construite în 

apropierea țărmului în Marea Nordului și în Marea Baltică, având capacități de generare de 

mai puțin de 1 MW. Dimensiunea turbinelor și amploarea proiectelor au crescut, iar 

schimbările tehnologice și economice în domeniul energiei eoliene offshore au facilitat 

construcția unor instalații în ape mai adânci, uneori la o distanță de peste 20 km de țărm. 
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Majoritatea capacității actuale a parcurilor eoliene offshore din Europa se află în Marea 

Nordului (figura 10, tabelul 3)36. Cel mai mare dintre acestea, parcul „London Array”, situat în 

estuarul Tamisei exterioare (175 de turbine cu o capacitate combinată de 630 MW), este cel 

mai mare parc eolian offshore din lume la momentul de față. 

 

Figura 10: 

 

 

Tabelul 3. Capacitatea instalată de energie eoliană offshore în Europa la sfârșitul anului 

2016 (Wind Europe, 2016)  

ȚARA BE DE DK ES FI IE NL NO SE UK TOTAL 

Nr. de 
parcuri 

6 18  13 1 2  1 6  1  5  28 81 

Nr. de 
turbine 
conectate 

182 947 517  1 11 7 365 1 86 1 472 3 589 

Capacitatea 
instalată  

712 M
W 

4 108 
MW 

1 271 
MW 

5 MW 32 
MW 

25 M
W 

1 118 
MW 

2 MW 202 M
W 

5 156 
MW 

12 631 M
W 

 

 

Infrastructurile de transport al energiei de la parcurile eoliene offshore includ cablurile 

submarine pentru transportul energiei cu cămine de acostare și de tranziție. Întrucât numărul 

și dimensiunea acestor instalații a crescut, s-a înregistrat o creștere corespunzătoare a 

densității rețelelor de cabluri în apropierea țărmului, precum și a cablurilor de înaltă tensiune 

de export și a celor colectoare/de interconexiune de medie tensiune. De exemplu, parcul 

                                                           
36 https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Offshore-Statistics-2016.pdf 

Capacitate instalată – pondere 
cumulativă pe țări (MW) 

Regatul Unit are cea mai mare 
capacitate instalată de energie 
eoliană offshore în Europa, și 
anume echivalentul a 40,8 % din 
totalul instalațiilor. Germania se 
află pe locul doi, cu 32,5 %. În 
pofida faptului că nu s-a instalat o 
capacitate suplimentară în 2016, 
Danemarca rămâne pe locul trei, cu 
10,1 %, iar Țările de Jos (8,8 %) 
devansează Belgia (5,6 %), ocupând 
locul patru în Europa. 
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eolian offshore „Horns Rev 2” are 70 km de cabluri de interconexiune de medie tensiune37 

(figura 11), iar în parcul eolian offshore „London Array” au fost pozate peste 200 km de 

cabluri de interconexiune de medie tensiune. Se utilizează atât cabluri de curent alternativ 

(CA), cât și cabluri de curent electric direct de înaltă tensiune (HVDC), în funcție de cerințele 

în materie de transport și de considerentele legate de costuri.  

 

 

Figura 11: Cabluri de interconexiune de medie tensiune în parcul eolian offshore „Horns Rev 

2” 

 

                                  

 

În comparație cu sectorul energiei eoliene offshore, tehnologia necesară pentru a converti 

energia valurilor și energia maremotrică se află într-un stadiu relativ incipient de dezvoltare 

comercială. Totuși, s-a ajuns la un punct în care se utilizează prototipuri de dispozitive la 

scară largă, care, în unele cazuri, alimentează rețeaua cu energie. Printre aceste prototipuri 

se numără dispozitivele flotante, semisubmersibile și fixate pe fundul mării prin ancorare, prin 

fundații cu un singur pilon sau fundații gravitaționale38. În statele membre ale UE sunt 

disponibile zone de dezvoltare specifice, inclusiv instalații de testare, infrastructuri ale rețelei 

                                                           
37 http://www.4coffshore.com/windfarms/horns-rev-2-denmark-dk10.html  
38 http://si-ocean.eu/en/upload/docs/WP3/Technology%20Status%20Report_FV.pdf 

http://www.4coffshore.com/windfarms/horns-rev-2-denmark-dk10.html
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și runde de acordare a licențelor, pentru dezvoltatorii de proiecte din Irlanda, Danemarca, 

Regatul Unit, Portugalia, Finlanda, Spania, Franța și Italia. La sfârșitul anului 201639, 

capacitatea instalată în Europa era de peste 14 MW , majoritatea aflându-se în apele 

britanice. European Marine Energy Centre (Centrul european de energie marină - EMEC) din 

Orkney furnizează prima instalație de testare și de acreditare la scală completă, conectată la 

rețea, care funcționează în condiții marine reale, iar proiectul „Wave Hub”, situat în largul 

coastei nordice a Cornwall-ului, furnizează infrastructuri offshore partajate pentru 

demonstrarea unei serii de dispozitive ce exploatează energia valurilor și pentru testarea 

acestora.  

 

Infrastructura de transport necesară pentru dispozitivele ce exploatează energia valurilor și a 

curenților este, probabil, similară cu cea utilizată pentru transportul CA pentru instalațiile 

eoliene offshore, chiar dacă, în viitor, pot fi, de asemenea, avute în vedere cablurile HVDC. 

Dat fiind că aceste infrastructuri trebuie să fie plasate în medii mai energetice, inclusiv pe 

funduri marine pietroase, erodate de curenți, poate fi totuși necesar să se recurgă la instalații 

de acostare mai sofisticate. În această fază de dezvoltare, instalațiile de producere a 

energiei sunt situate în apropierea țărmului, având mai puține cerințe în materie de 

infrastructuri de cablu și de stații electrice, în comparație cu sectorul energiei eoliene 

offshore, care este mai matur.  

 

 

8.1.3. Captarea și stocarea dioxidului de carbon (CSC) 

 

Captarea de CO2 provenind din arderea combustibililor fosili, precum și transportul și 

stocarea acestuia în formațiunile geologice situate în subsolul marin reprezintă o evoluție 

relativ recentă a sectorului energetic. Acest proces poate să presupună transportul de CO2 în 

conducte de la instalațiile terestre la rezervoarele de stocare aflate în larg, precum și de la 

instalațiile offshore de producere a energiei către țărm, în vederea prelucrării, iar apoi din 

nou către instalațiile offshore, în vederea stocării. Experiența relevantă de până acum în 

mediul marin cuprinde recuperarea secundară a petrolului (EOR) (la zăcămintele norvegiene 

de gaze „Sleipner West”, situate în partea nordică a Mării Nordului) și captarea și stocarea 

de CO2 de la zăcămintele de gaze „Sohvit”, dioxidul de carbon fiind transportat printr-o 

conductă de 152 km înapoi către zăcămintele de gaze pentru a fi injectat într-un acvifer salin 

offshore situat la adâncime40. CO2 este comprimat până când atinge faza sa densă (și 

anume, faza lichidă sau supercritică) pentru a eficientiza fluxul.  

 

8.1.4. Rețele de transport 

 

                                                           
39 https://ec.europa.eu/jrc/en/news/jrc-ocean-energy-status-report-2016-edition 
 
40 http://sequestration.mit.edu/tools/projects/index.html 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/jrc-ocean-energy-status-report-2016-edition
http://sequestration.mit.edu/tools/projects/index.html
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Mai multe interconexiuni HVDC de dimensiune medie și mare traversează Marea Baltică. 

Printre acestea se numără conexiunile dintre Finlanda și Suedia, Suedia și Polonia, 

Danemarca și Germania, Suedia și Germania. Cablul NorNed situat în Marea Nordului, 

având o lungime de 580 km, care conectează rețelele electrice ale Norvegiei și ale Țărilor de 

Jos, este cel mai lung cablu submarin de înaltă tensiune din lume. În momentul de față există 

un singur traseu pentru transportul energiei între țările din sudul și estul Mediteranei și 

statele membre ale UE, și anume între Maroc și Spania, dar există planuri pentru crearea 

altor proiecte, de exemplu între Tunisia și Italia (acesta fiind operațional începând din 2017). 

Alte exemple în acest sens sunt conexiunile submarine între Italia și Grecia, Corsica și Italia, 

precum și între Sardinia și Italia continentală. 

 

8.1.5. Perspective pentru viitor 

 

În viitor, infrastructurile de transport al energiei în mările care înconjoară Europa vor 

presupune operațiuni de întreținere, modernizare în vederea extinderii, precum și, în unele 

cazuri, operațiuni de dezafectare. Acest lucru va fi necesar pentru a valorifica la maximum 

resursele existente, în vederea gestionării unei capacității de producție sporite (pentru 

producția de energie din surse regenerabile offshore) și a exploatării unor tehnologii mai 

moderne de producție a energiei marine. Modificările sunt, de asemenea, determinate de 

aspecte strategice, cum ar fi necesitatea de a îmbunătăți securitatea energetică, optimizarea 

sistemului și costurile de transport.  

 

Marea Nordului oferă o ocazie unică pentru furnizarea unei cantități substanțiale de energie 

din surse autohtone, cu emisii reduse de dioxid de carbon, energie produsă în apropierea 

unei regiuni din Europa în care se generează o mare parte a PIB-ului european. Până în 

2030, se estimează că această nouă energie va proveni în principal din producția de energie 

eoliană offshore. Comerțul cu energie electrică și integrarea pieței oferă, de asemenea, un 

potențial semnificativ și ar soluționa diferențele structurale de preț la energia electrică (angro) 

dintre piețele din regiune (prețurile practicate în Regatul Unit fiind semnificativ mai mari față 

de cele practicate pe continent). Marea Nordului este, de asemenea, mediul propice pentru 

demonstrarea și utilizarea la scară largă a noilor tehnologii cu emisii reduse de dioxid de 

carbon, cum ar fi CSC, energia produsă de valuri și energia maremotrică, precum și stocarea 

energiei offshore. 

 

Îmbunătățirea interconectivității și dezvoltarea coordonată a unei rețele offshore vor fi 

esențiale pentru valorificarea acestui potențial. Un sistem integrat de resurse energetice în 

mările septentrionale va stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă înalt 

calificate în regiune. Dezvoltarea unui astfel de sistem ar reprezenta un avantaj pentru toate 

statele, având în vedere numeroasele complementarități între profilurile energetice ale 

statelor. 
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Infrastructurile marine existente transportă cantități mari de petrol și gaze în întreaga Europă 

și în afara acesteia. Această tendință nu numai că va continua, ci se va accentua, probabil, 

pe măsură ce producția devine viabilă la distanțe tot mai îndepărtate de coastă și se fac noi 

descoperiri, cum ar fi zăcămintele de hidrocarburi din bazinul Levant situat în estul Mării 

Mediterane. S-au formulat propuneri de infrastructuri pentru transportul de gaze din Rusia, 

Regiunea Caspică, Orientul Mijlociu, estul Mediteranei și Africa de Nord către Uniunea 

Europeană. Mai multe dintre aceste propuneri ar urma să includă tronsoane de conducte 

submarine în Marea Neagră, Marea Mediterană și Marea Adriatică.  

 

Necesitățile în materie de infrastructură pentru CSC în Europa nu sunt clare; este dificil de 

prezis care vor fi cerințele viitoare în ceea ce privește conductele, deși unele propuneri au 

ajuns în etapa de consultare publică.  

 

O altă necesitate previzibilă vizează infrastructurile care vor trebui să integreze o cantitate 

crescândă de energie produsă offshore pornind de la surse regenerabile. Dezvoltarea 

eventuală a acestui sector va impune creșterea aferentă a cantității de cabluri destinate 

transportului de energie electrică între siturile de producere și rețelele terestre, precum și 

consolidarea rețelelor terestre. Asociația europeană pentru energie eoliană (denumită în 

prezent „Wind Europe”) estimează că până în anul 2020 se va înregistra o capacitate 

instalată de 24,6 GW. Până în 2030, capacitatea energiei eoliene offshore ar putea atinge 

150 GW, ceea ce ar corespunde procentului de circa 14 % din cererea prevăzută de energie 

electrică în UE41. Pe termen mediu, acest sector industrial estimează că Marea Nordului va 

continua să fie principala regiune pentru instalațiile offshore, chiar dacă Oceanul Atlantic și 

Marea Baltică vor contribui la atragerea unor proiecte de dezvoltare importante.  

 

În comparație cu energia eoliană offshore, producerea la scară comercială a energiei 

electrice pornind de la energia valurilor și cea maremotrică se află într-un stadiu mai puțin 

avansat. Se estimează că acest sector va genera 120 MW în Regatul Unit42 până în 2020, în 

timp ce planul guvernului spaniol privind energia regenerabilă își propune să atingă o rată de 

instalare anuală a energiei marine de 20-25 MW în intervalul 2016-2020. Cele mai mari 

companii europene de utilități analizează implementarea unor proiecte estimate de 2 GW.  

 

O rețea offshore buclată, care să conecteze clusterele de parcuri eoliene offshore la 

platforme, pe care să le conecteze apoi la interconexiuni, ar aduce avantaje semnificative în 

materie de bunăstare, în comparație cu practicile tradiționale care constau în conectarea 

radială a fiecărui parc eolian la țărm. Aceste avantaje ar presupune, de asemenea, o 

reducere semnificativă a lungimii totale a cablurilor submarine; astfel, grație regrupării 

cablurilor în fascicule până la țărm, zona costieră fragilă și valoroasă ar urma să fie 

traversată mai rar. Atât Inițiativa pentru o rețea offshore a țărilor cu deschidere la mările 

septentrionale (NSCOGI), înființată în 2009, la care participă nouă state membre ale UE și 

                                                           
41 https://windeurope.org/about-wind/reports/wind-energy-in-europe-scenarios-for-2030/ 
42 http://www.renewableuk.com/en/renewable-energy/wave-and-tidal/  

https://windeurope.org/about-wind/reports/wind-energy-in-europe-scenarios-for-2030/
http://www.renewableuk.com/en/renewable-energy/wave-and-tidal/
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Norvegia, cât și Comisia efectuează cercetări privind modele de rețea pentru evoluția 

potențială a unei rețele offshore, inclusiv prin proiectul „NorthSeaGrid”43 și printr-un studiu 

privind avantajele oferite de o rețea offshore buclată44. În Marea Mediterană, MEDRING 

promovează interconexiuni între sistemele electroenergetice ale Bazinului Mediteraneean. 

Aceasta include planuri pentru mai multe linii de interconexiune menite să furnizeze regiunii 

nordice energie electrică din surse regenerabile provenind din potențialul semnificativ de 

energie eoliană și solară din sudul Mediteranei45.  

 

Dat fiind că s-a recunoscut necesitatea de a spori capacitatea rețelei, au fost propuse 

diverse proiecte de infrastructură. Printre acestea se numără conectarea cablurilor electrice 

submarine vizând îmbunătățirea conexiunilor dintre statele cu ieșire la mare. Norvegia și 

Regatul Unit proiectează o linie de interconexiune de 700 km până în 2020, iar în 2018 se 

preconizează racordarea unei linii de interconexiune între Germania și Norvegia. Se 

preconizează, de asemenea, o serie de proiecte menite să îmbunătățească nivelul de 

interconectare dintre Regatul Unit și Irlanda și restul continentului. Sunt avute în vedere, de 

asemenea, diferite opțiuni de proiecte de rețea offshore care să încorporeze energia 

electrică provenind din parcurile eoliene offshore. Proiectul „North Sea Grid” a identificat 16 

proiecte de interconectare în curs de pregătire, unele dintre acestea având potențialul de a 

evolua pentru a deveni o rețea în Marea Nordului46.  

  

Printre coridoarele și domeniile prioritare privind infrastructura energetică enumerate în 

anexa I la Regulamentul TEN-E47 se numără Rețeaua offshore a țărilor cu deschidere la 

mările septentrionale (NSOG), care este un coridor prioritar al energiei electrice, și Planul de 

interconectare a pieței energiei din zona baltică, acesta fiind un coridor prioritar al gazelor 

naturale. Domeniile tematice prioritare identificate în TEN-E, care sunt cele mai relevante 

pentru infrastructurile energetice marine, integrează excedentul de energie eoliană generată 

în Marea Nordului și în Marea Baltică și în zonele dimprejurul acestor două mări, precum și 

infrastructurile pentru o rețea transfrontalieră de dioxid de carbon.  

 

În cele din urmă, ar trebui remarcat faptul că dezafectarea infrastructurilor energetice devine, 

de asemenea, un aspect relevant. În Marea Nordului, acest proces se află în desfășurare 

încă din anii ’90, pe măsură ce sistemele ajung la sfârșitul duratei lor de viață economică.  

 

 

8.2. Rețeaua NATURA 2000 în mediul marin  

 

                                                           
43 http://northseagrid.info/project-description 
44 http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/studies/doc/2014_nsog_report.pdf 
45 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/itre/dv/160/160620/16062011_study_pe457373_en.pdf 
46 http://e3g.org/showcase/North-Seas-Grid 
47 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:115:0039:0075:RO:PDF 
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Până în decembrie 2014, au fost instituite peste 3 000 de situri marine Natura 2000, pe o 

suprafață de peste 300 000 km2, și anume echivalentul a puțin peste 5 % din suprafața 

mărilor europene. Suprafața acoperită variază în funcție de distanța față de țărm, majoritatea 

siturilor aflându-se în apropierea coastei. De exemplu, siturile marine Natura 2000 acoperă 

33 % din mările europene, fiind situate la o distanță de 0-1 mile marine de coastă, însă 

numai 2 % sunt situate la o distanță cuprinsă între 12 mile marine și limitele zonei economice 

exclusive. În ultimii ani, s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește instituirea 

de situri, iar eforturile depuse de statele membre în acest sens continuă. Cu toate acestea, 

potrivit evaluării pentru perioada 2007-2012, efectuată în temeiul articolului 17 din Directiva 

privind habitatele, doar 9 % din habitatele marine și 7 % din speciile marine se află într-un 

stadiu de conservare corespunzător, în timp ce 64 % din evaluările aferente speciilor marine 

și aproximativ 25 % din evaluările aferente habitatelor marine au fost clasificate în categoria 

„necunoscut”48.  

 

Cerințele generale specificate în Directiva privind habitatele și în Directiva privind păsările, 

inclusiv instituirea și gestionarea rețelei Natura 2000, sunt descrise în secțiunea 2 din 

prezentul document. Această secțiune evidențiază și aprofundează aspecte care sunt 

deosebit de relevante pentru planificarea sau implementarea noilor planuri și proiecte de 

infrastructură energetică în mediul marin, inclusiv legăturile cu Directiva-cadru „Strategia 

pentru mediul marin”.  

 

 

8.2.1. Protecția mediului, a habitatelor și a speciilor marine 

 

Directiva privind habitatele enumeră, în anexa I, circa 230 de habitate pentru care este 

necesar să se desemneze situri protejate și să se adopte alte măsuri pentru ca aceste 

habitate să atingă un stadiu corespunzător de conservare. Zece dintre aceste habitate sunt 

considerate a fi „marine”, în scopul raportării; 

 

 1 110 bancuri de nisip acoperite în permanență de apă marină puțin adâncă 

 1 120 de straturi cu Posidonia  

 1 130 de estuare 

 1 140 de terase mlăștinoase și terase nisipoase neacoperite de apă la reflux 

 1 150 de lagune de coastă 

 1 160 de fiorduri largi și puțin adânci și golfuri 

 1 170 de recife 

 1 180 de „coloane” marine provocate de scurgerile de gaze 

 1 650 de golfuri mici înguste din Baltica boreală 

 8 330 de peșteri marine scufundate complet sau parțial. 
 

                                                           
48 http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm 
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Unele dintre aceste habitate sunt costiere, în timp ce altele sunt prezente atât în ape de mică 
adâncime, cât și în apele mai adânci din larg49. Peșterile marine scufundate complet sau 
parțial sunt, probabil, tipul de habitat care va coincide cel mai puțin cu amplasamentele 
infrastructurilor energetice marine, însă toate celelalte tipuri de habitat s-ar putea suprapune 
acestor infrastructuri și ar putea fi sensibile la activități legate de construirea, întreținerea și 
dezafectarea infrastructurilor energetice marine.  
 
Directiva privind habitatele și Directiva privind păsările prevăd, de asemenea, introducerea 
unor măsuri de protecție pentru anumite specii marine, în mare parte pentru speciile extrem de 
mobile. În cazul Directivei privind habitatele, speciile vizate sunt cetaceele, focile, reptilele, 
peștii, nevertebratele și plantele enumerate în anexele II sau IV. Directiva privind păsările 
stabilește un sistem general de protecție pentru toate speciile de păsări sălbatice care se 
găsesc în mod natural în UE, inclusiv păsările marine. 
 
Dezvoltatorii și planificatorii de proiecte trebuie să evalueze vulnerabilitatea și impacturile 
potențiale ale infrastructurilor energetice marine asupra acestor habitate și specii marine, 
atât în interiorul, cât și în afara siturilor Natura 2000.  
 
În cazul în care se consideră că activitatea vizată nu reprezintă un plan sau un proiect în 

sensul articolului 6 alineatul (3), statele membre trebuie să se asigure totuși că speciile și 

habitatele pentru care a fost desemnat un sit nu se deteriorează, în conformitate cu articolul 

6 alineatul (2). În cazul în care activitățile sunt direct legate de gestionarea sitului sau sunt 

necesare acesteia [în conformitate cu articolul 6 alineatul (3)], poate să nu fie necesară o 

evaluare corespunzătoare. 

  

Articolul 12 din Directiva privind habitatele și articolul 5 din Directiva privind păsările impun 

statelor membre obligația de a proteja speciile de interes comunitar enumerate în anexa IV 

și, respectiv, toate speciile de păsări sălbatice în aria lor naturală de extindere din întreaga 

UE.  

 

Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin” a fost adoptată în iunie 2008. Această 

directivă instituie un cadru în care statele membre adoptă măsurile necesare pentru a obține 

sau a menține starea ecologică bună a mediului marin, cel mai târziu până în anul 2020 

[articolul 1 alineatul (1)]. Scopul principal al acestei directive este să protejeze și să conserve 

oceanele și mările europene și să prevină deteriorarea lor sau, dacă este posibil, să refacă 

starea acestora în zonele în care au fost afectate în mod negativ, precum și să prevină și să 

reducă impacturile asupra mediului marin [articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (b)]. În anexa I 

sunt enumerați unsprezece descriptori calitativi meniți să determine starea ecologică bună; 

mulți dintre aceștia pot fi influențați de instalarea, întreținerea și dezafectarea infrastructurilor 

energetice marine. Printre aceștia se numără descriptorul 1 (diversitatea biologică), 

descriptorul 6 (structura sedimentului marin), descriptorul 11 (introducerea de energie, 

inclusiv surse sonore submarine), descriptorul 7 (condițiile hidrografice), descriptorul 8 

(poluarea provocată de contaminanți) și descriptorul 10 (deșeurile marine).  

 

                                                           
49 Comisia Europeană (2013), Interpretation Manual of European Union Habitats (Manualul de interpretare a habitatelor din Uniunea 
Europeană). EUR 28 aprilie 2013. http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf
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Pentru evaluarea, determinarea și monitorizarea stării ecologice bune, sunt luate în 
considerare două mari categorii de habitate: habitatele predominante și habitatele speciale. 
Acestea din urmă se referă în special la cele recunoscute sau identificate în conformitate cu 
legislația Uniunii (de exemplu, în Directivele privind habitatele și păsările) sau în conformitate 
cu convențiile internaționale ca fiind habitate de interes special din punct de vedere științific 
sau al biodiversității. Suprapunerea cu habitatele marine enumerate în Directiva privind 
habitatele este prezentată în tabelul 4. Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin” nu se 
axează pe anumite specii precise, ci abordează mai degrabă toate elementele biodiversității 
marine. Toate speciile care fac obiectul Directivelor privind păsările și habitatele vor intra, 
așadar, în sfera de competență a Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin”, ca parte a 
unei evaluări a stării ecologice bune.  
 
Tabelul 4 Suprapunere potențială între tipurile de habitate marine prevăzute în Directiva-
cadru „Strategia pentru mediul marin” și în Directiva privind habitatele50 
 

Tipuri de habitate 
predominante de 
pe fundul mării 
pentru 
Directiva-cadru 
„Strategia pentru 
mediul marin”  

TIPURILE DE HABITATE ENUMERATE ÎN ANEXA 1 DIN DIRECTIVA PRIVIND HABITATELE, CARE SUNT 
CONSIDERATE „MARINE” ÎN SENSUL RAPORTĂRII PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 17 

1 110 
de bancuri 
de nisip 
acoperite 
în 
permanență 
de apă 
marină puțin 
adâncă 

1 120 
de 
straturi 
cu 
Posidon
ia 

1 130 
de 
estuare 

1 140 
de terase 
mlăștinoase 
și 
terase 
nisipoase 
ne 
acoperite 
de apă la 
reflux 

1 150 
de 
lagun
e 
de 
coastă 

1 160 
de fiorduri 
largi 
și puțin 
adânci și 
golfuri 

1 170 
de 
recife 

1 180 
de 
„coloane” 
marine 
provocate 
de 
scurgerile 
de gaze 

1 650 
de 
golfuri 
mici 
înguste 
din 
Baltica 
boreală 

8 330 
de 
peșteri 
marine 
scufund
ate 
complet 
sau 
parțial 

Roci și recife biogene 
din zona litorală 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste 
structuri 
pot 
apărea 
într-o 
varietate 
de 
tipuri de 
habitate 
predomi
nante 

  

Sedimente din zona 
litorală 
 

         

Roci și recife biogene 
din zona sublitorală cu 
ape de mică adâncime 

         

Sedimente grosiere din 
zona sublitorală cu ape 
de mică adâncime 

         

Nisipuri din zona 
sublitorală cu ape de 
mică adâncime 
 

         

Nămol din zona 
sublitorală cu ape de 
mică adâncime 
 

         

Sedimente mixte din 
zona sublitorală cu ape 
de mică adâncime 

         

Roci și recife biogene 
din zona sublitorală a 
platformei continentale 

         

Sedimente grosiere din 
zona sublitorală a 
platformei continentale 

         

Nisipuri din zona 
sublitorală a platformei 
continentale 
 

         

Nămol din zona 
sublitorală a platformei 
continentale 
 

         

Sedimente mixte din 
zona sublitorală a 
platformei continentale 

         

Roci și recife biogene          

                                                           
50 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/FAQ%20final%202012-07-27.pdf 
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din zona batială 
superioară 

Sedimente din zona 
batială superioară 
 

         

Roci și recife biogene 
din zona batială 
inferioară 

         

Sedimente din zona 
batială inferioară 
 

         

Roci și recife biogene 
din zona abisală 

         

Sedimente din zona 
abisală 

 

         

 

 

Estuarele (1 130) se încadrează, de regulă, în apele de tranziție menționate în Directiva-cadru privind apa și, prin urmare, pot să 

nu intre, în majoritatea cazurilor, în sfera de aplicare a Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin”. Lagunele de coastă 

(1 150) fac obiectul raportării privind habitatele marine dacă au o legătură permanentă cu marea. Habitatele costiere [de 

exemplu pășunile atlantice udate de apa mării (1 330) și pajiștile Spartina (1 320)] fac obiectul raportării privind habitatele 

terestre conform Directivei privind habitatele, însă pot figura la categoria „ape de coastă” prevăzută în Directiva-cadru privind 

apa și intră, deci, sub incidența Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin”. 

 

8.2.2. Măsuri de sprijin și surse utile de informații 

 

Uniunea Europeană și statele sale membre, precum și alte țări europene sunt părți 

contractante la diferite convenții și acorduri internaționale relevante în domeniul mediului. 

Aceste instrumente au contribuit la conturarea cadrului juridic pentru politica și legislația UE 

în materie de biodiversitate și, de asemenea, la definirea relației dintre UE și alte țări. 

Cadrele juridice la nivel european și național privind conservarea naturii și a biodiversității 

trebuie să ia pe deplin în considerare angajamentele asumate în temeiul respectivelor 

convenții și acorduri. Cele mai relevante dintre acestea pentru conservarea biodiversității în 

Europa în contextul infrastructurilor energetice marine sunt descrise mai jos.  

 

Convenția privind protecția mediului marin al Atlanticului de Nord-Est („Convenția 

OSPAR”) este un mecanism prin care cincisprezece țări de pe coastele și din bazinele 

hidrografice occidentale europene și Uniunea Europeană cooperează în vederea protejării 

mediului marin al Atlanticului de Nord-Est. Strategia privind diversitatea biologică și 

ecosistemele elaborată de OSPAR consideră că pozarea, întreținerea și dezafectarea 

cablurilor și a conductelor sunt unele dintre activitățile umane care pot afecta în mod negativ 

mediul marin. Impactul potențial al conductelor a fost evaluat de către Programul comun de 

evaluare și monitorizare (JAMP) elaborat de OSPAR ca parte a unei evaluări a amplorii, a 

contribuției și a impactului industriei petroliere și gaziere offshore (OSPAR, 2009a), în timp 

ce Comisia privind biodiversitatea din cadrul Convenției OSPAR a evaluat impacturile de 

mediu ale cablurilor submarine (OSPAR, 2009). OSPAR a produs, de asemenea, Orientări 

privind cele mai bune practici de mediu în ceea ce privește pozarea și exploatarea cablurilor, 

orientări în care se analizează și amploarea unor posibile măsuri de atenuare (OSPAR, 
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2012). Acordul de la Bonn51, organizația-soră a OSPAR, lucrează, de asemenea, la 

elaborarea unei abordări integrate a gestionării impactului deversărilor accidentale de petrol 

și alte substanțe periculoase în mediul marin. 

 

Convenția privind protecția mediului marin din zona Mării Baltice (HELCOM sau 

„Convenția de la Helsinki”) acoperă bazinul Mării Baltice și toate apele interioare din bazinele 

sale hidrografice. UE și toate țările care mărginesc Marea Baltică sunt părți contractante la 

convenție. Planul de acțiune pentru Marea Baltică (2007), elaborat sub egida HELCOM și 

adoptat de către toate statele costiere și de către UE, cuprinde un acord potrivit căruia părțile 

contractante vor întreprinde inițiativele necesare pentru prevenirea, reducerea sau 

compensarea, în măsura posibilului, a impacturilor negative semnificative asupra mediului 

provocate de orice instalație offshore, inclusiv de cablurile și conductele submarine. 

 

Părțile contractante la Convenția privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă 

a Mării Mediterane („Convenția de la Barcelona”) se angajează să „prevină, să reducă și să 

combată poluarea Mării Mediterane, precum și să protejeze și să îmbunătățească mediul 

marin din zona respectivă” [articolul 4 alineatul (1)]. Obligațiile care au o relevanță deosebită 

pentru infrastructurile energetice marine sunt cele referitoare la poluarea rezultată în urma 

explorării și exploatării platformei continentale, a fundului mării și a subsolului marin 

(„Protocolul privind activitățile în larg”), la gestionarea situațiilor de urgență legate de poluare 

și la monitorizare și au fost ratificate de UE. 

 

Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier 

(„Convenția Espoo”) promovează cooperarea internațională și participarea publicului în cazul 

în care se preconizează că impactul asupra mediului al unei activități planificate va fi de 

natură transfrontalieră. Oleoductele și gazoductele cu diametru mare se află pe lista 

activităților care pot să aibă un impact transfrontalier negativ semnificativ și care ar trebui să 

facă obiectul procedurii EIM prevăzută în convenția sus-menționată. 

 

Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice („Convenția 

de la Bonn”) are drept obiectiv conservarea speciilor migratoare în aria lor naturală de 

extindere. Mai multe acorduri semnate în cadrul acestei convenții sunt relevante pentru 

gestionarea conflictelor dintre speciile de animale migratoare și infrastructura energetică 

marină.  

 

Acordul privind conservarea cetaceelor mici din Marea Baltică, Atlanticul de Nord-Est, 

Marea Irlandei și Marea Nordului (ASCOBANS) are drept obiectiv coordonarea, în rândul 

celor zece părți semnatare, a măsurilor menite să reducă impactul negativ al capturilor 

accidentale, al pierderii habitatelor, al poluării marine și al perturbațiilor acustice. În 2009 a 

                                                           
51 https://www.bonnagreement.org/ 
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fost adoptată o rezoluție privind efectele negative ale zgomotului subacvatic asupra 

mamiferelor marine în timpul activităților de construcție offshore pentru producerea de 

energie din surse regenerabile, iar în 2006 a fost adoptată o rezoluție privind efectele 

negative ale sunetelor, ale navelor și ale altor forme de perturbații asupra cetaceelor mici. 

Ambele rezoluții sunt relevante pentru luarea în calcul a impactului potențial asociat 

infrastructurilor energetice marine.  

 

 Acordul privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană și din 

zona contiguă a Atlanticului (ACCOBAMS) este un cadru de cooperare pentru 

conservarea biodiversității marine în Marea Mediterană și în Marea Neagră. Principalul său 

obiectiv constă în reducerea amenințării la adresa cetaceelor din aceste mări și în 

îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la acestea. Acordul cuprinde rezoluții privind 

evaluarea și evaluarea impactului zgomotelor provocate de om, care sunt relevante pentru 

gestionarea conflictelor dintre cetacee (protejate prin Directiva privind habitatele) și 

infrastructurile energetice marine. Au fost, de asemenea, publicate Orientările privind 

măsurile de atenuare a zgomotului subacvatic (ACCOBAMS-MOP5, 2013). 

 

8.3. Impacturi potențiale și abordări referitoare la atenuare  

 

Impacturile de mediu ale infrastructurilor energetice asupra biodiversității marine pot fi 

cauzate de presiuni biologice, fizice și chimice, cu consecințe precise care depind de o serie 

de factori. Printre aceștia se numără determinarea fazei în care se află infrastructura: faza de 

instalare, de funcționare sau de dezafectare; stabilirea calendarului și a frecvenței lucrărilor; 

amploarea infrastructurii și locul în care este amplasată. Presiunile asupra habitatelor și a 

speciilor protejate pot fi indirecte sau directe, iar impacturile pot fi acute sau cronice. 

Impacturile potențiale asupra habitatelor și a speciilor Natura 2000 sunt sintetizate în tabelul 

5. Efectele și măsurile de atenuare potențiale sunt descrise mai jos. Proiectele vor trebui să 

fie evaluate de la caz la caz, pentru a stabili dacă astfel de măsuri sunt suficiente pentru a 

proteja interesul rețelei Natura 2000. 

 

Cu toate acestea, în ceea ce privește planurile și proiectele de infrastructuri energetice 

marine, limitele care pot afecta caracterul adecvat al evaluării corespunzătoare sunt 

următoarele: 

 disponibilitatea și accesibilitatea datelor, precum și capacitatea de a colecta date 

relevante; 

 înțelegerea științifică – a proceselor ecologice, a sensibilității habitatelor și speciilor 

marine Natura 2000 față de anumite presiuni, precum și a potențialelor efecte 

cumulative; 

 strategiile de atenuare – un interval de timp scurt pentru determinarea eficacității, 

strategii experimentale sau insuficient dezvoltate până în prezent; 

 tipul proiectului de dezvoltare – infrastructuri inovatoare, aflate încă în curs de 

dezvoltare și complexe, în sensul că pot avea componente atât terestre, cât și 

marine. 
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Este, de asemenea, adevărat că, pentru energia din surse regenerabile marine (energia 

valurilor și energia maremotrică), o mare parte a activității de evaluare a impactului 

desfășurată până acum a vizat dispozitivele de producere a energiei. Acestea nu au devenit 

încă operaționale la o scară care le-ar putea face viabile din punct de vedere comercial. Prin 

urmare, nu au fost încă testate potențialele impacturi de mediu ale seriei de dispozitive și ale 

infrastructurii de transport de energie necesare. De asemenea, nu se cunosc încă bine 

amploarea și complexitatea efectelor combinate și cumulative ale infrastructurii energetice 

marine în combinație cu alte activități maritime, ceea ce antrenează necesitatea de a 

dispune de o planificare strategică, astfel cum se sugerează în secțiunea 4. Pentru a 

identifica tipul și gravitatea impacturilor potențiale în raport cu circumstanțele specifice sitului 

și cu datele disponibile, va fi necesară, în mod normal, o evaluare de la caz la caz.  

 

Tabelul 5 Caracterul potențial sensibil al habitatelor și al speciilor protejate în cadrul rețelei 

Natura 2000 la presiunile asociate cu construcția, întreținerea și dezafectarea infrastructurilor 

energetice marine 

  PIERDERI/

DAUNE 

FIZICE 

PERTURBAȚII/ 

DAUNE/PIERDE

RI BIOLOGICE 

ALTERARE 

HIDROLOGIC

Ă 

SUBSTANȚE 

PERICULOASE 

CÂMPURI 

ELECTROM

AGNETICE+ 

Bancuri de nisip V V V V  

Straturi cu Posidonia V V V V  

Estuare V V V V  

Terase mlăștinoase și terase 

nisipoase V V V V  

Lagune de coastă V V V V  

Fiorduri și golfuri V V V V  

Recife V V V V  

„Coloane” provocate de 

scurgerile de gaze V V V V  

Golfuri mici înguste din Baltica 

boreală V V V V  

Peșteri* ? ? ? V  

  

     Cetacee ? V ? V  

Foci ? V ? V  

Reptile ? V ? V  

Pești ? V V V V 
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Nevertebrate V V ? V  

Plante V V V V  

Păsări marine 

 

V 

 

V 

  * amplasament improbabil pentru traseele cablurilor    + mecanisme și impacturi încă puțin 
înțelese  
? date necunoscute/puțin înțelese 
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 Sinteza impacturilor potențiale  
 

Există un volum semnificativ de date privind impacturile potențiale ale conductelor 

submarine, datorită utilizării lor îndelungate, pe scară largă, pentru transportul de petrol și 

gaze în mediul marin. Pozarea cablurilor este, de asemenea, o tehnologie folosită pe scară 

amplă, chiar dacă cele mai multe informații cu privire la posibilele impacturi de mediu provin 

din sectorul telecomunicațiilor. Cablurile utilizate pentru transferul de energie sunt, în 

general, mai grele și mai rigide și au un diametru mai mare. De asemenea, au fost 

examinate modalități prin care să se evite sau să se atenueze impacturile de mediu atât ale 

cablurilor, cât și ale conductelor. Printre acestea se numără strategii de evitare și atenuare 

relevante pentru habitatele și speciile Natura 2000.  

 

Efectele directe cele mai evidente sunt deteriorarea, perturbarea sau pierderea habitatelor 

bentonice în timpul operațiunilor de pozare a cablurilor și a conductelor. Acest lucru este 

cauzat de faptul că traseele cablurilor traversează, în principal, zone cu sedimente moi, ceea 

ce comportă operațiuni de excavare de șanțuri sau de îngropare. Amploarea zonei afectate 

depinde într-o foarte mare măsură de tehnicile și de echipamentele utilizate, precum și de 

tipul de sedimente prezente și poate acoperi o fâșie de până la 10-20 m în jurul liniei. 

Bentosul din această zonă perturbată se poate reface, deși nu neapărat prin restaurarea 

aceleiași game de specii, iar rata de recuperare va fi influențată de tipul de sediment și de 

condițiile prezente în acel loc. Impacturile vor depinde de amploarea și de durata 

eventualelor modificări, precum și de caracteristicile specifice sitului. De asemenea, este 

posibil ca în situl respectiv să fie introduse diferite tipuri de sedimente, care ar putea să 

modifice caracterul sitului. Bancurile de nisip subtidale, habitatele cu sedimente moi ale 

fiordurilor și ale golfurilor, terasele mlăștinoase și nisipoase intertidale, solul submarin de 

iarbă de mare, straturile cu Posidonia și recifele sunt câteva dintre habitatele Natura 2000 

care pot suferi deteriorări sau modificări cauzate direct de pozarea de cabluri și conducte. În 

unele cazuri, este posibil ca aceste cabluri să trebuiască să traverseze zone în care fundul 

mării este pietros. Pot apărea deteriorări ale habitatelor, de exemplu în cazul recifelor, dacă 

este necesar să fie săpate șanțuri în rocă.  

 

Introducerea suprafețelor artificiale dure ale cablurilor și conductelor, precum și ale 

anrocamentelor și ale saltelelor din beton pentru a proteja infrastructura operațională sau 

conductele dezafectate poate avea un efect localizat, permițând colonizarea de către specii 

care sunt atipice pentru habitatele cu sedimente moi. De asemenea, este posibil ca unele 

specii alogene invazive să colonizeze astfel de structuri și apoi să se disperseze. Modificarea 

turbidității, a curenților și a topografiei fundului mării reprezintă o altă potențială presiune 

asupra comunităților bentonice care trăiesc în apropierea cablurilor și a conductelor, în timp 

ce modificarea comportamentului alimentar, perturbările și strămutările în timpul lucrărilor de 

instalare pot avea un impact asupra mamiferelor marine și a păsărilor marine protejate în 

temeiul Directivelor privind habitatele și păsările. Se cunosc mai puțin efectele produse de 

câmpurile electromagnetice în jurul cablurilor, însă acest lucru ar putea constitui o problemă 

pentru pești precum sturionii, o specie protejată în temeiul Directivei privind habitatele, 

despre care se știe că este capabilă să detecteze aceste tipuri de câmpuri electromagnetice. 
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Și emisiile termice pot avea un impact asupra unor specii care sunt sensibile la creșterile, 

chiar minore, ale temperaturii ambiante, însă nu sunt cunoscute nici tipul și nici importanța 

eventualelor efecte asupra comunităților bentonice, cum ar fi cele asociate cu habitatele de 

bancuri de nisip. În secțiunea privind măsurile de atenuare sunt avute în vedere reducerea și 

evitarea unor astfel de emisii grație proiectării cablurilor. 

 

Riscurile și potențialele impacturi ale contaminării chimice asupra habitatelor și a speciilor 

Natura 2000 reprezintă alte aspecte care trebuie să fie luate în considerare. Acestea ar 

putea fi cauzate de deteriorarea conductelor, de perturbarea sedimentelor contaminate sau a 

substanțelor periculoase ori de defectarea cablurilor. Emisiile generate de navele implicate în 

construirea și întreținerea infrastructurii ar putea să influențeze calitatea apei, chiar dacă este 

dificil să se facă o distincție între aceste emisii și cele asociate, în general, cu lucrările de 

construcție și întreținere offshore.  

 

 

 Rezumatul posibilelor măsuri de atenuare  
 

Comisia OSPAR a furnizat un rezumat util al potențialelor măsuri de atenuare menite să 

reducă la minimum sau să evite impacturile de mediu legate de cablurile submarine (tabelul 

6)52. Printre acestea se numără, în primul rând, definirea și planificarea riguroase ale 

traseului activităților de instalare, alegerea corespunzătoare a tipurilor de cablu, îngroparea 

adecvată a cablurilor și utilizarea de materiale inerte, în cazul în care este necesar un înveliș 

protector. Perturbarea fundului mării, zgomotul, contaminarea, sufocarea, pierderea 

habitatelor, coridoarele pentru dispersia speciilor alogene și efectele cumulative sunt, de 

asemenea, relevante pentru construcția și întreținerea conductelor submarine.  

 

Tabelul 6 Posibile măsuri de atenuare menite să evite sau să reducă la minimum impacturile 

de mediu ale diverselor presiuni antropogene cauzate de pozarea și exploatarea cablurilor 

(OSPAR, 2009). 

 

 Măsuri de atenuare 

Impacturi de 
mediu 

Alegerea 
traseului 

Durata 
construcției 

Tehnica de 
îngropare 

Adâncimea la 
care sunt 
îngropate 
cablurile 

Tipul 
de 
cablu 

Scoaterea 
cablurilor 

Perturbare x x x (x) (x) A se vedea 

                                                           
52 http://qsr2010.ospar.org/media/assessments/p00437_Cables.pdf; 

http://qsr2010.ospar.org/media/assessments/p00437_Cables.pdf
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textul 

Zgomot (x) (x) (x)    

Emisie termică (x)   x x  

Câmpuri 
electromagnetice 

   x x  

Contaminare x  (x) (x) x x 

Efecte 
cumulative* 

x x x x x  

x: măsură importantă; (x) măsură mai puțin importantă; * cunoaștere insuficientă 
 

 

Secțiunile următoare oferă mai multe detalii referitoare la impacturile potențiale și la măsurile 

de atenuare aferente instalării, exploatării și dezafectării cablurilor și a conductelor.  

 

8.3.1. Instalarea 

 

Se utilizează diverse metode pentru pozarea de cabluri și conducte submarine. În zonele cu 

sedimente moi, se pot utiliza, separat și în combinație, drage mecanice și echipamente de 

dragare hidraulică pentru a săpa șanțuri, de regulă cu o adâncime de 13 m și, în același 

timp, pentru a îngropa cablurile și conductele în șanțurile respective. Ca alternativă, 

reziduurile extrase din șanțuri sunt îndepărtate temporar din sit sau sunt depuse de-a lungul 

șanțurilor excavate, pozarea de cabluri sau de conducte și rambleierea șanțurilor săpate în 

prealabil urmând să aibă loc mai târziu. Este probabil ca mortalitatea nevertebratelor pe 

traseul prevăzut pentru cabluri să fie mai ridicată atunci când se utilizează dragarea 

hidraulică (lichefierea sedimentului dedesubtul cablului pentru a-i permite acestuia să se 

scufunde la o anumită adâncime), deoarece sedimentul este perturbat într-o mai mare 

măsură și mai multe animale pot fi expuse riscului de a fi vânate. Atunci când sunt utilizate 

dragele mecanice, șasiul care susține draga poate lăsa o amprentă la suprafață, în special în 

zonele cu sedimente moi. În aceste circumstanțe, impacturile potențiale sunt reprezentate de 

o mai mare compactare a sedimentului și de perturbarea faunei marine. Amploarea zonei de 

perturbare va depinde de caracteristicile mediului înconjurător și de metoda de instalare 

utilizată53.  

 

Unele specii mobile pot evita zonele perturbate, însă majoritatea speciilor sesile nu pot face 

acest lucru; anumite habitate de recife biogene, cum ar fi bancurile de midii Modiolus 

modiolus și de alge marine calcaroase, două tipuri de subhabitate din bancuri de nisip 

subtidale, precum și solurile submarine de iarbă de mare pot fi deosebit de vulnerabile la 

pierderile directe sau la sufocarea de către sedimentele suspendate (de exemplu OSPAR 

2010). Pot apărea, de asemenea, deteriorări localizate ale comunităților bentonice aferente 

habitatelor de recife, atunci când cablurile traversează zone în care fundul mării este pietros, 

                                                           
53 O zonă cuprinsă între 2 și 8 m lățime, în funcție de dimensiunea dragei, este citată în studiul Carter 

et al., 2009. 
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fie din cauza abraziunii, fie din cauza excavării de șanțuri în formațiunile de rocă moale și 

dură.  

 

Repunerea în suspensie și remobilizarea de nutrienți și de substanțe periculoase în timpul 

operațiunilor de excavare prezintă riscuri în zonele cu sedimente contaminate, în timp ce 

modificarea profilului fundului mării poate antrena modificări ale regimului hidrodinamic. 

Acest lucru poate afecta stabilitatea habitatelor subtidale, cum ar fi bancurile de nisip, și ar 

putea perturba comunitățile marine conexe. O ultimă considerație vizează impactul potențial 

al activităților de punere în funcțiune. În privința conductelor, aceasta implică pomparea de 

apă de testare care conține produse biocide și aditivi anticoroziune. Trebuie să se determine 

compoziția și dispersia apelor de testare, deși concentrațiile mărite la punctele de evacuare 

sunt, de regulă, considerate a fi de scurtă durată. Nu există informații suficiente pentru a 

evalua efectele potențiale asupra comunităților marine asociate habitatelor Natura 2000 și 

asupra speciilor protejate. 

 

  

 MODIFICĂRI ALE HABITATELOR, ALE COMUNITĂȚILOR ȘI ALE SPECIILOR BENTONICE 
 

Efectele imediate ale pozării de cabluri și de conducte sunt deteriorarea, abraziunea și 

strămutarea localizate, precum și perturbarea habitatelor și a speciilor de pe fundul mării pe 

o fâșie dimprejurul lucrărilor de construcție (Söker et al. 2000). Comunitățile bentonice din 

interiorul și din apropierea șanțurilor pot fi afectate de deversarea de sedimente, de 

îngroparea, de agitarea și de așezarea sedimentelor fine, precum și de modificările 

proprietăților chimice cauzate de repunerea în suspensie a contaminanților sau de 

perturbarea straturilor anoxice. Aceste efecte pot fi însă de scurtă durată sau pot antrena 

schimbări subtile, pe termen mai lung, a căror semnificație este dificil de evaluat.  

 

Potrivit unui studiu privind impacturile și refacerea aferente lucrărilor de excavare efectuate 

în laguna Rødsand, un sit Natura 2000 din Danemarca, pentru parcul eolian offshore Nysted, 

s-au observat diferențe semnificative la nivelul comunității Macoma, care trăiește în ape de 

mică adâncime, în perioada imediat următoare lucrărilor. În apropierea șanțului, s-a redus, 

de asemenea, densitatea lăstarelor și biomasa rizomilor de Zostera marina (fenomen atribuit 

efectului combinat al lipsei de lumină și al îngropării), însă acestea s-au refăcut în decurs de 

doi ani, ajungând la valorile înregistrate în perioada anterioară lucrărilor de construcție 

(Birklund, 2003). Macrofauna bentonică prezentă de-a lungul unui cablu submarin în Marea 

Baltică între Suedia și Polonia s-a refăcut, de asemenea, în decursul unui an, fără schimbări 

semnificative în ceea ce privește compoziția, abundența sau biomasa, care ar putea fi clar 

legate de instalarea cablului (Andrulewicz et al., 2003). 

 

Aceste studii sugerează că, deși impacturile asupra comunităților prezente pe sedimentele 

moi subtidale, cum ar fi cele care se găsesc pe bancurile de nisip de mică adâncime, pot fi 
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semnificative, acestea pot avea o durată relativ scurtă și pot fi limitate la un coridor de cabluri 

de o lățime de aproximativ 10 m (OSPAR, 2009). Efecte pe termen mai lung pot fi observate 

asupra recifelor biogene alcătuite din specii sensibile la sufocare, cum ar fi bancurile de alge 

marine calcaroase, asupra structurilor submarine create ca urmare a unor scurgeri de gaze 

sau asupra speciilor extrem de longevive și care prezintă o rată de refacere lentă, cum ar fi 

recifele de midii Modiolus modiolus. Efectele exacte vor depinde de habitatele prezente și de 

caracteristicile sitului.  

 

Pe lângă deteriorările directe, alte presiuni potențiale exercitate de lucrările de construcție 

asupra habitatelor și a speciilor bentonice sunt creșterea turbidității, emisiile de contaminanți 

și modificarea compoziției sedimentelor. Impacturile vor depinde de amploarea și durata de 

viață a eventualelor modificări, precum și de caracteristicile specifice sitului. Redistribuirea 

sedimentelor moi asupra habitatelor alcătuite din recife pietroase sau a habitatelor sensibile 

la sufocare, cum ar fi straturile cu Posidonia și bancurile de alge marine calcaroase, va 

constitui o problemă mai gravă decât reinstalarea în zone cu caracteristici sedimentare 

similare (Zucco et al., 2006; Hall-Spencer & Moore, 2000). De asemenea, este posibil ca în 

situl respectiv să fie introduse diferite tipuri de sedimente, care ar putea să modifice 

caracterul sitului. De exemplu, în parcul eolian offshore Nysted din Danemarca, necesitatea 

de a acoperi cablurile expuse la câtva timp după operațiunile inițiale de pozare a făcut 

necesară importarea de galeți pentru a umple șanțurile într-o zonă în care predominau 

sedimentele moi (Andrulewicz et al., 2003). 

 

În zonele pietroase, în zonele cu nisipuri extrem de mobile și cele cu ape adânci, în care 

fundul mării nu este potrivit pentru îngroparea cablurilor și a conductelor, infrastructura poate 

fi protejată sau stabilizată cu anrocamente și cu saltele din beton. Este probabil să se 

producă o creștere temporară a turbidității în apropierea operațiunilor de pozare chiar și 

atunci când nu au loc excavări. Construcțiile din roci sau pietriș pot presupune plasarea unei 

tone de rocă pe metru pătrat, pe o fâșie de 5 m dispusă de ambele părți ale conductei și, prin 

urmare, s-ar putea introduce o cantitate semnificativă de material de natură diferită față de 

sedimentele existente în zona respectivă înainte de instalarea conductei.  

 

Exemple de măsuri de atenuare aplicate habitatelor subtidale în rețeaua Natura 2000 

 

Traseul liniei de transport SwePol dintre Suedia și Polonia către unele părți ale sitului Natura 2000 ale 

bancului Slupsk a fost parțial deviat ca o măsură de atenuare. În timp ce cea mai mare parte a 

traseului cablului traversează habitate pe cale de dispariție, zonele de rocă și pietriș ale bancului 

Slupsk în care se adăpostesc specii de alge roșii în declin au fost evitate. Același proiect a eliminat o 

potențială contaminare chimică cu clor prin modificarea propunerii și trecerea de la un proiect 

monopolar, care ar necesita anozi consumabili, la un sistem bipolar (Andrulewicz et al., 2003).  
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 DETERIORĂRI ALE SPECIILOR ȘI HABITATELOR INTERTIDALE 
 

Habitatele și speciile intertidale protejate prin Directivele privind habitatele și păsările pot 

face obiectul unor perturbări, al unor deteriorări și al unor pierderi cauzate de operațiunile de 

pozare de cabluri și conducte. Tipurile de habitate Natura 2000 care sunt cel mai probabil 

afectate sunt fiordurile și golfurile marine, golfurile mici înguste din Baltica boreală, estuarele, 

terasele mlăștinoase și nisipoase intertidale și straturile cu Posidonia. Printre cele mai 

vulnerabile specii protejate se numără picioroangele și anseriformele.  

 

Efectele asupra infaunei sunt adesea dramatice, dar pot fi pe termen scurt. Potrivit unui 

studiu privind efectele excavărilor efectuate pentru instalarea de conducte într-o zonă cu 

terase mlăștinoase și nisipoase intertidale din Irlanda, de exemplu, s-a înregistrat o pierdere 

totală a populației de nevertebrate bentonice și o schimbare în structura sedimentelor 

imediat după finalizarea lucrărilor. Zona afectată a fost recolonizată ulterior, astfel încât, șase 

luni mai târziu, nu s-a observat nicio diferență perceptibilă în numărul de exemplare din toate 

speciile colectate în carotele de sediment, chiar dacă taxonii reprezentați erau diferiți (Lewis 

et al., 2002). Alte studii au semnalat efecte similare și, chiar dacă diversitatea speciilor poate 

fi restabilită, sunt necesari mai mulți ani pentru ca biomasa totală să atingă niveluri similare 

cu cele aferente zonei înconjurătoare neperturbate. Recuperarea va depinde de speciile 

prezente în zonele înconjurătoare, de ciclul lor de viață și de mobilitatea acestora, precum și 

de calendarul lucrărilor de construcție.  

 

Exemple de măsuri de atenuare aplicate pentru protecția habitatelor intertidale  

 

Măsurile de atenuare referitoare la punctele de acostare ale cablurilor și la căminele de tranziție care 

traversează habitatele intertidale, cum ar fi estuarele, variază de la redirecționarea traseului cablurilor 

pentru a evita zonele sensibile, reducerea la minimum a zonei afectate, programarea atentă a 

lucrărilor de construcție pentru a evita apariția unor perturbări până la utilizarea unor tehnici de 

excavare mai puțin dăunătoare. În continuare sunt prezentate unele dintre măsurile de atenuare care 

au fost convenite în momentul pozării cablurilor de înaltă tensiune de export printr-o zonă intertidală 

din estuarul Swale pentru a conecta parcul eolian offshore London Array la rețeaua de transport 

(London Array/National Grid 2007). 

 

 În perioada 1 octombrie – 31 martie nu se întreprind lucrări în situl Swale SPA și Ramsar sau pe o 

rază de 500 m de limita maritimă a sitului. 

 Nu se întreprind lucrări în niciun moment în zone care adăpostesc bancuri de Zostera marina sau 
în principalele bancuri de midii. Printre acestea se numără toate lucrările aferente pozării de 
cabluri, inclusiv ancorarea barjelor (dacă este necesar).  
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 Cablurile instalate în zona intertidală ar trebui să fie îngropate la o adâncime de cel puțin 1 m și să 
fie instalate, în mod normal, prin dragare și/sau excavare. În cazul în care se utilizează metoda 
excavării în zona intertidală, operațiunile de excavare și de rambleiere ulterioară a șanțurilor ar 
trebui să fie efectuate astfel încât să se mențină profilul sedimentelor. Dragarea hidraulică ar 
trebui să fie avută în vedere doar ca o tehnică excepțională, sub rezerva aprobării prealabile și a 
monitorizării. 

 Studiile ornitologice aferente zonelor de țărm, zonei intertidale și zonelor de uscat ar trebui să se 
desfășoare între lunile octombrie și martie ale fiecărui an de construcție și pentru o durată de cel 
puțin un an.  

 Nu se întreprind lucrări până când organismele de reglementare competente nu vor fi aprobat 
măsurile referitoare la manipularea și stocarea de substanțe potențial periculoase, la combaterea 
scurgerilor, precum și dispoziții privind drenarea apelor de suprafață. 

 Personalul și contractanții trebuie să fie informați cu privire la amplasarea elementelor sensibile 
din punctul de vedere al mediului, precum și cu privire la practicile de lucru necesare pentru a 
proteja aceste caracteristici. 

 Ar trebui să fie selectate metode de pozare a cablurilor în zone intertidale care să reducă la un 
nivel minim emisiile de sedimente în suspensie. 

 Activitățile de construcție ar trebui să fie efectuate astfel încât să reducă la minimum perturbarea 
păsărilor, de exemplu prin tehnici de iluminare direcțională.  

 

 PERTURBĂRI ȘI STRĂMUTĂRI ALE SPECIILOR EXTREM DE MOBILE 
 

Se știe că zgomotul și prezența oamenilor, a echipamentelor și a activităților legate de 

lucrările de construcție atât în zonele intertidale, cât și în cele offshore afectează 

comportamentul speciilor extrem de mobile, inclusiv al păsărilor marine, al picioroangelor și 

al anseriformelor, al cetaceelor, al focilor, al broaștelor țestoase și al peștilor, specii protejate 

în temeiul Directivelor privind habitatele și păsările. Efectele principale sunt perturbările și 

strămutările. Printre impacturile potențiale, care sunt specifice pentru fiecare specie în parte, 

se numără pierderea oportunităților de hrănire, riscul de coliziune și obstacolele în calea 

deplasărilor, toate acestea putând să antreneze costuri energetice. Se știe că păsările 

scufundătoare sunt foarte sensibile la perturbări de tip vizual și sunt strămutate ca urmare a 

traficului naval (Mendel et al., 2008). Se pot produce impacturi pe termen mai lung, cum ar fi 

daunele aduse auzului mamiferelor marine care sunt expuse la niveluri ridicate de zgomot 

pentru perioade îndelungate. Un aspect critic este nivelul zgomotului de fond față de 

zgomotul lucrărilor de construcție, deoarece acesta influențează capacitatea animalelor de a 

detecta și de a răspunde presiunilor (Robinson & Lepper, 2013).  

 

Zgomotul produs de pozarea de conducte și cabluri este, de regulă, asociat cu excavarea, 

instalarea de conducte și descărcarea de roci. În cazul cablului de înaltă tensiune de export 

de 65 km, care a fost propus spre instalare în parcul eolian offshore Beatrice din estuarul 

Moray, zgomotul aferent instalării a fost izolat prin elaborarea unui model care a identificat 

zonele potențiale de perturbare pentru diferitele specii (a se vedea caseta de mai jos). 

Potrivit evaluării OSPAR, nu există indicii clare care să ateste faptul că zgomotul subacvatic 

provocat de instalarea cablurilor submarine prezintă un risc ridicat pentru fauna marină 

(OSPAR, 2009). 
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Definirea riscurilor pentru speciile marine mobile 

  

Evaluarea impactului probabil al zgomotului aferent instalării celor 65 km de cabluri electrice care 

transportă energie din parcul eolian offshore Beatrice către punctul de acostare din estuarul Moray, pe 

coasta de nord-est a Scoției, a fost realizată prin elaborarea unui model al impactului comportamental 

potențial asupra unui număr de specii (Nedwell et al., 2012). Rezultatele sugerează că excavarea 

putea să aibă un impact foarte puternic asupra diverselor specii marine, în special asupra marsuinilor.  

 

 

 

 

În acest caz, s-a preconizat că va exista o perturbare acustică localizată, de scurtă durată, în timpul 

operațiunilor de pozare a cablurilor, care ar putea antrena strămutarea temporară a unor mamifere 

marine dintr-o zonă foarte redusă a habitatului lor corespunzător (Arcus, 2012). S-a considerat că alte 

aspecte aferente lucrărilor de construcție sunt semnificative pentru delfinii cu bot gros și pentru focile 

comune; aceste aspecte au făcut, prin urmare, obiectul unor măsuri de atenuare, de exemplu 

„demararea lentă” a operațiunilor de batere a pilonilor și utilizarea de observatori ai mamiferelor 

marine.  

 

Metoda de măsurare dBht (Species) 

este un instrument care a fost 

elaborat pentru cuantificarea 

potențialului impact asupra 

comportamentului unei specii în 

mediul subacvatic (Nedwell et al., 

2007). Sunetul este perceput în mod 

diferit de către diferitele specii. S-a 

considerat că nivelurile de peste 

90dBht provoacă o reacție 

puternică de evitare la aproape 

toate exemplarele.  
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8.3.2. Exploatarea 

 

Impacturile negative asociate funcționării cablurilor și conductelor apar cel mai probabil din 

cauza poluării. Ar putea fi vorba de incidente de natură acută, spre exemplu deversări 

accidentale de la nave auxiliare, sau de incidente provocate de spargerea conductelor. Pot 

apărea efecte cronice ca urmare a spargerii cablurilor și conductelor și a scurgerii de 

substanțe chimice. Au fost studiate mai puțin posibilele efecte ale câmpurilor 

electromagnetice și ale creșterii temperaturii dimprejurul cablurilor. Lucrările de întreținere și 

de reparare care provoacă repunerea în suspensie a sedimentelor și a substanțelor 

periculoase ar produce consecințe similare celor descrise în cazul lucrărilor de instalare.  

 POLUAREA 
 

Conductele pot fi deteriorate ca urmare a coroziunii, a mișcărilor de pe fundul mării și a 

contactului cu ancorele și cu uneltele de pescuit de fund. Consecințele pot varia de la 

scurgeri ușoare de scurtă sau lungă durată la spargeri mai catastrofale care antrenează 

apariția unor incidente majore de poluare. Baza de date europeană a incidentelor cu 

gazoducte identifică interferențele externe ca fiind cauza cea mai răspândită a incidentelor 

(48,4 %), urmate de defectele de construcție/cedarea materialelor și de coroziune, însă nu 

se face nicio distincție între gazoductele submarine și alte tipuri de gazoducte (EGIG, 2011). 

Hidrocarburile și gazele precum dioxidul de carbon, metanul și hidrogenul sulfurat sunt câțiva 

dintre contaminanții care pot fi introduși în coloana de apă.  

 

O altă sursă de contaminanți este reprezentată de anozii consumabili utilizați pentru a 

încetini procesul de coroziune a conductelor în apa de mare. Componentele acestor anozi 

(mercur, cupru, cadmiu și plumb) pot migra prin sedimente și se pot acumula în unele specii 

marine. Rata de coroziune a acestor anozi va depinde de caracteristicile sitului, cum ar fi 

adâncimea, temperatura și salinitatea apei. Nu este clar care sunt posibilele efecte asupra 

habitatelor și a speciilor Natura 2000.  

 

În cazul operațiunilor CSC, temperatura și presiunea vor determina dacă CO2 este 

transportat prin conducte în stare lichidă sau gazoasă. Aceste procese trebuie să fie 

controlate cu rigurozitate, întrucât formarea de hidrat în interiorul conductei sporește 

coroziunea internă și ar putea provoca blocaje, amplificând riscul de spargere a conductei. 

Efectul principal al deteriorării sau al defecțiunii conductelor ar fi acidificarea apelor 

înconjurătoare. 

 

Efectele acute și cronice ale poluării cu petrol asupra speciilor și a habitatelor marine 

enumerate în Directivele privind habitatele și păsările, cum ar fi mamiferele marine, păsările 



 

106 
 

marine, solul submarin de iarbă de mare și terasele mlăștinoase și nisipoase, sunt studiate 

pe larg și bine documentate54. Același lucru poate fi spus despre monitorizare și despre 

planificarea de contingență menite să evite agravarea incidentelor și să reducă impactul 

acestora. Dispunem, de asemenea, de informații privind efectele altor poluanți, cum ar fi 

metalele grele prezente în mamiferele marine, precum și de informații privind efectele 

potențiale ale acidificării oceanelor, dar nu neapărat în raport cu infrastructurile energetice 

marine.  

 

Abordarea principală a atenuării poluării provocate de cabluri și conducte constă în 

reducerea la minimum a riscului de deversări, grație proiectării și efectuării unor inspecții 

periodice. Monitorizarea periodică funcționează ca un sistem de alertă timpurie, iar 

planificarea de contingență stabilește măsurile necesare pentru reducerea eventualelor 

impacturi asupra habitatelor și a speciilor marine, în cazul apariției unor incidente.  

 CÂMPURILE ELECTROMAGNETICE ȘI EFECTELE ASUPRA PEȘTILOR 
 

În timpul transportului de energie electrică sunt emise câmpuri electromagnetice de joasă 

frecvență, inclusiv de-a lungul cablurilor submarine. De asemenea, mișcarea apei și a 

organismelor prin câmpul magnetic poate induce câmpuri electrice în mediul înconjurător. 

Organismele marine care recurg la câmpuri electromagnetice pentru localizarea spațială, 

pentru deplasarea pe distanțe lungi sau pentru orientarea în spații reduse, precum și pentru 

a se hrăni și a-și găsi un partener ar putea, prin urmare, să manifeste unele efecte în cazul în 

care câmpul electromagnetic este destul de amplu și/sau este perceptibil față de nivelurile de 

fond. Probabilitatea și relevanța unor eventuale impacturi nu sunt prea bine înțelese 

(Boehlert & Gill, 2010). Din simularea câmpurilor magnetice în jurul liniei de transport bipolar 

dintre Suedia și Polonia pare să reiasă că orice eventuale modificări ale înclinării nu ar 

depăși schimbările naturale ale câmpului terestru la o distanță de peste 20 m de la cabluri. 

Măsurătorile câmpului magnetic subacvatic efectuate in situ, după instalarea cablurilor, au 

dat rezultate care nu le depășesc pe cele prevăzute de simulări (Andrulewicz et al., 2003).  

 

Printre speciile de pești despre care se știe că sunt în măsură să depisteze câmpurile 

electrice se numără elasmobranhiile și sturionii, care manifestă, în unele cazuri, schimbări de 

comportament în perimetrul câmpurilor electromagnetice care pot fi emise în jurul cablurilor. 

În ceea ce privește câmpurile magnetice, monitorizarea anghilei europene (A.anguilla) 

migratoare în Marea Baltică a semnalat existența unor reacții temporare, în sensul că 

anghilele se îndepărtează de cabluri pe traseul parcurs în timpul migrației, dar nu există 

dovezi că acest lucru reprezintă un obstacol permanent. În ceea ce privește câmpurile 

electrice, au fost raportate modificări de comportament în cazul rechinului-pestriț 

(S.canicula), al vulpii de mare (R.clavata) și al câinelui de mare (S.acanthias), ce pot fi legate 

de habitatele de bancuri de nisip, chiar dacă efectele au variat de la un exemplar la altul55.  

 

                                                           
54 De exemplu Camphuysen et al., (2009); Jenssen (1996); de la Huz et al. (2005).  
55 Sintetizate în AMETS Foreshore Lease Application EIS, apendicele 4 (2010). 
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O oarecare atenuare este oferită deja prin ecranarea industrială standardizată care limitează 

câmpurile electrice emise direct, dar nu și componenta magnetică. Este, de asemenea, 

posibil să se modifice proiectarea cablurilor, să se reducă fluxul de curent și să se îngroape 

cablurile la o adâncime mai mare.  

 

Mecanismele și impacturile câmpurilor electromagnetice asupra organismelor marine nu sunt 

pe deplin cunoscute, întocmai cum nu se cunoaște nici amploarea nivelurilor emise, în 

comparație cu cele ale câmpului geomagnetic al pământului. Practica actuală în Europa ține 

seama de câmpurile electromagnetice în cadrul EIM și în procesul de aprobare, însă cu 

niveluri diferite de obligativitate în diferitele state membre, în ceea ce privește monitorizarea 

și analizarea eventualelor efecte potențiale.  

 

 MODIFICĂRI ADUSE BENTOSULUI 
 

Pe termen mai lung, pentru cablurile și conductele pozate la suprafață, introducerea unor 

substraturi dure poate produce un „efect de recif”, deoarece acestea sunt colonizate de o 

varietate de specii56. Spre exemplu, printre speciile susceptibile să colonizeze construcțiile 

din roci sau pietriș și saltelele din beton din jurul conductelor în Mariner Area Development, 

în partea de nord a Mării Nordului, se numără hidroizii, coralii moi, anemonele, viermii 

Diopatra neapolitana, balanii, tunicatele și organismele mobile precum crustaceele, 

polichetele și echinodermele (Statoil, 2012). În parcurile eoliene offshore Nysted și Horns 

Rev, colonizarea din jurul bazei turbinelor a sporit eterogenitatea biomasei și a habitatului. 

Introducerea unor suprafețe dure într-o zonă dominată de sedimente nisipoase a dus la o 

schimbare semnificativă a bentosului. De asemenea, există posibilitatea ca speciile alogene 

invazive să se disperseze grație colonizării acestor structuri, în special dacă au loc și 

modificări ale temperaturii. La o distanță de câțiva centimetri de cablurile de transport al 

energiei electrice se pot înregistra ușoare creșteri ale temperaturii, care depind de 

adâncimea la care au fost îngropate cablurile, de tipul de cablu și de caracteristicile 

sedimentelor înconjurătoare. La debite egale, aceste creșteri pot fi mai semnificative pentru 

cablurile de curent alternativ decât pentru cablurile HVDC. Emisiile termice pot altera 

condițiile fizico-chimice ale sedimentului și pot spori activitatea bacteriană care ar putea avea 

impacturi secundare asupra faunei și a florei bentonice (Meissner & Sordyl, 2006). Există 

dovezi că anumite specii sunt sensibile la creșterea - chiar minoră - a temperaturii ambiante, 

însă nu se cunosc nici tipul și nici importanța eventualelor efecte asupra comunităților 

bentonice, cum ar fi cele asociate habitatelor de bancuri de nisip.  

 

8.3.3. Dezafectarea 

 

                                                           
56 De exemplu, Meissner & Sordyl, 2006 
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/meeresundkuestenschutz/downloads/Forschungsberichte/Ecological_Research_O
ffshore-Wind_Part_B_Skripten_186.pdf 
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Există diverse obligații internaționale privind dezafectarea instalațiilor offshore, cum ar fi cele 

convenite de către OSPAR (Decizia 98/3), dar acestea nu vizează cablurile și conductele. 

Impacturile potențiale ale dezafectării cablurilor și conductelor asupra habitatelor și a 

speciilor marine sunt similare cu cele descrise în cazul instalării și pot fi abordate prin măsuri 

de atenuare similare. În cazul conductelor, punctul de plecare este purjarea și curățarea 

conductelor. Aceste operațiuni sunt urmate de scoaterea conductelor de pe fundul mării sau 

de tăierea și abandonarea in situ a acestora, cu o protecție adecvată și o monitorizare 

ulterioară. Poate fi necesară scoaterea la suprafața apei a cablurilor îngropate, cu ajutorul 

unor drage mecanice sau al dragării hidraulice, înainte de îndepărtarea acestora, ceea ce 

presupune o perturbare a sedimentului și a comunităților bentonice asociate. În funcție de 

condiția lor, poate fi necesară îndepărtarea altor infrastructuri conexe, cum ar fi saltelele de 

beton, cu ajutorul unor graifere. 

 

Tehnicile utilizate pentru îndepărtarea conductelor, cum ar fi rebobinarea, tăierea, ridicarea și 

tractarea acestora până la suprafață sau până la o adâncime controlată, pot deteriora direct 

habitatele de pe fundul mărilor, pot perturba sau cauza strămutarea speciilor mobile și pot 

diminua calitatea apei în cazul în care se produc scurgeri cauzate de operațiunile respective 

sau de traficul navelor. Perturbările fizice de pe fundul mării, creșterea turbidității, sufocarea 

potențială a bentosului și ratele de recuperare sunt probabil similare cu cele descrise pentru 

instalare, având un impact asupra acelorași habitate și specii pe o fâșie dispusă de o parte și 

de alta a conductei. Este posibil ca saltelele de beton mai vechi sau cele care s-au spart să 

trebuiască să fie îndepărtate cu ajutorul unor graifere obișnuite. În cazul în care este necesar 

să se plaseze construcții din roci sau pietriș pe fundul mării pentru a proteja segmentele 

conductelor dezafectate, acestea vor constitui o suprafață dură pe care se pot adăposti 

organisme marine, în zone în care predomină sedimentele moi, modificând astfel 

comunitățile marine din respectivele zone.  

 

Planurile de dezafectare sunt cerute, de obicei, încă de la începutul unui proiect și fac 

obiectul unei evaluări de la caz la caz, deoarece vor varia în funcție de tipul, diametrul, 

lungimea, integritatea și starea conductelor respective. Printre opțiunile disponibile se 

numără abandonarea conductelor in situ, reutilizarea acestora in situ, reutilizarea lor în alte 

locuri sau îndepărtarea și eliminarea acestora pe uscat. De exemplu, în Danish Field, situat 

la vestul Iutlandei, o anchetă referitoare la opțiunile de dezafectare conchide că prima și 

ultima dintre aceste opțiuni merită să fie examinate mai în detaliu. În cazul în care conductele 

sunt lăsate pe fundul mării, va fi, probabil, necesară o monitorizare pe termen lung pentru a 

asigura stabilitatea și siguranța pentru alți utilizatori ai mării, deoarece pot trece zeci de ani 

înainte ca acestea să se deterioreze (HSE, 1997).  

 

8.3.4. Efecte cumulative 

 

Proiectele de infrastructură energetică marină nu sunt realizate în mod izolat. Acestea se 

înscriu în cadrul unor proiecte de exploatare a petrolului și a gazelor, a CSC, a energiei 

offshore din surse regenerabile eoliene și marine și pot fi, de asemenea, situate în 

apropierea altor planuri și proiecte. Efectul combinat al acestor activități, indiferent dacă sunt 
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trecute, prezente sau planificate pentru viitor, poate produce efecte de mediu cumulative 

asupra habitatelor și a speciilor Natura 2000. Speciile extrem de mobile, cum ar fi mamiferele 

marine, peștii și păsările marine, pot fi deosebit de vulnerabile întrucât ar putea fi afectate de 

activitățile care se desfășoară în diferite locuri, chiar foarte îndepărtate unele de altele.  

 

Efectele cumulative pot apărea în cadrul unui proiect individual, de exemplu din cauza 

densității infrastructurilor și a activităților desfășurate într-un singur loc (cabluri, conducte, 

platforme, traficul ambarcațiunilor de întreținere). Efecte cumulative se pot înregistra și atunci 

când în vecinătate se derulează alte proiecte. În cazul parcului eolian offshore Beatrice, 

situat în regiunea septentrională a Mării Nordului, zgomotul preconizat, cauzat de pozarea de 

cabluri, și creșterea materiilor solide în suspensie în apropierea lucrărilor de transport nu au 

fost considerate semnificative. Cu toate acestea, cumulate cu alte activități desfășurate în 

situl respectiv și cu un alt proiect vizând surse regenerabile de energie offshore, derulat în 

apropiere, s-a considerat că zgomotul simultan aferent construcției poate avea un efect 

cumulativ asupra heringului, a anghilei europene, a somonului și a păstrăvului de mare. Pe 

de altă parte, atunci când cele două proiecte au fost examinate împreună, nu s-a considerat 

că ar putea exista efecte suplimentare asupra transportului sedimentelor (Arcus, 2012).  

 

Evaluarea impacturilor cumulative trebuie să fie efectuată în cadrul evaluărilor impactului 

asupra mediului și a evaluărilor strategice de mediu și reprezintă o cerință legală pentru 

evaluarea corespunzătoare a planurilor și a proiectelor în temeiul Directivei privind 

habitatele. Definirea efectelor potențiale, propunerea unor măsuri de atenuare și de 

monitorizare, precum și semnalarea zonelor de incertitudine constituie elemente-cheie. 

Există orientări, atât generice, cât și specifice fiecărui sector privind evaluarea efectelor 

cumulative (de exemplu RenewableUK, 2013), cu detalii suplimentare furnizate în secțiunea 

7.3 a prezentului document.  

 

 

8.3.5. Măsuri de atenuare potențiale  

 

La secțiunea 5 din prezentul document sunt furnizate orientări privind abordarea atenuării. 

Principalele posibilități de atenuare a efectelor potențiale ale proiectelor de infrastructură 

energetică marină asupra habitatelor și a speciilor Natura 2000 sunt enumerate mai jos.  

 

Posibile opțiuni de măsuri de atenuare în diferitele etape ale proiectelor de infrastructură 

energetică 

 

Evaluare  
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 Definirea sferei, examinarea și aprecierea inițială a etapelor de instalare, exploatare și dezafectare 

pentru a identifica potențialele presiuni, efecte și impacturi asupra habitatelor și a speciilor Natura 

2000. Măsurile de atenuare care urmează să fie propuse ca parte a acestui proces.  

 

Stabilirea traseului/Plasare   

 Stabilirea traseului coridoarelor de cabluri și conducte pentru a evita habitatele Natura 2000 și 

impacturile asupra speciilor protejate de UE, de exemplu evitarea straturilor cu Posidonia, a 

siturilor de așezare a focilor, a zonelor de hrănire intertidale utilizate de către picioroange și 

anseriforme. 

 Evitarea construirii de stații electrice/stații de conversie în siturile Natura 2000. 

 Evitarea stabilirii traseului prin zone în care există riscul de răscolire a substanțelor periculoase 

sau a sedimentelor contaminate. 

 

Amprenta   

 Limitarea zonei de perturbare prin reducerea la minimum a coridoarelor de șanțuri excavate, de 

exemplu luând în considerare tipul infrastructurii, dimensiunea, distanța dintre șanțuri, gruparea în 

fascicule a cablurilor și traseele paralele. 

 Reducerea la minimum a conexiunilor de cabluri între dispozitivele de producere (interconexiuni 

de medie tensiune), stațiile de conversie, stațiile electrice și punctele de intrare în rețea situate pe 

uscat. 

 Aplicarea unor metode de instalare (de exemplu, dragarea mecanică, dragarea hidraulică, forajul 

orizontal dirijat, utilizarea de batardouri) prin care să se minimizeze perturbarea fundului mării și a 

habitatelor intertidale.  

 Luarea în calcul a posibilităților de a coordona lucrări de instalare în șanțurile excavate și de a 

instala capacități neutilizate pentru a anticipa activități viitoare. 

 Reducerea la minimum a cantității de material care urmează să fie descărcat pe fundul mării. 

 

Calendar   

 Reducerea la minimum a intervalelor de instalare și dezafectare pentru a scurta perioada de 

perturbare. 

 

Programare   

 Reducerea la minimum a intervalului dintre excavarea și îngroparea cablurilor și a conductelor. 

 Programarea operațiunilor de instalare și de dezafectare pentru a evita perioadele în care 

perturbarea speciilor protejate poate să aibă efecte semnificative, de exemplu perioadele de 

reproducere și de migrație. 

 

Proiectare   

 Evaluarea dimensiunii și a tipului de infrastructuri necesare în raport cu impacturile probabile 

asupra mediului, de exemplu tipurile de cabluri menite să reducă intensitatea și amploarea 

câmpurilor electromagnetice. 
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Probleme operaționale   

 Evitarea metodelor de instalare și dezafectare care pot provoca perturbații acustice și vizuale, de 

exemplu explozivele subacvatice.  

 Recurgerea la măsuri de atenuare pentru a reduce riscul apariției unor incidente de poluare și 

instituirea unor măsuri de contingență pentru a face față eventualelor incidente.  

 Utilizarea unor măsuri de atenuare pentru a reduce riscul de impact în cazurile în care zgomotul 

poate să constituie o problemă, de exemplu măsuri active de atenuare a surselor sonore (perdele 

cu bule de aer, chesoane, batardouri), demararea lentă a operațiunilor și recurgerea la observatori 

ai mamiferelor marine pe parcursul instalării pilonilor.  

 Reducerea intensității și a amplorii câmpurilor electromagnetice prin stabilirea tipului de cablu 

utilizat și a adâncimii la care sunt îngropate cablurile. 

 În concordanță cu obligațiile legale, selectarea opțiunilor de dezafectare care să reducă la 

minimum impactul potențial asupra mediului. 

 

Monitorizare   

 Asigurarea unei reacții/intervenții rapide dacă este probabil ca pragurile să fie depășite, de 

exemplu în ceea ce privește integritatea conductelor, acoperirea cablurilor, zgomotele, câmpurile 

electromagnetice.  

 

Cadru  

 Operarea în cadrul legislației în vigoare la nivel internațional, european și național, cu referință la 

orientările relevante, de exemplu MARPOL, OSPAR, ESM/EC. 

 
 
 

8.4. IMPORTANȚA PLANIFICĂRII STRATEGICE  

 

Infrastructurile energetice marine sunt una dintre numeroasele activități care concurează 

pentru a-și face loc în mările europene. În multe părți ale lumii, conflictele potențiale care 

apar sunt identificate prin intermediul unui proces denumit „amenajarea spațiului maritim”. Se 

recurge la amenajarea spațiului maritim și pentru planificarea, cu ajutorul unei abordări mai 

integrate și strategice, a utilizării mărilor noastre în diferite sectoare, inclusiv în domeniul 

protecției mediului și al conservării naturii.  

 

Potențialele beneficii oferite de amenajarea spațiului maritim (pe baza datelor furnizate de 

Comisia Oceanografică Interguvernamentală a UNESCO57) 

 

Beneficii economice: 

                                                           
57 http://www.unesco-ioc-marinesp.be/msp_faq 
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• crearea unei mai mari certitudini pentru sectorul privat atunci când acesta planifică noi investiții, 

adesea cu un orizont de 30 de ani; 

• identificarea utilizărilor compatibile pentru dezvoltarea de proiecte în aceeași zonă; 

• reducerea conflictelor dintre utilizările incompatibile și dintre utilizări și natură; 

• simplificarea procesului de autorizare, precum și 

• promovarea utilizării eficiente a resurselor și a spațiului. 

  

 Beneficii pentru mediu: 

• identificarea zonelor de importanță biologică sau ecologică; 

• includerea obiectivelor în materie de biodiversitate și ecosisteme în centrul amenajării și al 

gestionării spațiului maritim, prin aplicarea unei abordări ecosistemice; 

• alocarea unui spațiu pentru biodiversitate și conservarea naturii, precum și a unui spațiu pentru 

energiile regenerabile din motive de ordin climatic; 

• crearea unui context pentru planificarea unei rețele de zone marine protejate, precum și 

• reducerea impacturilor negative ale utilizărilor umane asupra ecosistemelor marine pe baza unei 

evaluări strategice de mediu, ținând cont de impacturile cumulative; 

• conservarea spațiilor vaste deschise tipice mărilor, păstrând suprafețe întinse fără prevederea unor 

utilizări concrete ale acestora. 

  

Beneficii sociale: 

• oportunități mai bune de participare la nivel public și administrativ, pentru consultarea și cooperarea 

de tip transfrontalier; 

• identificarea impacturilor asupra comunităților și a economiilor terestre ale deciziilor privind alocarea 

spațiului oceanic pentru anumite utilizări (sau neutilizări); 

• identificarea patrimoniului cultural și o mai bună protecție a acestuia, precum și 

• identificarea și conservarea valorilor sociale și spirituale legate de utilizarea oceanelor. 

 

  

În cadrul UE, Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin” impune statelor membre să 

elaboreze strategii marine pentru propriile lor ape și strategii coordonate cu celelalte state 

membre pentru Marea Baltică, Oceanul Atlantic de Nord-Est, Marea Mediterană și Marea 

Neagră. Acesta este pilonul de mediu al politicii maritime integrate a UE, care promovează o 

abordare ecosistemică în privința gestionării și a integrării preocupărilor de mediu în diferitele 

politici. Amenajarea spațiului maritim a fost identificată drept un instrument transsectorial, 

care vine în sprijinul acestor obiective. Directiva 2014/89/UE de stabilire a unui cadru pentru 
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amenajarea spațiului maritim (Directiva privind ASM)58 solicită statelor membre să instituie și 

să pună în aplicare amenajarea spațiului maritim, cu scopul de a sprijini dezvoltarea durabilă 

a zonelor marine, aplicând o abordare ecosistemică și promovând coexistența activităților și 

a utilizărilor relevante. La considerentul (23) din directiva menționată anterior se ia act de 

faptul că, întrucât planurile de amenajare a spațiului maritim pot să aibă efecte semnificative 

asupra mediului, ele trebuie să facă obiectul dispozițiilor Directivei ESM, iar atunci când 

aceste planuri cuprind și situri Natura 2000, o astfel de evaluare de mediu poate fi combinată 

cu cerințele articolului 6 din Directiva privind habitatele, pentru a se evita dublarea eforturilor. 

 

Planificarea strategică pentru zonele marine cuprinde: 

 dezvoltarea unor activități maritime durabile și protecția mediului marin pe baza unui 
cadru comun și a unor implicații legislative similare; 

 reducerea riscului de conflicte referitoare la utilizarea spațiului între activitățile 
maritime în expansiune, inclusiv protecția mediului marin, astfel încât cerințele sociale 
și economice vizând zonele marine să fie compatibile cu protejarea mediului marin și 
a funcțiilor sale ecologice; 

 sprijinirea punerii în aplicare a legislației UE în vigoare;  

 o abordare comună care să le ofere statelor membre care aplică amenajarea 
spațiului maritim posibilitatea de a-și împărtăși cunoștințele cu celelalte state.  

  

Experiența a demonstrat în repetate rânduri că luarea în considerare a aspectelor de mediu 

într-o fază incipientă a procesului decizional poate duce la găsirea unor soluții întrun 

moment în care există încă o gamă largă de opțiuni disponibile. De asemenea, această 

abordare încurajează un proces decizional mai deschis și mai creativ, care să faciliteze 

identificarea unor beneficii colective și a unor soluții reciproc avantajoase, a căror aplicare să 

fie mai puțin oneroasă. Aceasta poate cuprinde, de asemenea, strategii și procese informale, 

care să preceadă sau să însoțească procedurile de planificare formale, cum ar fi 

managementul integrat al zonei costiere (ICZM), în special pentru a ține seama de 

interacțiunile uscat-mare, sau utilizarea unor matrice pentru a analiza importanța unui 

impact. 

 

În schimb, dacă acest dialog intersectorial este amânat până în ultimele etape ale procedurii 

de autorizare prevăzute la articolul 6 alineatul (3), gama de soluții este mult mai mică și 

devine mai puțin eficace într-un context spațial și sectorial global (antrenând, de asemenea, 

costuri mai mari de punere în aplicare) și este mai probabil ca discuția să se polarizeze și să 

devină mai conflictuală.  

 

Natura din ce în ce mai transfrontalieră a multor proiecte de infrastructură energetică marină 

este un alt motiv pentru care este avantajos să se efectueze o planificare strategică, 

asigurând astfel o abordare coerentă la nivel de proiect atunci când sunt implicate 

numeroase părți și cadre juridice.  

                                                           
58 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0089&from=RO 
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Planificarea transfrontalieră este efectuată și în sectorul energetic marin (de exemplu, 

Inițiativa pentru o rețea offshore a țărilor cu deschidere la mările septentrionale), precum și 

pentru toate utilizările maritime [de exemplu, BaltSeaPlan și proiectul TPEA (Planificarea 

transfrontalieră în apele atlantice europene) la care participă Spania, Portugalia, Irlanda și 

Regatul Unit]. Planificarea rețelelor pentru parcurile eoliene offshore în zona economică 

exclusivă germană este un exemplu de aplicare a unei abordări sectoriale specifice, în care 

garanțiile de mediu sunt principii de bază, integrate într-un plan multisectorial de gestionare a 

spațiului. O abordare similară, adoptată însă la nivel transfrontalier și în faza de planificare a 

opțiunilor de transport și producere, ar permite, de asemenea, identificarea și combaterea, 

înainte de aprobarea unui proiect, a impacturilor cumulative la scară largă.  

 

 

Amenajarea spațială, inclusiv desemnarea conductelor și cablurilor în zona economică 

exclusivă germană și planificarea rețelelor offshore în zona economică exclusivă germană din 

Marea Nordului 

 

Planul german pentru gestionarea spațiului prevede orientări privind amenajarea spațială, alături de 

obiective și principii pentru funcțiile și utilizările zonei economice exclusive germane conform legii 

germane privind amenajarea spațială. Planul include dispoziții pentru coordonarea pozării de conducte 

și cabluri submarine cu alte activități, cum ar fi transportul maritim, pescuitul și conservarea naturii. Au 

fost desemnate zone prioritare pentru transportul maritim, conducte și producerea de energie eoliană 

offshore și, în cazul în care acest lucru este în conformitate cu dreptul internațional, alte utilizări sunt 

interzise în aceste zone, cu excepția cazului în care se dovedesc a fi compatibile. În zonele Natura 

2000 nu sunt însă admise 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 sunt 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.  

Conexiunile la rețeaua offshore pentru parcurile eoliene sunt planificate de către Agenția Federală 

Maritimă și Hidrografică (BSH) conform legii germane privind energia. Un plan de rețea offshore, ca 

abordare sectorială a gestionării spațiului, este în vigoare pentru Marea Nordului din martie 2013 și se 

află în curs de elaborare pentru Marea Baltică. Acesta identifică parcurile eoliene offshore care sunt 

adaptate pentru a beneficia de conexiuni grupate la rețea, siturile pentru stațiile de conversie, traseele 

pentru conexiunile la rețea, cablurile transfrontaliere (liniile de interconexiune) și traseele pentru 

posibile conexiuni încrucișate între infrastructurile rețelei. Principiile de planificare menționate în acest 

document, cum ar fi maximizarea fasciculelor de cabluri și evitarea traseelor care traversează siturile 

Natura 2000, sunt menite să reducă suprafața necesară pentru infrastructura rețelei și să diminueze 

impacturile potențiale asupra mediului marin. Planul, care a făcut obiectul unei evaluări strategice de 
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mediu, a stabilit capacitatea și calendarul preconizat pentru construirea conexiunilor la rețeaua 

offshore în următorii 10 ani. Normele care stau la baza gestionării spațiului conținute în aceste planuri 

vor fi integrate în amenajările spațiului maritim actualizate pentru zonele economice exclusive 

germane din Marea Nordului și din Marea Baltică (BSH, 2012). 

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

germană din Marea Nordului, 2012 
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Anexa 1: Inițiative naționale și internaționale 
 
 

Exemple de legislații naționale 
 
Prezenta secțiune oferă, printre altele, exemple de legislații naționale referitoare la impacturile asupra 
biodiversității ale instalațiilor de transport al energiei. 
 
Germania 
Articolul 41 din Legea germană privind protecția naturii și conservarea peisajelor (Gesetz über 
Naturschutz und Landschaftspflege) indică faptul că stâlpii și componentele tehnice ale cablurilor de 
medie tensiune care urmează să fie construite trebuie să fie concepute astfel încât să protejeze 
păsările împotriva electrocutării. În ceea ce privește cablurile de medie tensiune existente, care 
prezintă un risc ridicat pentru păsări, trebuie luate măsurile necesare până la 31 decembrie 2012 
pentru a proteja păsările împotriva electrocutării. 
 
Slovacia 
În temeiul dreptului slovac, articolul 4 din Legea nr. 543/2002 privind protecția naturii și a peisajului 
(astfel cum a fost modificată) prevede: „orice persoană care construiește linii electrice aeriene sau 
care desfășoară activități planificate de reconstrucție a unor astfel de linii este obligată să recurgă la 
soluții tehnice menite să împiedice uciderea păsărilor” și, „în cazul în care se poate verifica faptul că 
păsările au fost ucise pe liniile electrice sau pe instalațiile de telecomunicații respective, organismul 
responsabil cu protecția naturii poate hotărî că administratorul liniilor electrice sau al instalațiilor de 
telecomunicații trebuie să adopte măsuri de prevenire a uciderii păsărilor.” Oficiile de mediu 
districtuale sau regionale își dau avizul pentru fiecare decizie teritorială sau pentru fiecare autorizație 
de construire (inclusiv pentru cele privind infrastructura de energie electrică). În 2007, a fost elaborată 
o orientare pentru a elimina mortalitatea păsărilor pe infrastructura de energie electrică. Aceasta 
conține sinteza instrumentelor juridice, descrierea soluțiilor tehnice corespunzătoare, atât pentru 
regiunile muntoase, cât și pentru cele de câmpie, precum și sugestii pentru alte soluții (cum ar fi 
organizarea unor reuniuni fără caracter juridic obligatoriu cu societățile energetice înainte de 
adoptarea deciziei în cauză).  
 
Spania 
În Spania, au fost aprobate legi regionale și naționale referitoare la electrocutarea aviară: Decretul 
178/2006 (10 octombrie)59 de stabilire a unor norme privind protecția păsărilor împotriva liniilor 
electrice de înaltă tensiune în Junta de Andalucía și Decretul regal 1432/2008 (29 august)60 de 
stabilire a unor măsuri tehnice pentru liniile electrice de înaltă tensiune în vederea protejării păsărilor. 
Acest decret național interzice societăților să instaleze linii electrice periculoase în zone sensibile 
pentru păsări (inclusiv în arii de protecție specială - SPA) și prevede cerințe tehnice obligatorii pentru 
proiectarea stâlpilor electrici, măsurile anticoliziune, calendarul lucrărilor etc. 
 
Punerea în aplicare a convențiilor internaționale 
Mai multe state membre pun, de asemenea, în aplicare recomandarea nr. 110 din Convenția de la 
Berna, prin adoptarea, în dreptul lor intern, a standardelor tehnice pentru siguranța liniilor electrice, 
precum și a unor măsuri de planificare și anticoliziune. 
 
 
 

                                                           
59 DECRETUL 178/2006 din 10 octombrie de stabilire a unor norme privind protecția păsărilor împotriva instalațiilor electrice de 
înaltă tensiune. 
60 DECRETUL REGAL 1432/2008 din 29 august de stabilire a unor măsuri pentru protecția păsărilor împotriva coliziunii și a 
electrocutării cu liniile electrice de înaltă tensiune. 
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Acorduri și instrumente voluntare 
 
Prezenta secțiune oferă, printre altele, exemple de acorduri voluntare referitoare la impacturile asupra 
biodiversității ale instalațiilor de transport al energiei. 
 
 
Declarația Rețelei Europene privind dezvoltarea rețelei pentru energia electrică și conservarea 

naturii în Europa61 

Mai multe ONG-uri, OST și mai mulți susținători europeni au semnat această declarație la 
10 noiembrie 2011. Obiectivul său principal este acela de a oferi un cadru convenit de principii menite 
să ofere îndrumări părților interesate în eforturile lor de a reduce la minimum efectele negative asupra 
mediului natural (biodiversitatea și ecosistemele) care pot apărea în dezvoltarea instalațiilor de 
transport al energiei electrice (atât liniile supraterane, cât și cele subterane). Declarația include 
principii generale, principii de planificare strategică [inclusiv alinierea referitoare la necesitatea ca 
problemele de mediu să fie luate în considerare într-un stadiu cât mai timpuriu (principiul 4.1.1), 
utilizarea instrumentelor de cartografiere a spațiului (4.1.4) etc.], precum și principii pentru planificarea 
proiectelor și reducerea impactului liniilor electrice existente. 

 

Inițiativa „Rețele regenerabile” (Renewables Grid Initiative)62 

Aceasta reprezintă o colaborare între ONG-uri și OTS din întreaga Europă. Promovăm dezvoltarea 
transparentă și sensibilă din punct de vedere ecologic a rețelelor pentru a permite creșterea constantă 
a surselor regenerabile de energie și pentru a facilita tranziția energetică. Membrii Renewables Grid 
Initiative (RGI) provin din diferite țări europene, printre care se numără OST din Belgia (Elia), Franța 
(RTE), Germania (50Hertz și TenneT), Italia (Terna), Țările de Jos (TenneT), Spania (Red Eléctrica), 
Elveția (Swissgrid), Norvegia (Statnett) și Spania (REE) și ONG-uri, cum ar fi WWF International, 
BirdLife Europe, Fundación Renovables, Germanwatch, Legambiente, Royal Society for the Protection 
of Birds (RSPB), Climate Action Network (CAN) Europe și Natuur&Milieu. RGI a fost lansată în iulie 

2009. 

 

Acordul privind un cer accesibil63 

La data de 26 februarie 2008, Societatea maghiară de ornitologie și conservare a naturii 
(MME/BirdLife Ungaria) a semnat acest acord cu Ministerul Mediului și Apelor și cu întreprinderi 
electrice relevante din Ungaria, pentru a oferi o soluție pe termen lung la problema electrocutării 
păsărilor. În temeiul acestui acord, MME a elaborat o hartă în 2008 cuprinzând zonele prioritare de 
conflict între liniile electrice și populațiile de păsări din Ungaria. Întreprinderile electrice au promis că, 
până în 2020, vor transforma toate liniile electrice periculoase din Ungaria, astfel încât să nu mai 
pericliteze viața păsărilor, și că vor utiliza metode de gestionare a liniilor electrice nou construite care 
să nu fie dăunătoare păsărilor. În cooperare cu întreprinderile electrice și cu experți în domeniul 
conservării, orientările privind cele mai bune tehnici disponibile asociate sunt actualizate în mod 
constant și noi soluții sunt testate pe teren.  
 
 

Declarația de la Budapesta privind protecția păsărilor și liniile electrice64 

Această declarație a fost adoptată de conferința recentă referitoare la „Liniile electrice și mortalitatea 
în rândul păsărilor în Europa” (Budapesta, 13 aprilie 2011). Conferința a fost organizată în comun de 
către MME/BirdLife Ungaria, Ministerul Dezvoltării Rurale din Ungaria și BirdLife Europe. La aceasta 
au participat părți interesate din țări din Europa și Asia Centrală, Comisia Europeană, UNEP-AEWA, 
societăți de energie electrică și de utilități publice, experți, întreprinderi și ONG-uri. Declarația a 
îndemnat toate părțile interesate să deruleze în comun un program de acțiuni subsecvente care să 
conducă la reducerea efectivă a mortalității în rândul păsărilor induse de liniile electrice pe întreg 
continentul european și dincolo de granițele acestuia. 
 

                                                           
61 Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați: renewables-grid.eu/documents/eu-grid-declaration.html 
62 Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați: http://renewables-grid.eu/news.html 
63 Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați: www.birdlife.org/news/news/2008/03/Hungary_powerlines.html 
64 Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați: www.mme.hu/component/content/article/20-
termeszetvedelemfajvedelem/1387-budapest-conference-13-04-2011.html 

http://renewables-grid.eu/documents/eu-grid-declaration.html
http://renewables-grid.eu/news.html
http://www.birdlife.org/news/news/2008/03/Hungary_powerlines.html
http://www.mme.hu/component/content/article/20-termeszetvedelemfajvedelem/1387-budapest-conference-13-04-2011.html
http://www.mme.hu/component/content/article/20-termeszetvedelemfajvedelem/1387-budapest-conference-13-04-2011.html
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Norma tehnică slovacă 
În 2009, Societatea de energie electrică din estul Slovaciei a emis o normă tehnică internă denumită 
„Construcția și modificarea liniilor electrice aeriene de 22kV în vederea protecției păsărilor.” 
 
 

Inițiativa privind energia și biodiversitatea65 

Întrucât marile societăți din sectorul energetic au ajuns să recunoască importanța pe care o are 
integrarea conservării biodiversității în dezvoltarea în amonte a sectorului petrolier și al gazelor, mai 
multe dintre acestea s-au alăturat principalelor organizații de protecție a naturii pentru a dezvolta și a 
promova practici de conservare a biodiversității în vederea îndeplinirii acestui obiectiv. Parteneriatul 
lor, și anume Inițiativa privind energia și biodiversitatea (EBI), care a demarat în 2001 și s-a încheiat în 
2007, a generat orientări, instrumente și modele practice menite să îmbunătățească performanța de 
mediu a operațiunilor din domeniul energiei, să reducă la minimum prejudiciile aduse biodiversității și 
să valorifice la maximum oportunitățile de conservare în cazul exploatării resurselor de petrol și de 
gaze. 
 
 

Programul LIFE+66 

LIFE+ este instrumentul financiar al UE care sprijină proiecte în domeniul mediului și al conservării 
naturii. Mai multe proiecte LIFE+ au vizat impacturile infrastructurilor electrice asupra păsărilor și în 
multe planuri menite să protejeze păsările sunt incluse dispoziții cu privire la liniile electrice. Tabelul de 
mai jos prezintă o privire de ansamblu neexhaustivă a acestor proiecte, începând cu anul 2000.  
 
 

                                                           
65 Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați: www.theebi.org/abouttheebi.html 
66 Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați: ec.europa.eu/environment/life/ 

http://ec.europa.eu/environment/life/
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Proiecte LIFE+ legate de infrastructurile de energie electrică și de păsări 

Referință Denumire SM 

LIFE04 
NAT/ES/00003467 

ZEPA eléct. Aragón — Adaptarea liniilor electrice în aria de protecție 
specială (SPA) din regiunea Aragón 

Scopul general al proiectului a fost acela de a pune în aplicare o strategie 
elaborată de guvernul regiunii Aragón în vederea adaptării rețelei de linii 
electrice aeriene la necesitățile în materie de conservare aferente unui număr 
de 16 SPA din regiune. 

ES 

LIFE06 NAT/E 
/00021468 

Tendidos Electricos Murcia — Rectificarea cablurilor aeriene 
periculoase în ariile de protecție specială pentru păsări din regiunea 
Murcia 

Proiectul pune în aplicare strategia elaborată de guvernul regional al regiunii 
Murcia în vederea rectificării cablurilor aeriene pentru a răspunde nevoilor în 
materie de conservare ale unui număr de 5 SPA din cadrul rețelei regionale 
Natura 2000. 

ES 

LIFE10 NAT/BE 
/00070969 

ELIA — Dezvoltarea fundamentelor rețelei de transport al energiei 
electrice în vederea consolidării biodiversității 

Obiectivul proiectului ELIA privind biodiversitatea este dezvoltarea de tehnici 
inovatoare pentru crearea și întreținerea coridoarelor aflate dedesubtul liniilor 
aeriene, astfel încât să se poată valorifica la maximum potențialele lor 
beneficii pentru biodiversitate. 

BE 

LIFE05 ENV/NL 
/00003670 

EFET — Demonstrație privind o nouă linie aeriană ecologică de înaltă 
tensiune 

Scopul proiectului era acela de a demonstra că există o nouă combinație de 
linii și stâlpi de înaltă tensiune care emit un câmp magnetic cu o intensitate cu 
mult mai scăzută, reducând astfel impactul negativ asupra sănătății și a 
mediului. 

NL 

LIFE00 NAT/IT 
/00714271 

Po ENEL — Îmbunătățirea habitatelor prin restaurarea și/sau 
transformarea centralelor electrice existente și a celor în curs de 
construire din delta râului Po 

Principalul scop al acestui proiect LIFE Natură a fost reducerea și eliminarea 
riscului de coliziune și de electrocutare a păsărilor în 20 de arii identificate ca 
fiind riscante, pe o distanță totală de aproximativ 91 de km de linii electrice. 

IT 

Alte proiecte LIFE se concentrează asupra conservării anumitor specii de păsări și, prin urmare, prevăd 
măsuri legate de impactul liniilor electrice asupra păsărilor, de exemplu Aquila heliaca din Bazinul 
Carpatic (LIFE02 NAT/H/008627 și LIFE03 NAT/SK/000098), OTISHU privind conservarea Otis tarda din 

Ungaria (LIFE04 NAT/HU/000109), ZEPA La Serena privind gestionarea PSA-SCI La Serena y Sierras 
periféricas (LIFE00 NAT/E/007348), Grosstrappe — Protecția transfrontalieră a dropiei în Austria 
(LIFE05 NAT/A/000077 și LIFE09 NAT/AT/000225), Ochrona bociana białego — Protecția populației de 
berze în OSO Natura 2000 Ostoja Warmińska (LIFE09 NAT/PL/000253) etc. 

 

Proiectul BESTGRID72 

Lansat în aprilie 2013, BESTGRID este alcătuit din patru proiecte-pilot localizate în Belgia, Germania 
și Regatul Unit. Pe parcursul derulării proiectului, nouă parteneri — OTS, ONG-uri europene și un 
institut de cercetare — au lucrat împreună pentru a îmbunătăți gradul de acceptare de către populația 
locală și de către public în general a proceselor de dezvoltare de rețea. Obiectivele proiectului au fost: 

                                                           
67 Informații despre proiect: 
ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE04%20NAT/ES/000034&area=1&yr=2
004&n_proj_id=2628&cfid=5499&cftoken=4d0dc811a13b045f-7045FECB-C948-3D16-E530CBE465C8D200&mode=print&menu=false 

68 Informații despre proiect: 
ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE06%20NAT/E/000214&area=1&yr=20
06&n_proj_id=3158&cfid=5078&cftoken=60a9b7217d1cb752-60A07C25-BB06-B077-2930A6DC7B2ADB22&mode=print&menu=false 

69 Site-ul web al proiectului: www.life-elia.eu/ 

70 Informații despre proiect: ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2863 

71 Site-ul web al proiectului: www.parcodeltapo.it/er/info/progetti.life/enel-parco/index.html 
72 http://www.bestgrid.eu/ 
 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE04%20NAT/ES/000034&area=1&yr=2004&n_proj_id=2628&cfid=5499&cftoken=4d0dc811a13b045f-7045FECB-C948-3D16-E530CBE465C8D200&mode=print&menu=false
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE04%20NAT/ES/000034&area=1&yr=2004&n_proj_id=2628&cfid=5499&cftoken=4d0dc811a13b045f-7045FECB-C948-3D16-E530CBE465C8D200&mode=print&menu=false
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE06%20NAT/E/000214&area=1&yr=2006&n_proj_id=3158&cfid=5078&cftoken=60a9b7217d1cb752-60A07C25-BB06-B077-2930A6DC7B2ADB22&mode=print&menu=false
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE06%20NAT/E/000214&area=1&yr=2006&n_proj_id=3158&cfid=5078&cftoken=60a9b7217d1cb752-60A07C25-BB06-B077-2930A6DC7B2ADB22&mode=print&menu=false
http://www.life-elia.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2863
http://www.parcodeltapo.it/er/info/progetti.life/enel-parco/index.html
http://www.bestgrid.eu/
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sporirea transparenței și a participării publicului, accelerarea procedurilor de autorizare prin asigurarea 
în mod proactiv a conformității cu standardele de protecție a mediului sau chiar prin depășirea 
acestora, precum și încurajarea angajamentului public constructiv în cazul procedurilor de autorizare a 
infrastructurilor energetice europene care constituie „proiecte de interes comun”. În cadrul proiectului a 
fost elaborat un manual privind protejarea naturii în procesul de planificare a rețelei electrice73. 

 

 

Campania europeană pentru afaceri și biodiversitate74 

Campania europeană pentru afaceri și biodiversitate a fost inițiată de un consorțiu de ONG-uri și 
societăți europene conduse și coordonate de Fondul global pentru natură în vederea consolidării 
angajamentului sectorului privat față de serviciile prestate în folosul biodiversității și al ecosistemului. 
Campania este susținută de programul LIFE+ al Uniunii Europene. În numeroase regiuni ale lumii sunt 
în curs de elaborare inițiative în materie de afaceri și de biodiversitate, acestea fiind lansate de diferiți 
actori, fie de organizații private, fie de întreprinderi și de asociații de întreprinderi. 
 
 

Inițiativa portugheză pentru afaceri și biodiversitate75  

Inițiativa portugheză pentru afaceri și biodiversitate urmărește să promoveze, prin acorduri voluntare 
de lungă durată, o bază comună de colaborare între aceste două sisteme distincte: mediul de afaceri 
și biodiversitatea, ceea ce promovează introducerea de strategii și de politici în materie de 
biodiversitate pentru societăți. În special, autoritatea portugheză (ICNB, Institutul pentru conservarea 
naturii și biodiversitate), OTS și OD portughezi au elaborat ghiduri cu privire la impacturile asupra 
biodiversității ale instalațiilor de transport al energiei. 
 

Acțiuni întreprinse de Autoritatea națională de conservare a naturii din Republica Slovacă76 

Autoritatea națională de conservare a naturii din Republica Slovacă, un organism de specialitate din 
cadrul Ministerului Mediului, cooperează cu trei mari societăți de distribuție de energie electrică (ce își 
desfășoară activitatea în estul, centrul și vestul Slovaciei). Această cooperare, care beneficiază de 
sprijinul ONG-urilor ornitologice, a fost consolidată grație mai multor proiecte LIFE. Ea variază de la 
acordul scris la strategia privind eliminarea amenințărilor la adresa păsărilor reprezentate de liniile 
electrice de 22 kV. Întocmirea planurilor anuale, identificarea pas cu pas a secțiunilor „prioritare”, 
cooperarea în ceea ce privește metodologia, promovarea și testarea măsurilor de atenuare sunt unele 
dintre rezultatele cooperării pe termen lung care a fost întărită prin intermediul mai multor proiecte 
LIFE. 
 
 
 
 

                                                           
73 http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D7.2_Guidelines_Protecting_Nature.pdf 
 
74 Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați: www.business-biodiversity.eu/ 
75 Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați: www.business-biodiversity.eu/default.asp?Menue=132&News=70 
76 Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați: www.sopsr.sk/web 

http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D7.2_Guidelines_Protecting_Nature.pdf
http://www.business-biodiversity.eu/
http://www.business-biodiversity.eu/default.asp?Menue=132&News=70
http://www.sopsr.sk/web/
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Alte convenții și acorduri internaționale relevante pentru natură și biodiversitate  
 
Uniunea Europeană și statele sale membre, precum și majoritatea celorlalte țări europene sunt părți 
contractante la diferite convenții și acorduri internaționale relevante în domeniul mediului. Prin urmare, 
cadrele juridice europene și naționale privind conservarea naturii și a biodiversității trebuie să ia pe 
deplin în considerare și angajamentele asumate în temeiul respectivelor convenții și acorduri.  
 
Aceste convenții și acorduri au contribuit la conturarea cadrului juridic pentru politica și legislația în 
materie de biodiversitate în cadrul UE și, de asemenea, la definirea relației dintre UE și alte țări. 
Următoarele convenții subliniază cele mai relevante acorduri încheiate în contextul infrastructurilor 
energetice și al conservării naturii în Europa. De asemenea, mai multe convenții au adoptat 
recomandări și rezoluții specifice privind infrastructurile energetice și fauna sălbatică, în special cu 
privire la liniile electrice aeriene77.  
 
Convenția privind diversitatea biologică78 
Convenția privind diversitatea biologică (CBD) este un tratat global, adoptat la Rio de Janeiro în iunie 
1992. Aceasta a extins domeniul de aplicare al conservării biodiversității de la specii și habitate la 
utilizarea durabilă a resurselor biologice în beneficiul omenirii. Până în prezent, 193 de țări sunt părți la 
convenție.  
 
Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa79 
„Convenția de la Berna” a intrat în vigoare în 1982. Aceasta a jucat un rol important în intensif icarea 
activităților în domeniul conservării biodiversității în Europa. Convenția a fost ratificată de 45 de state 
membre ale Consiliului Europei, de Uniunea Europeană și de patru țări din Africa. Un obiectiv 
important al convenției constă în crearea Rețelei Smarald80 a zonelor cu interes de conservare 
specială. Aceasta funcționează în paralel cu rețeaua Natura 2000 a UE. Comitetul permanent al 
Convenției de la Berna a adoptat în 2004 o recomandare (nr. 110) privind minimizarea efectelor 
negative ale instalațiilor supraterane de transport al energiei electrice (linii electrice) asupra păsărilor81. 
În 2011, Comitetul permanent a solicitat părților la convenție să raporteze de două ori pe an cu privire 
la progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandării nr. 110. 
 
Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice82 
CMS sau „Convenția de la Bonn” are drept obiectiv conservarea speciilor migratoare în aria lor 
naturală de răspândire. Aceasta a intrat în vigoare în 1983 și a fost semnată până în prezent de 
116 părți. Mai multe rezoluții, recomandări și acorduri semnate în cadrul acestei convenții sunt 
relevante pentru gestionarea conflictelor dintre speciile migratoare de animale și infrastructurile 
energetice, în special liniile electrice aeriene:  

Rezoluția 7.483 din cadrul Convenției privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice 
(CMS) referitoare la electrocutarea păsărilor migratoare invită toate statele care sunt părți, precum și 
pe cele care nu sunt părți la convenție să reducă riscul de electrocutare prin luarea de măsuri 
adecvate în ceea ce privește planificarea și construirea liniilor electrice. 

Catalogul de măsuri cuprinse în documentul UNEP/CMS/Inf.7.21. 

Planul de acțiune al Memorandumului de înțelegere privind conservarea păsărilor de pradă 
migratoare din Africa și Eurasia („MI privind răpitoarele”)84 consideră că liniile electrice reprezintă 
principalele amenințări la adresa păsărilor și formulează o acțiune prioritară pentru a reduce efectul 
acestora. Planul vizează „(b) promovarea, în măsura posibilului, a unor standarde de mediu ridicate, 
inclusiv prin evaluări ale impactului asupra mediului, în ceea ce privește planificarea și construirea de 
structuri, standarde menite să reducă la minimum impactul acestora asupra speciilor, în special riscul 

                                                           
77 Începând cu data de 2 iulie 2012. 
78 www.cbd.int  
79 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp  
80 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp  
81 https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-
Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 
82 www.cms.int  
83 Aceasta poate fi consultată, de exemplu, la următoarea adresă 
www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf 
84 www.cms.int/species/raptors/index.htm  

http://www.cbd.int/
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://www.cms.int/
http://www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf
http://www.cms.int/species/raptors/index.htm
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de coliziune și electrocutare, și care să urmărească reducerea impactului structurilor existente atunci 
când se constată că acestea au un impact negativ asupra speciilor în cauză;”  

Planul de acțiune propune următoarele patru activități referitoare la liniile electrice și la răpitoare: 

 1.4 Revizuirea legislației relevante și luarea de măsuri, acolo unde este posibil, pentru a se 
asigura că toate liniile electrice nou-construite sunt proiectate astfel încât să evite 
electrocutarea păsărilor de pradă. 

 2.3 Efectuarea unei analize de risc în cazul siturilor importante (inclusiv cele enumerate în 
tabelul 3 din „Memorandumul de înțelegere privind răpitoarele”), în vederea identificării și a 
abordării cauzelor reale sau potențiale ale mortalității accidentale semnificative cauzate de om 
(inclusiv incendii, utilizarea de otrăvuri și pesticide, linii electrice, turbine eoliene). 

 3.2 Dacă este posibil, luarea măsurilor necesare pentru a se asigura că liniile electrice 
existente care prezintă cel mai mare risc pentru păsările de pradă sunt modificate pentru a 
evita electrocutarea păsărilor de pradă. 

 5.5. Monitorizarea impacturilor produse de liniile electrice și de parcurile eoliene asupra 
păsărilor de pradă, inclusiv prin analiza datelor existente, cum ar fi datele obținute grație 
inelării păsărilor.  

 
Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice85 (AEWA) solicită 
întreprinderea unor acțiuni coordonate de-a lungul rutelor sau al coridoarelor de migrare. Acesta a 
intrat în vigoare în 1999. Acordul acoperă 119 țări și 235 de specii de păsări de apă. Comunitatea 
Europeană a ratificat AEWA în 2005.  

 
Acordul privind conservarea liliecilor în Europa87 (EUROBATS) vizează protecția tuturor celor 
45 de specii de lilieci din Europa. Acesta a intrat în vigoare în 1994. În prezent, 32 de țări au semnat 
acest acord. Principalele sale obiective sunt punerea în aplicare a strategiilor comune de conservare 
și schimbul de experiențe la nivel internațional.  

Acordul privind conservarea cetaceelor mici din Marea Baltică și din Marea Nordului88 

(ASCOBANS) are drept obiectiv coordonarea măsurilor de reducere a impactului negativ al capturilor 
accidentale, al pierderii habitatelor, al poluării marine și al perturbațiilor acustice în rândul celor zece 
părți semnatare. Acesta a fost lansat în 1991. În 2006 a fost adoptată o rezoluție privind efectele 
negative ale zgomotelor asupra cetaceelor mici, aceasta fiind relevantă pentru impactul potențial al 
infrastructurilor energetice.  

                                                           
85 www.unep‐ aewa.org  
86 Documentele sunt disponibile la adresa www.cms.int/bodies/COP/cop10/docs_and_inf_docs/inf_38_electrocution_review.pdf 
și, respectiv, la adresa www.unep-aewa.org/meetings/en/stc_meetings/stc7docs/pdf/stc7_20_electrocution_guidelines.pdf  
87 www.eurobats.org  
88 www.ascobans.org  

Ilustrare: Orientări ale UNEP/AEWA86 
 

La cea de a 37-a reuniune a Comitetului permanent al CMS (Bonn, 23-24 
noiembrie 2010), societatea germană RWE Rhein-Ruhr Netzservice GmbH 
(RWE RR NSG), activă în domeniul energiei, și Secretariatul UNEP/AEWA au 
semnat un acord de parteneriat. Ca parte a acestui acord, RWE RR NSG a 
furnizat finanțare pentru pregătirea unei analize independente referitoare la 
conflictul dintre păsările migratoare și rețelele de energie electrică în regiunea 
african-eurasiatică (Prinsen et al., 2011) și pentru elaborarea unor orientări 
referitoare la atenuarea și evitarea unui astfel de conflict (Prinsen et al., 2012). 
 
La sfârșitul anului 2010, Secretariatul UNEP/AEWA, acționând și în numele 
Convenției privind speciile migratoare (CMS) și al MI al CMS privind păsările de 
pradă, a comandat unui consorțiu internațional de organizații specializate 

pregătirea analizei și a orientărilor respective. Aceste orientări oferă diverse abordări tehnice și legislative 
pentru evitarea sau atenuarea impactului electrocutării și al coliziunii păsărilor migratoare în întreaga regiune 
african-eurasiatică, precum și sugestii pentru evaluarea și monitorizarea eficacității măsurilor preventive și de 
atenuare. 
În urma unor consultări oficiale, cea de a 5-a reuniune a părților a adoptat aceste orientări ca Orientări în 
materie de conservare în sensul articolului IV din acord (proiectul de rezoluție AEWA/MOP5 DR10 Revizuirea 
și adoptarea Orientărilor în materie de conservare). Uniunea Europeană și majoritatea statelor membre sunt 
părți la acord. Orientările îndrumă părțile în ceea ce privește punerea în aplicare a obligațiilor care le revin în 
temeiul respectivului acord. 

http://www.unep‐aewa.org/
http://www.cms.int/bodies/COP/cop10/docs_and_inf_docs/inf_38_electrocution_review.pdf
http://www.unep-aewa.org/meetings/en/stc_meetings/stc7docs/pdf/stc7_20_electrocution_guidelines.pdf
http://www.eurobats.org/
http://www.ascobans.org/
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Acordul privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană și din zona 
contiguă a Atlanticului89 (ACCOBAMS) este un cadru de cooperare pentru conservarea 
biodiversității marine în Marea Mediterană și în Marea Neagră. Principalul său obiectiv constă în 
reducerea amenințării la adresa cetaceelor din aceste mări și îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la 
acestea. Acordul a intrat în vigoare în 2001. 
 
Convenția asupra zonelor umede de importanță internațională90 
„Convenția Ramsar” este un tratat interguvernamental care prevede un cadru de acțiune la nivel 
național și de cooperare la nivel internațional în vederea conservării și a utilizării raționale a zonelor 
umede. Aceasta a fost adoptată în 1971 și modificată în 1982 și 1987. Până acum, 160 de părți au 
semnat convenția și 2 006 situri din întreaga lume au fost adăugate pe lista „Ramsar” a zonelor umede 
de importanță internațională. Convenția nu prevede ratificarea de către organisme supranaționale 
precum Uniunea Europeană, însă toate statele membre ale UE sunt părți contractante.  
 
Convenția privind protecția mediului marin al Atlanticului de Nord-Est91 
OSPAR orientează cooperarea internațională cu privire la o serie de aspecte, inclusiv conservarea 
biodiversității marine și a ecosistemelor, impactul eutrofizării și substanțele periculoase, monitorizarea 
și evaluarea. Aceasta a fost lansată în 1992, ca urmare a fuzionării convențiilor anterioare de la Oslo 
și de la Paris (din 1972 și 1974). Sub auspiciile acestei convenții au fost inițiate diverse studii privind 
impactul potențial al infrastructurilor energetice asupra mediului marin.  
 
Convenția privind protecția mediului marin din zona Mării Baltice92 
HELCOM sau „Convenția de la Helsinki” acoperă bazinul Mării Baltice și toate apele interioare ale 
acestui bazin hidrografic. Convenția a fost adoptată în 1980 și revizuită în 1992. UE și toate țările din 
jurul Mării Baltice sunt părți contractante la convenție.  
 
Convenția pentru protecția Mării Mediterane împotriva poluării93 
„Convenția de la Barcelona” vizează în primul rând să reglementeze și să reducă impactul negativ al 
tuturor tipurilor de poluanți în bazinul Mării Mediterane. Aceasta a fost adoptată în 1976 și modificată 
ultima dată în 1995. Majoritatea țărilor situate pe malul Mării Mediterane au semnat convenția. 
 
Inițiativa pentru o rețea offshore a țărilor cu deschidere la mările septentrionale 
Inițiativa pentru o rețea offshore a țărilor cu deschidere la mările septentrionale este un acord între 
țările cu deschidere la mările septentrionale privind dezvoltarea rețelelor offshore, în special pentru „a 
facilita o dezvoltare strategică, coordonată și eficientă din punctul de vedere al costurilor a rețelelor 
offshore și onshore”. 

                                                           
89  www.accobams.org  
90 www.rasmsar.org  
91 www.ospar.org 
92 www.helcom.fi 
93 www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm  

http://www.accobams.org/
http://www.rasmsar.org/
http://www.ospar.org/
http://www.helcom.fi/
http://www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm
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Anexa 2 Lista prioritară sistematică a impacturilor 
interacțiunilor dintre păsări și liniile electrice (Birdlife, 
2013) 

Tipul impactului 
Statutul 
impactului1 

Gravitate / 
Importanță2 

Reversibilitate3 
Amploarea 
impactului4 

Impact 
cumulativ5 

Negativ – Ecologic și fiziologic      

Mortalitate Direct Ridicată Parțial reversibil Multinațională Ridicat 

Electrocutare  Dovedit Ridicată Parțial reversibil Multinațională Ridicat 

Coliziune Potențial Moderată Parțial reversibil Regională Ridicat 

Pierderea și fragmentarea 
habitatelor 

Potențial Moderată Parțial reversibil Regională Mediu 

Perturbare/ Strămutare  Potențial Moderată Parțial reversibil Locală Mediu 

Câmp electromagnetic Potențial Necunoscută Necunoscută Multinațională Necunoscut 

Negativ – Economic      

Pierderi de venituri aferente 
furnizorilor de energie electrică 

     

Pierderi de venituri Dovedit Ridicată Parțial reversibil Multinațională Ridicat 

Restabilirea alimentării cu 
energie electrică 

Dovedit Ridicată 
Complet 
reversibil 

Multinațională Ridicat 

Repararea echipamentelor Dovedit Ridicată 
Complet 
reversibil 

Multinațională Ridicat 

Măsuri privind eliminarea 
cuiburilor și alte măsuri de 
limitare a daunelor cauzate de 
animale 

Dovedit Moderată 
Complet 
reversibil 

Multinațională Mediu 

Sarcini administrative și 
manageriale 

Dovedit Ridicată Parțial reversibil Multinațională Ridicat 

Pierderea unor servicii 
prestate clienților și percepția 
negativă a publicului 

Dovedit Ridicată Parțial reversibil Multinațională Ridicat 

Fiabilitatea redusă a 
sistemului electric 

Dovedit Ridicată Parțial reversibil Multinațională Ridicat 

Pierderi de venituri aferente 
utilizatorilor terenurilor 

Dovedit Ridicată Parțial reversibil Multinațională Ridicat 

Vânătoarea și gestionarea 
vânatului 

Dovedit Ridicată Parțial reversibil Națională Ridicat 

Utilizarea terenurilor agricole, 
irigare 

Dovedit Scăzută Ireversibil Națională Scăzut 

Silvicultură Dovedit Moderată Ireversibil Națională Moderat 

Pozitiv – Ecologic      

Substratul de reproducere, 
situl de cuibărire 

Dovedit, direct Ridicată - Multinațională - 

Locuri pentru staționare diurnă Dovedit, direct Ridicată - Multinațională - 
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Tipul impactului 
Statutul 
impactului1 

Gravitate / 
Importanță2 

Reversibilitate3 
Amploarea 
impactului4 

Impact 
cumulativ5 

sau înnoptare, odihnă, cuibărit 
și vânătoare 

Crearea și gestionarea 
habitatului 

Dovedit, direct Moderată - Națională - 

 
(Date bazate pe studiile McCann, 2005; APLIC, 2006 și van Rooyen, 2012 și completate cu informații conținute în această 
analiză) 
 
1. Statutul impactului: Potențial — Dovedit 
Impact direct: impacturile asupra mediului, care reprezintă consecința directă a liniilor electrice. De exemplu: mortalitatea 
păsărilor prin electrocutare sau prin coliziunea cu liniile electrice. 
Impact indirect: impactul asupra mediului, care nu reprezintă o consecință directă a liniilor electrice, adesea produs în afara 
unei traiectorii complexe sau ca rezultat al unei asemenea traiectorii. Denumit uneori impact de gradul doi sau trei sau 
impact secundar. De exemplu: un proiect de dezvoltare schimbă pânza freatică și afectează astfel o zonă umedă din 
apropiere, cauzând un impact asupra ecologiei din respectiva zonă umedă. 
2. Gravitatea/importanța impactului: Scăzută — Moderată — Ridicată 
3. Reversibilitate  
Ireversibil: impactul este ireversibil și nu există măsuri de atenuare. 
Cu greu reversibil: este improbabil ca impactul să fie inversat chiar dacă se iau măsuri intensive de atenuare. 
Parțial reversibil: impactul este parțial reversibil, dar este necesar să se ia măsuri de atenuare mai intensive. 
Complet reversibil: impactul este reversibil dacă sunt puse în aplicare măsuri de atenuare minore. 
4. Amploarea impactului: asupra sitului — locală — regională — națională — multinațională  
5. Impact cumulativ: neglijabil — scăzut — mediu — ridicat 
Impacturi care rezultă din modificări incrementale cauzate de alte acțiuni trecute, prezente sau care pot fi prevăzute în mod 
rezonabil, corelate cu efectul liniilor electrice. De exemplu: mai multe proiecte care, separat, au efecte nesemnificative, dar 
care, împreună, au un efect cumulativ: de exemplu, dezvoltarea unui tronson de linii electrice poate avea un impact 
nesemnificativ asupra utilizării habitatelor de către păsări, însă atunci când, alături de respectivul tronson, sunt dezvoltate 
mai multe tronsoane de linii electrice în apropiere, ar putea exista un impact cumulativ semnificativ asupra ecologiei și a 
peisajului la nivel local, întrucât liniile electrice pot forma o barieră reală între păsări și habitatele lor preferate. 
(Date bazate pe studiile Walker și Johnston, 1999 și van Rooyen, 2012) 
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Anexa 3 Sinteza elementelor de probă referitoare la 
impactul liniilor electrice asupra nivelului populației 
speciilor de păsări periclitate la nivel mondial (UICN, 2012) 

Specie 
Impact 
principal 

Loc 
Perioada 
de studiu 

Victime Concluzii 
Documente-
cheie 

Pelicanul creț 
 Pelecanus 
crispus  
 

Mortalitate 
suplimentară 
cauzată de 
coliziune. 

Porto-Lago, 
Grecia 
(cartier de 
iernare) 

1985-1987 

28 de 
exemplare 
ucise (69 % în 
primul an, 31% 
de exemplare 
care nu au 
atins 
maturitatea) 

În combinație cu efectele 
vânătorii ilegale s-a înregistrat o 
scădere estimată de 1,3-3,5 % a 
perechilor reproducătoare în 
Grecia și în Bulgaria într-un 
interval de 3 ani.  

Crivelli, 1988 

Gârlița mică  
Anser 
erythropus  
 

Mortalitate 
suplimentară 
cauzată de 
coliziune. 

- - - 

Poate conduce la creșterea 
mortalității. Un factor potențial, 
însă de o importanță 
necunoscută. Trebuie să fie luat 
în considerare în contextul 
evaluărilor impactului asupra 
mediului. 

AEWA, 2008 

Gâsca cu gât 
roșu  
Branta 
ruficollis  
 

Mortalitate 
suplimentară 
cauzată de 
coliziune. 

- - - 

Nu există date cantitative sau 
modele predictive pentru 
estimarea impactului mortalității 
cauzate de coliziune în cazul 
populațiilor de gâște cu gât roșu. 
Un factor potențial, însă de o 
importanță necunoscută. 

BSPB, 2010 

Hoitar  
Neophron 
percnopterus  

Mortalitate 
suplimentară 
cauzată de 
electrocutare. 

Port Sudan, 
 Sudan 

1982, 1983, 
2005, 2010 

48+2+5+17 
exemplare 
ucise 

Toate păsările au fost găsite în 
același perimetru de 31 de km 
de linii electrice. 0,055 păsări 
moarte pentru fiecare stâlp. 
Amploarea mortalității reflectă 
întru totul declinul populației 
care a fost observat în 
populațiile-sursă potențiale din 
Israel, Siria, Turcia și Iordania și 
subliniază faptul că mortalitatea 
cauzată de electrocutare poate 
avea efecte asupra nivelului 
populației la o scară geografică 
largă. 

Angelov et al., 
2012 
Nikolaus, 1984, 
Nikolaus, 2006 

Acvila 
țipătoare 
mare Aquila 
clanga  

Mortalitate 
suplimentară 
cauzată de 
electrocutare. 

Rusia, 
Kazahstan 

1990-2010 

6 exemplare 
(conform unui 
studiu efectuat 
într-un 
perimetru de 
2 082 de km) 

Un factor potențial, însă 
importanța sa este probabil 
scăzută.  

Karyakin, 2012 

Acvila de 
câmp Aquila 
heliaca  

Mortalitate 
suplimentară 
cauzată de 
electrocutare. 

Ungaria 2001-2009 
20 din 90 de 
exemplare  

O rată de electrocutare de 
22,22 % din mortalitatea totală. 
În ciuda efortului de aproape 20 
de ani în vederea modificării 
stâlpilor electrici din Ungaria, 
astfel încât să nu pericliteze 
viața păsărilor, electrocutarea se 
numără încă printre cei mai 
importanți factori de mortalitate 
în cazul mai multor specii de 
răpitoare, inclusiv în cazul 
acvilei de câmp. 

Horváth et al., 
2011 
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Acvila de 
câmp Aquila 
heliaca 

Mortalitate 
suplimentară 
cauzată de 
electrocutare. 

Bulgaria 2010-
2011 

5 din 15 
exemplare 

În urma localizării prin satelit, s-a 
observat o rată de electrocutare 
de 33 % din mortalitatea totală. 

BSPB, 2011 

Acvila 
imperială 
iberică Aquila 
adalberti  

Mortalitate 
suplimentară 
cauzată de 
electrocutare. 

Doñana, 
Andaluzia, 
Spania 

1974-
2009 

63 de exemplare 
electrocutate 

O rată de electrocutare de 
39,87 % din mortalitatea totală. 
Schimbare în ceea ce privește 
principalele cauze ale mortalității 
între cele două perioade, i.e. 
înainte și după aprobarea 
reglementărilor obligatorii 
adoptate împotriva electrocutării 
păsărilor în regiunea Andaluzia. 
După introducerea măsurilor de 
atenuare, s-a înregistrat o 
scădere puternică a fenomenului 
de electrocutare atât în Doñana 
(-96,90 %), cât și în Andaluzia (-
61,95 %).  

López-
López, 2011 

Acvila 
imperială 
iberică Aquila 
adalberti  

Mortalitate 
suplimentară 
cauzată de 
electrocutare. 

Doñana NP, 
 Andaluzia, 
Spania 

1957-
1989 

6 exemplare 
adulte și 33 de 
exemplare care 
nu au atins 
maturitatea 

Responsabilă de 46,1 % din 
mortalitatea exemplarelor adulte 
și de 39,8 % din mortalitatea 
exemplarelor care nu au atins 
maturitatea. 

Ferrer, 2001 

Acvila 
imperială 
iberică Aquila 
adalberti  

Mortalitate 
suplimentară 
cauzată de 
electrocutare și 
coliziune. 

Spania 
1989-
2004 

115 + 6 
exemplare 

Electrocutarea a provocat 47,7 % 
din totalul cazurilor de mortalitate 
(probabil supraestimări), iar 
coliziunea – 2,48 %.  
Exemplarele tinere au fost 
electrocutate mult mai frecvent 
decât se aștepta, iar păsările 
aflate în primul sau al 2-lea lor an 
calendaristic au fost electrocutate 
mai frecvent decât păsările aflate 
în al 3-lea sau al 4-lea lor an 
calendaristic. 
Electrocutarea a avut loc, de cele 
mai multe ori, toamna și iarna și 
în zone de stabilire temporare. 

González et 
al., 2007 

Șoimul 
dunărean  
Falco cherrug 

Mortalitate 
suplimentară 
cauzată de 
electrocutare. 

Ungaria, 
Slovacia, 
Austria, Ucraina, 
România 

2007-
2010 

5 din 71 de 
șoimi marcați 
prin satelit  

7,0 % mortalitate confirmată 
(n=71). Numai cazurile 
confirmate au fost luate în calcul, 
astfel încât numărul real este, cu 
siguranță, mai mare. 

Prommer, 
Saker LIFE, 
2011  

Dropia 
gulerată 
 Chlamydotis 
undulata  

Mortalitate 
suplimentară 
cauzată de 
coliziune. 

Fuerteventura, 
Lanzarote, 
Insulele Canare, 
Spania 

2008  

Se estimează că 25,5 % din 
populația totală de dropie 
gulerată a fost ucisă într-un 
singur an.  

Garcia-del-
Rey și 
Rodriguez-
Lorenzo, 
2011 

Dropia  
Otis tarda  

Mortalitate 
suplimentară 
cauzată de 
coliziune. 

sud-vestul 
Spaniei 

1991-
1993 

16 exemplare 
4+8+4 km de tronsoane de linii 
au făcut obiectul unui studiu 

Janss, 2000 
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Anexa 4 Exemple de impacturi ale liniilor electrice asupra 
metapopulațiilor ce aparțin speciilor enumerate în anexa I 
la Directiva privind păsările 

Specie Impact principal Loc 
Perioada 
de studiu 

Victime Concluzii 
Documente-
cheie 

Barza  
Ciconia 
ciconia 

Mortalitate 
suplimentară 
cauzată de 
electrocutare și 
coliziune. 

Germania - 
În 226 de cazuri din 
1 185 de inele 
recuperate  

Cauza recuperărilor a fost 
reprezentată de „cablurile 
aeriene”. 

Riegel & 
Winkel, 1971 

Barza  
Ciconia 
ciconia  

Mortalitate 
suplimentară 
cauzată de 
electrocutare și 
coliziune. 

Elveția 
1984-
1999 

195 din 416 
exemplare 
recuperate moarte. 
Dimensiunea 
eșantionului: 2 912 
exemplare marcate 
cu inele. 

Rata mortalității cauzate de 
liniile electrice este 
semnificativă în cazul 
berzelor, având în vedere că 
aproximativ unul din patru 
exemplare tinere și unul din 
17 exemplare adulte mor în 
fiecare an din cauza coliziunii 
cu liniile electrice și a 
electrocutării pe aceste linii. 

Schaub & 
Pradel, 2004 

Barza  
Ciconia 
ciconia 

Mortalitate 
suplimentară 
cauzată de 
electrocutare și 
de coliziune. 

Centrul 
Spaniei 

1999-
2000 

51 de exemplare au 
fost găsite 
electrocutate și 101 
exemplare au murit 
în urma coliziunii  

Circa 1 % din berzele 
prezente au murit în timpul 
migrației ce a avut loc după 
perioada de reproducere, iar 
5-7 % din populație a murit pe 
parcursul iernii. 

Garrido & 
Fernández-
Cruz, 2003 

Acvila 
porumbacă 
Aquila 
fasciata 

Mortalitate 
suplimentară 
cauzată de 
coliziune. 

Catalonia, 
Spania 

1990-
1997 

2 din 12 exemplare 
aflate în perioada de 
reproducere 

Coliziunea în sine reprezintă 
17 % din mortalitatea anuală, 
ceea ce constituie o problemă 
gravă pentru nivelul 
populației. Rata mortalității 
anuale a exemplarelor adulte 
nu trebuie să depășească 2-
6 % pentru ca populația să 
rămână în echilibru. 

Manosa & 
Real, 2001 

Acvila 
porumbacă 
Aquila 
fasciata 

Mortalitate 
suplimentară 
cauzată de 
electrocutare. 

Catalonia, 
Spania 

1990-
1997 

6 din 12 exemplare 
aflate în perioada de 
reproducere 

Electrocutarea în sine 
reprezintă 50 % din 
mortalitatea anuală, ceea ce 
constituie o problemă gravă 
pentru nivelul populației. Rata 
mortalității anuale a 
exemplarelor adulte nu 
trebuie să depășească 2-6 % 
pentru ca populația să 
rămână în echilibru. 

Manosa & 
Real, 2001 

Buha  
Bubo bubo 

Mortalitate 
suplimentară 
cauzată de 
electrocutare. 

Elveția - - 

Electrocutarea și coliziunea 
au reprezentat peste 50 % 
din totalul cauzelor 
nenaturale de deces. 
Populația a atins un nivel 
critic și ar fi depins de 
imigrația populațiilor din 
apropiere după atenuarea 
surselor tuturor cauzelor 
nenaturale de deces. 

Schaub, 2010 

Buha  
Bubo bubo 

Mortalitate 
suplimentară 
cauzată de 

Italia - - 
Rata ridicată de abandonare 
a teritoriului cauzată de 
electrocutare a condus la o 

Sergio, 2004 
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Specie Impact principal Loc 
Perioada 
de studiu 

Victime Concluzii 
Documente-
cheie 

electrocutare. scădere rapidă și la o 
densitate redusă a populației. 

Spurcaciul  
Tetrax 
tetrax 

Mortalitate 
suplimentară 
cauzată de 
coliziune. 

Portugalia - - 

1,5 % din populația 
portugheză de spurcaci 
moare din cauza coliziunii cu 
cablurile aeriene. Existența 
unui risc ridicat al evitării 
potențiale a zonelor cu linii de 
transport de energie electrică 
(ceea ce afectează succesul 
reproductiv prin limitarea 
dimensiunii și a densității 
adunărilor de masculi, 
denumite lek-uri). 

Silva, 2010 
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Anexa 5 Lista propusă a speciilor prioritare pentru 
prevenirea și atenuarea impactului liniilor electrice în UE 

D e n u m i r e  c o m u n ă Denumire științifică 

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

p
e 

lis
ta

 

ro
și

e 
g

lo
b

al
ă 

a 
U

IC
N

 

D
ir

ec
ti

va
 p

ri
vi

n
d

 

p
ăs

ăr
ile

 

V
ic

ti
m

e 
ca

u
za

te
 d

e 

el
ec

tr
o

cu
ta

re
94

 

V
ic

ti
m

e 
ca

u
za

te
 d

e 

co
liz

iu
n

e95
   

S
ta

re
a 

d
e 

co
n

se
rv

ar
e 

a 

sp
ec

iil
o

r 
la

 n
iv

el
 

eu
ro

p
ea

n
96

  Scara spațială după tiparele de migrație  
(Birdlife International, 2004)  

Hoitar 
Neophron 
percnopterus 

EN I III II Nefavorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
lungi la nivel intercontinental 

Gâsca cu gât roșu* Branta ruficollis EN I I II Nefavorabilă 
Specie total migratoare în 
Europa 

Acvila de câmp Aquila heliaca VU I III II Nefavorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Acvila imperială iberică Aquila adalberti VU I III II Nefavorabilă Specie rezidentă 

Șoimul dunărean Falco cherrug VU I II-III II Nefavorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Acvila țipătoare mare Aquila clanga VU I II II Nefavorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
scurte la nivel intercontinental 

Pelicanul creț 
Pelecanus 
crispus 

VU I I II-III Nefavorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Gârlița mică* Anser erythropus VU I I II Nefavorabilă 
Specie total migratoare în 
Europa 

Vânturelul de seară 
Falco 
vespertinus 

NT I II-III II Nefavorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
lungi la nivel intercontinental 

Gaia roșie Milvus milvus NT I III II Nefavorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Dropia Otis tarda VU I 0 III Nefavorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Vulturul pleșuv 
Aegypius 
monachus 

NT I III II Nefavorabilă Specie rezidentă 

Barza neagră Ciconia nigra   I III III Nefavorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
lungi la nivel intercontinental 

Barza Ciconia ciconia   I III III Nefavorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
lungi la nivel intercontinental 

Dropia gulerată* 
Chlamydotis 
undulata 

VU   0 III Nefavorabilă Specie rezidentă 

Dumbrăveanca 
Coracias 
garrulus 

NT I I-II I-II Nefavorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
lungi la nivel intercontinental 

Acvila pitică Aquila pennata   I III II Nefavorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
lungi la nivel intercontinental 

Vânturelul mic Falco naumanni   I II-III II Nefavorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
lungi la nivel intercontinental 

Codalbul 
Haliaeetus 
albicilla 

  I III II Nefavorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

                                                           
94 AEWA-CMS, 2011a 
95 AEWA-CMS, 2011a 
96 Birdlife International, 2004 
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  Scara spațială după tiparele de migrație  
(Birdlife International, 2004)  

Eretele vânăt Circus cyaneus   I III II Nefavorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 
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  Scara spațială după tiparele de migrație  
(Birdlife International, 2004)  

Acvila de munte 
Aquila 
chrysaetos 

  I III II Nefavorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Spurcaciul* Tetrax tetrax NT I 0 III Nefavorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Culicul mare 
Numenius 
arquata 

NT   I II-III Nefavorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
scurte la nivel intercontinental 

Sitarul de mal Limosa limosa NT   I II-III Nefavorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
scurte la nivel intercontinental 

Gaia cenușie* Elanus caeruleus   I III II Nefavorabilă Specie rezidentă 

Zăganul 
Gypaetus 
barbatus 

  I III II Nefavorabilă Specie rezidentă 

Acvila porumbacă Aquila fasciata   I III II Nefavorabilă Specie rezidentă 

Stârcul roșu Ardea purpurea   I II II Nefavorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
lungi la nivel intercontinental 

Viesparul Pernis apivorus   I III II Favorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
lungi la nivel intercontinental 

Gaia neagră Milvus migrans   I III II Favorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
lungi la nivel intercontinental 

Șerparul 
Circaetus 
gallicus 

  I III II Favorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
lungi la nivel intercontinental 

Eretele sur Circus pygargus   I III II Favorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
lungi la nivel intercontinental 

Uliganul pescar 
Pandion 
haliaetus 

  I III II Favorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
lungi la nivel intercontinental 

Șoimul de iarnă 
Falco 
columbarius 

  I II-III II Nefavorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Șoimul de vânătoare Falco rusticolus   I II-III II Nefavorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Lopătarul 
Platalea 
leucorodia 

  I II II Nefavorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
scurte la nivel intercontinental 

Cocorul Grus grus   I I III Nefavorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
scurte la nivel intercontinental 

Șoimul sudic Falco biarmicus   I II-III II Nefavorabilă Specie rezidentă 

Bătăușul 
Philomachus 
pugnax 

  I I II-III Nefavorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
lungi la nivel intercontinental 

Vulturul sur Gyps fulvus   I III II Favorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Eretele de stuf 
Circus 
aeruginosus 

  I III II Favorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

                                                           
97 AEWA-CMS, 2011a 
98 AEWA-CMS, 2011a 
99 Birdlife International, 2004 
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  Scara spațială după tiparele de migrație  
(Birdlife International, 2004)  

Uliul porumbar 
Accipiter gentilis 
arrigonii 

  I III II Favorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Uliul păsărar 
Accipiter nisus 
granti 

  I III II Favorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Șorecarul mare Buteo rufinus   I III II Favorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Pelicanul comun 
Pelecanus 
onocrotalus 

  I I II-III Nefavorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
scurte la nivel intercontinental 

Ierunca alpină* Lagopus mutus   I I III Nefavorabilă Specie rezidentă 

Ploierul auriu Pluvialis apricaria   I I II-III Nefavorabilă 
Specie total migratoare în 
Europa 

Acvila de stepă Aquila nipalensis     III II - 
Specie migratoare pe distanțe 
lungi la nivel intercontinental 

Vânturelul roșu 
FaIco 
tinnunculus 

    II-III II Nefavorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Șoimul călător Falco peregrinus   I II-III II Favorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Buha* Bubo bubo   I II-III II Favorabilă Specie rezidentă 

Huhurezul mare Strix uralensis   I II-III II Favorabilă Specie rezidentă 

Lebăda mică 
Cygnus 
columbianus 

  I I II Nefavorabilă 
Specie total migratoare în 
Europa 

Chirighița neagră Chlidonias niger   I I I-II Nefavorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
lungi la nivel intercontinental 

Turturica 
Streptopelia 
turtur 

    I-II II Nefavorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
lungi la nivel intercontinental 

Șoimul rândunelelor Falco subbuteo     II-III II Favorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
lungi la nivel intercontinental 

Culicul mic 
Numenius 
phaeopus 

    I II-III Nefavorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
lungi la nivel intercontinental 

Șorecarul comun Buteo buteo     III II Favorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Flamingul roșu 
Phoenicopterus 
roseus 

  I 0 III Nefavorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Cristelul de câmp Crex crex   I 0 II Nefavorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
lungi la nivel intercontinental 

Rața cârâitoare 
Anas 
querquedula 

    I II Nefavorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
lungi la nivel intercontinental 

Ciuful de pădure Asio otus     II-III II Favorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Nagâțul Vanellus vanellus     I II-III Nefavorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Becațina comună 
Gallinago 
gallinago 

    I II-III Nefavorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 
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  Scara spațială după tiparele de migrație  
(Birdlife International, 2004)  

Fluierarul cu picioare 
roșii 

Tringa totanus     I II-III Nefavorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Gâsca neagră Branta bernicla     I II Nefavorabilă 
Specie total migratoare în 
Europa 

Lebăda de iarnă Cygnus cygnus   I I II Favorabilă 
Specie total migratoare în 
Europa 

Gârlița mare 
Anser albifrons 
flavirostris 

  I I II Favorabilă 
Specie total migratoare în 
Europa 

Gâsca cu obraji albi Branta leucopsis   I I II Favorabilă 
Specie total migratoare în 
Europa 

Chira de baltă Sterna hirundo   I I I-II Favorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
lungi la nivel intercontinental 

Prepelița Coturnix coturnix     I II-III Favorabilă 
Specie migratoare pe distanțe 
lungi la nivel intercontinental 

Rața lingurar Anas clypeata     I II Nefavorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Stârcul de cireadă Bubulcus ibis     II II Favorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Stârcul cenușiu Ardea cinerea     II II Favorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Notatița cu cioc lat 
Phalaropus 
fulicarius 

    I II-III Neevaluată* 
Specie migratoare pe distanțe 
scurte la nivel intercontinental 

Sitarul de pădure 
Scolopax 
rusticola 

    0 II-III Nefavorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Scoicarul 
Haematopus 
ostralegus 

    I II-III Favorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Gâsca de semănătură Anser fabalis     I II Favorabilă 
Specie total migratoare în 
Europa 

Gâsca cu cioc scurt 
Anser 
brachyrhynchus 

    I II Favorabilă 
Specie total migratoare în 
Europa 

Cormoranul mare 
Phalacrocorax 
carbo 

    I II Favorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Lebăda mută Cygnus olor     I II Favorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Gâsca de vară Anser anser     I II Favorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Rața fluierătoare Anas penelope     I II Favorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Rața mare 
Anas 
platyrhynchos 

    I II Favorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Pescărușul negru Larus marinus     I II Favorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Pescărușul argintiu Larus argentatus     I II Favorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 
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  Scara spațială după tiparele de migrație  
(Birdlife International, 2004)  

Pescărușul râzător Larus ridibundus     I II Favorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Cristeiul de baltă Rallus aquaticus     0 II Favorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Găinușa de baltă 
Gallinula 
chloropus 

    0 II Favorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

Lișița Fulica atra     0 II Favorabilă 
Specie parțial migratoare în 
Europa 

 
* specii neincluse în Prinsen et al. (2011a) 
UICN = categorii de pe lista roșie globală (UICN, 2012) 
EN = pe cale de dispariție 
VU = vulnerabile 
NT = potențial amenințate 
Gravitatea impactului asupra populațiilor de păsări (Haas et al., 2003; Prinsen et al., 2011): 
0 = nu s-au raportat victime sau este improbabil să existe vreo victimă 
I = s-au raportat victime, dar nu există amenințări clare la adresa populației de păsări 
II = un număr ridicat de victime la nivel regional sau local, dar fără un impact semnificativ asupra populației 
globale a speciei respective 
III = accidentele reprezintă un factor major de mortalitate, amenințând specia respectivă, care devine o specie 
periclitată, la nivel regional sau la o scară mai largă  
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Anexa 6 Compararea procedurilor în cadrul unei evaluări 
corespunzătoare (EC), al unei evaluări a impactului asupra 
mediului (EIM) și al unei evaluări strategice de mediu (ESM) 

 
 EC EIM ESM 

Ce tipuri de 
proiecte sunt 
vizate?  

Orice plan sau proiect 
care – fie în mod 
individual, fie în 
combinație cu alte 
planuri/proiecte – poate 
avea un efect negativ 
asupra unui sit Natura 
2000 (cu excepția 
planurilor sau a 
proiectelor care au o 
legătură directă cu 
gestionarea conservării 
sitului). 

Toate proiectele 
enumerate în anexa I.  
Pentru proiectele 
enumerate în anexa II, 
necesitatea unei EIM va fi 
determinată de la caz la 
caz sau prin intermediul 
pragurilor sau al criteriilor 
stabilite de statele 
membre (luând în 
considerare criteriile din 
anexa III). 

Orice planuri și programe sau 
modificări ale acestora  
(a) care 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 
(b) pentru care, în vederea 
efectului 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 în vederea 
atingerii obiectivelor de 
conservare ale sitului 
(care se raportează la 
speciile/tipurile de 
habitate pentru care situl 
a fost desemnat).  
Impacturile ar trebui 
evaluate pentru a stabili 
dacă vor afecta sau nu 
negativ integritatea 
sitului în cauză.  

Efecte semnificative 
directe și indirecte, 
secundare, cumulative, pe 
termen scurt, mediu și 
lung, permanente și 
temporare, pozitive și 
negative asupra, printre 
altele, a faunei și florei. 

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 
legăturile dintre factorii 
menționați anterior. 

Cine este 
responsabil 
de evaluare?  

Este responsabilitatea 
autorității competente să 
se asigure că este 
efectuată EC. În acest 
context, dezvoltatorului 
proiectului poate să i se 
solicite 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 

Dezvoltatorul proiectului 
furnizează informațiile 
necesare care trebuie 
luate în considerare de 
autoritatea competentă 
care eliberează 
autorizația. 

Autoritatea competentă 
responsabilă cu planificarea  
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competentă poate, de 
asemenea, să colecteze 
informații relevante din 
alte surse, după caz. 

Are loc 
consultarea 
publicului/ a 
altor 
autorități? 

Acest lucru nu este 
obligatoriu, dar este 
încurajat („dacă este 
cazul”). 

Consultarea obligatorie se 
efectuează înainte de 
adoptarea propunerii de 
proiect. 
Statele membre iau 
măsurile necesare pentru 
a se asigura că autoritățile 
care ar putea fi vizate de 
proiect au ocazia de a-și 
exprima opinia privind 
cererea de autorizare a 
proiectului de dezvoltare. 
Același lucru este valabil 
pentru consultarea 
publicului. În cazul în care 
ar putea exista efecte 
semnificative asupra 
mediului în alt stat 
membru, atât autoritățile 
competente, cât și 
cetățenii din statul 
membru respectiv trebuie 
să fie consultați.  

Consultarea obligatorie se 
realizează înainte de 
adoptarea planului sau a 
programului.  
Autorităților și publicului li se 
oferă, cu suficient timp înainte, 
ocazia promptă și eficace de 
a-și exprima opinia privind 
proiectul de plan sau de 
program și raportul însoțitor de 
mediu înainte de adoptarea 
planului sau a programului sau 
înainte ca acesta să fie supus 
procedurii legislative. Statele 
membre trebuie să desemneze 
autoritățile care vor fi 
consultate și care, datorită 
responsabilităților lor specifice 
de mediu, ar putea fi vizate. În 
cazul în care ar putea exista 
efecte semnificative asupra 
mediului în alt stat membru, 
atât autoritățile competente, 
cât și cetățenii din statul 
membru respectiv trebuie să 
fie consultați. 

Ce grad de 
obligativitate 
au rezultatele 
evaluării?  

Ele 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 EIM trebuie luate 
în considerare în mod 
corespunzător în 
procedura de autorizare a 
proiectului de dezvoltare.  

Raportul de mediu, precum și 
opiniile exprimate trebuie 
luate în considerare pe 
parcursul elaborării planului 
sau a programului și înainte ca 
acesta să fie adoptat sau 
supus procedurii legislative. 
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