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Cuvânt înainte 

 

 

 

Industria prelucrătoare �i industria construc�iilor din Europa depind în foarte mare măsură de 
industria extractivă neenergetică pentru aprovizionarea cu materii prime de bază. Exigen�ele 
economice sunt clare: în anul 2007, acest sector a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 49 
miliarde EUR, asigurând în jur de 287 000 de locuri de muncă. Rolul său este amplificat de existen�a 
sectoarelor din aval care depind de aprovizionarea constantă cu materii prime.  

Pentru a construi economia viitorului, trebuie să protejăm mediul înconjurător al prezentului. Aceasta 
înseamnă că, pentru a asigura durabilitatea, materiile prime trebuie extrase �inând cont de necesitatea 
de a proteja mediul natural.  

Natura 2000 reprezintă piatra de temelie a politicii UE în domeniul naturii �i al biodiversită�ii. 
Natura 2000 este o re�ea ecologică la nivelul întregii UE, înfiin�ată prin Directiva privind habitatele 
din 1992, care cuprinde aproape 26 000 de situri în cele 27 de �ări ale Uniunii Europene �i acoperă 
aproape 18 % din teritoriul acesteia. Scopul acestei re�ele este de a asigura supravie�uirea pe termen 
lung a celor mai valoroase �i mai amenin�ate specii, habitate �i ecosisteme ale Europei, care, în 
afara valorii lor intrinseci, oferă societă�ii multiple beneficii economice �i sociale.  

Prezentele orientări explică modul în care pot fi îndeplinite nevoile industriei extractive evitând 
totodată efectele negative asupra faunei �i florei sălbatice �i asupra naturii. Ele analizează modul în 
care pot fi minimizate sau chiar evitate eventualele efecte ale industriei extractive asupra naturii �i 
biodiversită�ii �i subliniază importan�a planificării strategice, a evaluării corespunzătoare a noilor 
evolu�ii �i necesitatea adoptării unor măsuri adecvate de atenuare a efectelor. Orientările de fa�ă 
con�in numeroase exemple de bune practici �i explică modul în care anumite proiecte din industria 
extractivă se pot dovedi benefice pentru biodiversitate oferind ni�e ecologice de calitate ridicată. 

Suntem convin�i că acest document de orientare va contribui substan�ial la asigurarea unei sinergii 
benefice a principalelor politici ale Uniunii Europene în aceste domenii.  

 

                           

                        
Janez Potočnik, membru al Comisiei               Antonio Tajani, vicepresedinte al Comisiei Europene, 

Europene responsabil pentru mediu                  responsabil pentru industrie si antreprenoriat 



 5 Orientări ale CE privind desfășurarea de noi activităţi extractive neenergetice în conformitate cu cerinţele Natura 2000

CUPRINS 
 
SCOPUL PREZENTELOR ORIENTĂRI  .................................................................  p  7 
  
1.  INDUSTRIA EXTRACTIVĂ NEENERGETICĂ (IENE) ÎN UE...............................  p  9 

 1.1 Industria extractivă neenergetică în UE: privire de ansamblu pe subsectoare p  9 
 1.2  Cadrul politic al UE pentru IENE...................................................................    p 11 
 1.3 Factori care influenţează extracţia neenergetică în Europa ........................    p 13 
 
 
2 .. CADRUL POLITIC ŞI LEGISLAŢIA UE PRIVIND NATURA ŞI BIODIVERSITATEA  p 15 
 2.1 Introducere ...............................................................................................................  p 15 
 2.2 Angajamentul UE faţă de stoparea pierderii biodiversităţii .......................................  p 16 
 2.3 Directivele Habitate şi Păsări ...................................................................................  p 17 
  2.3.1 Obiectivele globale ale Directivelor Habitate şi Păsări.....................................  p 18 
  2.3.2 Dispoziţii privind protecţia speciilor .................................................................  p 18 
  2.3.3 Dispoziţii privind protecţia habitatelor: reţeaua Natura 2000 ...........................  p 19 
  2.3.4 Gestionarea şi conservarea siturilor Natura 2000............................................  p 21 
  2.3.5 Noi evoluţii care afectează siturile Natura 2000...............................................  p 22 
  2.3.6 Ameliorarea coerenţei ecologice a reţelei Natura 2000 ...................................  p 22 
 2.4  Directiva SEA şi Directiva EIA ..................................................................................  p 23 
  2.4.1 Directiva SEA ...................................................................................................  p 23 
  2.4.2 Directiva EIA.....................................................................................................  p 24 
  2.4.3  Legătura dintre SEA, EIA şi evaluările corespunzătoare ................................  p 24 
 2.5  Alte legi şi politici comunitare relevante în domeniul mediului .................................  p 27 
 
 
3.   EFECTELE POTENŢIALE ALE ACTIVITĂŢILOR EXTRACTIVE NEENERGETICE 
ASUPRA MEDIULUI NATURAL ..............................................................................  p 28 
 3.1  Efecte pozitive şi negative: necesitatea unei abordări de la caz la caz ....................  p 28 
 3.2 Identificarea efectelor negative potenţiale.................................................................  p 30 
 3.3 Factori care influenţează tipul şi gradul de impact ....................................................  p 30 
 3.4 Efectele activităţilor de extracţie asupra biodiversităţii: efecte potenţiale .................  p 32 
  3.4.1  Pierderea şi degradarea habitatului ................................................................  p 32 
  3.4.2  Perturbarea şi strămutarea speciilor ...............................................................  p 33 
 3.5 Efectele activităţilor de extracţie asupra biodiversităţii: cauze posibile.....................  p 34 
  3.5.1  Defrişare .........................................................................................................  p 34 
  3.5.2  Perturbări hidrologice .....................................................................................  p 34 
  3.5.3  Modificări ale calităţii apei ...............................................................................  p 35 
  3.5.4  Modificări ale habitatelor care pot favoriza colonizarea speciilor invadatoare  p 36 
  3.5.5  Zgomot şi vibraţii .............................................................................................  p 36 
  3.5.6  Perturbări cauzate de mişcare ........................................................................  p 36 
  3.5.7  Praf ..................................................................................................................  p 36 
  3.5.8  Alunecări de teren şi prăbuşiri.........................................................................  p 37 
 3.6 Efecte cumulate.........................................................................................................  p 37 
 3.7 Distincţia între efecte semnificative şi nesemnificative .............................................  p 37 
 
 
4.   IMPORTANŢA PLANIFICĂRII STRATEGICE ...................................................  p 39 
 4.1  Planificarea spaţială la nivel strategic ......................................................................  p 39 
 4.2  Planuri minerale ........................................................................................................  p 40 
 4.3   Hărţi minerale şi hărţi Natura 2000: identificarea conflictelor la nivel strategic ........  p 42 
 4.4  Desfăşurarea unor investigaţii detaliate şi căutarea de alternative...........................  p 43 
 4.5 Luarea în considerare a activităţilor extractive în planurile de gestionare  
  pentru siturile Natura 2000 ........................................................................................  p 46 



 6 Orientări ale CE privind desfășurarea de noi activităţi extractive neenergetice în conformitate cu cerinţele Natura 2000

5.   ARTICOLUL 6 ALINEATUL (3): EFECTUAREA UNEI EVALUĂRI 
CORESPUNZĂTOARE A PLANURILOR ŞI PROIECTELOR IENE ÎN CONFORMITATE CU 
DIRECTIVA HABITATE  ..........................................................................................  p 47 
 5.1  Introducere ...............................................................................................................  p 47 
 5.2  Articolul 6 din Directiva Habitate: o abordare pe etape.............................................  p 48 
 5.3   Examinarea: Când este necesară evaluarea corespunzătoare? .............................  p 52 
  5.3.1  Stabilirea existenţei posibilităţii unui „efect semnificativ” ...............................  p 54 
  5.3.2  Analizarea potenţialelor efecte cumulate ........................................................  p 55 
  5.3.3  Înregistrarea deciziei de examinare ................................................................  p 56 
 5.4  Efectuarea evaluării corespunzătoare: etapele evaluării  ........................................  p 57 
 5.5  Evaluarea corespunzătoare a proiectelor IENE .........................................................  p 57 
  5.5.1  Extinderea şi accentul evaluării.......................................................................  p 59 
  5.5.2  Aprecierea efectelor – Indicatori pentru evaluarea corespunzătoare .............  p 60 
  5.5.3  Identificarea măsurilor corespunzătoare de atenuare a efectelor...................  p 60 
 5.6  Evaluarea corespunzătoare a planurilor IENE ...........................................................  p 64 
 5.7  Concluziile evaluării corespunzătoare........................................................................  p 66  
 
6.   ARTICOLUL 6 ALINEATUL (4): SOLUŢII ALTERNATIVE, MOTIVE CRUCIALE DE 
INTERES PUBLIC MAJOR ŞI COMPENSAŢII  .......................................................  p 68 
 6.1  Introducere ...............................................................................................................  p 68 
 6.2  Lipsa soluţiilor alternative ..........................................................................................  p 70 
 6.3   Motive cruciale de interes public major  ...................................................................  p 70 
 6.4  Adoptarea tuturor măsurilor compensatorii necesare   ............................................  p 71 
 
7.   UNELE PRACTICI IENE ŞI LEGĂTURA DINTRE ACESTEA ŞI DISPOZIŢIILE 
ARTICOLULUI 6 ALINEATELE (3) ŞI (4) .................................................................  p 74 
 7.1  Reabilitarea ..............................................................................................................  p 74 
  7.1.1  Examinarea reabilitării în contextul măsurilor de atenuare propuse în 
  cadrul unei evaluări corespunzătoare   ....................................................................  p 74 
  7.1.2  Eficienţa reabilitării .........................................................................................  p 77 
  7.1.3  Avantaje suplimentare pentru biodiversitate ...................................................  p 78 
 7.2  Compensarea biodiversităţii ......................................................................................  p 79 
 
8.   ACTIVITĂŢILE EXTRACTIVE ŞI NATURA 2000 ÎN ZONELE MARINE............  p 83 
 8.1  Amenajarea spaţiului maritim ....................................................................................  p 83 
 8.2  Efectele extracţiei asupra siturilor naturale marine ...................................................  p 85 
 8.3 Evaluarea corespunzătoare ......................................................................................  p 87 
 8.4 Atenuarea ..................................................................................................................  p 90 
 
9.   ALTE ASPECTE   ...............................................................................................  p 92 
 9.1  Monitorizarea în temeiul dispoziţiilor articolului 6 alineatele (3) şi (4).......................  p 92 
 9.2  Cooperarea dintre autorităţile competente şi părţile interesate ................................  p 93 
 9.3  Necesitatea cercetării suplimentare ..........................................................................  p 94 
 
GLOSAR ...................................................................................................................  p 95 
REFERINŢE  .............................................................................................................  p 98 
 
ANEXE    
 Anexa 1:  Alte legi şi politici relevante în domeniul mediului .............................................  p 104 
 Anexa 2: Studii de caz selectate/exemple de bună practică .............................................  p 107 
 Anexa 3: Hotărâri ale Curţii Europene de Justiţie privind cauze în domeniul naturii şi  
 Biodiversităţii  .................................................................................................................... p 132 
 Anexa 4: Listă de orientări şi documente relevante pentru evaluările planurilor şi  
 proiectelor IENE.................................................................................................................  p 144 



 7 Orientări ale CE privind desfășurarea de noi activităţi extractive neenergetice în conformitate cu cerinţele Natura 2000

SCOPUL PREZENTELOR ORIENTĂRI  
 
 
 
Context  
Industria extractivă neenergetică (IENE) furnizează o mare parte din materiile prime de bază 
pentru activităţile de producţie şi construcţie din UE. În noiembrie 2008, Comisia Europeană a 
adoptat o iniţiativă privind materiile prime care stabileşte măsuri destinate a asigura şi ameliora 
accesul la materiile prime atât în cadrul UE, cât şi la nivel mondial.  
 
Comisia Europeană a identificat o serie de factori care ar putea influenţa competitivitatea 
industriei. Unul dintre factori vizează dificultăţile cu care industria se confruntă uneori în 
obţinerea accesului la teren. Aceasta a condus la situaţii în care planurile şi proiectele individuale 
au intrat în conflict cu utilizări concurente ale terenurilor sau cu interese societale mai largi, 
inclusiv conservarea naturii.   
 

Directivele UE Habitate şi Păsări reprezintă temelia politicii europene privind biodiversitatea. În 
centrul acestora se află crearea unei reţele de situri concepute să protejeze cele mai rare şi 
ameninţate specii şi tipuri de habitat – reţeaua Natura 2000. Activităţile IENE nu sunt automat 
excluse din interiorul siturilor Natura 2000 sau din apropierea acestora. În schimb, activităţile 
extractive trebuie să respecte dispoziţiile articolului 6 din Directiva Habitate pentru a asigura că 
acestea nu au efecte negative asupra integrităţii siturilor Natura 2000. 
 
 
Scopul prezentelor orientări 
 
Scopul prezentului document este să ofere o orientare privind cel mai bun mod de a asigura că 
evoluţiile IENE sunt compatibile cu dispoziţiile celor două directive. Acesta se axează în special 
pe procedurile care trebuie urmate în temeiul articolului 6 şi oferă clarificări privind anumite 
aspecte cheie ale procesului de aprobare, în special în contextul evoluţiilor IENE.  
 
Documentul a fost elaborat în strânsă colaborare cu reprezentanţi ai diferitor sectoare industriale, 
experţi, autorităţi publice şi ONG-uri, în cadrul unui grup de lucru dedicat al CE. Acesta este 
conceput în special pentru a fi utilizat de autorităţile competente şi iniţiatorii proiectelor, precum şi 
de consultanţi, de conducătorii de �antiere şi de alţi practicieni care sunt implicaţi în planificarea, 
conceperea, implementarea sau aprobarea planurilor sau proiectelor minerale în sectorul IENE. 
De asemenea, se speră că documentul va prezenta interes pentru alte organizaţii cum ar fi 
ONG-uri şi organisme internaţionale, precum şi pentru publicul larg.  
 
 
Structură şi cuprins 

Documentul cuprinde 9 secţiuni principale:  
 
• Capitolul 1: oferă o privire de ansamblu asupra industriei IENE în Europa şi iniţiativei UE 

privind materiile prime. 
 
• Capitolul 2: prezintă politica UE în domeniul biodiversităţii, în special dispoziţiile cheie ale 

Directivelor Habitate şi Păsări. Explorează relaţia dintre evaluările strategice de mediu, 
evaluările impactului asupra mediului şi evaluările corespunzătoare în temeiul Directivei 
Habitate.  

 
• Capitolul 3: examinează diferitele tipuri de efecte pe care activităţile extractive IENE le-ar 

putea avea şi modul în care acestea ar putea influenţa speciile şi habitatele de interes 
comunitar protejate în temeiul Directivelor Habitate şi Păsări. 



 8 Orientări ale CE privind desfășurarea de noi activităţi extractive neenergetice în conformitate cu cerinţele Natura 2000

• Capitolul 4: examinează modul în care planificarea strategică poate crea o strategie integrată 
de dezvoltare durabilă pentru sectorul mineral, ţinând cont totodată de preocupări sociale mai 
largi precum conservarea naturii, într-o etapă timpurie a procesului decizional. 

 
• Capitolul 5: se axează pe dispoziţiile articolului 6 alineatul (3) din Directiva Habitate şi oferă 

un ghid pas cu pas al procedurilor care trebuie urmate pentru evaluarea planurilor sau 
proiectelor IENE care ar putea afecta siturile Natura 2000. Oferă orientări privind modul de 
efectuare a unei evaluări corespunzătoare, de a stabili dacă există efecte negative asupra 
integrităţii unui sit Natura 2000 şi de a le atenua acolo unde este posibil. 

 
• Capitolul 6: examinează dispoziţiile articolului 6 alineatul (4) care permit, în situaţii 

excepţionale, aprobarea planurilor sau proiectelor în cazul cărora nu se poate stabili că nu vor 
afecta negativ un sit Natura 2000, dacă sunt considerate de interes public major şi nu există 
alternative. În astfel de cazuri, sunt necesare măsuri de compensare corespunzătoare.  

 
• Capitolul 7: examinează diferite activităţi IENE precum reabilitarea siturilor şi compensarea 

biodiversităţii şi explorează modul în care acestea pot răspunde dispoziţiilor articolului 6. 
 
• Capitolul 8: examinează activităţile extractive în contextul mediului marin. 
 
• Capitolul 9: concluzionează cu secţiuni privind monitorizarea pe termen lung şi importanţa 

bunei cooperări între industrie, autorităţile publice relevante şi alte părţi interesate.  
 
 
Limitele documentului  
Prezenta orientare urmăreşte să respecte textul Directivelor Habitate şi Păsări şi principiile mai 
largi care stau la baza politicii UE în domeniul mediului şi materiilor prime. Aceasta nu are 
caracter legislativ şi nu prezintă noi reguli, ci mai degrabă oferă orientări suplimentare privind 
aplicarea normelor deja existente. Prin urmare, documentul reflectă exclusiv opiniile serviciilor 
Comisiei şi nu are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Rămâne la latitudinea Curţii de 
Justiţie a UE să ofere o interpretare definitivă a unei directive. După caz, jurisprudenţa existentă 
a fost inclusă atunci când Curtea a adoptat deja poziţii clare.  
 
De asemenea, prezentul document nu înlocuieşte documentele generale de orientare, 
interpretative şi metodologice ale Comisiei care există deja privind dispoziţiile articolului 6 din 
Directiva Habitate1. În schimb, acesta urmăreşte să clarifice aspecte specifice ale dispoziţiilor 
respective şi să le situeze în special în contextul extracţiei minerale neenergetice. Prin urmare, 
prezenta orientare trebuie să fie citită întotdeauna coroborat cu orientările generale existente şi 
cu cele două directive. 
 
În cele din urmă, orientarea subliniază că cele două directive privind natura se bazează pe 
principiul consacrat al subsidiarităţii şi că este la latitudinea statelor membre să stabilească 
cerinţele procedurale care decurg din directive. Procedurile privind bunele practici din prezentul 
document nu au intenţia de a fi prescriptive; în schimb, acestea urmăresc să ofere orientări, idei 
şi sugestii utile bazate pe discuţii extinse cu reprezentanţii industriei IENE, ONG-urile şi alte părţi 
interesate prin intermediul Grupului de lucru IENE al Comisiei.  
 
Comisia doreşte să mulţumească tuturor participanţilor la grupul de lucru pentru contribuţiile şi 
discuţiile valoroase. Acestea au fost esenţiale pentru elaborarea prezentelor orientări.  

                                                 
1 „Gestionarea siturilor Natura 2000. Dispoziţiile articolului 6 din Directiva Habitate 92/43/CEE”.  
  „Evaluarea planurilor și proiectelor care afectează semnificativ siturile Natura 2000. Orientări metodologice 

privind dispoziţiile articolului 6 alineatele (3) și (4) din Directiva Habitate 92/43/CEE”.   
  „Orientare privind articolul 6 alineatul (4) din Directiva Habitate 92/43/CEE” 
  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
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1. INDUSTRIA EXTRACTIVĂ NEENERGETICĂ (IENE) ÎN UE  
 
 
 
 
 
 

• Industria extractivă neenergetică (IENE) oferă multe dintre materiile prime de bază pentru 
industriile producătoare şi de construcţie din Europa şi, prin urmare, este esenţială pentru 
competitivitatea  economică a UE, generând o cifră de afaceri şi o ocupare a forţei de muncă 
semnificative. 

• IENE se împarte în trei subsectoare principale: minerale de construcţie, minerale industriale şi 
minerale metalice. Industria construcţiei reprezintă cel mai mare dintre cele trei subsectoare. 

• În noiembrie 2008, Comisia Europeană a adoptat o iniţiativă privind materiile prime care stabileşte 
măsuri destinate a asigura şi ameliora accesul la materiile prime din UE atât în cadrul UE, cât şi la 
nivel mondial.  

• În cadrul UE, au fost identificaţi o serie de factori care ar putea să influenţeze competitivitatea 
industriei IENE. Un factor important este legat de concurenţa pentru utilizarea terenului în diferite 
scopuri. 

 
 
 
1.1 Industria extractivă neenergetică în UE: privire de ansamblu pe subsectoare 
 
Industria extractivă neenergetică (IENE) oferă multe dintre materiile prime de bază pentru 
industriile producătoare şi de construcţie din Europa. În 2007, aceasta a generat o cifră de 
afaceri de aproximativ 49 miliarde EUR şi a oferit locuri de muncă pentru aproximativ 
287 000 de persoane2. Cu toate acestea, importanţa sa economică este şi mai mare dacă 
se ia în considerare valoarea adăugată adusă sectoarelor mai extinse din aval ale căror 
activităţi comerciale depind de o aprovizionare constantă cu materii prime minerale.    
 
Sectorul IENE european este adesea împărţit în trei subsectoare principale – minerale „de 
construcţie”, minerale „industriale” şi minerale „metalice” – în funcţie de caracteristicile fizice 
şi chimice ale mineralelor în cauză, în special de utilizarea acestora şi de industriile din aval 
cărora le furnizează servicii (a se vedea caseta).   
 
 
Cele trei grupuri principale de materii prime minerale extrase de industriile IENE  

• Mineralele de construcţie sunt considerate de obicei ca incluzând agregate cu o serie de 
dimensiuni ale particulelor precum nisip, pietriş şi diferite tipuri de piatră concasată (de exemplu 
cretă, piatră de var, gresie, cretă, ardezie..), materiale naturale din piatră (precum marmură şi 
granit), la care se adaugă o serie de argile, gips şi marnă.  

• Mineralele industriale pot fi împărţite în general în minerale fizice (de exemplu bentonit, borat, 
carbonat de calciu, diatomit, feldspat, caolin, argilă plastică, silice şi talc) şi minerale chimice (de 
exemplu sare, carbonat de potasiu şi sulf) 

• Mineralele metalice cuprind o gamă variată de minereuri din care, în urma prelucrării, se produc 
metale sau substanţe metalice precum bauxită, crom, cupru, aur, litiu, mangan, nichel, seleniu, 
argint, cositor, tungsten etc…  

                                                 
2 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals‐minerals/files/sec_2007_771_en.pdf 
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• Minerale de construcţie 
 
Extracţia „mineralelor de construcţie”, în special a agregatelor3, reprezintă cel mai mare 
subsector al industriei IENE din cadrul UE în ceea ce priveşte valoarea şi volumul.  
 
Sursele potenţiale de materii prime de construcţie sunt distribuite la scară largă în toate 
statele membre ale UE şi sunt extrase în cantităţi mari (aproximativ 3 miliarde de tone 
anual)4. Cu toate acestea, cantitatea produsă variază semnificativ în ţările membre: 
Germania, Franţa, Italia, Spania şi Regatul Unit sunt responsabile împreună de cea mai 
mare parte a producţiei.   
 
Agregatele au utilizări variate, printre care se numără construirea clădirilor, şoselelor şi căilor 
ferate. Prin urmare, cererea de agregate se află în strânsă legătură cu nivelul construcţiei de 
case noi, întreţinerea şi repararea clădirilor existente şi amploarea proiectelor de inginerie 
civilă. Se estimează că în prezent există aproximativ 22 000 de situri exploatate în UE, din 
care numeroase sunt situate în apropierea zonelor construite unitare5. Costurile de transport 
domină preţul agregatelor, ceea ce înseamnă că majoritatea pieţelor sunt locale sau 
regionale şi există un comerţ internaţional relativ redus. Acesta necesită o reţea 
corespunzătoare de puţuri de exploatare şi cariere pentru a reduce distanţele de transport, 
costurile conexe şi impactul asupra mediului. 
 
• Minerale industriale  
 
UE extrage, de asemenea, o serie de „minerale industriale”, inclusiv feldspat, caolin, 
magnezit, perlit, carbonat de potasiu şi sare. În timp ce unele se găsesc în aproximativ 
jumătate din statele membre, altele precum fluorina, mica, piatra de fosfat şi sulful se extrag 
numai în una sau două ţări. În ansamblu, producţia majorităţii mineralelor industriale a rămas 
stabilă sau a crescut în ultimii 10 ani.  
 
Mineralele industriale sunt utilizate într-o gamă foarte largă de industrii, însă, spre deosebire 
de mineralele metalice de bază sau preţioase, nu sunt comercializate sau vândute ca 
produse standardizate prin intermediul pieţelor centralizate. De cele mai multe ori acestea 
sunt vândute direct utilizatorului final. Astfel, deşi o serie de minerale industriale sunt 
comercializate la nivel mondial, majoritatea sunt prelucrate şi utilizate în producţie în cadrul 
UE. Costul relativ ridicat al transportului are un impact semnificativ asupra preţului de livrare 
şi limitează disponibilitatea geografică a resurselor corespunzătoare.  
 
• Minerale metalice  
 
Comparativ, în UE se extrag puţine „minerale metalice”. Printre acestea se numără cromul, 
cuprul, minereul de fier, nichel, plumb, argint şi zinc. Geologia continentului european este 
de aşa natură încât alte materii prime metalice nu se găsesc în cantităţi mari în cadrul 
graniţelor UE sau se găsesc numai în situaţii în care extracţia este dificilă din punct de 
vedere tehnic şi costisitoare.  
 
                                                 
3 Piatră concasată la care se adaugă nisip și pietriș  
4 Cantităţi mici, dar în creștere, de agregate sunt fabricate, de asemenea, din produse derivate ale altor 
procese industriale precum exploziile și zgura de furnal sau reziduurile din procesele minerale precum 
nisipurile de caolin și resturile din exploatarea în stâncă și din reprelucrarea materialelor utilizate anterior la 
construcţie.  
5 În Ţările de Jos şi Belgia, din cauza rezervelor relativ limitate de agregate, materiile prime sunt mai frecvent 
transportate pe distanţe mai lungi de‐a lungul râurilor şi canalelor navigabile. În mod similar, orașe foarte 
populate, cum ar fi Londra sau Paris, trebuie să obţină o mare parte din agregate din locuri mai îndepărtate. 
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În consecinţă, distribuirea actuală a minelor se limitează la un număr relativ mic de state 
membre. Numai Austria, Finlanda, Grecia, Irlanda, Polonia, Portugalia şi Suedia au industrii 
de extracţie a metalului care contribuie cu peste 1% la producţia mondială a unui anumit 
mineral metalic. Prin urmare, numeroase minerale metalice sunt importate din restul lumii.  
Principalele pieţe iniţiale pentru minereuri metalice şi minereuri preparate în UE sunt 
sectoarele de rafinare şi prelucrare care fabrică produse semifinisate şi finisate pentru multe 
alte segmente ale industriei manufacturiere.   
 
În cadrul celor trei subsectoare, mineralele de construcţie prezintă cea mai mare provocare 
pentru reciclare în ceea ce priveşte volumul, în timp ce metalele prezintă cele mai mari 
posibilităţi economice de reciclare. Numeroase metale, inclusiv fier şi oţel, cupru, cositor, 
plumb şi aluminiu, sunt relativ simplu de reciclat deoarece pot fi topite şi turnate din nou, fără 
a-şi pierde caracteristicile importante. Însă acest potenţial nu este încă complet realizat 
deoarece produsele scoase din uz sunt de multe ori exportate în afara UE şi, prin urmare, nu 
mai aparţin pieţei UE.  
 
 
1.2 Cadrul politic al UE pentru IENE 
 
Asigurarea accesului fiabil şi nedenaturat la materiile prime constituie un factor tot mai 
important pentru competitivitatea economică în UE, fiind, prin urmare, vital pentru succesul 
parteneriatului de la Lisabona pentru creştere economică şi locuri de muncă. Recunoscând 
acest lucru, Comisia Europeană a adoptat, în noiembrie 2008, o iniţiativă privind materiile 
prime, care stabileşte măsuri destinate a asigura şi ameliora accesul la materii prime pentru 
UE6.  
 
Iniţiativa privind materiile prime se bazează pe trei piloni: 

 asigurarea accesului la materii prime pe pieţele internaţionale în aceleaşi condiţii ca 
pentru alţi concurenţi industriali;  

 stabilirea condiţiilor cadru adecvate în UE pentru a stimula aprovizionarea durabilă din 
sursele europene;  

 creşterea eficienţei globale a resurselor şi promovarea reciclării pentru a reduce 
consumul UE de materii prime primare şi pentru a scădea dependenţa relativă de 
importuri.  

 
Bazându-se pe rezultatele unei analize corespunzătoare a competitivităţii industriei IENE în 
UE7, iniţiativa solicită o abordare integrată prin care politicile şi instrumentele relevante ale 
UE să colaboreze pentru a asigura disponibilitatea materiilor prime esenţiale, precum şi 
durabilitatea acestora în procesul de extracţie şi utilizare. 
 
Primul pilon vizează diplomaţia materiilor prime active şi asigură un acces corect, 
nedenaturat şi sigur la materiile prime minerale. De asemenea, acesta răspunde la faptul că 
majoritatea mineralelor metalice din Europa trebuie importate (în 2007 acesta a reprezentat 
un deficit comercial de peste 20 de miliarde EUR). Dialogurile politice cu ţările terţe, 
economiile emergente şi grupările lor regionale urmăresc principiul „interesului reciproc”. O 
direcţie majoră de acţiune vizează promovarea accesului durabil la materii prime în domeniul 
politicii pentru dezvoltare, fiind consolidate în special dialogul şi acţiunile cu Africa în 

                                                 
6 Comunicarea Comisiei din 4.11.08 „Iniţiativa privind materiile prime – Satisfacerea necesităţilor noastre 
esenţiale pentru asigurarea creșterii economice și locurilor de muncă în Europa”, Com (2008) 699 final.  
7 Document de lucru al serviciilor Comisiei din 4.6.07, SEC(2007)771 
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domeniul accesului la materiile prime minerale şi privind gestionarea resurselor naturale, 
precum şi infrastructura de transport, în vederea durabilităţii şi a responsabilităţii sociale8.  
 
Dependenţa de importuri determină ca sectorul manufacturier al UE să fie vulnerabil la 
influenţele externe ale pieţei. În ultimii ani, preţul a numeroase minerale a crescut acut din 
cauza industrializării rapide a ţărilor emergente precum Brazilia, China şi India. În prezent, 
numeroase ţări bogate în resurse îşi restricţionează, de asemenea, exporturile în favoarea 
propriilor manufacturi interne, ceea ce conduce la dezavantajul concurenţial al industriei UE. 
În conformitate cu iniţiativa privind materiile prime, UE va aborda orice activităţi comerciale 
neloiale9. 
 
Al doilea pilon vizează preocupările industriei privind accesul la sursele de materii prime 
minerale în cadrul UE, în special cadrul de reglementare conex. Diferitele proceduri de 
reglementare, procese de planificare şi norme privind mediul, sănătatea şi protecţia 
siguranţei au potenţialul de a constrânge activităţile de extracţie sau de a le majora costurile. 
În plus, obţinerea accesului pentru extracţie poate fi atât costisitoare, cât şi îndelungată, în 
special acolo unde terenul este utilizat deja pentru alte activităţi. Prin urmare, Comisia 
Europeană va colabora cu statele membre pentru a ameliora condiţiile cadru de care 
depinde extracţia mineralelor, cu obiectivul simplificării şi accelerării proceselor 
administrative.  
 
De asemenea, iniţiativa UE va încerca să îmbunătăţească investigarea şi împărtăşirea de 
cunoştinţe privind depozitele de minerale din întreaga Uniune. Unul dintre obiective constă 
în asigurarea faptului că zonele cu un mare potenţial pentru depozite de minerale nu sunt 
sterilizate în mod inutil. De asemenea, se vor sprijini proiectele de cercetare care urmăresc 
elaborarea de noi tehnici de extracţie pentru materiile prime minerale care, de asemenea, 
pot reduce la rândul lor impactul asupra mediului.  
 
Al treilea pilon urmăreşte să promoveze o mai bună eficienţă şi reciclare a resurselor. În 
prezent, o proporţie semnificativă de produse scoase din uz nu sunt prelucrate în mod fiabil 
pentru a recupera materialele valoroase, în special metalele de tehnologie înaltă, care pot fi 
reciclate. În special, deşeurile sunt exportate din Europa fără un control eficient asupra 
destinaţiei finale şi perspectivelor de prelucrare. Comisia intenţionează să colaboreze cu 
statele membre pentru a ameliora verificarea parcursului transporturilor de deşeuri cu scopul 
de a reduce daunele cauzate asupra mediului şi de a spori procentul de reciclare a 
componentelor acestora. 

 

                                                 
8 http://www.euroafrica-ict.org/downloads/EAS2007_action_plan_2008_2010_en.pdf 
9 http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/ 
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Figura 1: Elemente cheie ale iniţiativei UE privind materiile prime  
 
 
1.3   Factori care influenţează extracţia neenergetică în Europa: accesul la teren 
 
În ceea ce priveşte cel de-al doilea pilon al iniţiativei privind materiile prime, s-au identificat o 
serie de factori care ar putea influenţa competitivitatea industriei extractive neenergetice din 
Europa10. Aceştia variază de la preocupări privind diversitatea şi complexitatea procedurilor 
de obţinere a autorizaţiilor în diferite state membre până la conflicte cu alte utilizări ale 
terenurilor, lipsa de disponibilitate a unei forţe de muncă calificate şi cerinţele privind mediul 
sau legate de sănătate şi siguranţă. De asemenea, acestea reflectă necesitatea unor tehnici 
mai inovatoare de extracţie şi a unei mai bune cunoaşteri a localizării resurselor potenţiale.  
 
Industria extractivă se limitează la amplasamente cu depozite de minerale cunoscute şi 
viabile din punct de vedere comercial. Prezenţa mineralelor este determinată de activitatea 
geologică anterioară, iar cunoştinţele privind distribuirea acestora depind în mare măsură de 
nivelul de investiţii în cartografierea, prospecţiunea şi explorarea geologică. Prin urmare, 
industria nu poate încerca să funcţioneze numai în zone în care nu ar exista niciun conflict 
cu alte utilizări ale terenului, cu publicul larg sau cu zone de conservare, de importanţă 
peisagistică sau vizuală.  
 
Accesul la teren a fost subliniat în mod deosebit. Aceasta se datorează cel puţin parţial 
naturii sectorului IENE. Deşi UE deţine numeroase depozite de materii prime minerale, 
acestea sunt răspândite în mod inegal pe cuprinsul teritoriului, iar calitatea acestora variază. 
Prin urmare, industria poate să funcţioneze numai acolo unde sunt prezente resursele 
minerale.    
 
În plus, nu toate depozitele sunt viabile din punct de vedere comercial, iar decizia privind 
exploatarea unui anumit sit va fi influenţată în mare măsură de cererea pieţei, precum şi de 
nivelul de investiţii iniţiale necesar şi de costul transportului resurselor către utilizatorul final. 
În special costul transportului creşte semnificativ cu cât distanţa pe care trebuie transportate 
bunurile este mai mare şi limitează efectiv accesibilitatea geografică a mineralelor (a se 
vedea tabelul 1). 

                                                 
10 SEC (2007) 771  
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Rutier Feroviar Maritim 
Subsector Distanţa 

medie de 
transport  

% din totalul 
transportat 

Distanţa 
medie de 
transport 

% din totalul 
transportat 

Distanţa 
medie de 
transport 

% din totalul 
transportat 

Minerale de 
construcţie  

      

Medie estimată* 33km 89% 148 km 6% 142 km 5% 
Minerale industriale        

2001 245 km 63% 234 km 15% 2482 km 22% 
2002 - 63% - 22% - 15% 
2003 - 68% - 19% - 13% 

Minerale metalice        
2001 232 km 62% 273 km 16% 4494 km 22% 
2002 84 km 15% 225 km 78% 1583 km 8% 
2003 59 km 7% 203 km 81% 912 km 12% 

 
* cifrele raportate pentru acest subsector sunt limitate deoarece informaţiile privind transportul ulterior către client nu sunt imediat disponibile  
 

Tabelul 1. Distanţele de transport şi mijloacele utilizate pentru cele trei subsectoare în 
perioada 2001-200311. 
 
 
În practică, acest lucru înseamnă că numeroase cariere sunt de multe ori amplasate în 
apropierea locului în care sunt necesare materiile prime minerale, de exemplu aproape de 
centrele de creştere. Din aceleaşi motive, noile cariere au, de asemenea, tendinţa de a fi 
situate aproape de operaţiunile existente, deşi uneori sunt de asemenea exploatate şi 
dezvoltate situri complet noi.  
 
Necesitatea accesului la anumite parcele de teren înseamnă de asemenea că, în timp ce 
porţiunea de teren necesar pentru extracţia neenergetică este relativ scăzută în termeni 
absoluţi (sub 1% din teritoriul UE), proiectele individuale de dezvoltare pot, totuşi, să intre în 
conflict cu utilizările concurenţiale ale terenului ori cu interese sociale mai largi sau pot avea 
un impact asupra mediului inacceptabil de ridicat. Acest lucru trebuie examinat de la caz la 
caz deoarece depinde foarte mult de locul exact în care urmează să aibă loc exploatarea şi 
de modul în care se va efectua procesul de extracţie. 
  
Cu toate acestea, una dintre cele mai des evocate preocupări ale industriei IENE este 
dificultatea acesteia de a obţine noi autorizaţii pentru a înlocui siturile epuizate sau pentru a 
explora şi exploata surse noi.   
 
Prezentul document nu îşi propune să elaboreze în detaliu toate aspectele ridicate12. Ca 
toate evoluţiile, activităţile industriei IENE trebuie să ajungă la un echilibru între aspiraţiile 
acestora şi cele ale altor interese economice, precum şi în ceea ce priveşte mediul natural şi 
preocupările sociale mai largi, pentru a se asigura că acestea se în mod durabil.  
 
Prezenta orientare se axează în mod specific asupra unui element: clarificarea modului în 
care dispoziţiile Directivelor Habitate şi Păsări se aplică planurilor şi proiectelor de 
dezvoltare ale IENE. Acesta constituie un răspuns direct la angajamentul asumat în temeiul 
celui de-al doilea pilon al ini�iativei UE privind materiile prime şi urmăreşte, prin urmare, să 
furnizeze orientări specifice sectorului legate de modul de aplicare a legislaţiei UE privind 
natura în special în contextul industriei IENE13.   

                                                 
11 Indicatorii de dezvoltare durabilă ai industriei extractive neenergetice din UE 2001‐2003; 
http://www.uepg.eu/uploads/documents/pub‐3_en‐final_report_2001_2003.pdf 
12 A se vedea SEC(2007) 771 pentru detalii  
13  Într‐un document separat, Comisia va publica un raport privind punerea în aplicare a iniţiativei privind 
materiile prime până la sfârșitul lui 2010. Într‐un subraport, un grup de lucru ad‐hoc privind cele mai bune 
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2. CADRUL POLITIC ŞI LEGISLAŢIA UE PRIVIND NATURA 
ŞI BIODIVERSITATEA 

 
 
 
 
 
 

• Directivele UE Habitate şi Păsări constituie temelia politicii UE în domeniul biodiversităţii. Acestea 
le permit tuturor statelor membre să colaboreze pentru a proteja şi asigura supravieţuirea 
speciilor şi habitatelor vulnerabile şi ameninţate din Europa.  

• În centrul celor două directive se află crearea reţelei Natura 2000, o reţea ecologică de situri care 
cuprinde cele 27 de state ale UE. Până în prezent, au fost incluse în reţea 26 000 de situri, 
acoperind aproape 18% din suprafaţa de teren a UE. Componenta marină a reţelei nu este încă 
finalizată.  

• Proiectele IENE în cadrul şi din apropierea siturilor Natura 2000 nu sunt excluse automat. În 
schimb, dacă este posibil să aibă un efect semnificativ asupra sitului în cauză, acestea trebuie să 
fie supuse unei evaluări corespunzătoare. În funcţie de rezultatul evaluării, se adoptă o decizie 
privind aprobarea planului sau a proiectului şi privind condiţiile aprobării. Scopul este evitarea 
unui efect negativ asupra integrităţii sitului Natura 2000. 

• În cazuri excepţionale, evoluţiile care ar putea avea un efect negativ asupra unui sit Natura 2000 
pot totuşi continua în anumite condiţii în care sunt respectate dispoziţiile procedurale privind 
protecţia prevăzute de cele două directive privind natura.  

• Planurile şi proiectele IENE pot să fie supuse, de asemenea, dispoziţiilor directivelor SEA şi EIA, 
însă acestea sunt distincte şi diferite de evaluarea corespunzătoare efectuată în temeiul Directivei 
Habitate.   

 

 
 
2.1 Introducere 
 
Pentru a răspunde cererii continue de materii prime în cadrul UE, este posibil să fie 
necesară dezvoltarea de noi situri de extracţie pe măsură ce se epuizează resursele vechilor 
cariere. Va fi important să se asigure că noile evoluţii sunt durabile în toate privinţele şi au 
loc fără efecte negative inutile asupra mediului natural şi patrimoniului natural al Europei.  
 
Ca şi alte activităţi industriale care presupun utilizarea terenului sau a mării, evoluţiile IENE 
au, inevitabil, un aspect ecologic şi, deşi zona efectivă de acoperire a solului este 
comparativ redusă faţă de alte activităţi industriale şi utilizări ale terenului, efectele asupra 
mediului natural trebuie încă avute în vedere şi abordate după caz.   
 
Prezentul capitol prezintă principala legislaţie de mediu a UE care trebuie aplicată în 
momentul elaborării de noi planuri şi proiecte de extracţie neenergetică în UE. Capitolele 
ulterioare vor oferi orientări suplimentare detaliate în ceea ce priveşte evoluţiile care 
afectează în special siturile Natura 2000.  
 
 

                                                                                                                                                        
practici în domeniul utilizării terenului va raporta, de asemenea, cu privire la exemple de bune practici în 
planificarea utilizării mineralelor și a terenului aplicate în statele membre. 
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2.2 Angajamentul UE faţă de stoparea pierderii biodiversităţii  
 
Conservarea biodiversităţii ocupă un loc important pe ordinea de zi politică a UE. Cu ocazia 
Reuniunii europene la nivel înalt de la Göteborg din 2001, Uniunea Europeană şi-a stabilit 
obiectivul „de stopare a pierderii biodiversităţii în UE până în 2010”. Acest angajament este 
puternic integrat în toate aspectele politicii UE. Conservarea biodiversităţii este, de 
asemenea, identificată ca fiind unul dintre principalele obiective operaţionale ale Strategiei 
de dezvoltare durabilă (SDS)14 şi ale parteneriatului de la Lisabona pentru creştere şi locuri 
de muncă. Având în vedere expirarea iminentă a ţintei pentru 2010 şi realizarea că aceasta 
nu va fi îndeplinită, la 15 martie 2010 Consiliul Uniunii Europene a adoptat o nouă ţintă 
privind biodiversitatea pentru 2020, care a fost ulterior aprobată de Consiliul European la 26 
martie. Noua ţintă urmăreşte „stoparea pierderii biodiversităţii şi a degradării serviciilor 
ecosistemice în UE până în 2020 şi refacerea acestora pe cât posibil, precum şi creşterea 
contribuţiei UE la combaterea pierderii biodiversităţii la nivel mondial”. 
 
În cadrul celui de-al şaselea program de acţiune în domeniul mediului15, care stabileşte 
cadrul elaborării politicii de mediu în UE pentru perioada 2002-2012, „natura şi 
biodiversitatea” reprezintă unul dintre cele patru domenii prioritare de acţiune. Cel de-al 
şaselea program de acţiune în domeniul mediului susţine, de asemenea, integrarea deplină 
a cerinţelor privind protecţia mediului, inclusiv cele legate de conservarea biodiversităţii, în 
toate celelalte politici şi acţiuni comunitare. 
 
Detaliile privind modul în care se vor realiza acestea sunt prevăzute în Planul de acţiune 
pentru biodiversitate al Comisiei Europene adoptat în 200616. Planul de acţiune al UE 
reprezintă o abordare nouă semnificativă pentru politica UE în domeniul biodiversităţii 
deoarece este pentru prima dată când toate sectoarele economice relevante şi domeniile de 
politică sunt abordate într-un document unic de strategie, alocându-li-se o porţiune din 
răspunderea privind punerea în aplicare17. Acesta evidenţiază că vor surveni modificări 
numai în cazul unui efort concertat din partea sectoarelor economice pentru a contribui la 
îndeplinirea ţintei pentru 2010. 
 
Planul UE subliniază, de asemenea, valoarea economică oferită societăţii de serviciile 
ecosistemice pe care le furnizează natura şi de care depinde economia şi bunăstarea 
noastră socială. Ecosistemele sănătoase ajută la purificarea aerului şi apei şi contribuie la 
reglarea climei. De asemenea, acestea oferă bunuri de bază precum alimente, fibre şi lemn. 
Conservarea şi restaurarea ecosistemelor sănătoase vor fi importante în contracararea 
potenţialelor efecte devastatoare ale schimbărilor climatice din următorii ani. 
 
Comisia va prezenta o nouă strategie UE privind biodiversitatea până la sfârşitul anului 2010 
pe baza Comunicării privind o perspectivă şi un obiectiv post-2010 în materie de 
biodiversitate la nivelul UE [COM(2010) 4 final, 19.1.2010] şi a Concluziilor Consiliului UE în 
materie de biodiversitate post-2010 adoptate la 15 martie 2010. Strategia ar trebui să 
stabilească o serie de sub-ţinte măsurabile pentru diferite ecosisteme, forţe motrice, presiuni 
şi răspunsuri, precum şi să asigure integrarea acestora în politici UE sectoriale relevante la 
                                                 
14 COM (2001) 264 final; Noua strategie de dezvoltare durabilă a UE adoptată în iunie 2006.  
15 Decizia nr. 1600/2002/CE, JO L 242, 10.9.2002,  
16 COM/2006/0216 final.  http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm 
17 Una dintre acţiunile prevăzute este dezvoltarea parteneriatului de afaceri și privind biodiversitatea și 
facilitarea unor astfel de parteneriate la nivel comunitar. În consecinţă, în 2007 a fost lansată o iniţiativă de 
consolidare a legăturilor dintre sectorul comercial și protecţia biodiversităţii, cu titlul „Crearea de parteneriate 
mai bune: stabilirea legăturilor între activitatea comercială și biodiversitate” (Iniţiativa B@B a UE): 
http://ec.europa.eu/environment/nature/partnerships/index_en.htm,  
http://www.countdown2010.net/business 
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nivel intern şi extern. Un aspect inovator al strategiei privind biodiversitatea 2020 va fi 
stabilirea unei baze de biodiversitate care va permite evaluarea progreselor în vederea 
atingerii ţintei. Strategia UE18 va fi elaborată ţinând cont de cadrul global post-2010 privind 
biodiversitatea, care urmează să fie adoptat în temeiul Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor 
Unite privind diversitatea biologică în octombrie 2010.   
 

Biodiversitatea şi schimbările climatice  
Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) preconizează că temperaturile medii 
de suprafaţă de pe glob vor creşte cu 2–6,4°C până în 2100 comparativ cu nivelurile preindustriale. 
Impactul asupra biodiversităţii şi ecosistemelor este dificil de estimat, însă se aşteaptă să fie 
considerabil. Studiile arată deja că numeroase specii se confruntă cu dificultăţi de adaptare la 
schimbările climatice şi că aceasta le expune la un risc şi mai mare de dispariţie.  

De asemenea, schimbările climatice prezintă un risc pentru ecosistemele valoroase de care 
societatea depinde pentru bunuri şi servicii importante precum prevenirea inundaţiilor sau depozitarea 
carbonului. Ecosistemele sănătoase sunt o componentă esenţială a oricărei strategii de atenuare a 
efectelor schimbărilor climatice însă, ca şi fauna şi flora, acestea sunt supuse unei presiuni 
semnificative exercitate de pierderea şi degradarea habitatelor. Conform Evaluării ecosistemelor 
mileniului, în Europa ecosistemele au suferit o mai mare fragmentare indusă de om decât pe orice alt 
continent.  

Capacităţile ecosistemelor şi speciilor de a răspunde la cerinţele schimbărilor climatice vor fi 
determinate în mare parte de cât de eficient sunt protejate acestea de evoluţii necorespunzătoare şi 
de alte utilizări ale terenului şi de cât de activi suntem în restaurarea a ceea ce a fost deja deteriorat.  
 
 
 
2.3   Directivele Habitate şi Păsări 
 
Directivele Habitate şi Păsări reprezintă temelia politicii UE în domeniul biodiversităţii. 
Acestea permit tuturor celor 27 de state membre ale UE să colaboreze, într-un cadru 
legislativ comun, pentru a proteja unele dintre cele mai valoroase specii şi habitate din 
Europa pe suprafaţa întregii arii naturale de extindere a acestora în cadrul UE, dincolo de 
graniţele politice sau administrative. 
 
Directivele au două obiective principale:  
• protejează speciile de sine stătătoare în întreaga UE (prin dispoziţiile privind protecţia 

speciilor); 
• conservă unele tipuri rare şi ameninţate de habitate sau habitatele de bază ale anumitor 

specii rare şi ameninţate pentru a le asigura supravieţuirea continuă (prin dispoziţiile 
privind protecţia siturilor care conduc la crearea reţelei Natura 2000)  

 
În cazul acesteia din urmă, este important de subliniat că reţeaua Natura 2000 nu reprezintă 
un sistem de rezervaţii naturale stricte din care toate activităţile umane sunt excluse. În 
schimb, cele două directive oferă un cadru legislativ comun, aplicabil în toate ţările UE, care 
asigură că toate activităţile umane – printre altele, activităţile IENE – sunt întreprinse astfel 
încât să nu afecteze negativ integritatea siturilor Natura 2000.  
 
Articolul 6 din Directiva Habitate prevede, la alineatele (3) şi (4), aspecte procedurale de 
protecţie care trebuie urmate în cazul planurilor şi proiectelor. Dispoziţiile acesteia sunt 
explicate mai detaliat în capitolele ulterioare. Însă mai întâi este util să se înţeleagă scopul 
general al celor două directive.    
                                                 
18 Evoluţiile suplimentare pot fi urmărite la: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm 
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Articolele 12 şi 13 din Directiva Habitate 
Statele membre iau măsurile necesare pentru a proteja speciile 
enumerate în anexa IV în întreaga arie de extindere din 
Europa.   
 
În cazul animalelor protejate aceasta înseamnă să interzică: 
- orice formă de capturare sau ucidere deliberată; 
- perturbarea deliberată, în special în timpul perioadei de 

reproducere, cuibărire, hibernare şi migrare; 
- distrugerea deliberată sau culegerea ouălor din natură; 
- deteriorarea sau distrugerea ariilor de reproducere sau de 

odihnă; 
- deţinerea, transportul sau vânzarea acestor specii luate 

din natură. 
 
În cazul plantelor protejate aceasta înseamnă să interzică: 
- culesul, colecţionarea, tăierea, smulgerea sau distrugerea 

deliberată a acestor plante în natură; 
- deţinerea, transportul sau vânzarea acestor specii luate 

din natură. 

2.3.1 Obiectivele globale ale Directivelor Habitate şi Păsări19 
 
Obiectivul global al Directivei Păsări, adoptată în 1979, este menţinerea şi restaurarea 
populaţiilor de specii de păsări sălbatice prezente în mod natural în cadrul UE (aproximativ 
500 de specii) la un nivel care să le asigure supravieţuirea pe termen lung. Acesta ar trebui 
„să îndeplinească condiţiile ecologice, ştiinţifice şi culturale, ţinând seama în acelaşi timp de 
condiţiile economice şi de recreere” (cf articolul 2). 
 
Directiva Habitate, adoptată în 1992, are obiective similare cu cele ale Directivei Păsări, însă 
se referă şi la alte specii în afară de păsări, precum şi la tipuri de habitate de sine stătătoare. 
Obiectivul acesteia este de a asigura conservarea a aproximativ 1000 de specii de animale 
şi plante pe cale de dispariţie, rare, endemice sau vulnerabile, enumerate în anexele la 
directivă, precum şi a unui număr de 230 de tipuri de habitate care sunt pe cale de dispariţie.     
 
Trebuie subliniat că directivele nu vizează toate speciile de plante şi animale din UE 
(respectiv nu întreaga biodiversitate din UE). În schimb, acestea se axează pe o subserie de 
aproximativ 1500 de specii – denumite de multe ori specii de interes comunitar – care 
necesită protecţie pentru a asigura supravieţuirea lor pe termen lung în cadrul UE. 
 
 
2.3.2  Dispoziţii privind protecţia speciilor  
 
În ceea ce priveşte protecţia speciilor, ambele directive prevăd ca statele membre să 
stabilească un sistem general de protecţie pentru toate speciile de păsări sălbatice din UE şi 
pentru speciile enumerate în anexa IV la Directiva Habitate în aria de extindere a speciilor 
din cadrul UE. Dispoziţiile respective se aplică atât zonelor protejate interioare, cât şi celor 
exterioare. Condiţiile exacte sunt prevăzute în articolul 5 din Directiva Păsări, precum şi în 
articolul 12 (pentru animale) şi articolul 13 (pentru plante) din Directiva Habitate (a se vedea 
elementele principale în tabelul de mai jos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului (versiune codificată a Directivei 79/409/CEE 
a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice, cu modificările ulterioare) 
Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, versiune consolidată, referinţă 01992L0043, 1.1.2007  – a se vedea 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm 

Articolul 5 din Directiva Păsări 
Statele membre iau măsurile impuse pentru a 
stabili un sistem de protec�ie pentru toate 
speciile de păsări în aria lor de extindere în 
cadrul UE, interzicând în special următoarele: 
 
- omorârea sau capturarea deliberată a 

speciilor respective, indiferent de metoda 
utilizată; 

- distrugerea sau producerea de daune în 
mod deliberat asupra cuiburilor sau a 
ouălor sau eliminarea cuiburilor; 

- culegerea ouălor din natură şi păstrarea 
acestora; 

- perturbarea deliberată a acestor păsări, 
în special în perioada de reproducere sau 
de maturizare, dacă o astfel de perturbare 
are un efect negativ semnificativ asupra 
păsărilor; 

- �inerea în captivitate a păsărilor şi 
vinderea acestora. 
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În anumite circumstanţe (de exemplu pentru a preveni deteriorarea gravă a culturilor, 
animalelor, pădurilor, peştilor şi apei), sunt permise derogări cu condiţia să nu existe nicio 
altă soluţie satisfăcătoare, iar consecinţele derogărilor să nu fie incompatibile cu scopurile 
directivelor. Condiţiile de aplicare a derogărilor sunt stabilite în articolul 9 din Directiva Păsări 
şi în articolul 16 din Directiva Habitate20. 
 
 
2.3.3 Dispoziţii privind protecţia habitatelor: Reţeaua Natura 2000:  
 
Unele specii şi tipuri de habitate prezintă un grad atât de ridicat de risc de dispariţie încât 
necesită, de asemenea, protejarea habitatelor de bază. În mod colectiv, astfel de situri 
formează reţeaua Natura 2000, o reţea ecologică de situri de conservare a naturii care 
cuprinde toate cele 27 de state membre ale UE.  
 
În temeiul Directivei Habitate, siturile de bază trebuie protejate pentru tipurile de habitat 
enumerate în anexa I şi pentru speciile enumerate în anexa II21. Primul pas este ca statele 
membre să propună o listă naţională de situri care pot fi incluse în reţeaua Natura 2000. 
Ulterior, acestea sunt examinate la nivel biogeografic22 pentru a asigura că oferă o acoperire 
suficientă pentru speciile sau habitatul în cauză. Aceste situri, odată adoptate de Comisie, 
devin situri de importanţă comunitară (SIC) şi fac parte din reţeaua Natura 2000, fiind 
protejate în temeiul articolului 6. Este important de subliniat că selectarea SIC trebuie 
realizată exclusiv pe bază ştiinţifică. Statele membre nu pot lua în considerare aspectele 
economice în această etapă23. 
 
Odată ce un sit devine SIC, statele membre au cel mult şase ani să îl desemneze drept arie 
specială de conservare (ASC) şi să stabilească măsuri necesare de conservare pentru a 
menţine şi restaura habitatele şi speciile la un stadiu de conservare corespunzător. În 
această etapă, se pot explora soluţii practice de gestionare care contribuie la integrarea 
necesităţilor de conservare în alte activităţi de conservare a terenului, ţinând cont, după caz, 
de aspectele socio-economice. 
 
În temeiul Directivei Păsări, trebuie clasificate siturile pentru aproximativ 190 de specii de 
păsări enumerate în anexa I la directivă. Statele membre trebuie să clasifice siturile pentru 
alte specii de păsări migratoare care apar în mod regulat şi care nu sunt enumerate în anexa 
I, ţinând cont de necesitatea de a proteja zonele de reproducere, de schimbare a penelor şi 
de hibernare, precum şi de punctele de popas de-a lungul rutelor lor de migrare, de exemplu 
zone umede de importanţă internaţională. Aceste situri se numesc arii de protecţie specială 
(APS) şi sunt incluse direct în reţeaua europeană Natura 200024.  
 
Până în decembrie 2009, aproximativ 25 800 situri (cuprinzând aproximativ 22 400 SIC şi 
5 200 APS) au fost incluse în reţeaua Natura 200025.  Împreună, acestea acoperă 
aproximativ 17,6% din suprafaţa de teren a UE-2726. 

                                                 
20 „Orientări privind protecţia strictă a speciilor de animale de interes comunitar prevăzută prin Directiva 
92/43” http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm   
21 Există o suprapunere considerabilă între speciile enumerate în anexa II și cele enumerate în anexa IV, însă nu 
toate speciile din anexa IV necesită o protecţie specifică a siturilor în temeiul reţelei Natura 2000, astfel încât 
nu toate sunt enumerate în anexa II.  
22 UE are 9 regiuni biogeografice, fiecare cu propria îmbinare caracteristică de vegetaţie, climat, topografie și 
geologie. Activităţile la acest nivel facilitează verificarea tendinţelor de conservare a speciilor și tipurilor de 
habitat în condiţii naturale similare, indiferent de graniţele naţionale.  
23 Hotărârea CEJ C‐371/98, First Corporate Shipping LTD.  
24 Spre deosebire de Directiva Habitate, nu există un pas intermediar de selectare a siturilor în funcţie de 
regiunea biogeografică în cazul APS. Acestea sunt incluse direct în reţeaua Natura 2000. 
25 Comisia Europeană, http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm 
26 Există o suprapunere considerabilă între APS și SIC, astfel încât cifrele nu sunt cumulate. 
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B

  
 
 
Aproximativ 1400 SIC şi 600 APS includ o parte marină, însă vor trebui adăugate şi alte 
situri pentru a finaliza componenta marină a reţelei. Scopul este realizarea acestui lucru 
până în 2012. 
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Ce înseamnă în practică stadiu de conservare corespunzător?  

Obiectivul esenţial al Directivei Habitate este să asigure că speciile şi tipurile de habitat vizate 
ating aşa-numitul „stadiu de conservare corespunzător” şi că supravieţuirea acestora pe 
termen lung este considerată sigură în întreaga lor arie naturală de extindere în Europa.  

În cazul speciilor vizate de directivă [cf articolul 1 litera (i)] aceasta înseamnă că: 
- populaţiile se menţin pe termen lung şi nu mai dau semne de declin continuu;  
- aria lor de extindere naturală nu se reduce; 
- există şi probabil va continua să existe un habitat suficient de extins pentru a-şi menţine 

populaţiile pe termen lung. 

În cazul unui tip de habitat, stadiul de conservare corespunzător [cf articolul 1 litera (e)] se 
obţine atunci când: 
- aria sa naturală de extindere şi teritoriile care se încadrează în această arie sunt stabile 

sau în creştere;  
- structura şi funcţiile sale specifice, necesare pentru menţinerea sa pe termen lung, există 

şi vor continua, probabil, să existe în viitorul apropiat; 
- stadiul de conservare a speciilor sale specifice este, de asemenea, corespunzător.  

Figura 2: Reţeaua europeană Natura 2000 în UE-27, situaţia în ianuarie 2010 
2.3.4 Gestionarea şi conservarea siturilor Natura 2000  
 
În cadrul siturilor Natura 2000, statele membre trebuie: 
• să ia măsuri corespunzătoare de conservare pentru a menţine şi restaura habitatele şi 

speciile pentru care situl a fost desemnat la un stadiu de conservare corespunzător 
[articolul 6 alineatul (1)];  

• să evite activităţi nocive care ar putea perturba semnificativ speciile sau ar putea 
deteriora tipurile de habitat natural sau habitatele speciilor protejate [articolul 6 alineatul 
(2)]. 

 
Autorităţile competente din fiecare ţară trebuie să identifice obiectivele de conservare pentru 
siturile Natura 2000 în termen de maximum 6 ani de la adoptarea sitului în calitate de sit de 
interes comunitar (sau, în cazul APS, imediat după clasificare). Obiectivele de conservare 
trebuie să se bazeze pe statutul şi cerinţele ecologice ale habitatelor şi speciilor pentru care 
situl este desemnat ca făcând parte din Natura 2000. Obiectivul esenţial este să se asigure 
că speciile şi tipurile de habitat sunt menţinute sau restaurate la un stadiu de conservare 
corespunzător în aria lor naturală de extindere27.   

 

 
În ceea ce priveşte măsurile de conservare care trebuie întreprinse privind siturile individuale 
Natura 2000, Directiva Habitate [articolul 6 alineatul (1)] prevede că „statele membre adoptă 
măsurile de conservare necesare, inclusiv, după caz, planuri de gestionare adecvate, 
speciale sau incluse în alte planuri de dezvoltare”.  
 
Planurile de gestionare, dacă există, pot reprezenta o sursă utilă de informaţii pentru 
iniţiatorii de proiecte care doresc să desfăşoare activităţi în apropierea siturilor Natura 2000 
deoarece:  
- înregistrează necesităţile de conservare a habitatelor şi speciilor prezente pentru care 

situl este desemnat pentru a fi clar pentru toţi ce se conservă şi de ce;  

                                                 
27 Conceptul de stadiu de conservare corespunzător nu este menţionat în Directiva Păsări, însă există cerinţe 
analoage, respectiv toate APS trebuie să facă în continuare obiectul unor măsuri speciale de conservare a 
habitatului pentru a asigura supravieţuirea și reproducerea păsărilor enumerate în anexa I în aria lor de 
distribuţie. 
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- analizează contextul socio-economic şi cultural al ariei şi interacţiunile dintre diferitele 
utilizări ale terenului şi speciile şi habitatele prezente;  

- specifică obiectivele de conservare pentru sit; 
- identifică soluţii practice de gestionare care pot contribui la integrarea activităţilor de 

conservare cu alte practici privind utilizarea terenului. 
 
 
2.3.5  Evoluţii care afectează siturile Natura 2000 
 
În timp ce articolul 6 alineatele (1) şi (2) din Directiva Habitate vizează gestionarea de rutină 
şi conservarea siturilor Natura 2000, articolul 6 alineatele (3) şi (4) prevede procedura care 
trebuie urmată în momentul planificării oricăror evoluţii care ar putea afecta un sit Natura 
200028.  
 
Această procedură este examinată în detaliu în capitolele 5 şi 6 însă, în esenţă, prevede ca 
un plan sau proiect care ar putea avea un efect semnificativ asupra unui sit Natura 2000 să 
fie supus unei „evaluări corespunzătoare” (EC) pentru a analiza în detaliu efectele şi modul 
în care acestea afectează obiectivele de conservare ale sitului.  
 
În funcţie de rezultatele evaluării corespunzătoare, autoritatea competentă fie aprobă planul 
ca atare dacă a constatat că nu afectează negativ integritatea sitului în cauză fie, în funcţie 
de gradul de impact, poate solicita una dintre următoarele măsuri: 
 
• sunt introduse anumite măsuri pentru a înlătura efectele negative;  
• sunt respectate anumite condiţii pe parcursul construcţiei, etapelor operaţionale sau de 

închidere a proiectului, cu acelaşi scop de a înlătura posibilitatea apariţiei unor efecte 
negative sau de a le reduce la un nivel la care nu mai afectează integritatea sitului; 

• în schimb, sunt explorate opţiuni alternative. 
 
În situaţii excepţionale, un plan sau un proiect poate primi aprobarea de a continua în 
anumite condiţii, chiar dacă a fost evaluat ca având efecte negative asupra sitului, cu 
condiţia respectării aspectelor procedurale privind protecţia prevăzute de Directiva Habitate. 
Acest lucru poate fi posibil dacă nu există alternative disponibile, iar planul sau proiectul este 
considerat de interes public. În astfel de situaţii, trebuie introduse măsuri compensatorii 
pentru a asigura protejarea coerenţei globale a reţelei Natura 2000.  
 
 
2.3.6   Ameliorarea coerenţei ecologice a reţelei Natura 2000   
 
În afară de desemnarea unor situri de bază în temeiul reţelei Natura 2000, articolul 10 din 
Directiva Habitate solicită, de asemenea, statelor membre să încerce, prin politici de 
planificare a utilizării terenului sau de dezvoltare, să amelioreze coerenţa ecologică a reţelei, 
menţinând şi, după caz, dezvoltând, caracteristici ale peisajului care sunt de o importanţă 
majoră pentru fauna şi flora sălbatică precum coridoare ecologice sau puncte de trecere 
care pot fi utilizate pe parcursul migraţiei şi dispersării. 
 
 

                                                 
28 Aceasta se aplică SIC, ASC și APS și vizează nu numai planurile și proiectele din interiorul siturilor Natura 
2000, ci și pe cele din exterior, dar care ar putea avea un efect semnificativ asupra conservării speciilor și 
habitatelor din cadrul sitului. De exemplu, un baraj construit în amonte pe un râu care ar putea modifica sau 
opri irigarea periodică a unei zone umede importante pentru păsările din cadrul unei APS în aval.   
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2.4   Directiva SEA şi Directiva EIA 
 
Următoarele directive UE în materie de mediu sunt, de asemenea, direct relevante pentru 
industria IENE:   

- Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra 
mediului (denumită de obicei Directiva „SEA”)29  

- Directiva 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private 
asupra mediului astfel cum a fost modificată în 1997 (97/11/CE), 2003 (2003/35/CE) şi 
2009 (2009/31/CE) – (denumită de obicei Directiva „EIA”30.) 

 
 
2.4.1 Directiva SEA  
 
Scopul Directivei SEA 2001/42/CE este de a sigura că efectele ecologice ale anumitor 
planuri şi programe sunt identificate, evaluate şi luate în considerare pe parcursul 
elaborării lor şi înainte de adoptare.   
 
În această privinţă, statele membre trebuie: 

• să elaboreze un raport de mediu care să identifice şi să evalueze posibilele efecte 
semnificative asupra mediului ale planurilor şi programelor, precum şi orice alternative 
rezonabile. 

• să le ofere anumitor autorităţi şi publicului larg ocazia de a-şi exprima opinia privind 
raportul de mediu, precum şi privind proiectul de plan sau program. Consultarea 
contribuie nu numai la asigurarea faptului că informaţiile furnizate pentru evaluare sunt 
cuprinzătoare şi fiabile, ci oferă şi mai multă transparenţă în procesul decizional. 

 
În cele din urmă, SEA urmăreşte să încurajeze o abordare mai integrată şi mai eficientă a 
planificării teritoriale în care mediul, inclusiv considerentele legate de biodiversitate, sunt 
luate în considerare mult mai devreme în procesul de planificare şi la nivel mai strategic. 
Dacă se realizează acest lucru, de obicei există mai puţine conflicte în sens descendent, la 
nivelul proiectelor individuale. De asemenea, aceasta permite o îndepărtare a evoluţiilor 
viitoare de zonele de conflict potenţial cu conservarea naturii.  
 
O evaluare strategică de mediu este obligatorie pentru o varietate de planuri şi programe (şi 
anume aceasta trebuie realizată pentru agricultură, silvicultură, piscicultură, energie, 
industrie, transport, gestionarea deşeurilor, gestionarea apei, telecomunicaţii, turism, 
urbanism şi amenajarea teritoriului sau destinaţia terenurilor) care stabilesc cadrul pentru 
viitoarea autorizare a proiectelor enumerate în „Directiva EIA”. De asemenea, o evaluare 
strategică de mediu trebuie efectuată pentru orice planuri sau programe în cazul cărora, în 
vederea efectelor semnificative posibile asupra siturilor, s-a considerat că este necesară o 
evaluare în temeiul articolului 6 sau al articolului 7 din Directiva Habitate. 
 
În contextul IENE, este cel mai probabil ca Directiva SEA să fie aplicabilă în cazul în care o 
autoritate naţională, regională sau locală elaborează un plan sau un program (de exemplu 
privind destinaţia terenurilor, dar şi privind gestionarea industrială sau gestionarea 
deşeurilor) care este fie conceput special pentru a viza extracţia minerală (de exemplu un  
„plan pentru minerale”), fie în care extracţia minerală este una dintre destinaţiile terenurilor 
avute în vedere în cadrul planului.  
                                                 
29 JO L 197, 21.7.2001, p. 30–37 – a se vedea http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm 
30 JO L 156, 25.6.2003, p. 17, OJ L 140, 5.6.2009, p. 114  – a se vedea 
http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm 
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2.4.2  Directiva EIA  
 
În timp ce procesul SEA funcţionează la nivelul planurilor şi programelor publice, evaluările 
impactului asupra mediului (EIA) funcţionează la nivelul proiectelor publice şi private 
individuale. Astfel, autorizarea proiectelor care ar putea avea efecte semnificative asupra 
mediului trebuie acordată numai după efectuarea unei evaluări privind efectele semnificative 
potenţiale ale proiectului respectiv.  
 
Directiva EIA defineşte proiectul drept executarea lucrărilor de construcţii sau a altor 
instalaţii sau scheme, alte intervenţii în mediul natural şi asupra peisajului, inclusiv cele care 
implică exploatarea resurselor minerale [articolul 1 alineatul (2)]. Operaţiunile de exploatare 
sunt enumerate atât în anexa I, cât şi în anexa II la Directiva EIA. Prin urmare, activităţile 
IENE necesită o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul directivei sau cel puţin o 
„examinare” (a se vedea tabelul de mai jos). 
 
 
2.4.3  Legătura dintre SEA, EIA şi evaluările corespunzătoare    
 
Există numeroase similarităţi între procedurile pentru SEA, EIA şi evaluările 
corespunzătoare efectuate pentru planurile sau proiectele care afectează siturile Natura 
2000 în temeiul Directivei Habitate. Aceasta nu înseamnă însă că sunt unul şi acelaşi lucru 
deoarece există de asemenea diferenţe importante (a se vedea tabelul). Prin urmare, o SEA 
sau EIA nu pot înlocui sau reprezenta un substitut pentru o evaluare corespunzătoare 
deoarece procedurile nu se suprapun.  
 
Procedurile SEA/EIA şi evaluarea corespunzătoare pot, fără îndoială, să aibă loc în paralel 
(în cadrul unei proceduri coordonate) sau informaţiile care aparţin evaluării corespunzătoare 
pot să facă parte din procesul şi documentaţia EIA/SEA31 (în cadrul unei proceduri 
integrate). Cu toate acestea, în orice caz, evaluarea corespunzătoare trebuie să se poată 
distinge şi identifica clar în raportul de mediu al SEA sau în documentaţia de mediu a EIA 
sau trebuie raportată separat pentru ca rezultatele sale să se diferenţieze de cele ale EIA 
sau SEA generale32. 
 
 

Procesul evaluării impactului asupra mediului (EIA) 
 
Procedura tipică EIA cuprinde următoarele etape: 

• Examinarea [articolul 4 alineatele (2)-(4) şi anexa III la Directiva EIA]: pentru a determina dacă 
este necesară o EIA. Examinarea este necesară pentru orice tip de proiect enumerat în anexa II. 
Decizia de examinare a autorităţii naţionale competente trebuie să se bazeze pe criteriile 
enumerate în anexa III şi trebuie pusă la dispoziţia publicului.  

• Stabilirea domeniului de evaluat (articolul 5): este etapa procesului EIA care determină conţinutul 
şi extinderea aspectelor care vor fi cuprinse în informaţiile de mediu care trebuie să fie 
prezentate de iniţiatorul proiectului unei autorităţi competente. Etapa de stabilire a domeniului de 
evaluat este o parte importantă a unui regim EIA adecvat, în special deoarece îmbunătăţeşte 
calitatea EIA. 

                                                 
31 Efectuarea unei evaluări corespunzătoare la nivelul unui plan nu înlătură necesitatea de a aplica procedura 
de la articolul 6 alineatele (3)‐(4) și pentru proiectele individuale. Desigur, dacă evaluarea corespunzătoare a 
unui plan determină ca un proiect să fie împărţit în regiuni care nu intră deloc sau aproape deloc în conflict cu 
siturile Natura 2000, atunci probabil mai puţine proiecte care decurg din plan vor necesita o evaluare 
corespunzătoare la nivel de proiect.   
32 „Evaluarea planurilor și proiectelor care afectează semnificativ siturile Natura 2000. Orientări metodologice 
privind dispoziţiile articolului 6 alineatele (3) și (4) din Directiva Habitate 92/43/CEE”.     
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• Elaborarea unei declaraţii, a unui studiu sau a unui raport de mediu (articolul 5), care cuprinde 
următoarele informaţii ecologice necesare: descrierea proiectului, descrierea măsurilor pentru a 
evita sau a reduce efectele negative semnificative, datele necesare pentru a identifica şi evalua 
principalele efecte asupra mediului, o prezentare succintă a principalelor alternative studiate de 
iniţiatorul proiectului şi o indicare a motivelor opţiunii preferate, ţinând cont de efectele ecologice 
identificate. Acestea trebuie puse la dispoziţia publicului.   

• Consultare (articolele 6, 7 şi 8): Publicul, autorităţile responsabile în domeniul mediului şi statele 
membre afectate de proiect trebuie informate şi consultate înainte de luarea deciziei cu privire la 
cererea de autorizare a unui proiect. Rezultatele consultărilor şi informaţiile colectate trebuie 
luate în calcul pe parcursul procedurii de autorizare.  

• Informaţii privind decizia finală şi explicarea acesteia (articolul 9): Odată ce decizia de aprobare 
sau refuzare a unei cereri de autorizare a fost luată, autorităţile naţionale au obligaţia de a pune 
la dispoziţia publicului o serie de informaţii cum ar fi conţinutul deciziei şi orice condiţii ataşate 
acesteia din urmă, principalele motive şi considerente pe care se bazează decizia, inclusiv 
informaţii privind procesul de participare a publicului şi o descriere, după caz, a principalelor 
masuri compensatorii  şi de atenuare a efectelor negative. 

 
EIA ar trebui să abordeze efectele directe şi indirecte asupra (articolul 3) oamenilor, faunei şi florei, 
solului, apei, climei şi peisajului, bunurilor materiale şi patrimoniului cultural, precum şi interacţiunea 
dintre aceşti factori. EIA trebuie să ţină cont de efectele directe şi de orice efecte indirecte, 
secundare, cumulate, pe termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive şi negative 
ale proiectului (anexa IV). 
 
 
Una dintre diferenţele de bază dintre evaluările corespunzătoare ale SEA/ EIA şi Directivei 
Habitate, în afară de faptul că măsoară aspecte diferite ale mediului natural şi prezintă 
criterii diferite de stabilire a „semnificaţiei”, este modul în care este urmărit rezultatul 
evaluării. În această privinţă, evaluările din cadrul SEA şi EIA prevăd în esenţă cerinţe 
procedurale şi nu stabilesc standarde obligatorii de mediu; dimpotrivă, evaluarea în temeiul 
Directivei Habitate prevede obligaţii de fond, în special deoarece introduce un standard de 
mediu, respectiv obiectivul de conservare unui sit Natura 2000 şi necesitatea de a-i menţine 
integritatea. 
 
Cu alte cuvinte, dacă prin evaluarea corespunzătoare nu se poate constata că planul sau 
proiectul nu va afecta negativ integritatea unui sit Natura 2000, autoritatea nu poate autoriza 
planul sau proiectul ca atare cu excepţia cazului în care, în situaţii excepţionale, acestea 
invocă proceduri speciale pentru planurile sau proiectele pentru care nu există soluţii 
alternative mai puţin nocive şi care sunt considerate a fi de interes public major.  
 
Pe de altă parte, SEA/EIA sunt concepute pentru ca autorităţile de planificare să fie pe 
deplin conştiente de implicaţiile de mediu ale planului sau proiectului propus, astfel încât 
acestea să fie luate în considerare în decizia lor finală.  
 
Consideraţiile de mai sus sunt sintetizate în tabelul 2. 
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Tabelul 2: Compararea procedurilor în cadrul evaluării corespunzătoare, EIA şi SEA  
 
 

 EC EIA SEA 
Ce tipuri de 
proiecte sunt 
avute în 
vedere?  

Orice plan sau proiect care 
– fie per se, fie în 
combinaţie cu alte 
planuri/proiecte – poate 
avea un efect semnificativ 
asupra unui sit Natura 2000 
(în afară de planurile sau 
proiectele care au legătură 
directă cu gestionarea sitului 
de conservare)  

Toate proiectele 
enumerate în anexa I. 
 
Pentru proiectele 
enumerate în anexa II 
necesitatea unei EIA va 
fi stabilită de la caz la 
caz şi în funcţie de 
pragurile sau criteriile 
stabilite de statele 
membre (ţinând cont de 
criteriile din anexa III)   

Orice planuri şi programe care sunt 
(a) elaborate pentru agricultură, 
silvicultură, piscicultură, energie, 
industrie, transport, gestionarea 
deşeurilor, gestionarea apei, 
telecomunicaţii, turism, urbanistică şi 
amenajarea teritoriului sau destinaţia 
terenurilor şi care stabilesc cadrul 
pentru viitoarea autorizare a 
proiectelor enumerate în anexele I şi 
II la Directiva 85/337/CEE sau 

(b) pentru care, în vederea efectelor 
posibile asupra siturilor, s-a 
considerat că este necesară o 
evaluare în temeiul articolului 6 sau 
al articolului 7 din Directiva 
92/43/CEE. 

Ce efecte 
relevante 
pentru natură 
trebuie 
evaluate?  

Evaluarea trebuie efectuată 
având în vedere obiectivele 
de conservare ale sitului 
(care sunt legate de speciile/ 
tipurile de habitat pentru 
care a fost conceput situl.) 
 
Impactul trebuie evaluat 
pentru a stabili dacă vor 
afecta sau nu negativ 
integritatea sitului în cauză.  
 

Efecte semnificative 
directe şi indirecte, 
secundare, cumulate, 
pe termen scurt, mediu 
şi lung, permanente şi 
temporare, pozitive şi 
negative asupra „faunei 
şi florei”  

Efecte semnificative posibile asupra 
mediului, inclusiv asupra aspectelor 
precum biodiversitatea, populaţia, 
sănătatea umană, fauna, flora, solul, 
apa, aerul, factorii climatici, bunurile 
materiale, patrimoniul cultural 
inclusiv patrimoniul arhitectural şi 
arheologic, peisajul şi legăturile 
dintre factorii menţionaţi anterior; 

Cine 
efectuează 
evaluarea?  

Este responsabilitatea 
autorităţii competente să se 
asigure că EC este 
efectuată. În acest context, 
iniţiatorul proiectului trebuie 
să efectueze toate studiile 
necesare şi să furnizeze 
toate informaţiile necesare 
autorităţii competente pentru 
a-i permite acesteia să ia o 
decizie în deplină cunoştinţă 
de cauză. În acest proces, 
autoritatea competentă 
poate, de asemenea, să 
colecteze informaţii 
relevante din alte surse, 
după caz. 
 

Iniţiatorul proiectului 
furnizează informaţiile 
necesare care urmează 
să fie luate în 
considerare de 
autoritatea competentă 
care eliberează 
autorizaţia 

Autoritatea competentă de 
planificare  

Are loc 
consultarea 
publicului/altor 
autorităţi? 

Nu este obligatoriu, dar este 
încurajat („dacă este 
corespunzător”)  
 
 
 
 

Consultarea obligatorie 
se efectuează înainte de 
adoptarea propunerii de 
proiect   
 
Statele membre iau 
măsurile necesare 

Obligatorie – consultarea se 
realizează înainte de adoptarea 
planului sau programului.  
Autorităţilor şi publicului li se oferă 
ocazia timpurie şi eficientă, într-un 
interval de timp corespunzător, de   
a-şi exprima opinia privind proiectul 
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pentru a asigura că 
autorităţile care pot fi 
vizate de proiect datorită 
responsabilităţilor 
specifice de mediu au 
ocazia de a-şi exprima 
opinia privind cererea de 
autorizaţie  
 
Acelaşi lucru este valabil 
pentru public  

de plan sau program şi raportul 
însoţitor de mediu înainte de 
adoptarea planului sau programului 
sau supunerea acestuia procedurii 
legislative. 
 
Statele membre trebuie să 
desemneze autorităţile care vor fi 
consultate, care, datorită 
responsabilităţilor specifice de 
mediu, pot fi vizate. 
 

Sunt 
obligatorii 
rezultatele?  
 
 
 
 

Da.  Autorităţile competente 
pot autoriza planul sau 
proiectul numai după ce au 
constatat că acesta nu va 
afecta negativ integritatea 
sitului. 

Rezultatele consultărilor 
şi informaţiile colectate 
ca parte din EIA trebuie 
luate în considerare în 
procedura de autorizare. 

Raportul de mediu, precum şi opiniile 
exprimate vor fi luate în 
considerare pe parcursul elaborării 
planului sau programului şi înainte 
de adoptarea acestuia sau 
supunerea la procedura legislativă.  

 
 
 
2.5 Alte legi şi politici comunitare relevante în domeniul mediului  
 
Următoarele legi şi politici în materie de mediu sunt, de asemenea, relevante pentru 
activităţile IENE:  
 
• Directiva privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive (2006/21/CE)  

 
• Directiva privind răspunderea de mediu (2004/35/CE).  
 
• Directiva-cadru privind apa (2000/60/CE) şi directiva privind apele subterane 

(2006/118/CE) 
 
• Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin” (2008/56/CE) 
 
• Strategia UE pentru utilizarea sustenabilă a resurselor naturale 
 
• Principiul precauţiei 
 
Acestea sunt sintetizate pe scurt în anexa I, întrucât prezentul document nu îşi propune să 
ofere mai multe detalii cu privire la acestea.  
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3.  EFECTELE POTENŢIALE ALE ACTIVITĂŢILOR 
EXTRACTIVE NEENERGETICE ASUPRA MEDIULUI 
NATURAL  
 
 
 
 
 

• Inevitabil, extracţia mineralelor are un impact asupra terenului pe care se desfăşoară. Uneori, 
acest lucru poate de asemenea să afecteze negativ habitatele naturale şi să perturbeze grav 
natura.  

• Tipul şi gradul de impact depinde de o serie de factori şi, prin urmare, trebuie stabilite de la caz la 
caz.  

• În cazul reţelei Natura 2000, activităţile extractive pot produce pierderea unor habitate şi specii 
rare şi valoroase, protejate de legislaţia UE sau pot afecta structura fizică şi funcţionarea acestor 
habitate în anumite zone, producând astfel o pierdere în ceea ce priveşte rezistenţa globală a 
ecosistemelor.  

• Nu toate efectele sunt negative, industria extractivă neenergetică aducând, de asemenea, o 
contribuţie pozitivă importantă la conservarea biodiversităţii, de exemplu prin reabilitarea siturilor 
de exploatare la sfârşitul ciclului proiectului.   

• Tot mai multe companii adoptă declaraţii privind politica în domeniul biodiversităţii ca parte din 
strategia globală privind răspunderea socială a întreprinderilor şi restaurează în mod activ cariere 
şi exploataţii miniere utilizate în avantajul naturii. Acest lucru este preţios în special în zone care 
deja au pierdut o mare parte a mediului natural. 

 

 
 
3.1 Efecte pozitive şi negative: necesitatea unei abordări de la caz la caz 
 
Prin însăşi natura sa, extracţia mineralelor are, invariabil, un impact asupra terenului33 pe 
care se desfăşoară. Majoritatea exploataţiilor miniere şi carierelor implică înlăturarea 
caracteristicilor de suprafaţă pe parcursul procesului de extracţie şi necesită spaţiu pentru 
facilităţi de stocare în sol, grămezi de reziduuri miniere şi lagune, precum şi pentru 
infrastructuri conexe, clădiri şi rute de acces.  
 
De asemenea, aceste activităţi pot produce perturbări semnificative pentru natură şi pot 
cauza pierderea sau deteriorarea unor habitate naturale valoroase. Totuşi, acest lucru nu 
este în niciun caz sistematic. Există numeroase situaţii în care s-a constatat că noile situri de 
extracţie produc numai un efect limitat sau temporar asupra biodiversităţii şi mediului natural.   
 
De asemenea, există un număr tot mai mare de exemple în care un sit de extracţie, pe 
parcursul întregului ciclu de viaţă, a adus un avantaj global pentru biodiversitate. Motivul 
este că tot mai multe cariere, puţuri de exploatare şi mine sunt în curs de reabilitare la 
sfârşitul ciclului de viaţă, ţinând cont de biodiversitate. Atunci când acest lucru se petrece 
într-un mediu natural deja afectat, siturile reabilitate au potenţialul de a aduce o contribuţie 
pozitivă semnificativă la biodiversitate, oferind noi habitate naturale.  
 
Totuşi, acest lucru nu înlătură obligaţia de a asigura că proiectele individuale de extracţie nu 
produc daune sau perturbări semnificative asupra mediului în zone care prezintă o mare 
valoare naturală, în special când acest lucru ar putea afecta speciile rare şi ameninţate din 
habitatele de interes comunitar. Aceste riscuri trebuie evaluate de la caz la caz. 
                                                 
33 Aceasta vizează activităţi specifice de extracţie terestră, capitolul 8 explorează aspecte legate de extracţia în 
mediul marin.  
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IENE: contribuţia pozitivă la conservarea biodiversităţii  
 
Dacă sunt planificate corespunzător, activităţile industriei extractive neenergetice (IENE) moderne pot 
contribui activ la conservarea biodiversităţii. Acest lucru este relevant în special atunci când zona de 
extracţie este situată într-un mediu care a fost deja modificat sau afectat. În astfel de cazuri, industria 
extractivă poate contribui la crearea de noi habitate naturale, de exemplu noi zone umede 
corespunzătoare pentru diferite specii de amfibieni sau stânci care le oferă unor păsări posibilităţi 
adecvate de a-şi amplasa cuibul. Carierele deschise pot, de asemenea, să ofere un habitat 
corespunzător pentru diferite insecte şi reptile precum coleoptere termofile, păianjeni, albine şi 
şopârle, în timp ce puţurile miniere dezafectate pot fi colonizate de lilieci.  
 
De asemenea, întrucât unele dintre aceste noi habitate pot fi situate în zone de valoare scăzută a 
conservării naturii, acestea pot acţiona în calitate de puncte de legătură sau coridoare ecologice 
importante între zone protejate de bază, ameliorând prin urmare coerenţa globală a zonelor protejate 
existente precum reţeaua Natura 2000. 
 
Studii efectuate în Franţa şi Germania privind zonele de extracţie au arătat că unele specii protejate 
care au devenit rare în aceste ţări se refugiază în noile habitate oferite de foste situri de extracţie. Un 
sondaj ecologic efectuat în 35 de cariere masive din piatră din Franţa (din care jumătate erau încă 
funcţionale) a indicat că siturile respective adăpostesc aproximativ 50% din speciile de păsări, reptile, 
amfibieni şi cosaşi care se găsesc pe teritoriul francez (UNICEM, 2008a).  
 
Un alt sondaj efectuat în 17 cariere aluvionare de-a lungul celor şase bazine ale râurilor din Franţa a 
generat, de asemenea, procente similare privind speciile de păsări reproducătoare, reptile, amfibieni 
şi libelule, inclusiv unele specii rare şi pe cale de dispariţie (UNICEM, 2008b). 
 
Speciile protejate în temeiul Directivelor Păsări şi Habitate s-au regăsit, de asemenea, în siturile de 
extracţie sau în apropierea acestora, iar mai multe foste cariere sau puţuri de exploatare au fost 
incluse în reţeaua Natura 2000 tocmai deoarece adăpostesc în prezent specii rare şi pe cale de 
dispariţie de interes comunitar:  
- Fostele cariere pot fi utilizate de specii protejate de păsări, de exemplu Bubo bubo, Falco 

tinnunculus şi Falco peregrinus. 
- Puţurile de exploatare pentru nisip şi gresie sunt locuri în care îşi pot face cuib păsări precum 

Merops apiaster, Riparia riparia sau Upupa epops dacă pe parcursul depunerii ouălor (martie-
august) cel puţin o parte a sitului cu pereţi „abrupţi“ nu este supusă excavării; 

- Noile habitate acvatice create în cariere oferă situri corespunzătoare pentru reproducerea 
speciilor de amfibieni incluse în anexa II la Directiva Habitate precum Bufo calamita, Pelodytes 
punctatus, Bombina variegata, Alytes obstetricans, Triturus alpestris, Triturus cristatus, 
Salamandra salamandra, etc. 

- Eleşteie temporare şi alte zone umede, păduri fluviale, păşuni, iarba neagră, păduri de stejar şi 
frasin, printre alte tipuri de habitat, au fost create cu succes datorită reabilitării planificate în mod 
corespunzător a zonelor de exploatare şi a carierelor în Europa. 

 
Proiectele de reabilitare a carierelor şi zonelor de exploatare sunt acum o practică comună în Europa, 
fiind sunt utilizate tot mai mult pentru a îmbunătăţi habitatele naturale şi biodiversitatea pe parcursul 
proiectului şi la sfârşitul ciclului de viaţă al acestuia.  
 
O serie de companii emit declaraţii privind politica de biodiversitate ca parte din strategia globală 
privind răspunderea socială a întreprinderilor. Altele produc, de asemenea, strategii mai detaliate 
privind biodiversitatea şi planuri de acţiune care analizează modul în care industria poate să aducă o  
contribuţie pozitivă la biodiversitate în siturile de extracţie şi poate asigura că aceste contribuţii sunt 
integrate în mod practic în funcţionarea fiecărui sit.  
 
Există numeroase exemple privind modul în care au fost puse în practică planurile de acţiune privind 
biodiversitatea industrială. Acestea sunt realizate de multe ori prin colaborarea cu autorităţile şi 
organizaţiile în domeniul conservării naturii atât la nivel naţional, cât şi internaţional. 
 
Mai multe detalii privind unele dintre iniţiativele şi experienţele menţionate mai sus, precum şi alte 
exemple interesante, sunt prezentate în anexa 2. 
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3.2 Identificarea efectelor negative potenţiale 
 
Întrucât scopul principal al prezentelor orientări este să clarifice dispoziţiile articolului 6 din 
Directiva Habitate în ceea ce priveşte activităţile extractive neenergetice, prezentul capitol se 
axează în principal pe examinarea efectelor negative potenţiale pe care le-ar putea avea 
activităţile extractive asupra biodiversităţii, întrucât acestea trebuie luate în considerare în 
cadrul evaluării impactului. Aceasta nu abate atenţia de la faptul că activităţile de exploatare 
minieră şi explorare pot, de asemenea, să contribuie în mod activ la ameliorarea 
biodiversităţii (a se vedea caseta de mai jos).  
 
În evaluarea efectelor potenţiale ale activităţilor de extracţie asupra naturii este important să 
se ţină cont de faptul că efectele pot viza nu numai situl de extracţie ca atare, ci şi instalaţii 
conexe precum căi de acces, benzi transportatoare, concasoare, situri de depozitare, 
grămezi de reziduuri miniere, lagune şi instalaţii de depozitare etc. De asemenea, evaluarea 
vizează toate etapele propunerii de proiect de la explorarea iniţială şi funcţionarea efectivă a 
sitului (inclusiv rotaţia/expansiunea sitului) până la închiderea şi reabilitarea finală.  
 
Tabelul 3 de mai jos oferă o trecere în revistă a efectelor negative potenţiale ale 
exploataţiilor miniere şi carierelor asupra biodiversităţii, în funcţie de fiecare etapă de 
activitate. 
  
Prevenirea efectelor pe parcursul ciclului de viaţă a unei exploataţii miniere sau cariere este, 
de asemenea, într-o anumită măsură, determinată de deciziile luate în etapa studiului 
fezabilităţii şi a conceperii unui proiect. Adoptarea unor măsuri corespunzătoare de reducere 
a unor astfel de efecte poate contribui, de exemplu, la reducerea şi chiar la eliminarea unora 
dintre efectele negative ale industriei minere şi extractive. Acestea sunt discutate în detaliu 
în capitolul 5.  
 
 
3.3 Factori care influenţează tipul şi gradul de impact  
 
Efectele de mediu variază considerabil de la un sit la altul în funcţie de o serie de factori. 
Aceasta subliniază încă o dată necesitatea de a analiza aceste aspecte de la caz la caz.   
 
Numeroase aspecte depind de tipul şi calitatea mineralelor care sunt extrase, precum şi de 
constituţia geologică a suprafeţei inferioare a solului. Aceasta influenţează tipul de metode 
de extracţie şi tehnicile de extracţie care vor fi utilizate, precum şi proiectarea globală a 
propunerii de proiect. Extracţia din minele subterane, puţurile de exploatare la suprafaţă, 
cariere sau subacvatică necesită în mod clar procese foarte diferite de extracţie34.  
 
Amploarea procesului de extracţie influenţează, de asemenea, nivelul impactului potenţial 
asupra mediului. Multe cariere utilizate pentru materiale de construcţie tind să fie operate de 
întreprinderi locale mici sau mijlocii care generează o producţie de 0,25-0,50 milioane de 
tone pe an. În cazul acestor cariere, de multe ori durează mai puţin de 10 ani până când 
mineralele se epuizează şi tind să nu necesite cariere foarte mari sau alte exploataţii miniere 
care pot funcţiona pentru o perioadă mult mai lungă.   
 
Sensibilitatea mediului în care se propune realizarea extracţiei este, de asemenea, de o 
importanţă majoră. Siturile de extracţie situate într-un mediu fragil precum o zonă umedă 
                                                 
34 Extragerea de agregate din cariere sau puţuri de exploatare de nisip/pietriș, de exemplu, tinde să fie un 
proces în mare măsură mecanic, în timp ce extragerea și prelucrarea anumitor metale poate fi mult mai 
complexă, necesitând de exemplu utilizarea chimicalelor care ar putea conduce la generarea de produse 
secundare periculoase.  
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sau în apropierea unui râu ori lac sau pe un teren de mare valoare naturală pot avea un 
impact mai ridicat decât cele situate într-un mediu care este deja foarte afectat.  
 
Tabelul 3. Trecere în revistă35 a efectelor potenţiale asupra biodiversităţii din activităţi 
extractive 

Efecte potenţiale asupra habitatelor şi 
speciilor 
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Explorare       
Defrişări* ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
Execuţia de foraje şi şanţuri ♦ ♦ ♦   ♦ 
Construcţia de şosele/poteci ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
Circulaţia persoanelor şi vehiculelor  ♦   ♦  
Pregătirea sitului/Extracţie minerală        
Înlăturarea/stocarea excesului de sol şi 
vegetaţie  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

Dezvoltarea infrastructurii (linii de 
energie, şosele, clădiri, concasoare, 
benzi transportatoare) 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Explozii pentru degajarea 
minereurilor/rocilor 

 ♦     

Extracţia şi depozitarea 
minereurilor/rocilor 

♦ ♦ ♦ ♦  ♦ 

Tratarea apei în mină şi la suprafaţă*      ♦ 
Scurgerea apelor de suprafaţă şi 
subterane  

     ♦ 

Scăderea nivelului pânzei freatice ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ 
Crearea grămezilor de deşeuri de 
steril* 

♦ ♦ ♦ ♦  ♦ 

Transportul de materiale  ♦   ♦  
Prelucrare       
Concasare/polizare   ♦    ♦ 
Levigarea chimică, concentrarea sau 
prelucrarea minereurilor* 

 ♦    ♦ 

Folosirea şi stocarea produselor 
chimice industriale* 

     ♦ 

Halde şi iazuri miniere ♦ ♦  ♦  ♦ 

                                                 
35 Bazat pe: Miranda et al. 2003. Mining and Critical Ecosystems (Exploataţiile miniere și ecosistemele 
esenţiale). Institutul internaţional de resurse. ICMM 2006. Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity 
(Orientări de bune practici pentru exploataţii miniere și biodiversitate). Rio Tinto/Institutul EarthWatch 2006. A 
Review of Biodiversity Conservation Performance (Trecere în revistă a evoluţiei conservării biodiversităţii). De 
asemenea, au fost furnizate informaţii de către UEPG privind efectele posibile ale activităţilor extractive ale 
mineralelor de construcţie. 
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Închiderea sitului       
Reconturarea pereţilor de puţuri, a 
fronturilor de carieră şi a gropilor de 
gunoi 

 ♦  ♦ ♦  

Acoperirea gropilor de deşeuri 
radioactive* 

♦   ♦ ♦ ♦ 

Îngrădirea zonelor periculoase ♦ ♦  ♦   
Dezafectarea drumurilor / demontarea 
clădirilor 

 ♦   ♦  

Reînsămânţarea/reacoperirea cu 
vegetaţie a zonelor perturbate 

   ♦ ♦  

Monitorizarea şi posibile tratamente 
privind calitatea apei 

     ♦ 

 
NOTĂ: Nu se aşteaptă ca activităţile marcate cu * să fie legate de mineralele de construcţie. 
Tabelul nu presupune că efectele vor surveni în toate circumstanţele şi că vor fi permanente. Numeroase 
aspecte depind de circumstanţele specifice din fiecare caz în parte şi de disponibilitatea măsurilor corective în 
vederea  reducerii acestora.  
 
 
3.4 Efectele activităţilor de extracţie asupra biodiversităţii: efecte potenţiale 
 
Unele dintre cauzele şi efectele potenţiale ale activităţilor extractive asupra speciilor şi 
tipurilor de habitat de interes comunitar sunt descrise pe scurt mai jos. Această listă nu este  
exhaustivă şi intenţionează doar să contribuie la ilustrarea genului de aspecte care ar trebui 
reanalizate într-o evaluare corespunzătoare.   
 
 
3.4.1  Pierderea şi degradarea habitatului36  
 
Impactul primar al sectorului IENE asupra biodiversităţii se resimte de obicei prin defrişări şi 
înlăturarea caracteristicilor de suprafaţă pe parcursul extracţiei de minerale sau a 
construcţiei de infrastructuri asociate precum căi de acces, depozite de deşeuri şi iazuri 
miniere.  
 
Pe parcursul acestui proces, habitatele existente pot fi alterate, deteriorate, fragmentate sau 
înlăturate la nivel local. De asemenea, nivelul degradării habitatului depinde cel puţin de 
următorii factori: dimensiunea, locaţia şi proiectul sitului de extracţie şi a infrastructurilor 
conexe şi tipul mediului natural.  
 
De exemplu, o mină subterană cu puţine activităţi la suprafaţă este susceptibilă a cauza mult 
mai puţine pierderi directe pentru habitat decât o mină în spaţiu deschis care se adânceşte 
şi se lărgeşte treptat în fiecare an. În acelaşi mod, un sit de extracţie situat într-un peisaj 
deja artificial sau imediat adiacent acestuia poate avea un efect mult mai redus asupra 
habitatelor naturale valoroase decât unul situat într-o zonă de mare valoare naturală precum 
o albie de râu sau o zonă umedă.   
 
Aceasta poate produce nu numai pierderea directă a habitatului din situl ca atare, ci şi 
deteriorarea habitatelor învecinate. Astfel de efecte indirecte pot fi cauzate, printre altele, de 
modificarea regimurilor hidrologice sau hidrogeologice existente (de exemplu prin extragerea 
apei subterane, devierea apelor de suprafaţă, extragerea apei etc.) sau de o modificare a 
calităţii apei (de exemplu prin scurgerea apei reziduale, contaminarea solului etc.). 

                                                 
36 Respectiv înlăturarea parţială sau totală a unui habitat la nivel local. 
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Efectele indirecte pot cauza o deteriorare şi pierdere severă a habitatului nu numai în situl 
respectiv, ci şi în locuri mai îndepărtate, de exemplu în izvoare sau zone umede situate la 
distanţă, ceea ce poate perturba structura fizică normală şi funcţionarea ecologică a 
anumitor habitate sau combinaţii de habitate sau poate reduce rezistenţa ecosistemului37.  
 
Întrucât aceste habitate sunt de multe ori valoroase şi pentru viaţa sălbatică, pierderea şi 
deteriorarea habitatului poate avea de asemenea repercusiuni pentru populaţiile locale de 
faună şi floră. 
 
În cazul proiectelor de extracţie din siturile Natura 2000 sau din apropierea acestora, 
deteriorarea habitatelor poate cauza unul sau mai multe dintre următoarele efecte: 
• pierderea, degradarea sau fragmentarea tipurilor de habitat protejate în temeiul 

Directivei Habitate;  
• reducerea sau strămutarea populaţiilor locale de specii protejate în temeiul directivelor 

UE privind natura şi care depind de habitatele respective pentru supravieţuire.  
 
Importanţa efectelor negative depinde de raritatea şi vulnerabilitatea habitatelor afectate (de 
exemplu chiar o zonă mică poate avea consecinţe majore pentru un tip de habitat cu o arie 
de extindere foarte limitată) şi/sau de importanţa acestora în calitate de situri de hrănire, 
reproducere sau odihnă pentru speciile afectate.  
 
De exemplu, pierderea unui singur loc de reproducere pentru o specie rară precum vulturul 
Bonelli poate avea consecinţe majore pentru supravieţuirea speciei. Pe de altă parte, 
pierderea unei mici proporţii a habitatului de reproducere pentru o specie mult mai comună 
poate fi mai puţin semnificativă pentru specia respectivă dacă, de exemplu, există un număr 
suficient de locuri alternative corespunzătoare de depunere a ouălor în imediata apropiere 
care încă nu au ajuns la capacitatea maximă.   
 
Evaluarea efectelor asupra speciilor de interes comunitar trebuie să aibă în vedere nu numai 
pierderea adulţilor, ci şi a ouălor, seminţelor sau etapelor juvenile ale speciei. În cazul 
tipurilor de habitat, evaluarea trebuie să cuprindă atât dimensiunea habitatului, cât şi stadiul 
de conservare a acestuia.  
 
Aceste efecte potenţiale, dacă sunt evaluate şi înţelese, pot fi evitate sau atenuate prin 
modificarea proiectului iniţial şi a metodelor de operare a sitului de extracţie sau prin 
selectarea unei locaţii alternative pentru întreaga exploataţie minieră ori carieră sau pentru o 
parte a acesteia.  
 
 
3.4.2 Perturbarea şi strămutarea speciilor 
 
Procesul de extracţie IENE poate, de asemenea, cauza perturbări semnificative ale anumitor  
specii de plante sau animale. Impactul poate fi temporar sau permanent, direct sau indirect, 
la faţa locului sau în exterior şi se poate manifesta în perioade diferite pe parcursul ciclului 
proiectului.  
 
Animalele pot fi perturbate de o serie de factori precum zgomot, praf, poluare, prezenţa 
umană, mişcări periodice (de exemplu transportul de bunuri) etc. Acestea pot afecta 

                                                 
37 Efectele asupra caracteristicilor solului ar trebui, de asemenea, incluse în evaluare, întrucât operaţiunile IENE 
afectează proprietăţile solului, ceea ce ar putea conduce la deteriorarea habitatului și la pierderea speciilor. 
Există sisteme de clasificare a solului care ar trebui utilizate în procesul de evaluare pentru a compara situaţia 
anterioară și ulterioară exploatării. 
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capacitatea speciilor de a se reproduce, de a se hrăni, de a se odihni sau de a se dispersa şi 
de a migra.  
 
Dacă perturbarea atinge niveluri semnificative, aceasta poate conduce la excluderea 
speciilor din zona respectivă şi, astfel, la pierderea destinaţiei habitatului sau poate produce 
o rată mai scăzută de supravieţuire şi/sau reproducere. În cazul speciilor rare şi pe cale de 
dispariţie, chiar şi perturbările minore sau temporare pot avea repercusiuni grave pentru 
supravieţuirea lor pe termen lung în regiune.    
 
Nivelul perturbării depinde de numeroşi factori care trebuie evaluaţi atât în funcţie de tipul 
perturbării cauzate, cât şi de speciile care pot fi afectate (unele specii sunt mai sensibile la 
anumiţi factori de perturbare decât altele). Amploarea şi nivelul perturbării determină 
semnificaţia impactului, la fel ca şi disponibilitatea şi calitatea altor habitate corespunzătoare 
din apropiere care pot adăposti animalele strămutate.  
 
De asemenea, aceste efecte potenţiale, dacă sunt evaluate şi înţelese corespunzător, pot fi 
evitate sau reduse prin modificarea proiectului iniţial şi a metodelor de operare a sitului de 
extracţie sau prin selectarea unei locaţii alternative pentru întreaga exploataţie minieră ori 
carieră sau pentru o parte a acesteia. 
 
 
3.5  Efectele activităţilor de extracţie asupra biodiversităţii: cauze posibile 
 
 
3.5.1 Defrişare 
 
Terenul este de multe ori defrişat pentru a obţine acces la minerale şi pentru a face loc 
pentru toate infrastructurile asociate, inclusiv depozite sau situri pentru deşeuri, iazuri 
miniere şi structuri fizice precum benzi transportoare, fabrici de prelucrare etc.   
 
De asemenea, defrişarea poate fi necesară pentru a obţine acces la sit, de exemplu prin 
construirea unei căi de acces.  
 
 
3.5.2  Perturbări hidraulice (alterarea condiţiilor de hidrologie/hidrogeologie) 
 
Dacă este necesară deshidratarea zăcămintelor de minereuri sau a altui sit de extracţie, 
activităţile extractive pot modifica condiţiile hidrologice din zonele de extracţie şi din 
împrejurimi, cu modificări ulterioare ale reţelei de canalizare cauzate de un dezechilibru 
temporar al scurgerii de suprafaţă, infiltraţii etc. În astfel de cazuri, aceasta ar putea conduce 
la efecte asupra izvoarelor sau zonelor umede apropiate sau îndepărtate, în ceea ce 
priveşte atât cantitatea, cât şi calitatea.  
 
Siturile de exploatare elaborate corespunzător trebuie, prin urmare, să includă o gestionare 
durabilă a apei şi/sau, după caz, tehnici sofisticate de canalizare care limitează cantitatea de 
apă subterană al cărei nivel a scăzut pe parcursul exploatării.  
 
Aceste efecte pot viza atât apa subterană, cât şi cea de suprafaţă, iar evaluarea efectelor 
acestora asupra unui sit Natura 2000 poate necesita un studiu hidrologic. Printre efectele 
potenţiale care trebuie analizate se numără modificările nivelului apei subterane (scăderea 
sau ridicarea în diferite zone), modificări hidrodinamice ale acviferului din jurul corpului de 
apă, modificări ale relaţiei dintre apa subterană de suprafaţă şi cursurile de apă (de 
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exemplu, încărcare redusă din partea acviferului, care ar putea reduce nivelul apei), 
reducerea circulaţiei cursului de apă etc.38  
 
În funcţie de tipul de impact, acesta poate afecta comunităţile acvatice şi semi-acvatice (flora 
şi fauna) care sunt adaptate la condiţiile existente din corpurile de apă şi respectivele 
habitate din zonele umede (mlaştină, ţinuturi mlăştinoase etc.) care au existat înainte de 
activitatea de extracţie. 
 
Evaluarea acestor efecte trebuie să ţină cont de caracteristicile fizice din tabelul privind 
apele subterane, de direcţia lor de curgere, de modificările nivelului (fluctuaţii piezometrice) 
etc. De asemenea, aceasta ar trebui să analizeze modificările previzibile ale hidrologiei de 
suprafaţă pe termen scurt, mediu şi lung (inclusiv posibile inundaţii în cazuri excepţionale) şi 
efectele acestora asupra comunităţilor biologice care au condus la desemnarea sitului drept 
un sit Natura 2000 (habitatele şi speciile care respectă cerinţele). 
 
 
3.5.3 Modificări ale calităţii apei 
 
Unele procese de extracţie minerală şi de producţie pot cauza poluare, precum şi alte 
modificări ale calităţii apei, care pot afecta direct habitatele şi speciile acvatice prezente în 
cadrul sitului şi/sau pot afecta indirect alte situri care sunt vulnerabile faţă de acest tip de 
modificări.  
 
Pentru a îmbunătăţi eficienţa prelucrării, numeroase operaţiuni IENE pun în funcţiune 
circuite închise ale apei cu scurgeri zero sau cu o scurgere de ape reziduale foarte limitată şi 
controlată. De asemenea, poluarea apei este prevenită prin punerea în aplicare a 
reglementărilor existente, care necesită de obicei un tratament corespunzător al apei 
utilizate în activitatea de extracţie înainte de eliberarea acesteia în natură.  
Conform obligaţiilor legale, iniţiatorul proiectului trebuie să ia măsuri pentru a limita riscul de 
poluare cauzată de apa de spălare, scurgerile din roci acide, dispersarea poluanţilor în apele 
subterane. Cu toate acestea, este important de evaluat, de la caz la caz, dacă îndeplinirea 
acestor obligaţii legale este suficientă pentru a evita sau pentru a reduce efectele potenţiale 
asupra habitatelor şi speciilor dintr-un sit care face parte din reţeaua Natura 2000 sau dacă 
sunt necesare măsuri suplimentare. 
 
 
3.5.4 Modificări ale habitatelor care pot favoriza colonizarea speciilor invadatoare  
 
Modificările ecologice cauzate de exploataţiile miniere şi cariere pot favoriza colonizarea de 
către specii noi, dintre care unele pot deveni specii invadatoare (Melki, 2007). Colonizarea 
de către specii invadatoare poate avea trei cauze: 

                                                 
38 În conformitate cu Directiva 2000/60 (Directiva‐cadru privind apa), „cerinţele minime care trebuie 
respectate” includ „controale, inclusiv obligativitatea unei autorizaţii prealabile pentru realimentarea sau 
sporirea artificială a corpurilor de apă subterane. Controalele trebuie revizuite periodic și, dacă este necesar, 
actualizate …” și „pentru orice alt impact negativ semnificativ asupra stării apelor identificate în temeiul 
articolului 5 și al anexei II, … măsuri prin care condiţiile hidromorfologice ale corpului de apă să permită 
atingerea stării ecologice necesare sau un potenţial ecologic bun …” [articolul 11 alineatul (3) literele (e) și (i) 
din Directiva 2000/60]. Anexa II solicită estimarea și identificarea „captărilor importante de apă pentru utilizări 
urbane, industriale și agricole și de alt tip, inclusiv variaţiile sezoniere și cererea anuală totală, … precum și 
pierderile de apă din reţelele de distribuţie" și „impactul regularizării semnificative a debitului de apă, inclusiv 
transferul și devierea apei, asupra caracteristicilor generale ale debitului și asupra echilibrului hidrologic”.   
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- Colonizarea naturală din zone în care specia este deja prezentă şi prin diferite mijloace 
de dispersare (prin intermediul animalelor, al vântului şi apei). Într-un mediu în mare 
parte neperturbat, speciile invadatoare îşi exprimă rareori potenţialul de invadare din 
cauza concurenţei cu speciile locale. În schimb, în cazul în care se creează un mediu 
nou, acesta poate permite speciilor invadatoare să crească rapid şi să se stabilească în 
zonă, sporind astfel riscul unor invazii ulterioare în alte zone învecinate. 

- Introducerea speciilor datorită reabilitării sitului. Aceasta poate fi o introducere 
intenţionată, de exemplu atunci când peştii sunt introduşi în iazuri, sau neintenţionată, în 
cazul puieţilor exotici din solurile importate utilizaţi pentru rambleiere. Aceasta din urmă 
este de obicei prevenită prin conservarea şi reutilizarea solului original al sitului. 

- Introducerea necontrolată de către terţi (rezidenţi, pescari etc.). Odată ce operaţiunile au 
încetat şi în funcţie de reabilitarea sitului, pot fi introduse specii de către alte persoane 
care au acces la sit. 

 
Trebuie subliniat că introducerea deliberată de specii străine trebuie reglementată de statele 
membre, pentru a nu aduce atingere habitatelor naturale din cadrul ariei lor de extindere sau 
faunei şi florei sălbatice autohtone şi, dacă se consideră necesar, această introducere 
trebuie interzisă în conformitate cu articolul 22 alineatul (b) din Directiva Habitate şi cu 
articolul 11 din Directiva Păsări. 
 
 
3.5.5   Zgomot şi vibraţii 
 
În activităţile extractive se pot înregistra zgomote de diferite tipuri şi intensităţi. Este 
important să se facă deosebirea între zgomote constante (produse de strivire, ciuruire, 
camioane, benzi transportatoare pentru transportarea materialelor etc.) şi zgomote 
intermitente, dar violente (de exemplu în urma exploziilor). În cazul unor extrageri masive de 
roci, exploziile sunt uneori necesare pentru a sfărâma rocile care formează minereul.  
 
Vibraţiile, cu excepţia celor din explozii, sunt generate de concasoare primare mari şi 
echipamente industriale de ciuruire, dar dacă fundaţiile sunt proiectate corect, vibraţiile din 
strivire şi ciuruire pot fi reduse în mare măsură. Sensibilitatea faţă de diferite tipuri de 
zgomot şi vibraţii depinde de fiecare specie şi este dificil de evaluat având în vedere lipsa 
studiilor în domeniu. 
 
 
3.5.6  Perturbări cauzate de mişcare 
 
Deplasarea echipamentului şi vehiculelor, precum şi prezenţa oamenilor pe situl respectiv 
poate afecta unele specii. De exemplu, marii prădători sunt destul de sensibili faţă de 
prezenţa umană, mai ales în apropierea cuiburilor şi pot chiar să îşi abandoneze ouăle sau 
cuibul dacă perturbările au loc prea des sau sunt prea aproape. În temeiul Directivelor 
Habitate şi Păsări, perturbarea intenţionată sau neintenţionată a unor specii, mai ales în 
timpul reproducerii, creşterii puilor, hibernării şi migrării constituie infracţiune (a se vedea 
secţiunea 2.3.2).  
 
 
3.5.7  Praful 
 
Emisia de praf potenţială depinde de metodele şi activităţile operaţiunii (explozii, încărcare, 
transport, strivire etc.). Praful generat în fabrici (prin strivire fină, frezare, ciuruire, uscare 
etc.) este colectat de obicei prin sisteme de ventilaţie dotate la capăt cu filtre. Este posibil ca 
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praful colectat din filtre să trebuiască eliminat, însă în multe cazuri acesta poate fi repus în 
ciclul procesului sau chiar vândut direct ca o etapă specifică a produsului. Dinamica 
generării prafului este un aspect complex, iar evaluarea efectului său asupra speciilor şi 
habitatelor din situl respectiv care fac parte din reţeaua Natura 2000 ar trebui să cuprindă o 
evaluare calitativă a emisiilor şi dispersării de praf, având în vedere vânturile predominante.  
 
 
3.5.8   Alunecări de teren şi prăbuşiri 
 
În prezent, aceste efecte sunt foarte limitate şi pot viza în special cariere subterane de piatră 
de talie, cretă, gips, argilă sau ocru. Riscurile pentru speciile de animale şi plante sunt, de 
asemenea, foarte limitate, însă dacă apar, acestea pot fi semnificative. 
 
 
 
3.6  Efecte cumulate  
 
Efectele cumulate se pot produce atunci când mai multe situri de extracţie sunt prezente 
într-o anumită zonă sau ca urmare a efectelor combinate ale activităţilor de extracţie şi ale 
altor tipuri de proiecte (de exemplu silvicultură sau alte proiecte industriale). Efectul cumulat 
este efectul cumulativ al tuturor efectelor luate împreună. Aşadar, chiar dacă un proiect 
individual de extracţie nu este considerat ca având un efect negativ asupra unui sit Natura 
2000, iniţiatorii proiectului trebuie, totuşi, să aibă în vedere potenţialele efecte cumulate ale 
proiectului în combinaţie cu alte planuri şi proiecte din zonă.  
 
Acestea nu reprezintă pur şi simplu suma efectelor unui proiect de extracţie la care se 
adaugă efectele unui al doilea proiect, ci pot fi mai ridicate sau mai scăzute. De exemplu, 
primul proiect de extracţie poate să producă un nivel scăzut, dar acceptabil de perturbare a 
speciilor şi de pierdere a habitatului, care se încadrează în capacitatea populaţiei respective 
de a se regenera şi, prin urmare, are un efect redus asupra nivelului global al populaţiei din 
zona respectivă.   
 
Totuşi, nivelul de perturbare a speciilor şi de pierdere a habitatului produs de mai multe 
proiecte de extracţie, luate împreună, poate depăşi capacitatea de regenerare a populaţiei 
speciei respective. În acest caz, în timp ce impactul primului şi al celui de-al doilea proiect, la 
nivel individual, nu este observabil, efectul ambelor luate împreună ar putea fi semnificativ şi 
ar putea produce scăderea numărului speciilor respective. Acest lucru influenţează decizia 
privind planificarea în cazul ambelor propuneri de proiect. 
 
Pe parcursul evaluării efectelor cumulate, trebuie de asemenea luată în considerare 
fragmentarea habitatelor, întrucât aceasta poate avea efecte nocive asupra structurii şi 
dinamicii populaţiei la o gamă variată de specii. 
 
 
3.7 Distincţia între efecte semnificative şi nesemnificative 
 
Până acum prezentul capitol a analizat aspectele activităţilor de extracţie care ar putea avea 
un efect negativ asupra biodiversităţii. Atunci când se realizează o evaluare 
corespunzătoare în temeiul Directivei Habitate a unui plan sau proiect care ar putea afecta 
un sit Natura 2000, accentul cade în special pe efectele potenţiale ale activităţilor respective 
asupra speciilor şi tipurilor de habitat pentru care a fost desemnat situl.  
 
Aceasta contribuie la stabilirea speciilor şi tipurilor de habitat de interes comunitar care 
prezintă un risc şi la motivarea acestuia. Etapa următoare este să se stabilească dacă 
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Importan�a variază în func�ie de: 
• Amploarea impactului 
• Tip 
• Aria de extindere 
• Durată 
• Intensitate 
• Perioadă  
• Probabilitate 
• Efecte cumulate 

efectele potenţiale sunt sau nu semnificative pentru speciile sau tipurile de habitat în cauză. 
Procesul de stabilire a „importanţei” planurilor sau proiectelor care afectează siturile Natura 
2000 este descris în capitolul 5 însă, mai întâi, poate fi util să se aibă în vedere logica de 
bază din spatele procesului de stabilire dacă un efect este sau nu semnificativ.  
 
În mod clar, evaluarea importanţei trebuie să se realizeze de la caz la caz, în funcţie de 
speciile şi habitatele afectate. Pierderea câtorva indivizi poate fi nesemnificativă pentru 
unele specii, însă poate avea consecinţe grave pentru altele.  
 
În aceeaşi măsură, strămutarea animalelor poate reduce semnificativ starea de sănătate şi, 
în cele din urmă, rata de supravieţuire a anumitor 
specii, însă poate avea numai un impact limitat 
asupra altor specii, mai ales cele care au un număr 
suficient de habitate alternative în apropiere. Prin 
urmare, numărul indivizilor, distribuţia, aria de 
extindere, strategia de reproducere şi durata de 
viaţă vor influenţa importanţa efectelor. 
 
De asemenea, importanţa efectelor trebuie evaluată 
luând în considerare extinderea geografică 
corespunzătoare. Pentru speciile migratoare care călătoresc pe distanţe mari pe parcursul 
ciclului de viaţă anual, impactul dintr-un sit specific poate avea consecinţe pentru specie pe 
o arie geografică mai extinsă. În aceeaşi măsură, pentru speciile autohtone cu teritorii 
extinse sau care îşi schimbă habitatele, poate fi necesar să se aibă în vedere efectele 
potenţiale la nivel regional, nu local. 
 
O metodă obişnuită de stabilire a importanţei efectelor constă în utilizarea de indicatori 
cheie. Unii indicatori, precum procentul de pierdere a habitatului, pot fi mai semnificativi 
pentru tipurile prioritare de habitat sau pentru habitatele cu o distribuţie limitată decât pentru 
altele din cauza stadiului acestora.  
 
Interconectivitatea factorilor care ar putea influenţa semnificativ o specie sau un tip de 
habitat trebuie, de asemenea, luată în considerare. Efectele fizice precum strămutarea din 
zonele de alimentare sau modificarea habitatelor pot produce efecte ecologice precum 
modificarea accesului la habitate şi deplasarea pe distanţe mai mari. La rândul său, aceasta 
poate conduce la un consum mai ridicat de energie, care poate afecta parametrii privind 
starea de sănătate precum supravieţuirea şi capacitatea de reproducere, afectând astfel 
direct numărul de indivizi din populaţia locală.  
 
Este clar că orice evaluare a impactului trebuie să se bazeze pe cele mai bune date 
disponibile. Acestea pot fi date din sondaje pe teren sau din diferite tipuri de modele 
anticipative de populaţie. În cazuri speciale, aceste date pot fi disponibile, de asemenea, din  
programe cuprinzătoare de monitorizare „de tip cercetare”. 
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4.  IMPORTANŢA PLANIFICĂRII STRATEGICE  
 
 
 
 
 

• Planurile minerale, mai ales când sunt integrate în planuri spaţiale de utilizare a terenurilor, ajută 
industria şi autorităţile relevante să întocmească un cadru stabil de planificare pentru extracţia 
minerală pe termen lung. 

• De asemenea, acestea sunt foarte eficiente în crearea unei strategii de dezvoltare durabilă 
integrate care ţine cont de preocupări sociale mai largi precum conservarea naturii, într-o etapă 
timpurie a procesului decizional.    

• În cazul Natura 2000, suprapunerea hărţilor resurselor minerale peste hărţile Natura 2000 poate 
ajuta la identificarea zonelor potenţiale de conflict pentru ca proiectele viitoare să poată fi 
amplasate în afara zonelor respective oriunde este posibil.  

• Aceasta se realizează cel mai bine în consultare cu toţi factorii interesaţi şi grupurile de interes 
pentru a putea fi explorate alternative viabile.  

• În cele din urmă, acest tip de abordare privind planificarea spaţială strategică poate conduce la un 
cadru mai previzibil şi mai stabil pentru toţi cei vizaţi. La rândul său, aceasta ar contribui la 
reducerea riscului unor dificultăţi şi întârzieri neprevăzute în etape ulterioare, de exemplu la nivelul 
proiectelor individuale.  

 
 
4.1 Planificarea spaţială la nivel strategic  
 
Planificarea spaţială la nivel strategic este un instrument utilizat de autorităţile publice pentru 
a le ajuta să întocmească o politică coerentă de dezvoltare durabilă pentru localitatea, 
regiunea sau ţara lor.  
 
Adoptată la nivel naţional, regional sau local, în funcţie de legile şi sistemele de planificare în 
vigoare în fiecare ţară, planificarea spaţială permite examinarea diferitor solicitări privind 
terenul, pe o zonă geografică extinsă, pentru a putea fi întocmită o strategie integrată de 
dezvoltare regională, care să sporească la maximum situaţiile de câştig reciproc şi să 
reducă la minimum conflictele ori de câte ori este posibil.  
 
De asemenea, aceasta prevede un cadru de dezvoltare mai echilibrat deoarece permite 
luarea în considerare a unor preocupări sociale şi ecologice mai largi, foarte timpuriu în 
procesul de planificare. În plus, aceasta încurajează diferite sectoare economice, grupuri de 
interes şi publicul larg să se implice prin consultări publice, asigurând astfel o mai mare 
transparenţă a procesului decizional. 
 
În acest context, planificarea spaţială constituie un instrument deosebit de util pentru 
examinarea modului de sprijinire a dezvoltării economice, evitând sau reducând totodată, 
după caz, efectele negative potenţiale asupra mediului natural, inclusiv conservarea 
integrităţii siturilor Natura 2000. Faptul că aceasta  are loc atât de timpuriu în procesul de 
planificare este important deoarece posibilităţile de examinare a abordărilor şi scenariilor 
alternative sunt de obicei mult mai mari la acest nivel. 
 
Deşi nu este în vigoare în toate ţările UE, există tot mai multe dovezi care arată că acest tip 
de abordare a planificării strategice conduce la un cadru mai previzibil şi mai stabil de 
planificare pentru toţi cei vizaţi. La rândul său, aceasta poate contribui la reducerea riscului 
unor dificultăţi şi întârzieri neprevăzute în etape ulterioare, de exemplu la nivelul proiectelor 
individuale. 
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4.2  Planuri minerale 
 
Industria IENE este caracterizată de două realităţi geologice importante: prima constă în 
faptul că mineralele sunt răspândite inegal sub scoarţa pământului. A doua este că siturile 
existente se epuizează în cele din urmă, şi, ulterior, trebuie deschise noi situri pentru a 
răspunde în continuare cererii de minerale prime.  
 
Prin urmare, planificarea în avans este un instrument important pentru industrie. Deşi numai 
câteva ţări din UE au adoptat planuri minerale strategice, cele care au făcut acest lucru îl 
consideră un proces util la mai multe niveluri. De exemplu, aceasta poate conduce la: 

• identificarea cu mult în avans a locului în care sunt situate depozitele de rezerve 
minerale pentru a se efectua explorări iniţiale cu scopul de a le măsura calitatea şi 
cantitatea şi de a stabili dacă exploatarea acestora poate fi sau nu viabilă la nivel 
comercial39; 

• analizarea necesităţii proiectate de diferite tipuri de minerale pe termen lung pentru a 
asigura, pe cât posibil, utilizarea prudentă, eficientă şi durabilă a mineralelor şi 
reciclarea40 materialelor corespunzătoare în conformitate cu iniţiativa UE privind materiile 
prime;  

• elaborarea unei strategii integrate de planificare minerală, care ţine cont de preocupări 
sociale mai largi precum mediul. În această privinţă, implicarea diferitor părţi interesate, 
printre altele din sectoarele IENE şi conservarea naturii, în elaborarea planului mineral, 
este un aspect cheie. 
 

Elemente importante ale unei politici privind mineralele în contextul dezvoltării durabile sunt:  

Generale 
• Reciclarea 
• Metode modificate de construcţie care utilizează materiale regenerabile 

Specifice mineralelor 

• Situaţia cererii  
 -cererea locală de minerale  
• Situaţia ofertei  
 Cum se poate satisface cererea? (din surse locale, prin importuri) 
 Cât de sigură este oferta? 
• Situaţia resurselor naţionale 
 Cunoştinţele privind resursele minerale 
 Protecţia resurselor minerale 
• Cadrul legislativ şi administrativ care reglementează industria 
 Drepturile asupra mineralelor 
 Accesul la minerale 
 Sănătatea şi siguranţa forţei de muncă 
 Protecţia mediului şi monitorizarea  
 
Adaptat după studiul Universităţii Leoben 2004 – a se vedea nota de subsol 40 pentru detalii complete 

                                                 
39 Statele membre efectuează studii geologice de mulţi ani, dar calitatea și caracterul complet al studiilor 
variază semnificativ de la o ţară la alta. Comisia a propus să ofere o platformă pentru ca statele membre să 
facă schimb de bune practici referitor la planificarea utilizării terenurilor, acordarea autorizaţiilor și 
împărtășirea de cunoștinţe geologice pentru industria extractivă în iniţiativa UE privind materiile prime 
[COM(2008)699]. 
40 UEPG arată că producţia de agregate reciclate în 2008 era de 216 milioane de tone, Germania și Regatul Unit 
producând 56 și, respectiv, 53 milioane de tone. 
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De asemenea, planurile minerale facilitează semnificativ luarea în considerare a industriei 
IENE în planurile spaţiale şi de utilizare a terenurilor mai extinse, deoarece contribuie la 
creşterea vizibilităţii industriei în faţa autorităţilor de planificare naţionale, regionale sau 
locale. De exemplu, hărţile resurselor minerale pot fi utilizate în procesul de planificare 
spaţială pentru a identifica depozite minerale care ar trebui protejate pentru viitor şi pentru a 
împiedica ca acestea să fie „pecetluite” de alte utilizări ale terenurilor, precum proiectele 
urbane.  
 
Cu toate acestea, un studiu comandat de Comisia Europeană41 a indicat că, în 2002, numai 
câteva dintre statele membre au definit în mod clar şi au publicat politici minerale. Întrucât 
planificarea utilizării terenurilor vizează alegeri între diferite opţiuni, studiul a concluzionat că 
industria IENE tinde să fie considerabil dezavantajată de lipsa unor politici minerale bine 
definite. 
 
Totuşi, unele state membre au elaborat scheme care identifică zone în care există 
constrângeri stricte pentru exploatare, zone în care exploatarea poate fi permisă în 
conformitate cu anumite condiţii şi zone în care în principiu, exploatarea este permisă. 
Dimpotrivă, alte state membre oferă orientări politice care trebuie să fie luate în considerare 
de nivelurile inferioare ale autorităţilor guvernamentale (a se vedea anexa 2). 
 
Exemple de sisteme de planificare a extracţiei mineralelor  
• Planurile privind mineralele elaborate de unele state membre (de exemplu Austria, Franţa, unele 

landuri germane) identifică rezervele minerale (în special nisip şi pietriş) şi le evaluează calitatea 
şi cantitatea (productivitatea), importanţa regională (cererea etc.) şi dacă sunt potrivite pentru 
exploatare. Planul analizează, de asemenea, posibilele conflicte cu alte utilizări ale terenurilor, 
printre care se numără Natura 2000, zone de protecţie naturală, păduri, zone de protecţie a 
apelor subterane, zone de sedimentare şi rute de transport. În cele din urmă, acesta identifică 
zone care pot fi potrivite sau nepotrivite pentru extracţie. 

• În Anglia (a se vedea anexa 2), declaraţiile privind politica de planificare şi orientările pentru 
minerale, biodiversitate şi conservare geologică oferă reguli şi condiţii clare pentru extracţia de 
agregate, argilă pentru cărămizi, piatră naturală pentru construcţii şi acoperişuri, petrol şi gaz. 
Rolurile şi responsabilităţile autorităţii de planificare şi iniţiatorului proiectului sunt definite, iar 
autoritatea competentă pentru conservarea naturii (Natural England) trebuie consultată în ceea ce 
priveşte evaluarea efectelor când activităţile extractive pot avea efecte negative asupra zonelor 
protejate (inclusiv Natura 2000). Planurile strategice regionale şi locale prevăd cadrul spaţial în 
care propunerile pentru siturile de extracţie pot fi luate în considerare. Planurile sunt supuse unei 
evaluări strategice a impactului asupra mediului şi, după caz, unei evaluări corespunzătoare în 
temeiul Directivei Habitate.  

• În Slovacia (a se vedea anexa 2), în cadrul politicii naţionale privind materiile prime, 
suprapunerea zonelor protejate (inclusiv siturile Natura 2000) şi a rezervelor minerale a fost 
analizată pentru a se înţelege mai bine care sunt suprapunerile efective, în ce măsură siturile 
Natura 2000 „limitează” extracţia rezervelor cunoscute şi care sunt soluţiile posibile în cadrul 
siturilor care constituie obiect de interes pentru ambele aspecte ale exploatării şi protecţiei 
naturale. 

• Anumite sisteme de planificare minerală iau în considerare, de asemenea, necesitatea protejării 
resurselor minerale pentru explorare şi/sau extracţie viitoare. De exemplu, Suedia a elaborat un 
sistem de credit funciar declarând diferite tipuri de rezerve minerale ca fiind de interes naţional în 
conformitate cu Codul de mediu şi protejând resursele de a fi sterilizate de alte proiecte de 
amenajare a teritoriului. 

                                                 
41 Universitatea Leoben (2004). Raportul “Minerals planning policies and supply practices in Europe” („Politici 
de planificare minerală și practici privind oferta în Europa”) elaborat pentru DG Întreprinderi și Industrie. 
Principalul obiectiv al studiului a fost să ofere informaţii privind diferite abordări ale politicilor și practicilor de 
planificare minerală ale statelor membre. Rezumatul este disponibil la adresa: 
http://ec.europa.eu/enterprise/steel/non‐energy‐extractive‐industry/mpp_extended_summary.pdf 
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4.3 Hărţi minerale şi hărţi Natura 2000: identificarea conflictelor la nivel strategic 
 
Un aspect esenţial pentru buna planificare spaţială îl constituie cunoştinţele geografice 
solide. O mare parte a planificării se realizează cu ajutorul hărţilor care fac posibilă 
suprapunerea diferitor interese, activităţi, resurse etc. pe hărţi de bază care indică geografia 
naturală a zonei şi amenajările existente ale teritoriului. Pe baza acestor suprapuneri se pot 
lua decizii privind împărţirea anumitor regiuni în zone pentru anumite tipuri de proiecte.  
 
În cazul industriei IENE, hărţile minerale detaliate sunt esenţiale pentru identificarea locului 
în care sunt situate tipurile de minerale şi dacă acestea sunt considerate ca fiind 
exploatabile din punct de vedere comercial42.   
 
Zonele Natura 2000 nu interzic a priori extracţia minerală, dar, dacă hărţile minerale sunt 
suprapuse pe hărţi care arată locaţia şi limitele siturilor Natura 2000 dintr-o anumită regiune 
geografică, ar trebui să fie posibilă identificarea rapidă a zonelor în care riscul de potenţiale 
conflicte este scăzut sau inexistent şi a celor în care există un risc mai ridicat, de exemplu în 
cazul în care siturile minerale potenţiale sunt situate în cadrul unui sit Natura 2000 sau în 
apropierea acestuia. Ulterior, acestea pot fi investigate în continuare.  
 
Observatorul online Natura 2000:  
Cu asistenţa Agenţiei Europene de Mediu, Comisia Europeană a elaborat un observator public Natura 
2000 care facilitează explorarea siturilor Natura 2000 în UE43 prin apăsarea unui buton. Creat cu 
ajutorul tehnologiei GIS performante, observatorul public este un instrument interactiv şi facil care îi 
permite utilizatorului să vizualizeze situri Natura 2000 pe diferite fundaluri (hărţi ale străzilor, imagini 
din satelit, regiuni bio-geografice, Corine Land Cover etc.) şi să localizeze orice informaţii conexe 
privind speciile şi habitatele de interes.  

 
 

Observatorul Natura 2000 este disponibil la adresa http://natura2000.eea.europa.eu/ 

                                                 
42 Harta metalogenică internaţională a Europei (întocmită sub auspiciile IUGS și UNESCO la scara de 1:2500000) 
este disponibilă la scară largă și este suficientă pentru o evaluare aproximativă a conflictelor posibile la nivel 
regional (Dottin și Gabert 1990). Jackson și Asch (2002) au efectuat un sondaj al organizaţiilor geologice din 
Europa și au raportat că „puţine sondaje aveau un procent semnificativ de date disponibile din hărţi digitale la 
scară mare (și anume>1:25,000) care cuprind teritoriile lor; la scară medie (1:25000–1:250000) nouă sondaje 
pot oferi peste 50% din date disponibile; în timp ce la scară mică (<1:250000) 17 sondaje pot oferi acoperire 
100%”. 
43 Informaţii privind siturile Natura din Regatul Unit pot fi consultate pe site‐ul web al JNCC (www.jncc.gov.uk). 
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Aceste hărţi de suprapunere pot fi create de iniţiatorii proiectelor, de organisme de 
conservare a naturii sau de administraţii locale, regionale sau naţionale, inclusiv administraţii 
de exploatare. În mod ideal, acestea ar trebui să acopere zone suficient de mari şi să aibă o 
rezoluţie suficient de ridicată, precum şi o introducere a datelor fiabilă pe termen lung. Unele 
sondaje geologice sau alte instituţii şi organizaţii naţionale au produs instrumente similare 
care permit afişarea informaţiilor privind locaţia resurselor minerale de-a lungul amplasării 
zonelor protejate (inclusiv situri Natura 2000)44.   
 
 
4.4 Desfăşurarea unor investigaţii detaliate şi căutarea de alternative  
 
Investigarea detaliată a zonelor potenţiale de conflict identificate prin astfel de hărţi de 
suprapunere se poate realiza fie de către sector, ca parte a propriei strategii de planificare, 
fie prin intermediul planului mineral al autorităţilor publice sau prin planurile de proiecte 
spaţiale/amenajare a teritoriului.   
 
În cazul planurilor şi programelor autorităţilor publice, este cel mai probabil să fie supuse 
unei evaluări strategice de mediu în temeiul Directivei SEA, întrucât acestea de obicei 
stabilesc cadrul pentru viitoarea autorizare a proiectelor enumerate în Directiva EIA. În cazul 
în care există posibilitatea ca acestea să afecteze semnificativ unul sau mai multe situri 
Natura 2000, va fi necesară de asemenea o evaluare corespunzătoare în temeiul Directivei 
Habitate45. Aceste evaluări oferă un mecanism de examinare a amplorii efectelor negative 
potenţiale asupra mediului şi de explorare a alternativelor viabile.  

 
 
 
 

                                                 
44 De exemplu pentru Regatul Unit: http://www.bgs.ac.uk/mineralsuk/maps/home.html; pentru Germania: 
http://www.georohstoff.org/ 
45 Planificarea spaţială ar trebui să ia în considerare de asemenea potenţialul IENE de a afecta negativ 
integritatea siturilor Natura 2000 chiar în cazul în care nu există nicio suprapunere spaţială între zona Natura 
2000 și situl de extracţie (de exemplu calitatea apei în aval).  
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Figura 3: Schema procesului utilizat uneori pentru planificarea extracţiei agregatelor  

 
Procedura de evaluare corespunzătoare pentru planurile şi proiectele în temeiul articolului 6 
din Directiva Habitate este prezentată în detaliu în capitolul următor. În această etapă 
trebuie însă reamintit că evaluarea trebuie să ia în considerare nu numai efectele asupra 
integrităţii sitului Natura 2000 care ar putea fi afectat, ci şi efectele posibile asupra coerenţei 
globale a reţelei Natura 2000 (de exemplu în ceea ce priveşte contribuţia fiecărui sit la 
conservarea habitatelor şi speciilor de interes comunitar).  
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În cazul acestora din urmă, efectele pot fi pozitive şi negative. Unele activităţi IENE pot 
cauza o fragmentare suplimentară a zonelor naturale existente, în timp ce altele (de 
exemplu cele care presupun reabilitarea sitului la sfârşitul procesului de extracţie) pot, 
dimpotrivă, să contribuie la reconectarea activă a zonelor naturale. Acest lucru este 
important în special în regiuni în care natura este deja rară şi sărăcăcioasă. Aici, siturile de 
exploatare nou reabilitate oferă puncte de legătură valoroase sau rezervoare suplimentare 
pentru natură care pot contribui semnificativ la scopurile sau strategiile de conservare locale 
sau regionale.  
 
Pe parcursul unei SEA, trebuie, de asemenea, avut în vedere că unele specii sunt protejate 
atât în interiorul, cât şi în exteriorul siturilor Natura 2000, în conformitate cu dispoziţiile 
Directivei Habitate (articolele 12 şi 13) şi ale Directivei Păsări (articolul 5). Identificarea 
zonelor importante pentru astfel de specii (de exemplu locurile de reproducere şi de odihnă) 
trebuie, de asemenea, să fie luată în considerare la examinarea sensibilităţii locaţiei şi la 
elaborarea unui plan strategic de amenajare a teritoriului. 
 
Planurile strategice şi evaluările însoţitoare ale impactului nu contribuie numai la 
identificarea potenţialelor zone de conflict, ci oferă de asemenea un mijloc de soluţionare a 
acestor conflicte într-o etapă timpurie a procesului de planificare. Acest lucru se realizează 
prin examinarea diferitor alternative mai puţin dăunătoare. Aceasta este o parte esenţială 
atât a SEA, cât şi a procedurii în temeiul articolului 6 şi poate presupune examinarea unor 
locaţii alternative pentru a face posibilă localizarea viitoarelor operaţiuni de exploatare 
departe de zonele sensibile sau poate presupune studierea unor abordări alternative, cum ar 
fi acordarea unei atenţii mai mari reciclării, în locul extracţiei iniţiale.  
 
Este esenţial să se identifice cât mai multe situaţii de câştig reciproc în care resursele 
minerale viitoare sunt protejate, evitând în acelaşi timp siturile Natura 2000 sau reducând la 
minimum riscul unor efecte negative asupra acestora şi păstrându-le integritatea. Pentru a 
realiza acest lucru, este important ca toate părţile interesate să fie implicate în explorarea de 
scenarii alternative pentru a-şi expune opiniile şi, în acelaşi timp, pentru a afla mai multe 
despre preocupările altor grupuri de interes.   
 
S-a demonstrat în mod repetat că discuţiile şi consultarea publică contribuie la sensibilizarea 
privind aspectele de interes şi privind necesităţile fiecărui sector (sectorul mineral sau 
conservarea naturii) pentru a se adopta decizii mai integrate şi în cunoştinţă de cauză, 
bazate pe recunoaşterea şi mai buna înţelegere a nevoilor celorlalţi.  
 
Acest lucru nu înseamnă că toate conflictele pot fi soluţionate prin planificare. Există situaţii 
în care suprapunerile potenţiale cu Natura 2000 nu se pot evita46 (de exemplu pentru 
minerale foarte rare situate numai în câteva locuri) sau în care siturile potenţiale fără 
conflicte importante privind amenajarea teritoriului, dar cu posibilităţi bune de exploatare 
eficientă a materiilor prime sunt dificil de găsit. În toate situaţiile, deciziile trebuie luate în 
conformitate cu dispoziţiile articolului 6 alineatele (3) şi (4). 
 
 

                                                 
46 Mineralizarea metalică este de obicei fezabilă din punct de vedere economic și tehnic numai la un număr 
foarte redus de minerale (cifra de 1 la 1000 este utilizată de obicei), astfel încât planificarea minerală poate 
identifica relativ puţine locaţii alternative pentru minele metalice, în timp ce mai multe opţiuni vor fi 
identificate de obicei pentru carierele de agregate sau de piatră de var, de exemplu.  
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4.5 Luarea în considerare a activităţilor extractive în planurile de gestionare pentru 
siturile Natura 2000 
 
Unele situri Natura 2000 pot avea un plan de gestionare care abordează, printre altele, 
dezvoltarea activităţilor extractive, de obicei extracţia de agregate, supuse anumitor condiţii 
şi instrucţiuni. Acest lucru poate fi valabil pentru zone în care extracţia agregatelor se 
efectuează în mod tradiţional şi în care au fost identificate unele zone corespunzătoare care 
nu prezintă niciun interes de calificare. 
 
Planurile de gestionare Natura 2000 pot sugera sau include o reglementare specifică pentru 
activităţile extractive cum ar fi împărţirea pe zone care delimitează zonele permise, precum 
şi instrucţiuni detaliate pentru tipurile de activităţi care au fost stabilite de părţile interesate 
implicate. De exemplu, zona de extracţie poate fi restricţionată la o suprafaţă maximă pe an, 
inclusiv zonele tampon, şi pot fi impuse anumite restricţii asupra operaţiunilor pentru a le 
reduce la minimum efectele potenţiale (de exemplu zgomot, vibraţii şi praf). În plus, anumite 
măsuri sunt prevăzute prin intermediul autorizaţiilor pentru a atenua posibilele efecte 
negative.   
 
În orice caz, este necesară o evaluare corespunzătoare pentru a stabili dacă noi activităţi 
sunt permisibile, precum şi dacă autorizaţiile existente pot fi prelungite sau reînnoite în cazul 
în care se preconizează efecte semnificative, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din 
Directiva Habitate (a se vedea capitolul următor). 
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5.  ARTICOLUL 6 ALINEATUL (3): EFECTUAREA UNEI 
EVALUĂRI CORESPUNZĂTOARE A PLANURILOR ŞI 
PROIECTELOR IENE ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA 
HABITATE 

 
 
 
 

• Articolul 6 alineatele (3) şi (4) din Directiva Habitate prevede o serie de măsuri de protecţie de 
procedură şi de fond care trebuie aplicate planurilor şi proiectelor care pot avea un efect 
semnificativ asupra unui sit Natura 2000. Fiecare procedură trebuie desfăşurată pe etape.  

• În prima etapă se stabileşte dacă un plan sau proiect trebuie să fie supus unei evaluări 
corespunzătoare. Dacă nu se poate exclude că va exista un efect semnificativ asupra unui sit 
Natura 2000, fie per se, fie în combinaţie cu alte planuri şi proiecte, atunci trebuie efectuată o 
evaluare corespunzătoare. 

• Scopul evaluării corespunzătoare este să evalueze efectele planului sau proiectului în ceea ce 
priveşte obiectivele de conservare ale sitului, per se sau în combinaţie cu alte planuri sau proiecte. 
Concluziile ar trebui să le permită autorităţilor competente să constate dacă planul sau proiectul ar 
afecta sau nu negativ integritatea sitului în cauză. 

• Evaluarea corespunzătoare ar trebui să aibă în vedere efectele asupra elementelor care contribuie 
la integritatea sitului în funcţie de obiectivele de conservare. Aceasta ar trebui să se concentreze 
asupra speciilor şi habitatelor care au justificat desemnarea sitului şi toate elementele care sunt 
esenţiale pentru funcţionarea şi structura sitului. Evaluarea efectelor trebuie să se bazeze pe 
informaţii obiective.  

• Măsurile de atenuare a efectelor fac parte integrantă din specificaţiile unui plan sau proiect şi 
trebuie avute în vedere pe parcursul evaluării corespunzătoare. Evitarea sau reducerea efectelor 
la sursă trebuie să fie opţiunea preferată. Acestea trebuie să se axeze, de asemenea, pe 
obiectivele de conservare a siturilor.  

 
 
5.1. Introducere  
 
Capitolul anterior a subliniat avantajele unei planificări strategice şi proactive ca modalitate 
de a evita sau reduce la minimum orice efecte negative potenţiale ale activităţilor extractive 
neenergetice asupra siturilor Natura 2000 cât mai timpuriu în procesul de planificare.   
 
Capitolul de faţă analizează în mod specific procedurile care trebuie urmate în temeiul 
articolului 6 din Directiva Habitate în cazul în care se preconizează un plan sau proiect de 
extracţie neenergetică în cadrul sau în apropierea unui sit Natura 2000. Informaţiile se 
bazează în mare parte pe orientările care există deja cu privire la articolul 6, însă le 
încadrează în contextul industriei extractive neenergetice (IENE)47. 
 
Întrucât reţeaua Natura 2000 vizează cele mai vulnerabile şi rare tipuri de habitat şi specii 
din Europa, este logic ca procedurile de aprobare a proiectelor să fie suficient de riguroase 
pentru a evita subminarea obiectivelor Directivelor Păsări şi Habitate – şi anume să 
contribuie la asigurarea biodiversităţii şi la aducerea speciilor şi habitatelor de interes 
comunitar la un stadiu corespunzător de conservare.    
 

                                                 
47 Disponibile la http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm  
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Prin urmare, se acordă o atenţie deosebită necesităţii adoptării deciziilor pe baza informaţilor 
ştiinţifice solide şi a expertizei. Întârzierile pe parcursul procesului decizional sunt de multe 
ori cauzate de lipsa de informaţii sau de evaluările de slabă calitate care nu permit 
autorităţilor competente să efectueze o evaluare clară a efectelor potenţiale ale planului sau 
proiectului propus.  
 
 
5.2 Articolul 6 din Directiva Habitate: o abordare pe etape 
 
Articolul 6 din Directiva Habitate este unul dintre cele importante articole din directivă 
deoarece stabileşte relaţia dintre conservare şi destinaţia terenului. Alineatele (3) şi (4) 
prevăd o serie de măsuri de protecţie de procedură şi de fond care trebuie aplicate planurilor 
şi proiectelor care pot avea un efect semnificativ asupra unui sit Natura 2000. 
 
 
Procedura este concepută să: 
 
• Evalueze în totalitate efectele planurilor sau proiectelor care pot avea un efect 

semnificativ asupra unui sit Natura 2000 prin intermediul unei evaluări corespunzătoare; 
 

• Constate, prin evaluarea corespunzătoare, dacă se poate exclude un efect negativ 
asupra integrităţii sitului. Dacă nu este cazul, planul sau proiectul poate fi aprobat numai 
dacă pot fi introduse măsuri de atenuare sau condiţii de planificare care înlătură sau 
reduc la minimum efectele negative asupra sitului pentru ca integritatea acestuia să nu 
fie afectată; 
 

• Ofere un mecanism de aprobare, în circumstanţe excepţionale, pentru planuri sau 
proiecte în cazul cărora nu se poate constata că nu vor afecta negativ un sit Natura 
2000, chiar după introducerea măsurilor de atenuare, dacă planurile sau proiectele 
respective, în lipsa unor soluţii alternative, sunt considerate a fi de interes public major 
[cf articolul 6 alineatul (4) – a se vedea capitolul 6]  
 

 
ARTICOLUL 6 ALINEATELE (3) şi (4) DIN DIRECTIVA HABITATE 
 
Articolul 6 alineatul (3).  Orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar 
pentru gestionarea sitului, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, per se sau în combinaţie 
cu alte planuri sau proiecte, trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor potenţiale asupra 
sitului, în funcţie de obiectivele de conservare ale acestuia din urmă. În funcţie de concluziile evaluării 
respective şi în conformitate cu dispoziţiile alineatului (4), autorităţile naţionale competente aprobă 
planul sau proiectul doar după ce au constatat că nu are efecte negative asupra integrităţii sitului 
respectiv şi, după caz, după ce au consultat opinia publică. 
 
Articolul 6 alineatul (4). Dacă, în ciuda unui rezultat negativ al evaluării efectelor asupra sitului şi în 
lipsa unei soluţii alternative, planul sau proiectul trebuie realizat, cu toate acestea, din motive cruciale 
de interes public major, inclusiv din raţiuni de ordin social sau economic, statul membru ia toate 
măsurile compensatorii necesare pentru a proteja coerenţa globală a sistemului Natura 2000. Statul 
membru informează Comisia cu privire la măsurile compensatorii adoptate.  
 
În cazul în care situl respectiv adăposteşte un tip de habitat natural prioritar şi/sau o specie prioritară, 
singurele considerente care pot fi invocate sunt cele legate de sănătatea sau siguranţa publică, de 
anumite consecinţe benefice de importanţă majoră pentru mediu sau, ca urmare a avizului Comisiei, 
de alte motive cruciale de interes public major.  
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Procedurile prevăzute la articolul 6 alineatul (3) şi articolul 6 alineatul (4) trebuie să se 
desfăşoare pe etape. Fiecare etapă determină dacă este necesară o etapă ulterioară în 
cadrul procesului. De exemplu în cazul în care, după prima etapă, se concluzionează că nu 
vor exista efecte semnificative asupra sitului Natura 2000, atunci planul sau proiectul poate fi 
aprobat fără a fi necesară o evaluare suplimentară: 
 
• Prima etapă: Examinarea – acest exerciţiu iniţial de examinare are scopul de a stabili 

dacă un plan sau proiect trebuie să fie supus unei evaluări corespunzătoare. Dacă nu se 
poate exclude, pe baza informaţiilor obiective, că va exista un efect semnificativ asupra 
unui sit Natura 2000, atunci trebuie efectuată o evaluare corespunzătoare. 

 
• Etapa a doua: Evaluarea corespunzătoare – odată ce s-a decis că este necesară o 

evaluare corespunzătoare, trebuie colectate informaţii mai detaliate pentru a putea 
evalua obiectiv tipul de efecte care pot surveni şi efectele asupra obiectivelor de 
conservare a sitului, precum şi asupra speciilor şi tipurilor de habitat prezente pentru 
care a fost desemnat situl. Acest lucru va facilita constatarea dacă integritatea sitului va 
fi sau nu afectată negativ.   

 
În practică, evaluarea corespunzătoare (EC) va fi de multe ori un proces iterativ, 
permiţând îmbunătăţiri ale planului sau proiectului pentru a evita efectele negative 
asupra integrităţii siturilor Natura 2000 în cauză. Astfel, în funcţie de rezultatele evaluării, 
autorităţile trebuie să aibă în vedere, de asemenea, dacă pot fi introduse măsuri de 
atenuare sau dacă ar trebui aplicate restricţii autorizaţiei pentru a evita sau pentru a 
reduce efectele astfel încât să nu se afecteze integritatea sitului.  
 
În final, planul sau proiectul poate fi autorizat dacă s-a constatat că nu există niciun efect 
negativ asupra integrităţii sitului. Dacă acestea nu pot fi excluse, atunci autorităţile 
trebuie să refuze autorizarea acestuia sau să aplice testul de derogare (etapa 3) în 
temeiul articolului 6 alineatul (4). 
 

• Etapa a treia: procedura de derogare în lipsa alternativelor şi din motive cruciale 
de interes public major: În cazul în care efectele negative nu pot fi înlăturate prin 
atenuare, autorităţile vor trebui, de asemenea, să examineze alternative viabile la plan 
sau proiect. Dacă nu există soluţii alternative, în cazuri excepţionale, autorităţile pot 
hotărî ca planul sau proiectul să continue din motive cruciale de interes public major. 
Dacă răspunsul este pozitiv, trebuie identificate şi puse în aplicare măsuri 
corespunzătoare de compensare pentru a asigura protejarea coerenţei globale a reţelei 
Natura 2000 (vizată în capitolul 6)   

 
Din cele menţionate anterior, este clar că acest proces decizional este sprijinit de principiul 
precauţiei. Accentul ar trebui să cadă asupra demonstrării obiective, prin dovezi justificative 
fiabile, că nu vor exista efecte negative asupra sitului Natura 2000. Din acest motiv, lipsa de 
date sau informaţii ştiinţifice privind riscul potenţial sau importanţa efectelor nu poate fi un 
motiv pentru a continua planul sau proiectul.   
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Legături cu EIA/SEA (a se vedea capitolul 2) 
În cazul în care planurile, programele sau proiectele sunt supuse cerinţelor EIA sau SEA, un 
proces comun sau coordonat cu evaluarea corespunzătoare nu este neobişnuit, cu condiţia 
respectării cerinţelor ambelor directive. Cu toate acestea, evaluarea corespunzătoare trebuie 
să rămână o secţiune separată şi care poate fi distinsă în mod clar în cadrul raportului 
pentru a putea fi luată în considerare de sine stătător, iar rezultatele sale să poată fi 
diferenţiate de cele ale EIA sau SEA generale. 
 
De asemenea, trebuie subliniat că procedurile EIA şi SEA utilizează unele dintre condiţiile 
EC însă cu o altă semnificaţie. De exemplu, luarea în considerare a „efectelor semnificative” 
şi a concluziilor evaluărilor au implicaţii diferite faţă de EC. Cu toate acestea, informaţiile 
necesare pentru o EIA sau SEA pot fi utilizate pentru a susţine o EC şi a reduce sarcina 
administrativă globală de efectuare a acestor evaluări. 
 
Următoarea organigramă demonstrează modul în care sunt aplicate etapele şi în care sunt 
luate deciziile privind autorizarea sau respingerea unui plan sau proiect. Secţiunile ulterioare 
din prezentul capitol examinează fiecare etapă care se desfăşoară ca parte a procesului în 
temeiul articolului 6 alineatul (3), în timp ce capitolul 6 examinează procedura de derogare în 
temeiul articolului 6 alineatul (4).  
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Figura 4: Schiţa procedurii în temeiul articolului 6 alineatele (3) şi (4)  
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ETAPA 1: EXAMINAREA 
 
5.3 Când este necesară evaluarea corespunzătoare? 
 
Prima etapă este concepută pentru a stabili dacă este necesară sau nu o evaluare 
corespunzătoare. Dacă se poate stabili cu certitudine că planul sau proiectul nu va avea un 
efect semnificativ, fie per se, fie în combinaţie cu alte planuri sau proiecte, atunci planul sau 
proiectul respectiv poate fi aprobat fără o evaluare suplimentară.   
 
Dacă există îndoieli, trebuie efectuată o evaluare corespunzătoare pentru ca efectele 
potenţiale să poată fi studiate pe deplin înainte de luarea unei decizii privind planul sau 
proiectul respectiv. În cele din urmă, este la latitudinea autorităţii competente să hotărască, 
în lumina examinării, dacă este necesară sau nu o evaluare corespunzătoare. 
 

Examinarea este necesară pentru: 

• Ambele planuri care servesc drept cadru pentru autorizaţii şi pentru proiectele individuale. 
Aceasta asigură că efectele potenţiale asupra Natura 2000 sunt luate în considerare atât la 
nivelul strategic de planificare, cât şi la nivelul fiecărui proiect individual48. 

• Planurile sau proiectele care afectează siturile clasificate în temeiul Directivei Păsări şi siturile 
desemnate în temeiul Directivei Habitate. Acestea fac ambele parte din reţeaua Natura 200049. 

• Planurile sau proiectele din interiorul şi exteriorul sitului Natura 2000 dacă pot avea un efect 
semnificativ asupra sitului Natura 200050. De exemplu, un proiect IENE situat în afara unui sit 
Natura 2000 ar putea totuşi avea un efect semnificativ asupra unui sit Natura 2000 deoarece 
afectează hidrologia sitului.  

• Noi autorizaţii, prelungiri ale autorizaţiilor existente şi reluarea vechilor autorizaţii pentru 
activităţile IENE [a se vedea, de asemenea, cauza C-201/02 privind EIA51 şi cauza C-226/08 
privind articolul 6 alineatul (3)] în cazul în care se consideră că ar putea avea un efect 
semnificativ asupra unui sit Natura 2000. 

 

 
Pentru a efectua exerciţiul de examinare, sunt necesare informaţii suficiente atât privind 
planul sau proiectul IENE, cât şi privind situl (siturile) Natura 2000 care ar putea fi afectate. 
Acestea ar trebui să cuprindă date privind locaţia sitului de extracţie IENE şi infrastructurile 
conexe aferente sitului (siturilor) Natura 2000 din zonă, precum şi detalii privind amploarea şi 
proiectarea sitului IENE şi a infrastructurilor conexe. De asemenea, acestea ar trebui să 

                                                 
48 Cauza C‐6/04: 20 octombrie 2005   
49  Pentru APS potenţiale (IBA) articolul 6 alineatele (3)‐(4) nu este aplicabil, ci este aplicabil articolul 4 
alineatul (4) din Directiva Păsări. Domenii care nu au fost clasificate ca APS, dar ar fi trebuit clasificate astfel 
continuă să se încadreze în regimul reglementat de articolul 4 alineatul (4) prima teză din Directiva Păsări. 
[Comisia/Franţa, Basses Corbières, C‐374/98] 

Pentru SIC potenţiale (de exemplu siturile marine): statele membre trebuie să ia măsurile de protecţie 
necesare, din punct de vedere al obiectivului de conservare al directivei, în scopul protejării interesului 
ecologic relevant pe care îl prezintă aceste situri la nivel naţional. [Dragaggi, C‐117/03. [Bund Naturschutz, C‐
244/05].   
50 Cauza C‐98/03 punctul 32: „…În definirea măsurilor supuse unei evaluări a implicaţiilor, directiva nu face 
distincţia între măsuri adoptate în exteriorul sau în interiorul unui sit protejat”. 
51 Cauza C‐201/02 punctul 53:  „….deciziile adoptate de autorităţile competente, al căror efect este să permită 
reluarea operaţiunilor de exploatare, cuprind, în ansamblu, o «autorizare» în sensul articolului 1 alineatul (2) 
din directiva respectivă (85/337), pentru ca autorităţile competente să fie obligate, după caz, să evalueze 
efectele acestor operaţiuni asupra mediului…” 
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cuprindă detaIii privind toate activităţile care se preconizează a fi efectuate pe parcursul 
fiecărei etape a ciclului proiectului – de exemplu pe parcursul etapelor de construire, operare 
şi închidere.  
 
În ceea ce priveşte situl Natura 2000, trebuie colectate informaţii privind speciile şi tipurile de 
habitat pentru care a fost desemnat, stadiul lor de conservare şi obiectivele globale de 
conservare a sitului. O parte din informaţiile necesare pentru a stabili efectele semnificative 
posibile se pot găsi în Formularul standardizat de date Natura 2000, desemnarea sitului şi 
planurile de gestionare pentru siturile Natura 2000, după caz.  
 
Colaborarea autorităţilor competente, în special a celor responsabile pentru conservarea 
naturii, poate fi esenţială în examinarea planurilor şi proiectelor deoarece acestea ar trebui 
să poată furniza informaţii utile care ar trebui luate în considerare în această etapă. De 
asemenea, se recomandă să se ţină evidenţa procesului decizional. 
 
Trebuie reamintit faptul că examinarea iniţială efectuată în prima etapă nu este similară cu o 
evaluare corespunzătoare globală – aceasta necesită numai informaţii suficiente pentru a 
putea stabili dacă poate exista un efect semnificativ sau nu.  
 
 

Formularul standardizat de date Natura 2000 
Formularele standardizate de date care au fost compilate pentru fiecare sit conţin informaţii privind 
suprafaţa, reprezentativitatea şi stadiul de conservare a habitatelor prezente în cadrul sitului, precum 
şi privind evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea tipurilor de habitat natural în cauză. 
Pentru speciile prezente în cadrul sitului, sunt furnizate informaţii privind populaţiile acestora, statutul 
lor (autohtone, în perioada de reproducere sau iernare, migratoare) şi privind valoarea sitului pentru 
speciile în cauză. 
 
Stadiul de conservare a habitatelor şi speciilor 
În conformitate cu dispoziţiile articolului 17 din Directiva Habitate, 25 de state membre ale UE (şi 
anume exclusiv România şi Bulgaria) au raportat, în 2008, privind stadiul de conservare a tuturor 
speciilor şi habitatelor enumerate în anexele la Directiva Habitate care sunt prezente pe teritoriul lor. 
Pe aceasta bază, Comisia a elaborat un raport consolidat privind stadiul de conservare a fiecărei 
specii şi al fiecărui tip de habitat la nivel biogeografic şi la nivelul UE. Aceste rapoarte furnizează 
informaţii contextuale utile52. 
 
Planurile de gestionare Natura 2000  
Unele situri au un plan de gestionare Natura 2000 care poate cuprinde elemente importante precum 
obiectivele de conservare pentru sit, speciile şi habitatele, starea acestora, ameninţările etc., care pot 
fi utile pentru etapa de examinare şi pentru evaluarea corespunzătoare.  
 
Un plan de gestionare poate aborda, printre altele, dezvoltarea activităţilor extractive, de obicei 
extracţia de agregate, supusă anumitor condiţii şi reguli. Acest lucru poate fi valabil pentru zone în 
care extracţia de agregate se desfăşoară în mod tradiţional şi unde au fost identificate unele zone 
potrivite care nu prezintă interese de calificare.  
 
Planurile de gestionare Natura 2000 pot sugera sau pot cuprinde o reglementare specifică pentru 
activităţile extractive, precum o împărţire pe zone care defineşte zonele permise, precum şi dispoziţii 
detaliate pentru tipurile de activităţi care au fost convenite între părţile interesate în cauză. De 
exemplu, zona de extracţie poate fi restricţionată la o suprafaţă maximă pe an, inclusiv zonele 
tampon, şi se pot impune anumite restricţii asupra operaţiunilor pentru a reduce la minimum efectele 
potenţiale (de exemplu zgomot, vibraţii şi praf). În plus, se prevăd măsuri specifice de atenuare a 
riscurilor prin intermediul autorizaţiilor pentru a reduce eventualele efecte negative. 

                                                 
52 Toate rapoartele sunt disponibile la adresa: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 și 
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge /rep_habitats/index_en.htm 
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Pre-examinarea de către iniţiatorii proiectului:  
Pregătirea terenului pentru un proces decizional mai armonios 
 
Se recomandă ca iniţiatorii proiectului să obţină deja informaţii privind siturile Natura 2000 înainte de 
a începe proiectarea planului sau proiectului (şi anume chiar înainte de etapa de examinare) pentru a 
fi conştienţi de posibilele puncte sensibile privind natura şi mediul şi pentru a putea lua în considerare 
aceste aspecte pe parcursul elaborării propunerii de proiect.   
 
De asemenea, este foarte util, într-o etapă preliminară, anterioară examinării, ca iniţiatorii proiectelor 
să organizeze discuţii iniţiale cu autoritatea de planificare şi cu autorităţile legislative în domeniul 
conservării naturii, pentru a afla mai multe despre eventualele constrângeri de mediu cu care s-ar 
putea confrunta proiectul şi despre modul cel mai bun de evitare a acestora. Acest lucru ar putea 
contribui, de asemenea, la identificarea oricăror aspecte potenţiale care trebuie analizate cu atenţie 
sau a oricăror lacune în cunoştinţele ştiinţifice care ar putea necesita investigări suplimentare înainte 
de aprobarea planului sau proiectului. Experienţa a demonstrat în repetate rânduri că cercetarea şi 
consultarea eficiente încă de la început, şi anume încă din etapa de concepere şi proiectare, 
contribuie considerabil la evitarea irosirii de timp şi resurse într-o etapă ulterioară. 
 
 
5.3.1  Stabilirea posibilităţii unui „efect semnificativ”  
 
Fiecare plan sau proiect care ar putea afecta unul sau mai multe situri Natura 2000 ar trebui 
să fie considerat iniţial un candidat pentru o evaluare corespunzătoare. Însă o evaluare 
corespunzătoare va fi necesară numai pentru cele care „….pot avea un efect semnificativ ..”.  
 
Pe parcursul efectuării evaluării iniţiale, este important de amintit că accentul cade asupra 
„posibilităţii” unor efecte care pot fi semnificative – şi nu a certitudinii. Acest lucru denotă 
natura preventivă a testului iniţial. Dacă există îndoieli privind importanţa efectelor, atunci 
trebuie efectuată o evaluare corespunzătoare pentru a asigura că efectele potenţiale pot fi 
studiate în întregime. Lipsa de informaţii sau date nu poate fi invocată drept motiv pentru 
neefectuarea unei evaluări corespunzătoare (cf Curtea de Justiţie Europeană cauza C-
127/02 Waddensea)53. 
 
„Posibilitatea” unor efecte semnificative trebuie avută în vedere în lumina obiectivelor de 
conservare, a caracteristicilor şi a condiţiilor specifice de mediu ale sitului. Planurile sau 
proiectele care pot submina obiectivele de conservare a sitului trebuie să fie considerate ca 
putând avea un efect semnificativ asupra sitului respectiv. 
 
 
 
Efecte posibile  
În această etapă trebuie mai întâi identificate efectele posibile asupra sitului. Trebuie stabilite 
elementele privind biodiversitatea care pot fi afectate (habitatele, speciile, procesele ecologice), 
ţinând cont de sensibilitatea acestora în raport cu activităţile planificate. Riscurile efectelor trebuie 
identificate cu ajutorul unei abordări preventive. Dacă o evaluare ştiinţifică preliminară arată că există 
motive rezonabile de îngrijorare în ceea ce priveşte lipsa efectelor semnificative, trebuie efectuată o 
evaluare corespunzătoare. 
 
 

                                                 
53 Hotărârea CEJ C‐127/02 punctul 43 et. seq.: CE 2006a; a se vedea anexa 2 
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Efecte semnificative 
Natura semnificativă a efectelor asupra unui sit a unui plan sau proiect care nu are legătură directă cu 
gestionarea sitului sau nu este necesar acesteia este legată de obiectivele de conservare a sitului. 
Prin urmare, dacă un astfel de plan sau proiect are un efect asupra sitului respectiv, însă nu este 
susceptibil de a-i submina obiectivele de conservare, acesta nu poate fi considerat susceptibil de a 
avea un efect semnificativ asupra sitului în cauză. Pe de altă parte, dacă un astfel de plan sau proiect 
este susceptibil de a submina obiectivele de conservare a sitului în cauză, acesta trebuie considerat 
neapărat ca fiind susceptibil de a avea un efect semnificativ asupra sitului. În evaluarea efectelor 
potenţiale ale unui plan sau proiect, importanţa acestora trebuie stabilită în funcţie, printre altele, de 
caracteristicile şi condiţiile specifice de mediu ale sitului afectat de planul sau proiectul respectiv 
(cauza C-127/02 punctele 46-48).  
 
 
5.3.2 Analizarea efectelor potenţiale cumulate 
 
Procesul de examinare se aplică, de asemenea, planurilor sau proiectelor în combinaţie cu 
alte planuri sau proiecte. Este posibil ca un singur proiect IENE să nu aibă un efect 
semnificativ însă, dacă este examinat în combinaţie cu alte planuri sau proiecte (alte situri 
IENE sau alte proiecte) din zonă, efectele cumulate se pot dovedi a fi semnificative. Printre 
alte planuri sau proiecte avute în vedere în această situaţie se numără cele care au fost deja 
finalizate, cele care sunt aprobate de autorităţile de planificare sau cele a căror planificare 
este în curs de aprobare.   
 
Aria geografică pe ansamblul căreia trebuie analizate astfel de efecte cumulate depinde de 
circumstanţele exacte şi de amploarea planului sau proiectului în curs de studiere, însă 
trebuie să cuprindă o suprafaţă suficient de mare pentru a capta orice efecte cumulate care 
pot surveni în cadrul planului sau proiectului în curs de evaluare. De asemenea, autorităţile 
competente din domeniul conservării naturii vor putea contribui la identificarea posibilelor 
planuri sau proiecte care trebuie considerate ca făcând parte din testul pentru proiectele 
combinate.  
 
Aspecte cheie care trebuie avute în vedere în etapa examinării: 
 
• Identificarea extinderii geografice a planului sau proiectului şi principalele sale 

caracteristici (de exemplu metodele de extracţie, mineralele care urmează a fi extrase 
etc.) 

• Identificarea tuturor siturilor Natura 2000 care ar putea fi afectate de plan sau proiect. 
Identificarea intereselor de calificare ale siturilor Natura 2000 în cauză (şi anume 
habitatele şi speciile pentru care sunt concepute siturile) şi a obiectivelor de conservare 
a siturilor. 

• Stabilirea speciilor şi habitatelor care ar putea fi afectate semnificativ de activităţile 
planificate. 

• Analizarea altor planuri sau proiecte care ar putea, în combinaţie cu activităţile 
planificate, să genereze un posibil efect semnificativ asupra siturilor Natura 2000 (de 
exemplu este important să se aibă în vedere toate celelalte activităţi de extracţie 
planificate sau existente). 

• Analizarea posibilelor interacţiuni dintre activităţile planului sau proiectului, fie per se, fie 
în combinaţie cu alte planuri sau proiecte, şi interesele de calificare, funcţiile şi procesele 
ecologice care le susţin. 
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5.3.3 Înregistrarea deciziei de examinare  
 
În cele din urmă, întrucât examinarea este o cerinţă legală, motivele deciziei finale privind 
efectuarea sau neefectuarea unei evaluări corespunzătoare trebuie înregistrate, cu 
furnizarea de suficiente informaţii pentru a justifica concluzia. Dacă concluzia la sfârşitul 
primei etape este că nu sunt posibile efecte semnificative asupra siturilor Natura 2000, nu 
este necesar să se ia alte măsuri.  
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ETAPA 2: EFECTUAREA EVALUĂRII CORESPUNZĂTOARE 
 
5.4. Etapele evaluării  
 
Scopul evaluării corespunzătoare este să estimeze implicaţiile planului sau proiectului în 
ceea ce priveşte obiectivele de conservare a sitului, per se sau în combinaţie cu alte planuri 
sau proiecte. Concluziile ar trebui să le permită autorităţilor competente să îşi dea seama 
dacă planul sau proiectul nu ar afecta negativ integritatea sitului în cauză sau dimpotrivă.   
 
Prin urmare, evaluarea corespunzătoare ar trebui să se concentreze în mod specific pe 
speciile şi/sau tipurile de habitat pentru care situl a fost desemnat ca făcând parte din 
reţeaua Natura 2000 şi pe efectele posibile ale planului sau proiectului asupra acestora. 
Aceasta ar trebui să cuprindă, de asemenea, orice efecte indirecte asupra speciilor şi/sau 
tipurilor de habitat în cauză, de exemplu asupra ecosistemelor de susţinere şi proceselor 
naturale.  
 
Pe scurt, termenul „corespunzător” înseamnă în esenţă că evaluarea trebuie să fie 
corespunzătoare scopului său în temeiul Directivelor Habitate şi Păsări – respectiv 
conservarea speciilor şi tipurilor de habitat rare şi ameninţate de interes european. 
„Corespunzător” înseamnă, de asemenea, că evaluarea trebuie să aibă drept rezultat o 
decizie motivată. Dacă înregistrarea evaluării nu dezvăluie baza motivată a deciziei finale 
privind autorizarea planului sau proiectului, atunci evaluarea nu îşi atinge scopul şi nu poate 
fi considerată „corespunzătoare”. 
 
În această privinţă, este important de amintit că, spre deosebire de EIA sau SEA, rezultatul 
evaluării corespunzătoare are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic pentru 
autoritatea competentă şi condiţionează decizia finală a acesteia54. Astfel, dacă nu se poate 
stabili că nu vor exista efecte negative asupra integrităţii sitului Natura 2000, chiar după 
introducerea măsurilor de atenuare, atunci planul sau proiectul nu poate fi aprobat, cu 
excepţia cazului în care sunt îndeplinite condiţiile din articolul 6 alineatul (4). Acest lucru se 
aplică, de asemenea, în caz de îndoieli privind efectele.  
 
Există o serie de paşi de bază care trebuie urmaţi în momentul efectuării unei evaluări 
corespunzătoare. Aceştia sunt ilustraţi în tabelul de mai jos şi sunt descrişi detaliat în 
secţiunile următoare:  
 
Este responsabilitatea autorităţii competente să se asigure de efectuarea evaluării 
corespunzătoare. În acest context, poate fi necesar ca iniţiatorul proiectului să efectueze 
toate studiile necesare şi să furnizeze toate informaţiile necesare autorităţii competente 
pentru a-i permite să adopte o decizie pe deplin în cunoştinţă de cauză. Astfel, autoritatea 
competentă poate, de asemenea, să obţină informaţii relevante din alte surse, după caz. 
 
 
5.5. Evaluarea corespunzătoare a proiectelor IENE 
 
În cazul în care un proiect poate avea un efect semnificativ asupra intereselor de calificare 
ale unui sit Natura 2000, o evaluare corespunzătoare a implicaţiilor pentru situl afectat de 
proiect trebuie să preceadă aprobarea acestuia şi să ţină cont de efectele cumulate care 
provin din combinaţia dintre proiectul respectiv şi alte planuri sau proiecte, având în vedere 
obiectivele de conservare a sitului.  
 

                                                 
54 A se vedea capitolul 2 pentru detalii privind legătura dintre SEA, EIA și EC. 
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 Figura 5: Paşi care trebuie urmaţi în cadrul evaluării corespunzătoare  
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Pentru un proiect extractiv neenergetic, evaluarea corespunzătoare este instrumentul cheie 
pentru a asigura prevenirea sau atenuarea efectelor negative asupra integrităţii siturilor în 
cauză în etapa de concepere a proiectului. 
 
Integritatea sitului 
 
Integritatea biologică poate fi definită ca toţi factorii care contribuie la întreţinerea ecosistemului, 
inclusiv bunurile structurale şi funcţionale. În cadrul Directivei Habitate, „integritatea” sitului este 
legată de obiectivele de conservare pentru care situl a fost desemnat ca făcând parte din reţeaua 
Natura 2000 (CE 2007b). În general, aceasta a fost definită drept „coerenţa structurii şi funcţiei 
ecologice a sitului, în întreaga arie, care îi permite să susţină habitatul, complexul de habitate şi/sau 
populaţiile speciilor pentru care a fost clasificat situl” (CE 2000b, ODPM 2005). În ceea ce priveşte 
înţelesul „integrităţii”, aceasta poate fi considerată drept o calitate sau condiţie de a fi întreg sau 
complet. Într-un context ecologic dinamic, aceasta poate fi considerată, de asemenea, ca însemnând 
rezistenţa şi capacitatea de a evolua în moduri care sunt favorabile conservării (CE 2000b). 

Un sit poate fi descris ca având un grad înalt de integritate dacă este realizat potenţialul inerent de 
îndeplinire a obiectivelor de conservare a sitului, dacă este menţinută capacitatea de auto-reparare şi 
auto-înnoire în condiţii dinamice şi se solicită un nivel minim de gestionare externă. Prin urmare, la 
analizarea „integrităţii sitului”, este important să se ţină cont de o serie de factori, inclusiv posibilitatea 
ca efectele să se manifeste pe termen scurt, mediu şi lung (CE 2000b).  

Autorizarea unui plan sau proiect acordată în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 
Habitate presupune în mod necesar că se consideră că acesta nu poate afecta negativ integritatea 
sitului în cauză şi, prin urmare, nu există posibilitatea să cauzeze deteriorări sau tulburări 
semnificative în sensul articolului 6 alineatul (2) (hotărârea CEJ în cauza C-127/02, punctul 36). 
 
5.5.1. Extinderea şi accentul evaluării 
 
La stabilirea extinderii evaluării se va asigura că evaluarea corespunzătoare are un accent 
bine precizat şi oferă termeni de referinţă clari pentru evaluarea efectelor negative potenţiale 
ale proiectului IENE asupra sitului sau siturilor Natura 2000. Scopul acesteia este să 
identifice mai precis ce efecte ar trebui să cuprindă evaluarea corespunzătoare şi să asigure 
că sunt colectate toate informaţiile necesare pentru a permite evaluarea corectă a efectelor 
respective.  
 
Aceasta se bazează pe informaţiile deja colectate în cadrul exerciţiului de examinare însă, 
de această dată, trebuie eliminate pe cât posibil orice lacune ale cunoştinţelor pentru ca 
evaluarea să se efectueze pe o bază ştiinţifică solidă. Datele solide de bază sunt de o 
importanţă vitală deoarece evaluarea corespunzătoare trebuie să poată stabili cu 
certitudine că propunerea nu va afecta integritatea sitului în cauză. Dacă există unele 
îndoieli, autorităţile competente pot solicita efectuarea unor studii suplimentare pe teren sau 
pot refuza proiectul deoarece există o anumită incertitudine privind efectele sale.   
 
Curtea de Justiţie a UE a confirmat această poziţie în cauza Waddensea (C-127/02), în care 
a susţinut că „o evaluare corespunzătoare a efectelor potenţiale ale planului sau ale 
proiectului asupra sitului în cauză presupune că, înainte de aprobarea acestuia, trebuie 
identificate, făcând apel la cele mai relevante cunoştinţe ştiinţifice în materie, toate 
aspectele planului sau ale proiectului care ar putea, per se sau în combinaţie cu alte planuri 
sau proiecte, să afecteze obiectivele de conservare a sitului respectiv” (punctul 4 din 
hotărâre).  
 
Din nou, în afară de a-i solicita iniţiatorului proiectului să ofere evaluări relevante, studii ale 
impactului, sondaje etc. care pot fi solicitate în mod rezonabil, se recomandă ca autorităţile 
competente să solicite consultanţă şi orientări din partea autorităţilor legislative privind 
mediul natural cât mai timpuriu în etapa de stabilire a extinderii proiectului.  
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Acestea vor putea să ofere detalii privind situl Natura 2000 şi obiectivele de conservare a 
acestuia. De asemenea, acestea pot oferi consultanţă ştiinţifică privind efectele ecologice 
potenţiale pe care le-ar putea avea un proiect IENE asupra sitului.    
 
Alte organisme precum ONG-uri în domeniul conservării, instituţii de cercetare sau grupuri 
locale de părţi interesate pot fi, de asemenea, contactate pentru a contribui la furnizarea de 
informaţii suplimentare locale şi informaţii ecologice. Consultarea acestor organizaţii deja pe 
din timpul exerciţiului de stabilire a extinderii proiectului va contribui la asigurarea creării unei 
perspective cât mai complete privind situl, speciile/habitatele prezente şi efectele potenţiale 
ale planului sau proiectului asupra acestora. De asemenea, aceasta poate conduce la un 
proces decizional mai armonios dacă toate grupurile de interes colaborează de la început la 
găsirea de soluţii acceptabile pentru toţi. 
 
Colectarea de informaţii este în mod necesar un proces iterativ. Dacă prima identificare şi 
analiză a efectelor evidenţiază faptul că există lacune importante în ceea ce priveşte 
cunoştinţele, vor trebui efectuate studii şi activităţi de monitorizare suplimentare pentru a 
completa perspectiva asupra proiectului. Acest lucru va asigura că există o bază suficientă 
de cunoştinţe ştiinţifice pentru a putea lua o decizie motivată.  
 
Toate aspectele proiectului care pot, per se sau în combinaţie cu alte planuri sau proiecte, 
să afecteze obiectivele de conservare a sitului, trebuie identificate în lumina celor mai bune 
cunoştinţe ştiinţifice din domeniu (hotărârea CEJ C-127/02, CE 2006a; a se vedea, de 
asemenea, anexa 3). Evaluarea corespunzătoare trebuie să analizeze elementele care 
contribuie la integritatea sitului în vederea obiectivelor de conservare a acestuia. Decizia 
privind prezenţa efectelor negative trebuie să se axeze pe aceste obiective (CE 2000).  
 
Evaluarea corespunzătoare trebuie să se concentreze asupra speciilor şi habitatelor de 
interes comunitar care au justificat desemnarea sitului (interesele de calificare ale sitului). 
Totuşi, aceste interese de calificare interacţionează cu alte specii şi habitate în moduri 
complexe; de aceea, este important să se aibă în vedere toate elementele care sunt 
esenţiale pentru funcţiile şi structura sitului, interesele de calificare şi obiectivele de 
conservare. De asemenea, alte specii pot fi relevante pentru stabilirea efectelor potenţiale 
asupra habitatelor protejate dacă acestea reprezintă specii tipice ale habitatului respectiv.  
 
Obiective de conservare a siturilor Natura 2000 
 
Obiectivele de conservare pentru un sit Natura 2000 sunt stabilite la nivelul statelor membre. 
 
Formularele standardizate de date Natura 2000 (FSD), care  au fost compilate pentru fiecare sit 
desemnat, conţin informaţii privind habitatele (de exemplu suprafaţa, reprezentativitatea şi stadiul de 
conservare) şi speciile (populaţii, statut) şi valoarea sitului pentru habitatele/speciile pentru care situl a 
fost desemnat. Prin urmare, FSD furnizează informaţii privind interesele de calificare ale unui sit 
Natura 2000 şi, în lipsa unei definiţii mai detaliate a obiectivelor de conservare pentru un sit Natura 
2000, acestea pot fi considerate ca atare. Unele ţări au elaborat în detaliu obiectivele de conservare 
pentru siturile lor Natura 2000. Unele situri pot avea, de asemenea, planuri de gestionare sau 
obiective de gestionare care oferă indicaţii clare privind obiectivele de conservare care trebuie atinse. 
 
Directiva Habitate [articolul 4 alineatul (4)] prevede că, după adoptarea unui sit de importanţă 
comunitară, statul membru respectiv desemnează situl ca arie specială de conservare cât mai curând 
posibil, în termen de maximum şase ani, stabilind priorităţile în funcţie de importanţa siturilor pentru 
menţinerea sau readucerea la un stadiu corespunzător de conservare a unui habitat natural din anexa 
I sau a unei specii din anexa II ori pentru coerenţa sistemului Natura 2000 şi în funcţie de pericolele 
de degradare sau distrugere ce ameninţă respectivele situri.  
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Evaluarea trebuie să se bazeze pe cele mai bune cunoştinţe ştiinţifice disponibile ale 
următoarelor elemente principale deoarece sunt legate de interesele de calificare ale 
sitului (CE 2007b): 
 

- Structura, funcţia, şi rolul respectiv al bunurilor ecologice ale sitului. 
- Suprafaţa, reprezentativitatea şi stadiul de conservare a habitatelor prioritare şi 

neprioritare din cadrul sitului. 
- Mărimea populaţiei, gradul de izolare, ecotipul, oferta genetică, categorii de vârstă şi 

stadiul de conservare a speciilor enumerate în anexa II la Directiva Habitate, anexa I la 
Directiva Păsări şi a speciilor migratoare care apar în mod regulat şi care nu sunt 
enumerate în anexa I la Directiva Păsări, prezente în cadrul sitului. 

- Rolul sitului în regiunea biogeografică şi în cadrul coerenţei reţelei Natura 2000. 
- Alte bunuri şi funcţii ecologice care sunt esenţiale pentru îndeplinirea obiectivelor de 

conservare a sitului. 
 
 
Întinderea geografică a evaluării corespunzătoare a proiectelor IENE 

Evaluarea corespunzătoare a proiectelor IENE trebuie să aibă în vedere următoarele zone de studiu 
(Melki 2007):  
- zone direct afectate de acţiunile proiectului (zone de exploatare, zone de extracţie, şosele, 

reziduuri, instalaţii de transportare şi tratare a materialelor etc.); 
- zone situate la o anumită distanţă de zona de extracţie unde au loc efecte indirecte sau induse, 

de exemplu efecte hidrologice, zgomot, emisii etc. 
- o zonă de studiu de referinţă formată din totalitatea sitului sau siturilor Natura 2000 în cauză. 

Studiul acestei zone va servi la cuantificarea efectelor potenţiale ale integrităţii sitului în vederea 
obiectivelor de conservare a acestuia. 

De asemenea, este important să se aibă în vedere efectele potenţiale ale proiectului asupra zonelor 
din afara sitului Natura 2000 care sunt utilizate de speciile prezente în cadrul sitului, de exemplu 
terenuri arabile utilizate pentru hrană de gâştele dintr-o APS din apropiere. 
 

 
Astfel cum s-a menţionat anterior, pot fi necesare activităţi ecologice de bază şi sondaje 
suplimentare pe teren pentru a completa datele existente. Sondajele detaliate şi activităţile 
pe teren trebuie să se axeze pe interesele de calificare care sunt sensibile la acţiunile 
proiectului. Sensibilitatea ar trebui analizată ţinând cont de interacţiunile posibile dintre 
activităţile proiectului (natură, întindere, metode etc.) şi habitatele şi speciile în cauză 
(locaţie, cerinţe ecologice, zone vitale, comportament etc.). Efectuarea sondajelor trebuie să 
se bazeze pe o delimitare a domeniului convenită cu autorităţile competente relevante, 
organismele corespunzătoare în domeniul conservării naturii, organisme de reglementare, 
ONG-uri, oameni de ştiinţă şi publicul. 
 
În general, identificarea zonelor deosebit de sensibile faţă de efectele proiectului în cadrul 
sitului Natura 2000 este un prim pas în evaluarea corespunzătoare a proiectelor IENE, care 
poate orienta amplasarea potrivită a activităţilor proiectului. De asemenea, trebuie evitate 
locaţiile din afara sitului Natura 2000 care ar putea genera efecte negative asupra integrităţii 
sitului respectiv. Chiar şi activităţile îndepărtate de un sit Natura 2000 pot avea efecte 
semnificative asupra acestora: de exemplu drenare sau scurgeri din cariere în amonte de o 
zonă umedă.  
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5.5.2. Aprecierea efectelor – Indicatori pentru evaluarea corespunzătoare 
 
Aprecierea efectelor trebuie să se bazeze pe criterii obiective şi, pe cât posibil, cuantificabile. 
O modalitate obişnuită de efectuare a acesteia este prin intermediul indicatorilor cheie 
precum pierderea sau degradarea habitatelor, afectarea populaţiilor speciilor, modificarea 
funcţiilor ecologice cheie etc.  
 
Pentru a îndeplini cerinţele privind evaluarea în temeiul articolului 6 alineatul (3), pare cel 
mai adecvat ca autorităţile competente să formuleze cerinţele oficiale specifice privind tipul 
de informaţii şi criterii care trebuie urmărite la efectuarea evaluării corespunzătoare. 
Diseminarea şi formarea în ceea ce priveşte părţile relevante (de exemplu autorităţi la un 
nivel diferit de guvernare, reprezentanţi IENE, consultanţi şi iniţiatori de proiecte) este foarte 
recomandată. 
 
Exemplu de factori/parametri care pot fi utilizaţi la aprecierea efectelor asupra 
habitatelor/speciilor de interes comunitar care au justificat desemnarea sitului  (bazat pe Melki 
2007) 
 

- Volumul total al habitatului afectat şi procentul în raport cu suprafaţa totală estimată a habitatului 
în cadrul sitului Natura 2000. 

- Numărul estimat al indivizilor afectaţi şi procentul populaţiei speciilor prezente în cadrul sitului. 
- Tendinţele estimate privind habitatele şi populaţia speciilor în zona afectată şi în cadrul sitului. 
- Raritatea şi tendinţele globale ale habitatelor şi speciilor afectate. 
- Existenţa unui program de restaurare a habitatului sau speciilor care ar putea fi afectate de 

proiect. 
- Reversibilitatea efectului sau recuperării potenţiale a elementelor deteriorate din surse existente 

în interiorul sau în exteriorul sitului. 
- Distribuţia habitatelor sau speciilor în cauză în cadrul sitului Natura 2000 (continuă, împrăştiată, 

dispersată etc.) 
- Efecte asupra funcţionării ecologice globale a sitului Natura 2000. 
 

 
 
5.5.3  Identificarea măsurilor corespunzătoare de atenuare a efectelor 
 
Măsurile de atenuare urmăresc reducerea la minimum sau chiar eliminarea impactului 
negativ al unui proiect. Evitarea sau reducerea efectelor la sursă ar trebui să fie opţiunile 
preferate (CE 2000). Măsurile de atenuare fac parte integrantă din caietul de sarcini al unui 
plan sau proiect şi trebuie avute în vedere pe parcursul evaluării corespunzătoare.  
 
De exemplu, acestea pot cuprinde: 
- datele şi calendarul implementării (de exemplu nu se vor desfăşura activităţi în sezonul 

de reproducere a unei anumite specii); 
- tipul de instrumente şi activităţi care se vor desfăşura (de exemplu se va utiliza o 

anumită dragă la o distanţă stabilită faţă de ţărm pentru a nu afecta un habitat fragil); 
- delimitarea zonelor strict inaccesibile din cadrul unui sit (de exemplu vizuinile de 

hibernare ale unei specii de animale). 
 
Buna practică arată că măsurile de prevenire şi atenuare sunt avute în vedere cel mai bine 
încă din fazele de proiectare şi evaluare corespunzătoare ale unui proiect. În practică, acest 
lucru creează un proces iterativ: astfel, proiecte care pot părea iniţial necorespunzătoare pot 
fi ameliorate pentru a asigura prevenirea efectelor negative asupra integrităţii sitului Natura 
2000. 
 
Este preferabilă suprimarea totală sau reducerea semnificativă a efectelor în etapa de 
proiectare, pentru a facilita evaluarea corespunzătoare a planurilor sau proiectelor care 



 63 Orientări ale CE privind desfășurarea de noi activităţi extractive neenergetice în conformitate cu cerinţele Natura 2000

afectează siturile Natura 2000. Prevenirea şi reducerea efectelor în cadrul activităţilor 
extractive neenergetice pot fi realizate de multe ori prin amplasarea alternativă şi mai 
adecvată a activităţilor conexe şi a infrastructurii (în afara sitului de extracţie a minereurilor 
care, fără, îndoială, nu poate fi mutat, putând fi doar redusă extinderea acestuia) şi prin 
selectarea tehnicilor şi perioadelor astfel încât să se evite deteriorarea celor mai sensibile 
zone. 
În ceea ce priveşte proiectele, buna proiectare a activităţilor poate de asemenea contribui la 
reducerea efectului de mediu asupra siturilor. De exemplu, o mare parte din infrastructură 
(de exemplu fabrica de prelucrare, spaţiile de cazare şi alte clădiri) ar putea fi amplasată în 
zone care nu sunt sensibile. De asemenea, şoselele pot fi înlocuite de transportoare şi/sau 
funiculare.  
Prin urmare, măsurile de atenuare în contextul exploatării trebuie înţelese ca soluţiile 
fezabile la nivel tehnic care afectează cel mai puţin habitatele, speciile şi integritatea sitului 
Natura 2000, în special dacă locaţiile alternative nu sunt posibile. Măsurile de atenuare 
trebuie să se axeze pe obiectivele de conservare a siturilor şi pe elementele de care depinde 
integritatea sitului. În următorul tabel sunt prezentate măsuri potenţiale de evitare sau 
reducere la minimum a efectelor asupra biodiversităţii produse de operaţiunile de exploatare.  
 
 
Tabelul 4. Exemple de măsuri posibile sugerate de unele IENE pentru evitarea sau reducerea la 
minimum a efectelor potenţiale asupra biodiversităţii produse de operaţiunile de exploatare 
(Adaptat după Rio Tinto / Institutul EarthWatch. 2006) 
 

Categoria/sursa de impact   Măsuri de evitare Măsuri de minimizare 

Efecte directe (care se pot atribui direct acţiunilor proiectului) 

Pierderea habitatului din operaţiuni de 
extracţie şi infrastructura de sprijin (de 
exemplu căi de acces, clădiri, alimentare 
cu energie) 

Evitarea zonelor 
importante 

Luarea de măsuri pentru a 
reduce la minimum 
amprentele (de exemplu 
evitarea exploatării miniere 
de suprafaţă).  

Degradarea hidrologică a habitatelor (de 
exemplu din drenarea sitului sau 
acumulări) 

Conceperea proiectului 
astfel încât să se evite 
nevoia de a drena situl 

Conceperea unui sistem 
sensibil de drenare  

Mortalitatea plantelor în urma depunerii 
prafului 

Utilizarea unor 
mecanisme care 
colectează praful 

Vegetaţie la înălţimea 
plantelor care să intercepteze 
praful 

Mortalitatea animalelor în urma 
operaţiunilor 

Evitarea utilizării 
anumitor 
mecanisme/operaţiuni 

Evitarea mortalităţii indivizilor 
din speciile protejate 

Emigrare ca urmare a tulburărilor (de 
exemplu zgomot, vibraţii şi lumini) 

Evitarea utilizării 
luminilor pe timp de 
noapte 

Utilizarea unor mecanisme 
eficiente, silenţioase 

Mortalitatea faunei râurilor din cauza 
efluenţilor toxici din scurgerile din cadrul 
sitului 

Evitarea utilizării 
substanţelor chimice 
toxice 

Utilizarea de proceduri pentru 
a înlătura riscul de scurgeri 

Pierderea macrofitelor râului în anumite 
zone din cauza turbidităţii crescute 
cauzate de scurgerile de nămol în cadrul 
sitului 

Utilizarea de capcane 
pentru a intercepta 
sedimentele 

Utilizarea vegetaţiei pentru a 
stabiliza terenul lucrat 
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Efecte indirecte  (care provin din alte efecte care se pot atribui direct acţiunilor proiectului) 

Pierderea faunei râului ca urmare a 
mortalităţii macrofitelor (din cauza 
turbidităţii) 

Utilizarea de capcane 
pentru a intercepta 
sedimentele 

Utilizarea vegetaţiei pentru a 
stabiliza terenul lucrat 

Pierderea prădătorilor ca urmare a 
resurselor reduse de pradă (de exemplu 
din cauza degradării sau tulburării 
habitatului) 

A se vedea măsurile 
de tulburare de mai 
sus 

Acţiuni de gestionare pentru a 
spori resursele de pradă 

Reducerea vegetaţiei din cauza numărului 
crescut de erbivore ca urmare a reducerii 
numărului prădătorilor (de exemplu din 
cauza emigrării prădătorilor sensibili) 

A se vedea măsurile 
de tulburare 

A se vedea măsurile de 
tulburare 

Pierderea speciilor de animale din 
anumite zone ca urmare a fragmentării 
habitatelor  

Evitarea zonelor 
sensibile 

Utilizarea căilor de acces 
existente 

Reducerea viabilităţii populaţiilor mici de 
specii din cauza imigrării reduse ca 
urmare a fragmentării habitatelor 

Evitarea zonelor 
sensibile 

Măsuri de gestionare pentru a 
spori viabilitatea populaţiilor 

Efecte cumulate (efecte care survin în combinaţie cu alte proiecte) 

Pierderea speciilor care necesită teritorii 
mari (de exemplu prădători de prim rang) 
ca urmare a efectelor combinate ale 
pierderii şi fragmentării habitatelor 

A se vedea măsurile 
privind pierderea şi  
fragmentarea 
habitatelor 

A se vedea măsurile privind 
pierderea şi  fragmentarea 
habitatelor 

 
 
5.6 Evaluarea corespunzătoare a planurilor  
 
Atât planurile şi programele, cât şi proiectele individuale pot fi supuse unei evaluări 
corespunzătoare în temeiul articolului 6 alineatul (3) din Directiva Habitate. În cazul primei 
categorii, aceasta vizează în special planuri de amenajare a teritoriului55 şi planuri minerale.   
 
Aceste planuri vor fi, de asemenea, supuse unei SEA56 (a se vedea capitolul 2). În 
conformitate cu considerentele din Directiva SEA: În cazul în care obligaţia de a efectua o 
evaluare a efectelor asupra mediului decurge simultan din prezenta directivă şi din alte 
dispoziţii legislative comunitare, cum ar fi Directiva Habitate şi Directiva Păsări, în scopul 
evitării duplicării evaluării, statele membre pot prevedea proceduri coordonate sau comune 
care să respecte cerinţele legislaţiei comunitare în cauză. 
 
SEA trebuie să examineze efectele asupra siturilor Natura 2000 şi este, de asemenea, utilă 
în ceea ce priveşte aspectele de mediu mai extinse şi soluţionarea conflictelor privind 
amenajarea teritoriului la nivel strategic, însă evaluarea corespunzătoare oferă sistemul 
decizional necesar pentru analizarea efectelor industriilor extractive asupra integrităţii 
siturilor Natura 2000. Pentru planuri şi programe se recomandă un proces comun sau 
coordonat pentru evaluarea corespunzătoare şi SEA, cu condiţia respectării şi delimitării 
clare a cerinţelor din ambele directive. 
 
                                                 
55 Curtea Europeană de Justiţie a confirmat că articolul 6 alineatul (3) din Directiva Habitate trebuie aplicat 
planurilor de amenajare a teritoriului care pot avea un efect semnificativ asupra unui sit Natura 2000. 
(hotărârea CEJ în cauza C‐6/04, Comisia/Regatul Unit, 20 octombrie 2005. CE 2006a; a se vedea anexa 2). 
56 Articolul 3 alineatul (2) litera (b) ‐ O evaluare ecologică se realizează pentru toate planurile și programele 
pentru care, având în vedere efectele probabile asupra împrejurimilor, este necesară o evaluare ecologică în 
temeiul articolelor 6 și 7 din Directiva 92/43/CEE. 
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Evaluarea corespunzătoare trebuie să examineze efectul asupra integrităţii siturilor Natura 
2000 al politicilor şi propunerilor planului mineral, per se şi în combinaţie cu alte planuri sau 
proiecte. Trebuie avută în vedere identificarea măsurilor corespunzătoare de atenuare şi 
căutarea unor soluţii de proiectare care să aibă cele mai puţine efecte negative. Printre 
acestea, se poate număra îndepărtarea sau înlocuirea anumitor elemente ale planului care, 
din cauza efectelor negative, ar putea să nu fie aprobate ulterior. 
 
Evaluarea corespunzătoare trebuie înregistrată şi efectuată în vederea stabilirii dacă planul 
nu va afecta negativ integritatea siturilor Natura 2000 în cauză. Din nou, evaluarea trebuie 
să se limiteze la efectele asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar pentru care sunt 
desemnate siturile. Amploarea evaluării efectuate trebuie să fie proporţională cu întinderea 
geografică a planului şi cu natura şi amploarea efectelor identificate.  
 
O evaluare corespunzătoare nu trebuie să fie mai detaliată sau să cuprindă mai multe 
resurse decât este necesar pentru scopul acesteia. Ar fi necorespunzător şi impracticabil să 
se evalueze efectele la nivelul de detaliu care ar fi solicitat de obicei pentru evaluarea 
corespunzătore la nivelul proiectului (DCLG 2006). Cu toate acestea, trebuie obţinute 
informaţii suficiente pentru a permite efectuarea evaluării corespunzătoare: acest lucru poate 
presupune studii suplimentare şi o analiză a impactului. 
 
Se aplică, de asemenea, principiul proporţionalităţii: pentru planuri mai strategice sau 
strategii, dacă nu este posibilă identificarea efectelor asupra siturilor individuale, analiza ar 
trebui să se axeze pe constrângerile globale şi riscurile majore; la nivelul proiectului aceasta 
ar trebui să se axeze pe efectele specifice sitului. Cu toate acestea, scopul de bază al 
evaluării este întotdeauna evitarea sau înlăturarea oricărui risc sau efecte negative asupra 
integrităţii siturilor Natura 2000, sau înlăturarea oricăror motive rezonabile de îngrijorare 
privind survenirea unui astfel de efect.  
Procesul din cadrul evaluării corespunzătoare a planurilor minerale poate cuprinde 
următoarele sarcini: 
 
Analiza sitului 
- Identificarea tuturor siturilor Natura 2000 din zona afectată de planul mineral 
- Identificarea obiectivelor de conservare a sitului şi a caracteristicilor de calificare (habitate şi 

specii) 
- Identificarea elementelor ecologice cheie şi a factorilor ecologici care susţin integritatea sitului 
- Analizarea vulnerabilităţii siturilor în raport cu politicile şi propunerile planului  
 
Analiza altor planuri şi proiecte 
- Identificarea tuturor celorlalte planuri naţionale/regionale/locale care pot contribui la efecte 

negative asupra unora sau asupra tuturor siturilor Natura 2000 din zona afectată de planul 
mineral  

- Identificarea posibilelor efecte suplimentare prin interacţiunea cu alte planuri şi proiecte 
 
Analiza planului 
Stabilirea dacă planul nu ar afecta negativ integritatea siturilor Natura 2000, ţinând cont de 
următoarele aspecte: 
a. Obiectivele de conservare a siturilor 
b. Întinderea geografică şi obiectivele planului 
c. Starea şi condiţia siturilor 
d. Factori care afectează caracteristicile de calificare ale siturilor 
e. Impactul planului asupra acestor factori 
f. Efectul probabil asupra siturilor al planului individual şi/sau în combinaţie cu alte planuri şi 

proiecte 
g. Măsurile de atenuare identificate pentru a evita efectele negative asupra integrităţii siturilor Natura 

2000. 
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Efectele probabile ale planului sunt evaluate în funcţie de fiecare caracteristică de calificare 
a siturilor în cauză. Riscurile de efecte negative asupra integrităţii fiecărui sit Natura 2000 din 
cadrul întinderii geografice a planului trebuie identificate aplicând abordarea preventivă. 
Acest lucru înseamnă că, în cazul în care probele ştiinţifice sunt insuficiente, neconcludente 
sau nesigure, pentru identificarea efectelor care pot afecta integritatea sitului trebuie 
analizate orice indicaţii, printr-o evaluare ştiinţifică preliminară şi obiectivă, privind existenţa 
unor motive rezonabile de îngrijorare. 
 
Consultările cu organismul corespunzător în domeniul conservării mediului pentru a evalua 
dacă planul poate afecta integritatea oricărui sit Natura 2000 trebuie să înceapă cât mai 
timpuriu în procesul de planificare. Dacă un efect negativ nu poate fi exclus, autoritatea de 
planificare trebuie să aibă în vedere atenuarea efectelor, care poate conduce la concluzia că 
nu există niciun efect negativ.  
 
Principalele opţiuni vor fi: 
- Modificarea politicii sau propunerii planului; 
- Re-conceperea propunerii, inclusiv relocarea anumitor elemente ale planului;  
- Implementarea unei strategii de atenuare. 
 
Dacă planul se modifică semnificativ oricând înainte de adoptarea acestuia, modificările 
trebuie abordate, de asemenea, în evaluarea corespunzătoare. (Dodd et al. 2007) 
 
Propunerea privind măsurile de atenuare poate fi dezvoltată în continuare ca parte a 
procesului de evaluare. Autoritatea de planificare trebuie să verifice că atenuarea va 
funcţiona pentru a putea concluziona că, atunci când se va ţine cont de aceasta, nu vor 
exista efecte negative asupra integrităţii sitului Natura 2000. 
La un nivel înalt de planificare (de exemplu planuri naţionale/regionale), atenuarea (şi, după 
caz, compensarea) înseamnă probabil stabilirea parametrilor globali care trebuie dezvoltaţi 
mai detaliat la un nivel inferior, unde ar trebui să fie posibilă stabilirea parametrilor ecologici, 
spaţiali, temporali, juridici şi financiari care trebuie îndepliniţi de orice solicitare de 
planificare. Aceştia trebuie validaţi de organismele relevante precum autorităţile în domeniul 
conservării mediului pentru a asigura că sunt corespunzători şi susceptibili de a fi 
implementaţi (Dodd et al. 2007). 
 
Un avantaj cheie al procesului de planificare este capacitatea de a examina soluţii mai puţin 
nocive pentru a atinge obiectivele planului, de exemplu furnizarea de x milioane de tone de 
nisip în 25 de ani. Acest proces iterativ trebuie utilizat în întregime pentru a oferi soluţii care 
protejează siturile Natura 2000 şi pentru a asigura o rezervă durabilă de minerale, suficientă 
pentru a coincide cu necesităţile societăţii. 
 
 
5.7  Concluziile evaluării corespunzătoare 
 
Decizia privind aprobarea planului sau proiectului este luată de autorităţile naţionale 
competente, în lumina concluziilor evaluării corespunzătoare privind implicaţiile unui plan 
sau proiect pentru situl Natura 2000 în cauză. Acest lucru se poate realiza numai după ce   
s-a stabilit că planul nu va afecta negativ integritatea sitului respectiv. Dacă concluziile sunt 
pozitive, în sensul că nu rămâne nicio îndoială ştiinţifică rezonabilă privind lipsa efectelor 
asupra sitului, autorităţile competente pot aproba planul sau proiectul.  
 
În cazul în care există încă îndoieli ştiinţifice rezonabile privind lipsa efectelor negative 
asupra integrităţii sitului legat de planul sau proiectul în curs de examinare, autoritatea 
competentă va trebui să refuze acordarea autorizaţiei (hotărârea CEJ în cauza C-127/02, 
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CE 2006a; a se vedea, de asemenea, anexa 3) şi/sau va solicita includerea unor măsuri 
suplimentare de atenuare pentru a înlătura îndoielile ştiinţifice rezonabile. În cele din urmă, 
când condiţiile permit acest lucru, se pot aplica dispoziţiile articolului 6 alineatul (4). 
 
Conceptul de „integritate a unui sit” se axează pe situl specific şi vizează obiectivele de  
conservare a acestuia. Astfel, nu se permite afectarea negativă a integrităţii sale pe baza 
faptului că stadiul de conservare a speciilor sau habitatelor pe care le adăposteşte şi sunt 
afectate de plan sau proiect va rămâne corespunzător pe teritoriul european al statului 
membru (CE 2000b). 
 
Evaluarea corespunzătoare şi concluziile acesteia trebuie înregistrate în mod clar. În 
această privinţă, raportul evaluării corespunzătoare trebuie să fie suficient de detaliat pentru 
a demonstra cum s-a ajuns la decizia finală şi pe ce temei ştiinţific a fost luată decizia. Acest 
lucru este confirmat de jurisprudenţa CEJ57 . 
 
Raportul ar trebui:  
• să descrie proiectul sau planul suficient de detaliat pentru ca publicul să înţeleagă 

dimensiunea, amploarea şi obiectivele acestuia;  
• să descrie condiţiile de bază şi obiectivele de conservare a sitului Natura 2000; 
• să identifice efectele negative ale proiectului sau planului asupra sitului Natura 2000; 
• să explice modul în care vor fi evitate efectele negative prin atenuarea acestora; 
• să stabilească un calendar şi să identifice mecanismele prin care vor fi asigurate, 

implementate şi monitorizate măsurile de atenuare a efectelor. 
 

                                                 
57 „Evaluarea corespunzătoare trebuie să cuprindă concluzii complete, precise și definitive, de natură să 
înlăture orice îndoială știinţifică rezonabilă cu privire la efectele lucrărilor preconizate asupra sitului în cauză”. 
(Comisia/Italia, C‐304/05) 
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6.  ARTICOLUL 6 ALINEATUL (4): SOLUŢII ALTERNATIVE, 
MOTIVE CRUCIALE DE INTERES PUBLIC MAJOR ŞI 
COMPENSAŢII 

 
 
 
 
 
 

- Articolul 6 alineatul (4) din Directiva Habitate prevede un mecanism de abordare, în circumstanţe 
excepţionale, a planurilor sau proiectelor în cazul cărora nu pot fi excluse efectele negative 
asupra integrităţii sitului sau siturilor Natura 2000. 

- Autorităţile competente trebuie să analizeze şi să demonstreze lipsa unor alternative mai puţin 
dăunătoare şi caracterul necesar al planului sau proiectului în cauză din motive cruciale de 
interes public major. 

- Pentru a evalua pe deplin sursele alternative, este esenţială o bună cunoaştere nu numai a 
locaţiei resurselor minerale, ci şi a accesului, calităţii şi fezabilităţii extracţiei minerale. 

- Printre interesele publice majore se numără sănătatea umană, siguranţa publică, consecinţe 
benefice de importanţă majoră pentru mediu şi alte interese de natură socială sau economică. 

- Într-o astfel de situaţie, trebuie implementate măsuri compensatorii corespunzătoare pentru a 
asigura protejarea coerenţei globale a sistemului Natura 2000. Măsurile compensatorii trebuie să 
fie specifice efectelor negative care nu pot fi evitate ale planului sau proiectului. 

 
 
6.1 Introducere 
 
În cazul în care, pe baza evaluării corespunzătoare, nu se poate stabili că un plan sau 
proiect nu va afecta negativ integritatea sitului în cauză, dispoziţiile articolului 6 alineatul (4) 
din Directiva Habitate se aplică oricăror decizii ulterioare care sunt luate pentru a continua 
proiectul astfel cum a fost propus. Articolul 6 alineatul (4) se aplică numai în condiţii stricte.  
 
Dispoziţiile articolului 6 alineatul (4) din Directiva Habitate stabilesc o serie de condiţii care 
trebuie îndeplinite pentru ca autoritatea competentă să acorde autorizaţia planului sau 
proiectului în cazul în care evaluarea corespunzătoare nu poate arăta că integritatea unui sit 
Natura 2000 nu va fi afectată negativ de acesta. Întrucât constituie o excepţie de la articolul 
6 alineatul (3), îndeplinirea condiţiilor în care poate fi aplicat este supusă unei interpretări 
stricte.  
 

Articolul 6 alineatul (4) din Directiva Habitate (92/43/CEE) 

4. Dacă, în ciuda unui rezultat negativ al evaluării efectelor asupra sitului şi în lipsa unei soluţii 
alternative, planul sau proiectul trebuie realizat, cu toate acestea, din motive cruciale de interes public 
major, inclusiv din raţiuni de ordin social sau economic, statul membru ia toate măsurile 
compensatorii necesare pentru a proteja coerenţa globală a sistemului Natura 2000. Statul membru 
informează Comisia cu privire la măsurile compensatorii adoptate. 

În cazul în care situl respectiv adăposteşte un tip de habitat natural prioritar şi/sau o specie prioritară, 
singurele considerente care pot fi invocate sunt cele legate de sănătatea sau siguranţa publică, de 
anumite consecinţe benefice de importanţă majoră pentru mediu sau, ca urmare a avizului Comisiei, 
de alte motive cruciale de interes public major.  
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Figura 6. Schema condiţiilor din articolul 6 alineatul (4) 
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Ca o condiţie preliminară, oricine doreşte să aplice articolul 6 alineatul (4) trebuie să 
demonstreze existenţa următoarelor condiţii: 
 
1 Alternativa înaintată spre aprobare este cea mai puţin nocivă pentru integritatea sitului 

Natura 2000 în ceea ce priveşte interesele de calificare şi nu există nicio alternativă 
fezabilă care nu ar afecta negativ integritatea unui sit Natura 2000;  

2 Există motive cruciale de interes public major;  
3 Au fost adoptate toate măsurile compensatorii necesare. 

 
Comisia Europeană a publicat un document de orientare privind articolul 6 alineatul (4) din 
Directiva Habitate (CE 2007b) care oferă clarificări privind conceptele de soluţii alternative, 
motive cruciale de interes public major, măsuri compensatorii, coerenţă globală şi avizul 
Comisiei necesar în anumite cazuri58. 
 
 
6.2 Lipsa soluţiilor alternative 
 
Soluţiile alternative pot presupune locaţii alternative, amplori sau proiectări diferite ale 
proiectelor sau procese alternative. Alte soluţii alternative avute în vedere sunt reutilizarea 
sau reciclarea materialelor sau utilizarea de materiale alternative, care ar trebui abordată 
mai bine la nivelul planificării strategice.  
 
Iniţiatorii proiectului sau planului ar trebui să aibă în vedere soluţii alternative şi efectele 
acestora în etapele cele mai timpurii ale planificării proiectului. Cu toate acestea, pentru a 
îndeplini cerinţele din articolul 6 alineatul (4), este responsabilitatea autorităţii competente să 
evalueze soluţii alternative, odată ce în etapa evaluării corespunzătoare s-a ajuns la 
concluzia că nu se poate stabili că planul sau proiectul nu va avea efecte negative asupra 
integrităţii sitului în cauză. 
 
În conformitate cu principiul subsidiarităţii, este responsabilitatea autorităţilor naţionale 
competente să evalueze impactul relativ al altor alternative asupra sitului în cauză sau 
asupra oricărui alt sit Natura 2000 care ar putea fi afectat. Trebuie subliniat că parametrii de 
referinţă ai acestor comparaţii vizează aspecte privind conservarea şi menţinerea integrităţii 
sitului şi a funcţiilor sale ecologice. Orice decizie ulterioară de a continua proiectul necesită 
examinarea adecvată a tuturor alternativelor posibile, iar lipsa soluţiilor alternative trebuie 
demonstrată (a se vedea cauza C-239/04 în anexa 3). 
 
Pentru a evalua pe deplin sursele alternative, este esenţială o bună cunoaştere nu numai a 
locaţiei resurselor minerale, ci şi a accesului, calităţii şi fezabilităţii extracţiei minerale. 
Autorităţile competente trebuie să analizeze şi să demonstreze mai întâi caracterul necesar 
al planului sau proiectului în cauză. Astfel, în această etapă trebuie de asemenea avută în 
vedere opţiunea zero (CE 2000, 2007b). 
 
 
6.3. Motive cruciale de interes public major 
 
Conceptul de motiv crucial de interes public major nu este definit în directivă. Cu toate 
acestea, reiese clar din formularea articolului 6 alineatul (4) că numai interesele publice, 
indiferent dacă sunt promovate de organisme publice sau private, pot fi puse în balanţă cu 
scopurile de conservare ale directivei. Astfel, se poate considera că proiectele elaborate de 
organisme private îndeplinesc condiţia din articolul 6 alineatul (4) numai când astfel de 
interese publice sunt deservite şi demonstrate (CE 2007b).  
                                                 
58 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
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Printre interesele publice se pot număra sănătatea umană, siguranţa publică, consecinţe 
benefice de importanţă majoră pentru mediu şi alte interese de natură socială (de exemplu 
ocuparea forţei de muncă) sau economică59. 
 
Pentru a îndeplini cerinţele din articolul 6 alineatul (4) din Directiva Habitate, autorităţile 
naţionale competente trebuie să condiţioneze aprobarea planurilor şi proiectelor în  cauză de 
faptul că echilibrul de interese dintre obiectivele de conservare a sitului sau siturilor Natura 
afectate de iniţiativele respective şi motivele cruciale menţionate anterior se înclină în 
favoarea celor din urmă. Acest lucru trebuie stabilit în conformitate cu următoarele 
consideraţii: 
 
a) Interesul public trebuie să fie major: prin urmare, este clar că nu este suficient orice tip 

de interes public de natură socială sau economică, mai ales privit în raport cu ponderea 
specifică a intereselor protejate de directivă (de exemplu a se vedea considerentul 4 
care prevede „patrimoniul natural al Comunităţii”). 

b) În acest context, pare, de asemenea, rezonabil să se presupună că interesul public 
poate fi major numai dacă este un interes pe termen lung; interesele economice pe 
termen scurt sau alte interese care ar genera numai avantaje pe termen scurt pentru 
societate nu par suficiente pentru a contrabalansa interesele de conservare pe termen 
lung protejate de directivă. Interesele majore, în calitate de interese sociale 
fundamentale pe termen lung, pot fi identificate corespunzător, în prealabil, de politicile şi 
planurile publicate. 

 
Este rezonabil să se considere că „motivele cruciale de interes public major, inclusiv raţiunile 
de ordin social sau economic” se referă la situaţii în care planurile sau proiectele vizate se 
dovedesc a fi indispensabile: 
- în cadrul acţiunilor sau politicilor care urmăresc să protejeze valori fundamentale pentru 

viaţa cetăţenilor (sănătate, siguranţă, mediu); 
- în cadrul politicilor fundamentale pentru stat şi societate; 
- în cadrul desfăşurării activităţilor de natură economică sau socială, îndeplinind anumite 

obligaţii ale administraţiei publice.  
 

Trebuie subliniat că condiţiile de interes public major sunt şi mai stricte în ceea ce priveşte 
realizarea unui plan sau proiect care poate afecta negativ integritatea unui sit Natura 2000 
care adăposteşte habitate şi/sau specii prioritare, în cazul în care habitatele şi/sau speciile 
sunt afectate. Acestea pot fi justificate numai dacă motivele cruciale de interes public major 
vizează: 
- sănătatea şi siguranţa publică;  
- consecinţe benefice de importanţă majoră pentru mediu;  
- pentru alte motive cruciale, Comisia oferă un aviz înainte de acordarea autorizaţiei 

pentru plan sau proiect (CE 2007b). 
 
 
6.4. Adoptarea tuturor măsurilor compensatorii necesare  
 
Măsurile compensatorii, descrise la articolul 6 alineatul (4) din Directiva Habitate, constituie 
„ultima alternativă” şi sunt utilizate numai în cazul în care s-a luat decizia de a continua un 
plan sau proiect care poate avea un efect negativ asupra integrităţii sitului Natura 2000 
deoarece nu există alternative, iar proiectul a fost considerat ca fiind de interes public major 
în condiţiile descrise mai sus.   

                                                 
59 În această privinţă, pot fi luate în considerare aspectele relevante prevăzute în comunicarea referitoare la 
iniţiativa privind materiile prime [COM(2008) 699 final,  SEC(2008) 2741]. 



 72 Orientări ale CE privind desfășurarea de noi activităţi extractive neenergetice în conformitate cu cerinţele Natura 2000

 
Măsurile compensatorii constituie măsuri specifice efectelor negative ale unui proiect sau 
plan care nu pot fi evitate. Acestea urmăresc să asigure protejarea coerenţei globale a  
sistemului Natura 2000 şi trebuie să ofere compensaţii care corespund exact cu efectele 
negative asupra speciilor sau habitatului în cauză.  
 
Există o experienţă limitată în ceea ce priveşte implementarea măsurilor compensatorii în 
temeiul articolului 6 alineatul (4) din Directiva Habitate în contextul proiectelor IENE, având 
în vedere că este improbabil ca multe proiecte IENE să ajungă în această etapă deoarece în 
general este disponibilă o soluţie alternativă mai puţin nocivă. De asemenea, poate exista un 
deficit de informaţii privind astfel de cazuri. Implementarea măsurilor compensatorii în 
temeiul articolului 6 alineatul (4) poate beneficia de experienţa existentă în cadrul utilizării 
generale de compensaţii în domeniul biodiversităţii de către IENE (a se vedea capitolul 7). 

 
Pentru a asigura protejarea coerenţei globale a sistemului Natura 2000, măsurile 
compensatorii propuse pentru un plan sau proiect ar trebui: 

a) să contribuie la conservarea habitatelor şi speciilor naturale de interes comunitar „în 
regiunea biogeografică în cauză”, pentru a asigura menţinerea coerenţei globale a  
reţelei Natura 2000 (pentru siturile desemnate în temeiul Directivei Habitate), sau în 
aceeaşi arie de extindere, rută de migraţie sau zonă de hibernare pentru speciile de 
păsări (şi anume siturile desemnate în temeiul Directivei Păsări) în statul membru în 
cauză; 

b) să abordeze, în proporţii comparabile, habitatele şi speciile de interes comunitar 
afectate negativ; 

c) să ofere funcţii comparabile cu cele care au justificat selectarea sitului iniţial, în special 
în ceea ce priveşte distribuţia geografică adecvată  

 
Este considerată o bună practică adoptarea de măsuri compensatorii cât mai aproape de 
zona afectată pentru a spori la maximum posibilităţile de protejare a coerenţei globale a 
reţelei Natura 2000. Prin urmare, situarea compensaţiilor în cadrul sitului Natura 2000 în 
cauză sau în apropierea acestuia într-o locaţie în care există condiţii potrivite pentru ca 
măsurile să aibă succes este opţiunea preferată. Totuşi, acest lucru nu este întotdeauna 
posibil şi este necesară stabilirea unei serii de priorităţi care să se aplice la căutarea 
locaţiilor care să îndeplinească cerinţele Directivei Habitate. 
 
Ca principiu general, măsurile compensatorii ar trebui să fie în vigoare şi să funcţioneze 
înainte de începerea lucrului la plan sau proiect. Aceasta poate contribui la amortizarea 
efectelor negative asupra speciilor şi habitatelor, oferindu-le locaţii alternative adecvate în 
zona de compensare.  
 
Dacă acest lucru nu se poate realiza pe deplin, autorităţile competente ar putea necesita 
compensaţii suplimentare pentru pierderile intermediare care s-ar înregistra între timp. 
Statele membre trebuie să fie deosebit de atente atunci când efectele negative ale unui plan 
sau proiect survin în habitate naturale rare sau în habitate naturale care necesită o perioadă 
lungă de timp pentru a oferi aceeaşi funcţionalitate ecologică (CE 2007b). În aceste 
circumstanţe, probabilitatea succesului pe termen lung este cel mai bine evaluată prin studii 
sau tendinţe ştiinţifice examinate inter pares. 
 
Informaţiile privind măsurile compensatorii trebuie transmise Comisiei înainte de a fi 
implementate şi înainte de realizarea planului sau proiectului în cauză. Prin urmare, se 
recomandă ca măsurile compensatorii să fie transmise Comisiei de îndată ce au fost 
adoptate în procesul de planificare pentru a-i permite Comisiei, în cadrul competenţei sale 
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de gardian al tratatului, să evalueze dacă dispoziţiile directivei sunt aplicate corect (CE 
2007b).  
 
Comisia furnizează un aviz în cazul în care habitatele şi/sau speciile ar putea fi afectate 
negativ. Pentru acordarea avizului, Comisia verifică echilibrul dintre valorile ecologice 
afectate şi motivele cruciale invocate şi evaluează măsurile compensatorii. Avizul nu are 
caracter obligatoriu, însă în cazul nerespectării dreptului comunitar, se pot lua măsuri la nivel 
juridic. 
 
În conformitate cu orientarea existentă a CE (CE 2007b), măsurile compensatorii în temeiul 
articolului 6 alineatul (4) pot consta în unul sau mai multe dintre următoarele aspecte: 
 
- Restaurarea sau consolidarea siturilor Natura 2000 existente: restaurarea habitatului 

pentru a asigura menţinerea valorii sale de conservare şi respectarea obiectivelor de 
conservare a sitului sau ameliorarea habitatului rămas, proporţional cu pierderea 
datorată planului sau proiectului privind un sit Natura 2000;  

 
- Recrearea unui habitat: recrearea unui habitat pe un sit nou sau extins, care urmează 

să fie inclus în reţeaua Natura 2000; 
 
- Desemnarea de noi situri în temeiul Directivelor Habitate şi Păsări, alături de alte 

activităţi, astfel cum se descrie mai sus. În ceea ce priveşte măsurile compensatorii 
pentru siturile desemnate în temeiul Directivei Păsări (APS), orice nou habitat creat ca o 
măsură de compensare pentru deteriorarea unei APS trebuie desemnat ca APS imediat 
ce îndeplineşte obiectivele acesteia pentru a menţine coerenţa globală a reţelei. 

 
Printre aspectele cheie care trebuie abordate la conceperea măsurilor compensatorii 
se numără: 
- Obiective destinate a aborda efectele negative care nu pot fi evitate şi a asigura 

protejarea coerenţei globale a sistemului Natura 2000; 
- Asigurarea fezabilităţii şi eficienţei compensării, respectiv nivelul riscului de eşec; 
- Evaluarea fezabilităţii tehnice; 
- Amploarea măsurilor compensatorii; 
- Locaţia daunelor; 
- Calendarul daunelor; 
- Implementarea pe termen lung. 
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7.   UNELE PRACTICI IENE ŞI LEGĂTURA DINTRE 
ACESTEA ŞI DISPOZIŢIILE ARTICOLULUI 6 
ALINEATELE (3) ŞI (4)  

  
 
 
 
 

- IENE depun eforturi importante nu numai pentru a-şi reduce efectele, dar şi pentru a contribui la 
conservarea biodiversităţii, în special prin reabilitarea siturilor de extracţie şi implementarea de 
măsuri compensatorii pentru biodiversitate. 

- Reabilitarea sitului poate, de asemenea, contribui la crearea de habitate şi conservarea anumitor 
specii care sunt protejate în temeiul directivelor UE privind natura. 

- Reabilitarea sporită a exploataţiilor şi carierelor a condus la o mai mare recunoaştere a 
potenţialului acestora de a contribui la obiectivele privind biodiversitatea. 

- Compensarea biodiversităţii reprezintă o practică utilizată de multe ori de IENE pentru a 
compensa efectele inevitabile asupra biodiversităţii care provin din activităţile acestora. Această 
practică poate oferi, de asemenea, posibilităţi de consolidare a habitatelor şi populaţiilor speciilor 
din UE.  

- Posibilităţile de examinare a practicilor IENE în legătură cu articolul 6 alineatele (3) şi (4) din 
Directiva Habitate trebuie explorate în continuare pe viitor. 

 
 
7.1  Reabilitarea 
 
Reabilitarea este procesul transformării terenului abandonat în teren utilizabil şi poate 
cuprinde soluţii tehnologice, precum şi ecologice. Planul de reabilitare face de obicei parte 
integrantă din proiectul IENE şi din condiţiile de autorizare60. Proiectele de reabilitare a 
carierelor şi exploataţiilor sunt tot mai utilizate pentru a reintegra anumite specii şi habitate la 
finalul ciclului de viaţă al proiectului. 
 
Astfel, proiectele de reabilitare a sitului au potenţialul de a aduce o contribuţie la crearea de 
habitate şi la conservarea anumitor specii care sunt protejate în temeiul directivelor UE 
privind natura. Prin urmare, se recomandă planificarea strategică a reabilitării atunci când 
acţiunile pot fi integrate într-o strategie de conservare mai extinsă (de exemplu regională, 
naţională). S-au înregistrat o serie de experienţe interesante în UE prin parteneriate între 
ONG-uri, părţi interesate locale şi industrie. Anexa 2 cuprinde unele exemple relevante. 
 
 
7.1.1. Examinarea reabilitării exploataţiilor/carierelor în contextul articolului 6 din Directiva 
Habitate 
 
O întrebare relevantă în ceea ce priveşte evaluarea corespunzătoare a efectelor activităţilor 
extractive asupra sistemului Natura 2000 este dacă planul de reabilitare poate contribui la 
măsuri de atenuare sau compensatorii ale efectelor negative asupra integrităţi sitului. 
 

                                                 
60 Reabilitarea instalaţiilor de deșeuri miniere precum haldele și iazurile miniere este prevăzută de Directiva 
privind deșeurile miniere 2006/21/CE. 
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Planificarea reabilitării siturilor în avantajul biodiversităţii în operaţiunile de extracţie minerală  
(Regatul Unit) 
 
În 2005, RSPB a iniţiat proiectul de restaurare a potenţialului mineralelor, care a utilizat sisteme de 
informare geografică (GIS) pentru a evalua potenţialul de creare a unor habitate naturale importante 
în cadrul siturilor minerale din Anglia. Ulterior, acest potenţial a fost comparat cu ţintele de extindere a 
habitatelor în Regatul Unit (Planul de acţiune privind biodiversitatea din Regatul Unit), pentru a arăta 
ce contribuţie pot aduce siturile minerale în Anglia. Proiectul a fost facilitat de sprijinul Fondului de 
durabilitate din taxa pe agregate (ALSF) prin intermediul Organizaţiei de cercetare în industria 
minerală (MIRO).  
 
Primul rezultat al proiectului a fost raportul „Nature After Minerals: how mineral site restoration can 
benefit people and wildlife” („Natura după minerale: ce avantaje poate avea restaurarea siturilor 
minerale pentru oameni şi viaţa sălbatică”). Raportul a inclus rezultatele analizei GIS, împreună cu 
rezultatele unui studiu al întreprinderilor operaţionale şi entităţilor de planificare care examinează 
factorii care previn crearea mai multor habitate în cadrul siturilor minerale. De asemenea, acesta a 
cuprins o perspectivă asupra modului în care siturile minerale ar putea contribui la UK BAP şi a oferit 
recomandări pentru a contribui la realizarea acestui plan. 
 
Un al doilea rezultat a fost site-ul web After Minerals (www.afterminerals.com), care permite 
utilizatorilor să vizualizeze oricare dintre cele 1 300 de situri active de extracţie minerală din Anglia şi 
să vizualizeze habitatele care pot fi create. Aceasta este o resursă importantă de sprijinire a creării 
unor habitate de înaltă calitate în cadrul siturilor minerale.  
 
Admiţând că nu este fezabil şi nici de dorit să se creeze habitate în cadrul siturilor minerale oriunde 
acest lucru este posibil la nivel fizic, modelul a stabilit situri prioritare în funcţie de proximitatea 
acestora de porţiuni existente ale aceluiaşi habitat. De exemplu, dacă un sit mineral era adecvat 
pentru crearea de ţinuturi depresionare de iarbă neagră şi era adiacent unei porţiuni existente de 
iarbă neagră depresionară, aceasta ar reprezenta cea mai mare prioritate pentru acest tip de habitat. 
 
 
Orientările existente ale CE privind articolul 6 din Directiva Habitate fac următoarea 
distincţie: 
 
- Măsurile de atenuare urmăresc reducerea la minimum sau chiar înlăturarea efectelor 

negative asupra sitului (a se vedea secţiunea 5.5). 
 
- Măsurile compensatorii urmăresc să ofere compensaţii pentru efectele asupra siturilor 

a căror integritate este afectată negativ de plan sau proiect în vederea menţinerii 
coerenţei globale a reţelei Natura 2000.  

 
Măsurile compensatorii în sensul articolului 6 alineatul (4) sunt avute în vedere numai 
după efectuarea unei evaluări corespunzătoare în care nu s-a stabilit că integritatea 
sitului nu va fi afectată negativ, când nu există soluţii alternative şi când există motive 
cruciale de interes public major. Măsurile compensatorii urmăresc să ofere compensaţii 
pentru efectele asupra habitatelor şi/sau speciilor afectate negativ de plan sau proiect, 
de exemplu o anumită porţiune a unui habitat este înlocuită de alta, de obicei nou creată, 
sau prin îmbunătăţirea uneia care există deja. 

 
În ceea ce priveşte posibilităţile ca reabilitarea să contribuie la măsurile de atenuare sau 
compensatorii în contextul articolului 6, se pot face următoarele consideraţii: 
 
- Operatorii minerali trebuie să analizeze rolul posibil al reabilitării în reducerea efectelor 

negative preconizate. Deşi este improbabil că reabilitarea va înlătura complet astfel de 
efecte, mai ales dacă acestea sunt o consecinţă a excavării fizice şi, prin urmare, a 
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pierderii caracteristicilor, ar fi posibilă reducerea importanţei acestora, de exemplu prin 
reabilitarea pe etape a părţilor epuizate ale zonelor de extracţie în etapa de desfăşurare 
a operaţiunilor. În astfel de cazuri, reabilitarea poate fi avută în vedere ca o contribuţie în 
vederea „atenuării” efectelor proiectului. 

 
- Reabilitarea se realizează de obicei nu numai după, ci şi în timpul exploatării în mod 

integrat, de exemplu întreaga zonă de extracţie poate cuprinde 10 ha, însă numai 2 ha 
sunt utilizate în orice moment dat, alături de reabilitarea continuă a zonelor epuizate. 
Totuşi, cât de substanţială este contribuţia acesteia la atenuarea efectelor depinde de 
habitatele şi speciile implicate. Habitatele agricole utilizate de diferite specii de păsări  
pot fi în multe cazuri restaurate cu suficientă certitudine într-o perioadă relativ scurtă de 
timp, mai ales atunci când solul iniţial este depozitat şi utilizat la reabilitare. În schimb, 
majoritatea tipurilor de habitat din anexa I la Directiva Habitate pot necesita de mult mai 
mult timp pentru a fi restaurate pe deplin. 

 
- În cazul în care rezultatele acţiunilor de reabilitare nu se obţin timp de mai mulţi ani (sau 

chiar decenii) de la începerea operaţiunilor de exploatare şi apariţia efectelor asupra 
sitului Natura 2000, nu ar fi posibil să se aibă în vedere reabilitarea ca o contribuţie la 
„atenuarea” efectelor proiectului, cel puţin în contextul unei evaluări corespunzătoare în 
temeiul articolului 6. 

 
- Evaluarea corespunzătoare va analiza dacă proiectul ar putea afecta negativ integritatea 

unui sit Natura 2000 şi va ţine cont de orice contribuţie pe care o poate aduce 
reabilitarea la măsurile globale de atenuare a efectelor. Acest lucru trebuie stabilit de la 
caz la caz, luând în considerare toate aspectele relevante, precum: obiectivele de 
conservare a sitului Natura 2000 care poate fi afectat de proiectul de extracţie, natura şi 
durata proiectului şi a efectelor negative preconizate, dimensiunea zonei de extracţie pe 
care se desfăşoară operaţiuni de fiecare dată, proiectarea şi stabilirea calendarului 
programului de reabilitare ca parte din gestionarea continuă a proiectului, etc..  

 
În ceea ce priveşte siturile Natura 2000, principalul criteriu pentru ca reabilitarea să 
îndeplinească cerinţele unei măsuri de atenuare a efectelor este ca, în orice moment, 
să se demonstreze că este menţinută integritatea sitului, şi anume coerenţa structurii 
şi funcţiei  ecologice în întreaga zonă (a se vedea capitolul 5). 

 
Criteriile de sprijin care trebuie îndeplinite atunci când se analizează dacă reabilitarea 
contribuie la menţinerea integrităţii sitului sunt următoarele:  
 
1. Măsura de reabilitare vizează habitatele şi/sau speciile afectate negativ (respectiv 

restaurarea aceluiaşi tip de habitat/specie). 
2. Măsura de reabilitare vizează zona afectată. 
3. Reabilitarea trebuie să aibă drept rezultat reducerea semnificativă a duratei, întinderii şi 

intensităţii efectelor negative. Această reducere trebuie să survină în scurt timp pe 
parcursul extracţiei. 

 
În temeiul articolului 6 alineatul (4), Comisia a sugerat că măsurile compensatorii trebuie 
implementate înainte de începerea proiectului (CE 2007b) astfel că, în general, reabilitarea 
nu poate fi considerată ca aducând o contribuţie la compensare, cel puţin nu pentru acelaşi 
proiect. 
 
Cu toate acestea, în circumstanţe deosebite, reabilitarea unui sit de exploatare (proiectul A) 
fără un efect negativ asupra unui sit Natura 2000 ar putea oferi măsuri de compensare 
corespunzătoare şi avansate pentru un alt proiect de extracţie (proiectul B) în cadrul unui sit 
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diferit unde efectele negative nu pot fi excluse şi care îndeplineşte condiţiile soluţiilor 
alternative şi ale testelor privind motivele cruciale de interes public major. 
 
Aceasta ar impune ca recrearea sau restaurarea tipurilor de habitat afectate de proiect sau 
recuperarea sau consolidarea populaţiilor speciilor să se realizeze cu succes înainte de 
apariţia efectelor negative ale proiectului. În plus, aceste măsuri trebuie să se desfăşoare 
într-un loc adecvat pentru a păstra coerenţa reţelei Natura 2000. 
 
 
7.1.2 Eficienţa reabilitării 
 
Potenţialul creării de habitate de mare valoare pentru biodiversitate prin intermediul 
reabilitării sitului este considerabil. Cu toate acestea, reintegrarea comunităţilor iniţiale de 
plante şi animale este de multe ori foarte greu de realizat, mai ales dacă situl a fost foarte 
degradat (ICMM, 2006). Fezabilitatea şi rata reuşitei creării şi restaurării habitatelor sau 
populaţiilor de specii cu o calitate echivalentă (în ceea ce priveşte proprietăţile ecologice şi 
serviciile ecosistemului) cu cele afectate trebuie atent analizate. 
 
Numeroase habitate de interes comunitar, în special habitate care s-au dezvoltat pe o 
perioadă de mii de ani, sunt dificil de restaurat şi necesită multe decenii sau chiar sute de 
ani pentru a atinge un nivel rezonabil de calitate ecologică. De asemenea, trebuie avut în 
vedere faptul că anumite tipuri de habitat şi/sau specii incluse în Directivele Habitate şi 
Păsări pot fi de neînlocuit în cadrul unui anumit sit şi în contextul reţelei Natura 2000. 
 
Există, desigur, numeroase exemple pozitive – precum lucrări în nisip inundat, argilă şi 
pietriş care au devenit situri importante pentru iernarea păsărilor sălbatice şi a speciilor 
acvatice. IENE depun eforturi semnificative pentru a realiza planuri de reabilitare care 
urmăresc restaurarea habitatelor şi comunităţilor iniţiale din zonele de extracţie. Printre 
tehnicile corespunzătoare se pot număra, de exemplu, reproducerea plantelor indigene şi 
endemice în crescătorii de plante, care necesită colectarea seminţelor la faţa locului şi 
replantare în zonă în condiţii ecologice adecvate (de exemplu sol, umiditate, expunere etc.). 
O recunoaştere tot mai mare a potenţialului exploataţiilor şi carierelor de a contribui la 
obiectivele privind biodiversitatea naţională şi locală a determinat reabilitarea unui număr 
mai ridicat de situri în vederea conservării naturii. 
 
Integrarea reabilitării cu lucrările continue de extracţie şi de construcţii din cadrul sitului de 
exploataţie este un factor cheie în ceea ce priveşte eficienţa. Se pot crea forme de relief 
corespunzătoare prin operaţiuni continue de extracţie şi depozitare, iar decopertarea solului 
poate fi sincronizată pentru ca solul să fie transferat direct la siturile din apropiere unde 
poate fi utilizat în procesul de reabilitare61. 
 
Unele planuri de reabilitare cuprind o evaluare a tehnicilor şi o analiză a fezabilităţii şi 
eficienţei acestora. Aceasta poate oferi informaţii utile pentru a înţelege mai bine perioada 
necesară pentru a obţine rezultatele preconizate şi procentul posibil de reuşită.  

                                                 
61 Williamson et al. 2003. 
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Evaluarea tehnicilor de reabilitare – câteva exemple 

La Dungeness, în Regatul Unit, se testează tehnici de recuperare a prundişului de coastă cu 
vegetaţie (un habitat rar şi fragil) într-o veche carieră de nisip şi pietriş (a se vedea anexa 2). 
Procesele naturale de dezvoltare a prundişului cu vegetaţie sunt foarte lente. Testele cuprind 
plantarea de grozamă, un colonizator timpuriu al prundişului, care produce resturi ce contribuie la 
crearea altor specii, inclusiv lichenii. După 4 ani, rata de supravieţuire era de 6%, iar unele plante sunt 
destul de substanţiale. Comunităţile de licheni au început să se formeze printre plantele deja stabilite. 

Evaluarea tehnicilor de reabilitare a carierelor de gips s-a desfăşurat, de asemenea, în sud-estul 
Spaniei (Mota et al. 2004), indicând că programele de reabilitare a carierelor de gips pot reprezenta o 
oportunitate de a recupera atât populaţiile de specii strict endemice, cât şi cele de specii foarte rare. 
Plantele gipsofile tind să îşi recupereze fostele populaţii într-un proces de succesiune, care 
evidenţiază rezistenţa extraordinară a acestor habitate, atunci când solurile de gips sunt conservate 
corespunzător. Cu toate acestea, tehnica des folosită a acoperirii carierei cu sol de suprafaţă la 
terminarea exploatării pare să promoveze comunităţi vegetale foarte diferite de cele gipsicole iniţiale. 
Din cauza profilului ecologic deosebit, comunităţile de gips ar trebui restaurate cu specii şi proceduri 
special adaptate, evitând „îngroparea” gipsului sub straturi de sol cu o compoziţie edafică foarte 
diferită. 
 
Planurile de reabilitare trebuie să ţină cont de perioada îndelungată necesară pentru a 
obţine restaurarea reuşită a habitatelor şi comunităţilor naturale. De exemplu, s-a convenit 
asupra unui plan de restaurare pe 40 de ani între RSPB şi Westminster Dredging PLC, care 
urmăreşte crearea unui complex de lagune saline de adâncimi mixte şi iazuri sălcii, în Cliffe 
Pools şi zona situată pe malul sudic al estuarului Tamisei (Regatul Unit), de unde până în 
1972 s-a extras argilă pentru industria cimentului, proces în urma căruia au rezultat puţuri de 
exploatare care s-au revărsat şi au format iazuri. Începând cu anii ’60, situl a fost utilizat de  
Westminster Dredging Ltd pentru eliminarea autorizată a depozitelor de dragare ale râului 
prin rambleierea iazurilor (a se vedea anexa 2). 
 
Un alt aspect important în afară de perioada necesară pentru a obţine rezultatele este 
procentul de reuşită. Lockwood şi Pimm (1999) au examinat 87 de proiecte de restaurare ale 
ecosistemelor acvatice, care împărtăşeau 3 criterii: (a) scopuri clare; (b) scopuri care 
urmăresc restaurarea unei părţi a unui fost ecosistem; (c) ecosisteme supuse gestionării 
iniţiale. Perioada necesară pentru a obţine rezultatele preconizate a fost între 1 şi 53 de ani, 
cu o medie de 6 ani şi cu un procent de reuşită care variază, cu doar câteva scopuri atinse 
până în momentul când gestionarea a luat sfârşit. 
 
 
7.1.3 Avantaje suplimentare pentru biodiversitate 
 
În cazul în care evaluarea corespunzătoare a stabilit că nu se preconizează niciun efect 
negativ asupra integrităţii unui sit Natura 2000 din partea unui proiect de extracţie, 
reabilitarea zonei de extracţie oferă o bună ocazie de a contribui la ameliorarea stării de 
conservare a anumitor habitate şi specii protejate în temeiul legislaţiei UE în domeniul naturii 
şi de a îmbunătăţi conectivitatea pentru habitatele şi speciile din cadrul sitului sau între situl 
respectiv şi alte situri Natura 2000.  
 
Multe specii de mare importanţă pentru conservare în UE prezintă un risc ca urmare a 
fragmentării actuale şi continue a habitatului. Conectivitatea ecologică este necesară pentru 
a permite activităţi de căutare a hranei, migraţii, schimburi genetice prin intermediul 
polenizării şi dispersării. 
 
Utilizarea intensivă a mediului rural al UE a condus la pierderea treptată a habitatelor semi-
naturale. Porţiunile rămase au devenit tot mai izolate şi fragmentate. Reabilitarea 
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exploataţiilor şi carierelor oferă posibilitatea de a soluţiona o parte din această pierdere prin 
crearea de noi habitate, extinderea porţiunilor existente şi restabilirea legăturilor dintre 
habitate, relaţionând porţiunile restante pentru a forma reţele ecologice durabile.  
 
Restaurarea sau crearea de habitate care restabilesc conectivitatea funcţională poate oferi 
avantaje considerabile pentru conservare, cu condiţia ca tipurile şi calitatea acestora să fie 
corespunzătoare (de exemplu suficient de largi) şi să fie situate în locaţii corespunzătoare 
(Kettunen et al. 2007). Deşi, astfel cum s-a subliniat mai sus, restaurarea habitatelor de 
interes comunitar pe deplin funcţionale este de obicei foarte dificilă şi lentă – crearea de 
habitate care pot facilita deplasări între porţiunile de habitat (de exemplu prin furnizarea unui 
înveliş suficient) sau de habitate tampon este de obicei fezabilă (Eftec, raport pentru CE, 
nepublicat). 
 
Acest lucru subliniază importanţa a ceea ce industria numeşte de obicei „planificarea 
integrată a închiderii”. Până acum, majoritatea încercărilor au contribuit numai la 
conservarea biodiversităţii la finalizarea extracţiei – prin intermediul reabilitării terenului 
perturbat pe parcursul desfăşurării lucrărilor şi abandonat de mult timp. În fapt, pentru a 
asigura gestionarea reuşită a valorii biodiversităţii in interiorul şi în exteriorul siturilor de 
extracţie, este necesară gestionarea activă şi adaptabilă pe parcursul ciclului de viaţă a 
exploataţiei sau carierei – de la explorarea iniţială până la închidere şi post-tratare62. 
 
 
7.2.  Compensarea biodiversităţii 
 
Industriile extractive neenergetice aplică de obicei în mod voluntar o ierarhie a măsurilor de 
atenuare în privinţa biodiversităţii, în care compensaţiile sunt considerate ultima soluţie 
pentru a rezolva efectele reziduale de neevitat.  
 
În general, compensaţiile sunt activităţi de conservare care se desfăşoară în afara zonei 
afectate pentru a soluţiona efectele negative care nu pot fi evitate, în afară de orice măsuri 
de atenuare sau reabilitare care pot fi luate în cadrul sitului respectiv (ten Kate et al. 2004). 
Unii iniţiatori deţin parcele mari de teren şi, în anumite circumstanţe, compensarea 
biodiversităţii se desfăşoară pe un teren care altminteri nu ar fi gestionat pentru conservare, 
ca modalitate de a compensa pentru activitatea de dezvoltare într-o altă parte a parcelei (Rio 
Tinto/Institutul EarthWatch, 2006). 
 
Printre compensaţiile adoptate de IENE se pot număra crearea habitatului, restaurarea sau 
consolidarea. În unele cazuri se poate realiza translocarea speciilor sau a comunităţilor de 
plante. Printre compensaţii se pot număra şi achiziţionarea unei zone cu un habitat 
echivalent pentru protecţie pe termen lung (Rio Tinto/Institutul Earthwatch 2006, ICMM 
2006).  

                                                 
62 ″Planning for Integrated Mine Closure: Toolkit″ („Planificarea închiderii integrate a exploata�iilor: 
Set de instrumente”) (2008), de către Consiliul Interna�ional privind exploatarea metalelor este o 
sursă utilă de informa�ii suplimentare privind modul în care planificarea închiderii integrate poate să 
ajute la reabilitarea siturilor de exploatare în scopul conservării biodiversită�ii. 
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Care sunt compensaţiile biodiversităţii?  
 
- Compensaţiile biodiversităţii sunt uneori rezultate măsurabile definite ale conservării care provin din 
acţiuni concepute să ofere compensaţii pentru efecte negative restante semnificative asupra 
biodiversităţii care survin din iniţierea proiectului după adoptarea măsurilor corespunzătoare de 
prevenire şi atenuare. Scopul compensaţiilor biodiversităţii este de a nu obţine nicio pierdere netă şi, 
preferabil, de a obţine un câştig net de biodiversitate pe teren în ceea ce priveşte componenţa 
speciilor, structura habitatului, funcţia ecosistemului şi utilizarea şi valorile culturale ale populaţiei 
asociate cu biodiversitatea (BBOP 2009). 
 
În ceea ce priveşte reabilitarea, întrebarea cheie este cum pot fi avute în vedere 
compensaţiile în raport cu dispoziţiile articolului 6 alineatele (3) şi (4) din Directiva Habitate, 
şi anume dacă aceste compensaţii ar trebui considerate măsuri de atenuare sau 
compensatorii. 
 
Ţinând cont de definiţia măsurilor de atenuare şi compensatorii din orientarea existentă a CE 
(a se vedea 7.1) şi definiţiile menţionate anterior ale „compensării biodiversităţii” ca măsuri 
care se referă la efectele negative restante după epuizarea măsurilor de atenuare, nu ar 
părea posibilă considerarea compensaţiilor drept măsuri de atenuare în sensul Directivei 
Habitate. Totuşi, acestea ar putea oferi unele ocazii de a acorda compensaţii în sensul 
articolului 6 alineatul (4) din Directiva Habitate, atunci când sunt îndeplinite toate cerinţele 
prevăzute la articolul respectiv (şi anume motivele cruciale de interes public major şi lipsa 
alternativelor, a se vedea capitolul 6). Totuşi, acesta este un aspect important care necesită 
investigaţii suplimentare (a se vedea capitolul 9). 
 
Compensaţiile biodiversităţii reprezintă, de asemenea, un concept tipic pentru practica IENE 
care se situează dincolo de obligaţiile care decurg din Directiva Habitate. IENE deţin de 
obicei zone întinse de teren şi au perspective economice extinse în regiunile în care îşi 
desfăşoară activitatea şi pot dori să compenseze pentru efectele nesemnificative pentru a 
evita o acumulare posibilă a unei serii de efecte nesemnificative care pot conduce la un 
efect semnificativ. Acest lucru poate oferi mai mult spaţiu de manevră pentru proiectele 
viitoare din aceeaşi regiune.  
 
IENE poate realiza în mod voluntar acţiuni de ameliorare a stării de conservare a speciilor 
sau tipurilor de habitat relevante. Compensaţiile biodiversităţii pot oferi ocazii de a consolida 
habitatele şi populaţiile speciilor din UE, multe dintre acestea aflându-se într-un stadiu de 
conservare necorespunzător. De asemenea, există un potenţial considerabil de a elimina 
fragmentarea habitatelor şi de a îmbunătăţi conectivitatea funcţională prin restaurarea 
habitatelor în locaţii corespunzătoare, după cum s-a menţionat deja în secţiunea anterioară 
privind reabilitarea. 
 
Numeroase state membre ale UE au elaborat planuri de acţiune pentru biodiversitate care 
cuprind ţinte de restaurare a habitatelor (de exemplu UKBAP63). De asemenea, pot fi 
utilizate instrumente de selectare a siturilor pentru a orienta amplasarea compensaţiilor 
(Keisecker et al. 2009). 

                                                 
63 http://www.ukbap.org.uk/ 
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8.   ACTIVITĂŢILE EXTRACTIVE ŞI NATURA 2000 ÎN 
ZONELE MARINE   

 
 
 
 
 
 

 

- Dispoziţiile Directivei Habitate se aplică siturilor desemnate atât în zonele terestre, cât şi 
în cele marine, însă reţeaua Natura 2000 încă nu este instituită pe deplin în mediul 
marin. 

- Activităţile extractive în zonele marine, în special extracţia de agregate, devin tot mai 
importante. Planurile şi proiectele care vizează activităţile extractive în mediul marin ar fi, 
de asemenea, supuse unei evaluări corespunzătoare în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3) din Directiva Habitate dacă ar putea avea efecte semnificative asupra 
siturilor Natura 2000. 

- Planificarea spaţială maritimă este considerată un instrument cheie pentru a optimiza 
utilizarea spaţiului marin astfel încât să aducă avantaje dezvoltării economice şi mediului 
marin. Adoptarea unei abordări de împărţire pe zone poate oferi opţiunea de a introduce 
extracţia agregatelor marine în mod strategic într-un mediu existent cu multiple utilizări. 

- Comparativ cu mediul terestru, lipsa informaţiilor detaliate privind biodiversitatea în 
mediul marin poate pune unele probleme. În unele cazuri, se pot adopta anumite măsuri 
de bună practică pentru a permite recuperarea habitatelor afectate şi a asociaţiilor de 
bentos.  

 
 
Activităţile umane în siturile marine din reţeaua Natura 2000 sunt reglementate de aceleaşi 
dispoziţii ale Directivei Habitate ca şi în cazul zonelor terestre. Prin urmare, planurile şi 
proiectele din mediul marin vor fi examinate în conformitate cu dispoziţiile articolului 6 
alineatele (3) şi (4) în cazul în care pot exista efecte potenţiale asupra siturilor Natura 2000 
marine sau costiere.  
 
Principiile subliniate în capitolele anterioare ale prezentului document se aplică în aceeaşi 
măsură activităţilor extractive neenergetice din siturile marine. Cu toate acestea, admiţând 
că trăsăturile, punctele sensibile şi tipurile de impact sunt diferite într-o anumită măsură de 
cele din mediul terestru, această secţiune va analiza unele aspecte specifice care vizează 
activităţile în mediul marin. 
 
Activităţile extractive din zonele marine, în special extracţia de agregate, devin tot mai 
importante. Agregatele marine sunt importante ca rezerve regionale64 şi în multe ţări nisipul 
şi pietrişul dragate de pe fundul mării pot înlocui materialele extrase din surse terestre. 
Cantitatea de nisip utilizată pentru protecţia zonelor de coastă şi reaprovizionarea plajelor a 
crescut semnificativ în ultimul timp. Pentru reaprovizionarea plajelor, materialele marine sunt 
considerate în general cele mai adecvate din punct de vedere economic, tehnic şi ecologic 

                                                 
64 De exemplu, în Londra și sud‐estul Angliei, o treime din necesarul de agregate primare este acoperită din 
sursele marine (10Mt), iar în sudul Ţării Galilor 90% din necesarul de agregate naturale fine (nisip) provine din 
surse marine. 



 82 Orientări ale CE privind desfășurarea de noi activităţi extractive neenergetice în conformitate cu cerinţele Natura 2000

(ICES 2003, Sutton şi Boyd 2009). În această privinţă, peste 40% din cantitatea totală de 
agregate extrase în principal în Marea Nordului în 2002 a fost utilizată la reaprovizionarea 
plajelor (Birklund şi Wijsman 2005). În plus, extracţia de nisip şi pietriş poate juca un rol 
semnificativ în construirea unor structuri de apărare costieră împotriva creşterii nivelului 
mării ca urmare a schimbărilor climatice, mai ales în zone joase de coastă în care astfel de 
măsuri de adaptare pot fi o chestiune de siguranţă naţională. Extracţia întreprinsă în astfel 
de scopuri poate cuprinde zone mari şi, prin urmare, trebuie inclusă în toate planurile 
spaţiale maritime naţionale, precum şi transfrontaliere. 
 
Resursele de materiale marine de pe fundul mării care respectă standardele de calitate 
relevante nu sunt foarte răspândite. Factorii economici, constrângerile tehnice şi prezenţa 
resurselor adecvate de nisip şi pietriş sunt elemente cheie pentru selectarea zonelor 
potenţiale de dragare. Distanţa de la zona autorizată până la punctul de debarcare şi 
comercializare este esenţială pentru stabilirea viabilităţii comerciale şi a competitivităţii 
agregatelor marine. Adâncimea apei este, de asemenea, fundamentală, dragele funcţionând 
la o adâncime maximă de 60 de metri, însă cea mai mare parte a extracţiei are loc la 20-35 
de metri (PDE 2001). 
 
Nisipul şi pietrişul reprezintă cea mai mare parte a mineralelor dragate din mare, însă există 
şi alte minerale care pot fi dragate de pe fundul mării, de exemplu scoici şi minerale 
metalifere. 
 
În plus, având în vedere faptul că fundul mării care conţine nisip şi pietriş oferă, de 
asemenea, habitate de depunere a icrelor pentru numeroase specii de peşti dintre care unii 
fac obiectul pescuitului comercial, politica comună a UE în domeniul pescuitului reprezintă, 
de asemenea, un instrument politic cheie. 
 

Natura 2000 în mediul marin 

În timp ce reţeaua Natura 2000 este, în ansamblu, bine dezvoltată în zonele continentale şi costiere, 
identificarea siturilor Natura 2000 pentru mediul marin din larg nu a fost încă finalizată. Necesitatea de 
a aplica pe deplin Directivele Habitate şi Păsări mediului marin din larg al Uniunii Europene, mai ales 
în ceea ce priveşte crearea reţelei Natura 2000, reprezintă o provocare cheie pentru politica UE 
privind biodiversitatea în următorii ani. 

Un grup de lucru marin, creat de Comisia pentru habitate, a elaborat orientări specifice pentru 
stabilirea reţelei Natura 2000 şi aplicarea Directivelor Habitate şi Păsări în mediul marin65, în special 
apele din larg în care se aplică aceste directive (CE 2007d, a se vedea şi hotărârea CEJ în cauza C-
6/04, Comisia/Regatul Unit, punctul 114 et seq).  

Comisia Europeană a elaborat definiţii ale tipurilor de habitate marine ca o actualizare a Manual de 
interpretare a habitatelor din Uniunea Europeană („Interpretation Manual of habitats of the European 
Union”), precum şi liste ale tipurilor de habitate şi specii marine existente pentru diferite state 
membre. 
 
În Directiva Habitate (92/43/CEE) se enumeră numai şapte tipuri de habitate marine (anexa 
I) şi 22 de specii marine (anexa II) de interes comunitar. Două habitate din mediul marin din 
anexa I, „bancuri de nisip uşor acoperite de apă de mare în permanenţă” (CE-Cod 1110) şi 
„recife” (CE-Cod 1170) au prezentat, în trecut, o suprapunere spaţială cu zone de interes 
pentru extracţia de nisip şi pietriş marin. Prin urmare, în special aceste două habitate au 
potenţialul de conflict între interese economice şi ecologice. Însă nu trebuie uitat că 
selectarea siturilor Natura 2000 trebuie să respecte criterii ştiinţifice (a se vedea cauza C-
371/98).  
 
                                                 
65 CE 2007d.  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm 
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Se poate susţine, de asemenea, că unele dintre habitatele terestre cu dune enumerate în 
anexa I la Directiva Habitate depind de depozitele de nisip marin pentru menţinerea stadiului 
de conservare corespunzător, în special zone cu falii de ascensiune precum Marea Baltică; 
în această privinţă, obţinerea coerenţei între amenajarea spaţială terestră şi maritimă 
constituie unul dintre cele 10 principii cheie ale amenajării spaţiului maritim (a se vedea 8.1). 
De asemenea, mamiferele marine pot fi afectate de extracţia subacvatică referitor la, de 
exemplu, pierderea habitatelor, perturbări, distanţare, probleme de reproducere. 
 
În ceea ce priveşte speciile de păsări marine, coloniile importante de reproducere ale  
păsărilor marine şi zonele de coastă, de iernare sau de odihnă ale păsărilor de apă în 
procesul de migraţie sunt deja arii de protecţie specială (APS) sau vor fi desemnate astfel în 
viitorul apropiat. Habitatele bentonice şi pelagice, în zone apropiate şi îndepărtate de coastă, 
sunt utilizate de unele păsări din anexa I şi de păsări migratoare în mai multe scopuri, 
inclusiv alimentare, odihnă şi schimbarea penelor. Orientările pentru instituirea reţelei Natura 
2000 în mediul marin (CE 2007d) cuprind o listă cu speciile prezente în apele marine 
europene pentru care trebuie avute în vedere ariile de protecţie specială. 
 
 
8.1. Amenajarea spaţiului maritim 
 
Cadrele de amenajare existente se axează în special pe mediul terestru. Trebuie abordate 
provocările care rezultă din utilizarea tot mai competitivă a mării pentru activităţi de transport 
maritim, pescuit, acvacultură, activităţi de agrement, producţia de energie în larg şi alte 
forme de exploatare a fundului mării. Prin urmare, amenajarea spaţiului maritim poate fi un 
instrument fundamental pentru dezvoltarea durabilă a zonelor marine şi a regiunilor de 
coastă, precum şi pentru restaurarea mărilor din Europa la un nivel de sănătate ecologică 
(CE 2007e).  
 
Amenajarea spaţiului maritim oferă un mecanism de implicare a părţilor interesate care este 
deosebit de important deoarece în mediul marin organizaţii multiple deţin competenţe în 
planificarea şi gestionarea activităţilor (WWF/Wildlife Trusts 2004; Ehler şi Douvere 2009).  
 
În 2008, Comisia Europeană a lansat o comunicare privind amenajarea spaţiului maritim 
(ASP) care se axează pe atingerea unor principii comune în UE [COM(2008) 791 final]66. 
Amenajarea spaţiului maritim este considerată un instrument cheie pentru politica maritimă 
integrată în UE. Aceasta ajută autorităţile publice şi părţile interesate să îşi coordoneze 
acţiunile şi optimizează utilizarea spaţiului maritim pentru a aduce avantaje dezvoltării 
economice şi mediului marin. Comunicarea urmăreşte facilitarea elaborării de MSP de 
statele membre şi încurajează implementarea acesteia la nivel naţional şi la nivelul UE. 
Prevede principiile cheie pentru amenajarea spaţiului maritim şi încearcă, prin dezbateri, să 
încurajeze elaborarea unei abordări comune a statelor membre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
66 „Foaie de parcurs privind amenajarea spaţiului maritim – Realizarea principiilor comune în UE” 
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html 
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Exemplu de amenajare a spaţiului: politica IENE pentru extracţia de nisip în Ţările de Jos  
 
Planul naţional olandez privind apa67 oferă 
un cadru global pentru o politică viitoare 
integrată privind apa în Ţările de Jos, 
inclusiv politica de extracţie a nisipului. 
Acesta conţine o proiectare pe termen lung 
pentru utilizarea Mării Nordului, în care 
întreaga zonă ecologică bogată de coastă 
până la adâncimea izobatică* stabilită la 20 
m este protejată de exploatare, în timp ce 
extracţia nisipului are prioritate asupra altor 
utilizări din zonă între adâncimea izobatică 
fixată la 20 de metri şi graniţa de 12 de 
mile.  
 
Pentru a limita efectele posibile ale 
extracţiilor de nisip asupra bentosului şi 
pescuitului şi pentru a asigura cât mai mult 
prezenţa nisipului în zona de 12 mile, se 
propun extracţii de nisip în adâncime în loc 
de adâncimea de 2 metri care este utilizată 
în prezent. Pentru zonele Natura 2000 se 
au în vedere măsuri speciale de protecţie. 
* Adâncimea izobatică fixată este o simplificare a liniei 
reale a adâncimii izobatice. 

Harta amenajării spaţiului în EEZ olandez pentru 
extracţia de nisip  
Natura 2000 şi alte zone naturale valoroase sunt 
indicate cu verde; zonele de extracţie a nisipului 
pentru aprovizionarea plajelor şi faliile de ascensiune 
sunt prezentate cu portocaliu. 

 
 
Adoptarea unei abordări de împărţire pe zone poate oferi opţiunea de a introduce extracţia 
agregatelor marine în mod strategic într-un mediu existent cu multiple utilizări. Oferirea de 
date bine întemeiate, robuste din punct de vedere ştiinţific privind variabilele şi interacţiunile 
relevante permite ca posibilele interacţiuni nefavorabile cu sistemul Natura 2000 să fie avute 
în vedere înainte de primirea solicitării pentru anumite activităţi într-o zonă specifică. 
Utilizând un proces de împărţire pe zone, devine posibilă identificarea, în mod obiectiv şi 
transparent, a zonelor în care dragarea agregatelor marine poate fi mai corespunzătoare 
sau acceptabilă.  
 
Abordarea este avantajoasă la nivel reciproc, atât pentru organismul de reglementare – în 
ceea ce priveşte orientarea în procesul decizional, cât şi pentru iniţiatorul proiectului – 
reducând incertitudinea privind viitoarea planificare a investiţiei (Sutton et al. 2008). Reuşita 
acestei abordări depinde în mare măsură de amploarea şi fermitatea datelor de bază din 
mediul marin privind o gamă largă de parametri, mai ales locaţia, distribuţia şi întinderea 
habitatelor şi speciilor marine. Abordarea bazată pe împărţirea pe zone trebuie să ţină cont, 
de asemenea, de importanţa securităţii rezervei de materii prime pe termen lung. În 
ansamblu, o abordare pe termen lung privind împărţirea pe zone poate asigura certitudinea 
pe care o preferă industria de dragare şi pe care o solicită protecţia mediului. 
 
În cazul efectelor semnificative potenţiale asupra siturilor Natura 2000, planurile vor fi 
supuse unei evaluări corespunzătoare în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 
Habitate. 

                                                 
67 http://www.verkeerenwaterstaat.nl/english/topics/water/water_and_the_future/national_water_plan/ 
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8.2. Efectele extracţiei asupra siturilor naturale marine  
 
Efectele extracţiei de agregate marine sunt corelate cu regimul hidrologic predominant, 
condiţiile privind sedimentele în cadrul sitului şi efectele înlăturării sedimentelor de pe fundul 
mării, sau un rezultat al revenirii sedimentelor pe fundul mării prin intermediul efluenţilor 
(Newell & Garner, 2007). Efluenţii generaţi de operaţiunile de dragare se pot extinde pe o 
distanţă considerabilă, dincolo de zona lucrărilor (MIRO 2004; John et al. 2000). Prin 
urmare, unele extracţii din afara siturilor marine Natura 2000 pot avea efecte indirecte 
asupra acestora. Pentru a oferi consultanţă privind extragerea agregatelor de pe fundul 
mării, Regatul Unit a publicat o orientare privind extracţia de minerale marine pentru acest 
domeniu (DCLG 2002). 
 
Efectul cel mai semnificativ al dragării constă în scăderea nivelurilor fundului mării şi 
înlăturarea sedimentelor de pe fundul mării, care produce o modificare temporală a 
topografiei fundului mării, a componenţei şi structurii sedimentelor. În plus, înlăturarea 
substratului conduce la diminuarea şi eventual chiar la distrugerea biocenozei bentonice 
(MIRO 2004).  
 

 
 
Cu toate acestea, este necesară stabilirea unei distincţii între dragarea staţionară şi 
dragarea cu remorcă: dragarea cu ancoră este mai puţin utilizată în UE (UEPG pers. 
comm.), iar dragarea cu remorcă are, în general, un impact mai scăzut asupra macrofaunei 
din cadrul sitului dragat (Newell et al. 2003). Modificările morfologiei fundului mării, ale 
naturii sedimentelor de suprafaţă şi efectele asupra macrofaunei aferente sunt mai profunde 
şi mai durabile în cazul în care operaţiunile de extracţie sunt mai intense sau atunci când 
siturile de extracţie sunt amplasate în medii stabile. 
 
Cercetările recent efectuate în Regatul Unit în cadrul Fondului de durabilitate din taxa pe 
agregate (ALSF)68 au analizat efectele dragării asupra organismelor care trăiesc pe fundul 
mării (organisme bentonice) pe traiectoria capului dragei. Studiile au consemnat pierderi de 
30-80% din diversitatea speciilor, densitatea populaţiei şi biomasa nevertebratelor bentonice 

                                                 
68 Fondul de durabilitate din taxa pe agregate (ALSF) a fost lansat în 2002 dintr‐un procent din venitul generat 
de producţia de agregate. ALSF finanţează cercetări care urmăresc reducerea la minimum a efectelor 
producţiei de agregate. ALSF marin este administrat de cinci parteneri de livrare, și anume: Centrul pentru 
mediu, Știinţa pisciculturii și acvaculturii (CEFAS), Comunităţi și administraţie locală (CLG) administrat prin 
Organizaţia de cercetare a industriei minerale (MIRO), Natural England și English Heritage.  A se vedea: 
http://www.alsf‐mepf.org.uk/downloads.aspx 
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în zonele dragate, importanţa pierderii depinzând de intensitatea dragării în zonă în 
ansamblu.  
 
Aceste pierderi nu se limitează strict la zona dragată. Atunci când mari cantităţi de nisip sunt 
returnate pe fundul mării în urma examinării, există probe ale unei „amprente” asupra 
componenţei speciilor care coincide aproximativ cu zona de furnir subţire din nisip depozitat 
şi ulterior transportat pe axa curenţilor în cadrul sitului dragat (MALSF 2007).  
 
Pe de altă parte, studiile de cercetare au arătat că noţiunea de „recuperare” a comunităţilor 
biologice în urma etapei iniţiale de colonizare nu este uşor de definit pentru comunităţile 
complexe a căror componenţă poate varia în timp, chiar în zone care rămân neperturbate 
(Kenny et al., 1998, van Dalfsen et al., 1999 şi Boyed et al 2005)69. 
  
Un studiu efectuat în apele atlantice din nordul Franţei a arătat că zona de depunere era mai 
perturbată la nivel biologic decât cea dragată. Aceste rezultate arată că impactul indirect al 
nisipurilor care se depozitează în apropierea sitului de extracţie asupra faunei 
macrobentonice poate fi la fel de semnificativ ca efectele directe (Desprez 2000). În funcţie 
de dimensiunea particulelor, un efluent de aluviuni poate cauza reducerea producţiei de 
fitoplancton şi modificarea perioadei de înflorire.  
 
Conform studiului respectiv, care a presupus o monitorizare pe 10 ani, peştii în general ar fi 
mai puţin afectaţi de activităţile de dragare decât resursele de crustacee deoarece se pot 
sustrage din zona perturbată. Cu toate acestea, anumite specii pot fi deosebit de vulnerabile 
dacă activităţile de extracţie a agregatelor coincid cu zonele în care se reproduc sau îşi 
depun icrele. Riscul principal al depunerii sedimentelor de efluenţi este sufocarea icrelor în 
locurile de reproducere, precum cele ale heringilor şi ţiparilor.  
 
Afectarea bentosului care se hrăneşte prin filtrare precum midiile reprezintă un alt impact 
potenţial. De asemenea, numeroase specii demersale de peşte pot fi afectate de înlăturarea 
bentosului care oferă o sursă importantă de hrană. Cu toate acestea, animalele bentonice 
vor coloniza zona şi pot servi drept resursă pentru speciile demersale de peşte, dacă 
organismele dominante sunt acceptabile ca hrană (Desprez 2000). Aceste efecte trebuie 
avute în vedere în perioade şi spaţii relevante. 
 
Consecinţele deteriorării comunităţilor bentonice trebuie, de asemenea, avute în vedere în 
raport cu lanţurile alimentare. Pentru păsările marine care se hrănesc cu bivalve care trăiesc 
în straturile superioare ale sedimentului, resursele sunt înlăturate, iar caracterul 
corespunzător al zonelor de hrană poate fi afectat. Se pot anticipa de asemenea efecte 
pentru ţipari, în special dacă se modifică dimensiunea preferată a granulei de sediment. 
Ţiparii sunt un factor cheie în reţelele alimentare marine şi sunt de o importanţă deosebită 
pentru păsările marine (de exemplu fundacul cu guşă roşie, chira de mare) şi pentru 
mamiferele marine (de exemplu marsuinul; Santos şi Pierce, 2003). 
 
De asemenea, zgomotul introdus în mare prin activităţile de extracţie poate afecta 
mamiferele marine precum marsuinii şi focile. Traficul navelor poate perturba păsările cu un 
comportament puternic de evadare/evitare şi/sau distanţe mari de rambleiaj hidraulic 
(Camphuysen et al. 1999; Garthe & Hüppop 2004). Potenţialul de perturbare există în 
special în perioada de năpârlire când păsările nu pot zbura. 
 
                                                 
69 Studiile comparative ale siturilor dragate experimental și ale siturilor nedragate în largul coastei de est a 
Angliei au arătat că ambele situri erau similare la 3 ani după finalizarea dragării, însă nu erau similare 
componenţei comunitare din anul precedent (Kenny et al., 1998). Totuși, rezultatele pot să difere în cadrul 
altor situri. 
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Cu toate acestea, în anumite circumstanţe schimbările ecologice care survin în urma 
extracţiei pot să nu fie negative. Reciful biogenic Sabellaria spinulosa (anexa I la Directiva 
habitate), adiacent faţă de zonele existente autorizate de producţie (de exemplu în interiorul 
şi în apropierea Hastings Bank, Regatul Unit), este un exemplu de efecte pozitive, în sensul 
că se consideră că are avantaje din nisipul suplimentar care este mobilizat de procesul de 
dragare (Newell şi Garner 2007). De asemenea, modificările topografiei fundului mării pot 
genera micro-habitate care pot deveni mai biodiverse, de exemplu recife de Modiolus 
modiolus stabilite pe fundul vechilor depresiuni statice de dragare în Canalul Mânecii.  
 
Cu toate acestea, înţelegerea actuală a efectelor dragării asupra resurselor biologice de 
importanţă pentru conservare este încă oarecum limitată. În timp ce nivelul de încredere al 
cunoştinţelor actuale privind efectele asupra comunităţilor bentonice din zonele dragate este 
ridicat, acesta rămâne în continuare destul de scăzut în ceea ce priveşte efectele asupra 
comunităţilor biologice din afara limitelor zonelor de dragare (MALSF 2007). În context 
european, se desfăşoară în prezent o serie de iniţiative şi studii privind efectele activităţilor 
extractive neenergetice asupra mediului marin70.  
 
 
8.3 Evaluarea corespunzătoare 
 
Planurile şi proiectele care pot avea un efect semnificativ asupra siturilor Natura 2000 vor 
trebui examinate în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva Habitate. În cadrul 
unui sit Natura 2000 şi/sau în zona învecinată care ar putea fi afectată de lucrările de 
dragare (atât timp cât ar putea afecta situl Natura 2000), evaluarea corespunzătoare trebuie 
să ia în considerare efectele potenţiale asupra intereselor de calificare ale sitului. O activitate 
de extracţie poate avea loc în cadrul (sau în apropierea) unui sit marin Natura 2000 atât timp 
cât nu afectează negativ integritatea sitului în cauză în conformitate cu articolul 6 alineatul 
(3) din Directiva Habitate. 
 
Siturile marine Natura 2000 care sunt propuse de statele membre, dar pentru care 
desemnarea nu este complet finalizată pot fi de asemenea fi afectate de activităţile industriei 
agregatelor marine (Bellew şi Drables 2004). În ceea ce priveşte siturile care urmează să fie 
desemnate în temeiul Directivei Habitate, „măsurile de protecţie prevăzute la articolul 6 
alineatele (2), (3) şi (4) din directivă sunt necesare numai în ceea ce priveşte siturile care se 
află pe lista siturilor selectate drept situri de importanţă comunitară adoptată de Comisie. 
Prin urmare, aceste măsuri nu se aplică siturilor incluse în listele naţionale transmise 
Comisiei, dar care încă nu au fost adoptate de Comisie (cauza C-117/03”).   
 
Cu toate acestea, „statele membre trebuie, în ceea ce priveşte siturile identificate în vederea 
includerii pe lista comunitară, să ia măsuri de protecţie corespunzătoare pentru a păstra 
caracteristicile ecologice ale siturilor respective” (a se vedea cauza C-244/05 punctele 44, 
46). 
 
În ceea ce priveşte siturile Natura 2000 desemnate în temeiul Directivei Păsări (arii de 
protecţie specială - APS), articolul 6 alineatele (2) - (4) din Directiva Habitate se aplică, în 
conformitate cu articolul 7 din directivă, zonelor respective. Cu toate acestea, pentru zonele 
care nu au fost catalogate drept APS, dar ar fi trebuit catalogate astfel, statele membre iau 
măsuri corespunzătoare pentru a evita poluarea sau deteriorarea habitatelor sau orice 

                                                 
70 A se vedea, de exemplu: Grupul de lucru ICES privind efectele extracţiei sedimentelor marine și orientările 
acestora  pentru gestionarea extracţiei sedimentelor marine 
(http://www.ices.dk/reports/MHC/2003/WGEXT03.pdf); și Reţeaua agregatelor marine 
(http://www.maggnet.info/show.php 
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perturbări care afectează păsările, atât timp cât acestea ar fi semnificative (cauza C-374/98 
punctele 44, 45, 47). 
 
Evaluarea efectelor potenţiale directe şi indirecte, individuale şi cumulate ale extracţiei 
marine asupra siturilor Natura 2000 în mediul marin şi eventual în zonele de coastă ar trebui 
să aibă în vedere durata probabilă a fiecărui impact asupra fiecărui habitat şi specie 
protejată. De exemplu, efectele potenţiale ale extracţiei de agregate pe o arie de situri cu 
habitate din anexa I şi specii din anexa II au fost identificate într-un proiect finanţat de 
programul LIFE în Regatul Unit71 (a se vedea tabelul 5 de mai jos). 
 
Tabelul 5. Unele efecte potenţiale ale extracţiei de agregate marine asupra habitatelor 
din anexa I şi speciilor din anexa II (adaptat după PDE 2001) 
 

Efectul potenţial  

Caracteristica de calificare 
 În

lă
tu

ra
re

a 
su

bs
tra

tu
lu

i /
 

be
nt

os
ul

ui
 

C
re
şt

er
ea

 
tu

rb
id

ită
ţii

 

M
od

ifi
că

ri 
în

 
co

m
po

ne
nţ

a 
se

di
m

en
te

lo
r 

M
od

ifi
că

ri 
de

 
hi

dr
od

in
am

ic
ă/

 
tra

ns
po

rta
re

a 
se

di
m

en
te

lo
r 

E
fe

ct
e 

as
up

ra
 

ca
lit
ăţ

ii 
ap

ei
 

Habitate din anexa I 
Bancuri de nisip sublitorale X X X X X 
Estuare X X X X X 
Terase mlăştinoase şi terase 
nisipoase 

X X X X X 

Lagune    X  
Golfuri mici largi şi golfuri puţin 
adânci 

X X X X X 

Recife  X X  X 
Faleze ale mării şi plaje cu galeţi/ 
stâncoase  

   X  

Mlaştini sărate şi păşuni udate de 
apa mării 

   X  

Dune de nisip costiere    X  
Habitate stâncoase şi peşteri  X  X X 
Specii din anexa II 
Mamifere marine X X   X 
Peşti X X X  X 

 
Importanţa şi amploarea efectelor depinde de o serie de factori printre care se numără 
amplasarea zonei de extracţie, natura suprafeţei şi a sedimentului de la baza acesteia, 
procesele costiere, proiectarea, metoda, rata, cantitatea şi intensitatea extracţiei, precum şi 
sensibilitatea habitatelor şi speciilor prezente în zona Natura 2000 afectată de activităţile 
extractive. 
 
De exemplu, în anumite circumstanţe, poate fi considerată acceptabilă înlăturarea nisipului 
dintr-un banc de nisip desemnat ca făcând parte din reţeaua Natura 2000 atât timp cât gama 
şi volumul extrase nu afectează integritatea sitului în ansamblu. În aceeaşi măsură, 

                                                 
71 Proiectul marin SAC din regatul Unit, cu sprijin financiar din partea programului LIFE‐Nature al Comisiei 
Europene. O întreprindere mixtă care cuprinde English Nature, Patrimoniul natural scoţian, Consiliul rural 
pentru Ţara Galilor, Comisia comună de conservare a naturii, Serviciul pentru mediu și patrimoniu din Irlanda 
de Nord și Asociaţia scoţiană de știinţe marine. 
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activitatea de extracţie trebuie să fie permisă în cadrul limitelor sitului Natura 2000 (care pot 
fi enorme – câteva mii de km²) atât timp cât caracteristicile acestuia rămân, de asemenea, 
neafectate negativ de activitate.  
 
De asemenea, trebuie luate în considerare efectele potenţiale ale extracţiei de agregate 
asupra speciilor de păsări protejate în temeiul Directivei Păsări. Industria agregatelor marine 
a subliniat dificultatea localizării şi obţinerii de surse corespunzătoare de informaţii pentru 
detalierea efectelor extracţiei de agregate marine asupra păsărilor de mare şi de apă pentru 
EIA şi evaluările corespunzătoare. Fondul de durabilitate din taxa pe agregate (ALSF) a 
lansat recent un proiect de revizuire a stării actuale a cunoştinţelor privind efectele 
potenţiale, cu scopul reducerii nesiguranţei legate de acestea şi pentru a ajuta industria 
agregatelor marine, organismele de reglementare şi consultanţii acestora la efectuarea 
evaluărilor impactului asupra mediului şi a evaluărilor corespunzătoare şi la oferirea de 
consultanţă privind acestea.  
 
Comparativ cu mediul terestru, lipsa informaţiilor detaliate privind biodiversitatea în mediul 
marin poate fi considerată un dezavantaj pentru iniţiatorii proiectului. Un exemplu clasic este 
lipsa unor date cu rezoluţie mare de-a lungul unor zone extinse. În numeroase cazuri, 
iniţiatorul proiectului va trebui, prin urmare, să obţină date suplimentare.  
 
În consecinţă, o bază solidă de date şi cunoştinţe este importantă pentru luarea deciziilor 
corespunzătoare privind mediul marin; în această privinţă, trebuie să cuprindă, de 
asemenea, date privind alte utilizării ale mediului marin, de exemplu activităţi de agrement, 
cabluri şi conducte, trafic maritim, pescuit.  
 
Acest lucru subliniază necesitatea efectuării de studii pentru a asigura că orice evaluare 
corespunzătoare şi decizie ulterioară se bazează pe cele mai bune cunoştinţe ştiinţifice 
disponibile. Prin urmare, industria poate să aducă o contribuţie pozitivă la acest proces de 
obţinere a cunoştinţelor, ceea ce se şi întâmplă.  
 
Evaluarea şi deciziile trebuie să ţină cont de limitele disponibilităţii datelor şi cunoştinţelor 
actuale. De asemenea, este important să nu se aplice automat gândirea terestră privind 
reţeaua Natura 2000 şi mineralele neenergetice în context marin. Aspectele sunt foarte 
diferite, după cum sunt şi cerinţele politice şi de reglementare. 
 
De exemplu, pentru a gestiona eficient datele marine, Ţările de Jos au elaborat o abordare 
în care impactul final este rezultatul mai multor verigi dintr-un lanţ al efectelor. Pentru fiecare 
verigă, se alege valoarea cea mai defavorabilă care asigură că estimarea finală este 
impactul cel mai defavorabil. Prin urmare, mediul este protejat prin restricţii privind 
extracţiile. Ulterior, monitorizarea atentă şi adecvată ajută la adaptarea constrângerilor 
aplicate în domeniul exploatării. De exemplu, zonele de siguranţă sau constrângerile 
temporale în exploatare se pot adapta noilor cunoştinţe (Prins et al. 2008). 
 
Sunt necesare informaţii suficiente şi înţelegere pentru a face posibil ca sensibilitatea 
habitatelor şi speciilor în siturile proiectelor marine să fie privită într-un context regional – şi 
nu izolat, ceea ce se întâmplă prea adesea în prezent.  
 
Având în vedere necesitatea unei abordări la scară extinsă a activităţilor specifice sitului în 
context regional şi, de asemenea, pentru a facilita evaluarea efectelor cumulate, pot fi 
corespunzătoare abordările maritime regionale. Industria agregatelor maritime din Regatul 
Unit a dispus o serie de evaluări regionale ale mediului pentru a sprijini procesele EIA 
necesare, specifice sitului. Aceste informaţii ar putea fi utilizate, de asemenea, pentru a oferi 
informaţii pentru evaluările corespunzătoare, după caz. 
 



 90 Orientări ale CE privind desfășurarea de noi activităţi extractive neenergetice în conformitate cu cerinţele Natura 2000

Evaluări regionale ale mediului 
Pentru a asigura durabilitatea regională a extracţiei de agregate şi pentru a ameliora baza de probe 
pentru solicitările de autorizaţii individuale, industria agregatelor marine şi-a luat un angajament 
voluntar de a efectua evaluări regionale ale mediului (ERM) pentru o serie de zone strategice de 
extracţie. Prima ERM a fost dispusă de East Channel Association (ECA) pentru East Channel Region 
(ECR) şi a fost publicată în 2003, prezentând o evaluare regională a efectelor potenţiale ale dragării 
în ECR. În urma finalizării ERM, ECA a elaborat un program regional de monitorizare a mediului, 
pentru a testa previziunile ERM. În 2007, evaluări regionale ale mediului au fost comandate, de 
asemenea, pentru estuarul Outer Thames, Insula Wight, Coasta de Est şi zona Humber. 
(http://www.jncc.gov.uk/page-4278) 
 
 
Grupul de lucru al Consiliului Internaţional pentru Explorarea Apelor Maritime 
(International Council for the exploration of the Sea, ICES) publică o trecere în revistă 
cuprinzătoare a cerinţelor unei EIA marine pentru extracţia de sedimente şi efectele 
dragării în ceea ce priveşte efectele extracţiei de sedimente asupra ecosistemelor 
marine (ICES WG EXT (Sutton şi Boyd 2009). Această orientare a fost, de asemenea, 
adoptată de convenţia OSPAR pentru Atlanticul de Nord-Est. 
 
 
8.4 Atenuare 
 
În funcţie de caracteristicile sitului Natura 2000 afectat şi de metodele de extracţie, 
numeroase habitate şi bentosul aferent se pot redresa până la o stare similară dacă se 
adoptă anumite măsuri de bune practici, de exemplu dacă fundul mării rămâne la fel ca 
înainte de dragare şi dacă se reduce la minimum zona fundului mării dragat. Cu toate 
acestea, este necesară efectuarea unei evaluări de la caz la caz. 
 
Zonele de nisip şi pietriş macrogranulare, care sunt habitate foarte valoroase şi componente 
importante ale ecosistemelor marine din cadrul siturilor Natura 2000, nu ar trebui exploatate 
total. De asemenea, sondarea aluviunilor ar trebui evitată sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, trebuie efectuată cu o atenţie deosebită pentru a evita o turbiditate semnificativă şi 
pentru a permite redepunerea armonioasă a particulelor fine. Protejarea habitatelor 
împotriva exploatării considerabile este modalitatea de a garanta că acestea vor reveni la 
calitatea anterioară a habitatului şi la funcţia pentru ecosistem. Altminteri, caracteristicile 
ecosistemelor marine pot fi degradate pe o perioadă mai lungă de activităţi de dragare. 
 
Metodele specifice de extracţie şi modul în care acestea sunt aplicate joacă un rol 
semnificativ pentru redresarea sitului de extracţie, de exemplu pentru a menţine proprietăţile 
ecologice ale zonei, precum şi caracterul său adecvat pentru pescuit sau alte utilizări care 
pot avea loc în acelaşi timp cu extracţia sau imediat după aceasta.  
 
Perioada de recuperare depinde de sensibilitatea mediului gazdă şi de caracteristicile 
ciclului biologic (vârstă, dimensiune, număr de urmaşi etc.) ale asociaţiilor biologice ale 
sitului – în ape puţin adânci cu nisip mobil aceasta poate fi, de obicei, mai scurtă decât în 
ape mai adânci cu condiţii de mediu mai stabile, unde aceasta poate fi de mulţi ani sau 
decenii (Foden et al. 2009). În ambele situaţii, este, prin urmare, necesară o evaluare a 
afectelor oricărei dintre aceste „pierderi” asupra integrităţii sitului. 
 
Variaţia considerabilă a perioadei de recuperare în cadrul tipurilor de habitat şi între acestea 
impune efectuarea evaluărilor semnificative ale recuperării numai la nivel specific pentru un 
anumit sit, incluzând factori ecologici locali (Bellew şi Drable 2004). 
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Câteva exemple de măsuri de atenuare în siturile de extracţie a agregatelor marine din Europa 
 
- Perioada de intensitate a dragării se limitează la un anumit număr de ore pe unitate de suprafaţă 

(ha). 

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

- Nu se efectuează activităţi de dragare în perioada de reproducere şi creştere a puilor a 
mamiferelor marine, care sunt extrem de sensibile la perturbări. 

- În jurul zonelor sensibile speciale, se creează zone tampon de non-utilizare, suficient de extinse. 

- Pentru a reduce la minimum zona în care este dragat fundul mării şi, astfel, amprenta asupra 
mediului, zonele de lucru sunt relativ mici. În fiecare concesiune sunt permise un număr limitat de 
zone de lucru. O nouă zonă de lucru poate fi deschisă numai după închiderea unei alte zone de 
lucru. Nu este permisă revenirea la vechile zone de dragare, pentru a oferi condiţii optime pentru 
regenerarea naturală. 

- Adâncimea de dragare a sedimentului este limitată. 

- Pentru a reduce efluenţii, draga canalizează apa în exces sub fundul navei, în mare. 
 
În ceea ce priveşte măsurile compensatorii în temeiul articolului 6 alineatul (4) din Directiva 
Habitate, în prezent pot exista dificultăţi semnificative în implementarea acestui tip de măsuri 
privind activităţile extractive marine. Ar fi necesare mai multe studii pentru o mai bună 
identificarea a modalităţilor şi soluţiilor pentru implementarea acestui tip de măsuri.  
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 9.  ALTE ASPECTE 
 
 
 
 
 
 
- Elaborarea unui plan de monitorizare şi definirea criteriilor şi indicatorilor corespunzători sunt 

esenţiale pentru a evalua eficienţa măsurilor de prevenire, atenuare şi, după caz, de compensare 
care urmează să fie implementate cu privire la activităţile extractive. 

 
- În contextul proiectelor privind activităţile extractive neenergetice, cooperarea dintre autorităţile 

competente şi iniţiatorii proiectelor este esenţială pentru a discuta despre constrângeri şi pentru a 
identifica soluţiile cele mai potrivite pentru fiecare caz în parte.  

 
- Consultarea timpurie şi periodică între autorităţile competente, iniţiatorii proiectelor şi părţile 

interesate relevante în ceea ce priveşte procedura în temeiul articolului 6 alineatul (3) este extrem 
de benefică. 

 
- De asemenea, activităţile IENE trebuie să ţină cont de dispoziţiile în vigoare pentru protecţia 

speciilor în afara siturilor desemnate ca făcând parte din reţeaua Natura 2000, care sunt stabilite 
în temeiul articolului 5 din Directiva Păsări şi al articolelor 12 şi 13 din Directiva Habitate. 

 
 
9.1. Monitorizarea în temeiul dispoziţiilor articolului 6 alineatele (3) şi (4) 
 
În cadrul oricărei aprobări trebuie stabilit un plan detaliat de atenuare şi monitorizare, care 
să prevadă măsurile detaliate necesare pentru a asigura atenuarea efectelor şi evitarea 
efectelor negative asupra integrităţii sitului, în vederea obiectivelor de conservare a acestuia. 
Ar trebui să existe dispoziţii ca gestionarea adaptabilă să abordeze orice probleme în cazul 
în care măsurile de atenuare nu funcţionează astfel cum s-a prevăzut. O astfel de abordare 
oferă siguranţă pentru toate părţile: operatorul, autoritatea competentă, alte organisme de 
reglementare, ONG-uri şi public. Este posibil ca diferitele tipuri de monitorizare să fie 
integrate cu sistemele de gestionare a mediului, pe care le implementează un număr tot mai 
mare de operatori. 
 
Elaborarea unui plan de monitorizare şi definirea criteriilor şi indicatorilor corespunzători sunt 
esenţiale pentru a evalua eficienţa măsurilor de prevenire, atenuare şi, după caz, de 
compensare72. Monitorizarea ar trebui să servească la detectarea evenimentelor 
neprevăzute, întrucât măsurile de atenuare trebuie concepute astfel încât să existe un nivel 
ridicat de certitudine privind eficienţa acestora (dincolo de orice îndoială ştiinţifică rezonabilă) 
pentru a asigura că integritatea unui sit Natura 2000 nu va fi afectată negativ. 
 
Un aspect cheie constă în faptul că indicatorii trebuie definiţi astfel încât să ofere probe 
privind schimbarea înainte ca aceasta să devină efect negativ şi că aceştia trebuie însoţiţi de 
angajamente obligatorii de a adopta măsuri de corecţie. De exemplu, monitorizarea poate 
viza o specie individuală sau factori care pot afecta indirect mediul (de exemplu modificări în 
depunerea prafului sau nivelurile apei). Aceasta oferă informaţiile necesare pentru a 
modifica măsurile de atenuare pe perioada extracţiei. 
 

                                                 
72 Bune practici privind programele de monitorizare pot fi consultate în documentul IMPEL privind 
monitorizarea conformităţii (disponibil la: http://ec.europa.eu/environment/impel/compliance.htm) 
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Monitorizarea oferă o metodă de măsurare a progresului în raport cu un obiectiv. Pot fi 
utilizate diferite tehnici care presupun măsurarea şi eşantionarea repetată a indicatorilor în 
timp. Poate fi necesară asistenţă din partea experţilor la selectarea şi examinarea celor mai 
adecvaţi indicatori care urmează a fi folosiţi, în special în privinţa caracterului lor măsurabil. 
Fiecare operaţiune de exploatare ar trebui, în colaborare cu organismele guvernamentale de 
reglementare şi părţile interesate, să stabilească ce set de indicatori va fi necesar, unde se 
pot utiliza măsuri de atenuare pentru a evita efectele negative şi/sau ce măsuri 
compensatorii se adoptă pentru a menţine coerenţa reţelei Natura 2000. Monitorizarea 
indicatorilor selectaţi ai Natura 2000 se poate efectua în parteneriat cu diferite instituţii 
precum universităţi şi alte organizaţii. 
 
În cazuri excepţionale în care sunt necesare măsuri compensatorii în temeiul articolului 6 
alineatul (4), planul de monitorizare ar trebui să vizeze de asemenea aceste măsuri. 
Programul măsurilor compensatorii trebuie să includă o monitorizare detaliată pe parcursul 
implementării, pentru a asigura eficienţa pe termen lung. Aflându-se în cadrul reţelei Natura 
2000, această monitorizare trebuie coordonată cu cea prevăzută în temeiul articolului 11 din 
Directiva Habitate şi, în cele din urmă, integrată în aceasta (CE 2007b). 
 
Pentru activităţile extractive marine, proiectul marin SAC din Regatul Unit a elaborat un 
manual de monitorizare marină (Davies et al. 2001) care oferă consultanţă privind 
monitorizarea ASC marine pentru a evalua starea acestora. De asemenea, acesta conţine o 
orientare procedurală concepută să ofere informaţii suficiente pentru a atinge obiectivele de 
conservare ASC, ţinând cont de eventualele presiuni care pot exista în cadrul sau în 
apropierea ASC. Prin urmare, manualul respectiv poate contribui la definirea unui program 
sau studiu de monitorizare. 
 
 
9.2. Cooperarea dintre autorităţile competente şi părţile interesate 
 
În diferite secţiuni ale prezentului document s-a subliniat importanţa unei bune cooperări 
între autorităţile competente şi părţile interesate pentru o înţelegere şi punere în aplicare 
corectă a dispoziţiilor Directivelor Habitate şi Păsări care sunt relevante pentru desfăşurarea 
activităţilor extractive neenergetice. 
 
Cooperarea dintre autorităţile competente şi iniţiatorii proiectului este esenţială pentru a 
discuta despre constrângeri şi pentru a găsi soluţiile cele mai potrivite pentru fiecare caz în 
parte. Autorităţile regionale au un rol important de jucat în stabilirea mediului juridic şi 
administrativ în care îşi desfăşoară activitatea industria extractivă, întrucât acestea sunt, de 
obicei, principalii responsabili cu politicile de amenajare a teritoriului, procedurile de obţinere 
a autorizaţiilor, evaluările impactului asupra mediului etc. O implicare sporită a autorităţilor 
locale sau regionale, a proiectanţilor utilizării terenului şi a studiilor geologice va fi în general 
extrem de benefică. 
 
Consultarea timpurie şi periodică (şi anume înainte de depunerea solicitării) cu autorităţile 
competente în ceea ce priveşte procedura în temeiul articolului 6 alineatul (3) este extrem de 
benefică. Iniţiatorii proiectului sunt încurajaţi să discute abordarea lor într-o etapă preliminară 
cu toate părţile interesate. Colaborarea autorităţilor competente la examinarea planurilor şi 
proiectelor pentru a stabili dacă este necesară o evaluare corespunzătoare poate fi crucială, 
întrucât acestea ar trebui să poată oferi informaţii utile care vor fi luate în considerare în 
această etapă.  
 
Autorităţile naţionale şi regionale (inclusiv organismele corespunzătoare în domeniul 
conservării naturii) ar trebui să poată furniza informaţii relevante privind obiectivele de 
conservare şi starea siturilor Natura 2000 (obiectivele de conservare, starea 
habitatelor/speciilor, tendinţe, necesităţi deosebite ale speciilor etc.) afectate de planurile şi 
proiectele minerale.  
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Parteneriatele între o întreprindere IENE şi diferite instituţii educaţionale şi de cercetare, 
ONG-uri şi societatea civilă pot fi, de asemenea, foarte eficiente pentru obţinerea 
informaţiilor necesare în vederea efectuării unei evaluări corespunzătoare. Dacă sunt 
necesare sondaje detaliate şi activităţi de teren pentru a completa datele existente pentru 
evaluarea corespunzătoare, astfel de activităţi de efectuare a sondajelor trebuie să se 
bazeze pe delimitarea domeniului de evaluat, convenit cu autorităţile competente relevante, 
organismele de reglementare, reprezentanţii sectorului IENE (asociaţii), ONG-uri şi public. 
De asemenea, este utilă dezvoltarea unei bune cooperări între iniţiatorii proiectului, agenţii 
de mediu şi ONG-uri pentru a evalua măsurile de atenuare (şi cerinţele de compensare 
atunci când este necesar). Dezvoltarea de parteneriate cu organizaţiile adecvate poate ajuta 
toate părţile să înţeleagă aspectele relevante şi să înceapă gestionarea acestora.  
 
Există numeroase exemple de cooperare reuşită şi parteneriat între autorităţile competente, 
sectoarele de exploatare şi de conservare în desfăşurarea activităţilor IENE în întreaga UE. 
În anexa 2 sunt prezentate câteva exemple relevante. 
 
 
9.3   Necesitatea cercetării suplimentare  
 
O serie dintre priorităţile potenţiale de cercetare suplimentară care urmează să fie abordate 
în viitor sunt menţionate mai jos. 
 
• Îmbunătăţirea bazei de cunoştinţe minerale a UE, care ar permite evaluarea suprapunerii 

potenţiale a siturilor Natura 2000 cu resursele minerale consacrate/potenţiale ale UE ar 
trebui investigată în continuare, ţinând cont de rezultatele acţiunilor propuse în această 
privinţă de iniţiativa UE privind materiile prime. Poate fi întreprinsă o acţiune pe termen 
scurt până la mediu, utilizând metodologia elaborată în proiectul OneGeology-Europe73 
cu ajutorul informaţiilor disponibile privind resursele minerale ale statelor membre. 
Pentru o iniţiativă pe termen lung, a se vedea acţiunea GMES74. 

 
• Metodologii corespunzătoare şi bune practici pentru evaluarea corespunzătoare a 

activităţilor extractive în zonele marine [în contextul articolului 6 alineatul (3) din Directiva 
Habitate] pot fi elaborate în continuare prin contribuţii relevante din partea statelor 
membre cu experienţă în domeniu. 

 
• Utilizarea potenţială şi posibilităţile de bune practici adoptate de sectorul IENE din UE 

(de exemplu compensarea biodiversităţii şi reabilitarea axată pe restaurarea habitatelor) 
pentru a respecta dispoziţiile articolului 6 alineatele (3) şi (4) din Directiva Habitate. În 
special, compensarea biodiversităţii reprezintă o practică cheie în cadrul căreia IENE 
depun eforturi semnificative, care ar merita mai multă atenţie şi mai mult dialog în viitor, 
în ceea ce priveşte Directiva Habitate.  

 
• Posibilităţi de schimburi de experienţe şi relaţionare între ţări în abordarea planificării 

minerale strategice şi evaluarea corespunzătoare. 
 
• Sunt necesare cercetări pentru a identifica modalităţi şi soluţii corespunzătoare pentru 

implementarea măsurilor compensatorii în temeiul articolului 6 alineatul (4) din Directiva 
Habitate în ceea ce priveşte acest tip de măsuri în domeniul extracţiei marine. 

 
                                                 
73 OneGeology-Europe este un proiect cofinan�at de UE pentru a populariza �i a face accesibile datele 
geologice spa�iale (http://www.onegeology-europe.eu/) 
74 Monitorizarea globală pentru mediu și securitate, http://ec.europa.eu/gmes/index_en.htm 
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GLOSAR 
 
 
Soluţii alternative: Modalităţi diferite de atingere a obiectivelor unui plan sau proiect. 
Serviciile Comisiei sugerează că acestea „ar putea presupune locaţii alternative, diferite 
amplori sau proiectări ale proiectului, sau procese alternative [orientarea CE privind articolul 
6 alineatele (3) şi (4), 2001]. 
 
Evaluarea corespunzătoare: Procesul în temeiul articolului 6 alineatul (3) din Directiva 
Habitate prin care efectele potenţiale ale unui plan sau proiect asupra unui sit Natura 2000 
sunt evaluate în vederea obiectivelor de conservare a sitului pentru a stabili dacă planul sau 
proiectul nu va afecta negativ integritatea sitului. 
 
Măsuri compensatorii: O cerinţă prevăzută la articolul 6 alineatul (4) prin care deteriorarea 
unui sit european a fost justificată în lipsa de alternative şi din motive cruciale de interes 
public major. Măsurile compensatorii trebuie concepute pentru a proteja coerenţa globală a 
reţelei Natura 2000. Aceasta presupune de obicei crearea unui habitat corespunzător cât 
mai apropiat de locul în care se produce dauna şi în întregime funcţional înainte de a se 
produce dauna. 
 
Efecte cumulate: Efecte care se acumulează în spaţiu şi timp din planuri/proiecte multiple. 
 
Deteriorare: Degradarea fizică care afectează un habitat, un sit de reproducere sau un loc 
de odihnă a unei specii. Spre deosebire de distrugere, o astfel de degradare poate avea loc 
lent şi poate să reducă treptat funcţionalitatea sitului în ceea ce priveşte calitatea sau 
cantitatea şi, într-o anumită perioadă de timp, poate conduce la pierderea completă a 
acestuia. 
 
Perturbare: O modificare temporară sau permanentă a condiţiilor de mediu (de exemplu 
prin zgomot, sursă de lumină) care poate avea un efect negativ asupra unui habitat natural 
sau unei specii. Perturbarea poate fi dăunătoare pentru o specie protejată, de exemplu prin 
reducerea şanselor de supravieţuire, a reuşitei reproducerii sau a capacităţii de reproducere 
şi poate conduce la efecte indirecte suplimentare (de exemplu concurenţa sporită pentru 
resursele alimentare). 
 
Stadiu corespunzător de conservare:  
Stadiul de conservare a unui habitat natural este considerat „corespunzător” atunci când: 
aria sa de extindere naturală şi teritoriile care se încadrează în această arie sunt stabile sau 
în creştere; structura şi funcţiile sale specifice, necesare pentru menţinerea sa pe termen 
lung, există şi vor continua, probabil, să existe în viitorul apropiat; şi stadiul de conservare a 
speciilor sale specifice este corespunzător [articolul 1 litera (e) din Directiva Habitate]. 
Stadiul de conservare a unei specii este considerat „corespunzător” atunci când: specia se 
menţine pe termen lung ca element viabil al habitatelor sale naturale; aria de extindere 
naturală a speciei nu se reduce şi nici nu ameninţă să se reducă în viitorul apropiat; specia 
dispune şi este foarte probabil că va continua să dispună de un habitat suficient de extins 
pentru a-şi menţine populaţia pe termen lung. 
 
Habitat de interes comunitar: un tip de habitat natural din anexa I la Directiva Habitate. 
 
Motive cruciale de interes public major: O cerinţă prevăzută la articolul 6 alineatul (4) 
care, în circumstanţe limitate, permite continuarea unui plan sau proiect chiar după ce 
evaluarea corespunzătoare nu a stabilit că integritatea unui sit Natura 2000 nu va fi afectată 
negativ.  
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Atenuare: Măsuri care urmăresc reducerea la minimum sau chiar eliminarea impactului  
negativ al unui plan sau proiect, înainte sau după finalizarea acestuia. 
 
Monitorizare: Colectarea şi analizarea de observaţii sau măsurători repetate pentru a 
evalua modificările condiţiilor şi progreselor în vederea atingerii unui obiectiv de gestionare. 
 
Sit Natura 2000: situri desemnate să formeze reţeaua Natura 2000, care cuprinde arii de 
protecţie specială (APS) şi situri de importanţă comunitară (SIC) aprobate de Comisia 
Europeană şi declarate ca fiind arii speciale de conservare (ASC) de statele membre. 
 
NUTS: Nomenclatorul unităţilor teritoriale de statistică (în franceză, Nomenclature d'Unités 
Territoriales Statistiques) este un standard geocod de poziţionare a diviziunilor 
administrative ale ţărilor UE din motive statistice. Clasificarea NUTS este ierarhică deoarece 
subîmparte fiecare stat membru în trei niveluri: nivelurile NUTS 1, 2 şi 3. De exemplu, nivelul 
NUTS 3 corespunde cu: „arrondissements” în Belgia; „amtskommuner” în Danemarca; 
„Kreise/kreisfreie Städte” în Germania; „nomoi” în Grecia; „provincias” în Spania; 
„départements” în Franţa; „regional authority regions” în Irlanda; „provincie” în Italia; „län” în 
Suedia; „maakunnat/landskapen” în Finlanda. 
 
Compensaţie: Compensarea biodiversităţii reprezintă acţiuni de conservare care urmăresc 
să ofere compensaţii pentru efectele negative restante care nu pot fi evitate asupra 
biodiversităţii, cauzate de proiecte de dezvoltare, pentru a nu se produce pierderea netă a  
biodiversităţii. 
 
Principiul precauţiei: în cazul în care probele ştiinţifice sunt insuficiente, neconcludente sau 
nesigure şi există indicaţii printr-o evaluare ştiinţifică obiectivă preliminară că există motive 
rezonabile de îngrijorare privind faptul că efectele potenţial periculoase asupra mediului, 
sănătăţii oamenilor, animalelor sau plantelor pot să nu coincidă cu nivelul ales de protecţie, 
lipsa de cunoştinţe ştiinţifice nu va fi utilizată drept motiv pentru amânarea măsurilor 
eficiente din punct de vedere al costurilor pentru a preveni degradarea mediului (Declaraţia 
de la Rio, 1992 & CE, 2000). 
 
Interes de calificare: un tip de habitat natural enumerat la anexa I sau o specie enumerată 
la anexa II la Directiva Habitate, o specie enumerată la anexa I la Directiva Păsări sau o 
specie migratoare care apare în mod regulat care nu este enumerată în anexa I, pentru care 
este desemnat un sit Natura 2000. 
 
Reabilitare: Procesul transformării terenului abandonat în teren utilizabil, care poate 
cuprinde soluţii tehnologice, precum şi ecologice. Restaurarea habitatelor naturale este de 
multe ori inclusă în închiderea sitului şi procesul de reabilitare. În prezentul document de 
orientare, termenul este utilizat pentru a presupune un proces ghidat de principii ecologice 
care promovează  recuperarea integrităţii ecosistemului în toace aspectele sale structurale şi 
funcţionale. 
 
Rezervă: O „rezervă minerală” este partea exploatabilă la nivel economic a unei resurse 
minerale măsurate şi/sau indicate. Aceasta cuprinde materiale de diluare şi pierderi admise, 
care se pot produce când materialul este exploatat. Se bazează pe efectuarea de evaluări, 
care pot include studii de fezabilitate, şi care cuprind luarea în considerare şi modificarea, 
prin exploatare realizată realist, a factorilor metalurgici, economici, comerciali, juridici, 
ecologici, sociali şi  guvernamentali. Aceste evaluări demonstrează la momentul raportării că 
extracţia ar putea fi justificată rezonabil. Rezervele minerale sunt subîmpărţite în ordinea 
crescătoare a certitudinii în rezerve minerale probabile şi rezerve minerale dovedite (Codul 
pan-european de raportare a rezultatelor exploatării, Resurse şi rezerve minerale, 2008) 
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Resursă: O „resursă minerală” este o concentrare sau prezenţă a unui material de interes 
economic în interiorul sau la suprafaţa scoarţei terestre într-o formă, calitate şi cantitate care 
asigură existenţa unor perspective rezonabile pentru eventuala extracţie economică. 
Locaţia, cantitatea, gradul, continuitatea şi alte caracteristici geologice ale unei resurse 
minerale sunt cunoscute, estimate sau interpretate din probe şi cunoştinţe geologice 
specifice Resursele minerale sunt subîmpărţite, în ordinea crescătoare a încrederii 
geologice, în categorii presupuse, indicate şi măsurate (Codul pan-european de raportare a 
rezultatelor exploatării, Resurse şi rezerve minerale, 2008).  
 
Restaurare: măsuri luate în cadrul unui sit în urma degradării sau deteriorării antropogenice, 
pentru a restaura sau consolida valoarea sa ecologică. În prezentul document de orientare 
termenul este utilizat de multe ori pentru reabilitarea orientată de principii ecologice şi 
promovează redresarea integrităţii ecologice; restabilirea ecosistemului iniţial (anterior 
exploatării) în toate aspectele structurale şi funcţionale. 
 
Examinare: Acest proces este utilizat pentru a stabili dacă este necesară o evaluare 
corespunzătoare pentru un plan sau proiect. 
 
Sit de importanţă comunitară (SIC): este definit în Directiva Habitate (92/43/CEE) ca un sit 
care, în cadrul regiunii sau regiunilor biogeografice cărora le aparţine, contribuie în mod 
semnificativ la menţinerea sau readucerea unui habitat din anexa I sau a unei specii din 
anexa II la un stadiu corespunzător de conservare şi, în acelaşi timp, la coerenţa sistemului 
Natura 2000 precum şi/sau la menţinerea diversităţii biologice a regiunii sau regiunilor 
biogeografice respective. SCI sunt propuse Comisiei de statele membre şi, odată aprobate, 
trebuie desemnate de statele membre drept arii speciale de conservare (ASC). 
  
Arie specială de conservare (ASC): sit de importanţă comunitară desemnat de un stat 
membru prin acte administrative şi/sau clauze contractuale, în care se aplică măsurile de 
conservare necesare pentru menţinerea sau readucerea la un stadiu corespunzător de 
conservare a habitatelor naturale şi/sau a populaţiilor din speciile pentru care a fost 
desemnat situl respectiv.  
 
Arie de protecţie specială (APS): Zonă protejată desemnată în conformitate cu Directiva 
Păsări pentru speciile enumerate în anexa I la directivă şi/sau speciile migratoare care apar 
în mod regulat şi inclusă în reţeaua Natura 2000. 
 
Specii de interes comunitar: o listă de specii enumerate în anexa II şi/sau anexele IV sau 
V la Directiva Habitate. 
 
Părţi interesate: Persoane sau organizaţii care vor fi afectate de un program, proiect sau 
acţiune sau care le vor influenţa.  
 
Supraveghere: Un program extins de studii efectuate sistematic pentru a oferi o serie de 
observaţii cu scopul de a stabili variabilitatea care poate surveni în timp. 
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ANEXA 1 
 
Alte legi şi politici relevante în domeniul mediului 
 
 
• Directiva privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive (2006/21/CE) care 

se aplică începând cu 1 mai 2008, prevede măsuri, proceduri şi orientări pentru a preveni 
sau reduce cât mai mult orice efecte negative asupra mediului, în special asupra apei, 
aerului, solului, faunei, florei şi peisajului şi orice riscuri care rezultă asupra sănătăţii 
publice, care survin ca urmare a gestionării deşeurilor din industriile extractive. S-a 
dezvoltat cea mai bună tehnologie asociată disponibilă (BAT) pentru a asista la punerea 
în aplicare a acesteia75. 
 
Directiva solicită, printre altele, ca toţi operatorii să elaboreze un plan de gestionare a 
deşeurilor care să asigure o planificare corespunzătoare a opţiunilor de gestionare a 
deşeurilor, în vederea reducerii la minimum a generării de deşeuri extractive şi efectelor 
negative ale acestora, încurajând recuperarea deşeurilor şi asigurând eliminarea 
acestora pe termen lung.   

 
• Directiva privind răspunderea de mediu 2004/35/CE76 stabileşte un cadru de 

răspundere de mediu bazată pe principiul „poluatorul plăteşte”, în vederea prevenirii şi 
remedierii daunelor asupra mediului provenite din „evenimente, acţiuni sau omisiuni”. În 
conformitate cu această directivă, daunele asupra mediului cuprind daune directe sau 
indirecte asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate la nivel comunitar de Directiva 
Păsări şi Directiva Habitate, exclusiv acţiuni autorizate în temeiul articolului 6 alineatele 
(3) şi (4) din aceasta din urmă.  

 
Schema privind răspunderea se aplică anumitor activităţi pentru care este posibilă 
stabilirea unei legături cauzale între daună şi activitatea în cauză. Autorităţile publice au 
răspunderea de a asigura că operatorii responsabili adoptă sau finanţează ei înşişi 
măsurile necesare de prevenire sau remediere. 

 
• Directiva cadru privind apa (2000/60/CE)77 instituie un cadru de protecţie a apelor de 

suprafaţă, a apelor de tranziţie, a apelor costiere şi a apelor subterane care previne 
deteriorarea în continuare, protejează şi consolidează starea ecosistemelor acvatice şi, în 
ceea ce priveşte necesarul de apă, ecosistemele terestre şi zonele umede care depind 
direct de ecosistemele acvatice. Unele derogări se pot aplica activităţilor NEE (în temeiul 
articolului 11). Directiva cadru privind apa este completată de Directiva privind apele 
subterane (2006/118/CE) 

 
• Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin (2008/56/CE)78, adoptată în 

iunie 2008, îşi propune să obţină o stare ecologică bună a apelor marine din UE până în 
2020 şi să protejeze baza de resurse de care depind activităţile economice şi sociale din 
domeniul marin. Directiva privind strategia pentru mediul marin instituie regiuni marine 
europene pe baza criteriilor geografice şi ecologice. Fiecare stat membru – în cooperare 
cu alte state membre şi depunând toate eforturile pentru a-şi coordona acţiunile cu ţările 

                                                 
75 http://ec.europa.eu/environment/waste/mining/index.htm 
76 http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28120.htm 
77 http://ec.europa.eu/environment/water/water‐framework/index_en.html 
78 http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm 
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care nu fac parte din UE din cadrul unei regiuni marine – trebuie să elaboreze strategii 
pentru apele sale marine.  

 
• Strategia UE pentru utilizarea sustenabilă a resurselor naturale a fost lansată în 

decembrie 200579. Obiectivul strategiei este să reducă efectele ecologice generate de 
utilizarea resurselor naturale în contextul unei economii în creştere. Urmăreşte să 
introducă un cadru analitic care să permită luarea în considerare a impactului asupra 
mediului a utilizării resurselor în adoptarea de politici publice.  

 
Strategia cuprinde acţiuni pentru 1) a îmbunătăţi înţelegerea şi cunoştinţele privind 
utilizarea resurselor la nivel european, privind impactul său negativ asupra mediului şi 
semnificaţia sa în UE şi la nivel mondial; 2) a elabora instrumente de monitorizare şi 
raportare privind progresele în UE, statele membre şi sectoarele economice; 3) a stimula 
aplicarea de abordări şi procese strategice atât în sectoarele economice, cât şi în statele 
membre şi pentru a le încuraja să elaboreze planuri şi programe conexe şi 4) a spori 
sensibilizarea în rândul părţilor interesate şi cetăţenilor privind efectul negativ semnificativ 
asupra mediului al utilizării resurselor. 

 
 
Principiul precauţiei 
 
Abordarea adoptată de Comisia Europeană în aplicarea principiului precauţiei este elaborată 
într-o comunicare din 200080. Domeniul de aplicare a principiului precauţiei cuprinde 
circumstanţele specifice în care probele ştiinţifice sunt insuficiente, neconcludente sau 
nesigure şi în care există indicaţii prin intermediul evaluării ştiinţifice obiective preliminare că 
există motive rezonabile de îngrijorare în sensul că efectele potenţial periculoase asupra 
sănătăţii mediului, a oamenilor, animalelor sau plantelor pot să nu coincidă cu nivelul ales de 
protecţie.  
 
Utilizarea principiului precauţiei presupune: 

• Identificarea efectelor negative potenţiale care provin dintr-un fenomen, produs sau 
procedură; 

• O evaluare ştiinţifică a riscurilor care, din cauza datelor insuficiente, a naturii lor 
neconcludente sau imprecise, conduce la imposibilitatea stabilirii cu suficientă 
certitudine a riscului în cauză81. 

 
Principiul trebuie avut în vedere în cadrul unei abordări structurate care cuprinde trei 
elemente: evaluarea riscului, gestionarea riscului şi comunicarea riscului.  
 
În cazul în care acţiunile sunt considerate necesare, măsurile bazate pe principiul 
precauţiei ar trebui să fie, printre altele: 
• proporţionale cu nivelul ales de protecţie; 
• aplicate în mod nediscriminatoriu; 
• consecvente cu măsurile similare deja adoptate; 
• bazate pe o analiză a avantajelor şi costurilor potenţiale ale acţiunii sau lipsei de 

acţiune; 
• supuse examinării, în lumina noilor date ştiinţifice; 
• apte a atribui răspundere pentru generarea probelor ştiinţifice necesare pentru o 

evaluare mai cuprinzătoare a riscurilor. 
                                                 
79 COM(2005) 670 final. http://ec.europa.eu/environment/natres/index.htm 
80 Comunicare a Comisiei privind principiul precauţiei, COM(2000)1.  
81 COM (2000) 1 final, p. 14. 
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Măsurile avute în vedere trebuie să faciliteze obţinerea nivelului corespunzător de protecţie. 
Măsurile bazate pe principiul precauţiei nu trebuie să fie disproporţionate cu nivelul dorit de 
protecţie şi nu trebuie să urmărească un risc zero, care există rareori. Cu toate acestea, în 
anumite cazuri, o evaluare incompletă a riscului poate limita considerabil numărul de opţiuni 
disponibile pentru cei care gestionează riscul. În unele cazuri, o interdicţie totală poate să nu 
fie un răspuns proporţional la un risc potenţial. În alte cazuri, aceasta poate constitui unicul 
răspuns posibil la un risc potenţial [COM(2000)1]. 
 
Aplicarea principiului precauţiei are, de asemenea relevanţă pentru punerea în aplicare a 
Directivei Habitate. Acest lucru a fost confirmat în hotărârea Curţii Europene de Justiţie în 
cauza C-127/02 82. 

                                                 
82 Text din hotărâre: „(57) Când rămân îndoieli privind lipsa efectelor negative asupra integrităţii sitului legat 

de planul sau proiectul avut în vedere, autoritatea competentă va trebui să refuze autorizaţia. (58) În 
această privinţă, este clar că criteriul autorizării prevăzut în cea de‐a doua teză din articolul 6 alineatul (3) 
din Directiva Habitate integrează principiul precauţiei […] și facilitează efectiv prevenirea efectelor negative 
asupra integrităţii siturilor protejate ca urmare a planurilor sau proiectelor avute în vedere. Un criteriu de 
autorizare mai puţin stringent decât cel în cauză nu ar putea să asigure la fel de eficient atingerea 
obiectivului de protejare a sitului pe care prevederea respectivă îl urmărește. (59) Prin urmare, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva Habitate, autorităţile naţionale competente, ţinând 
cont de concluziile evaluării corespunzătoare privind implicaţiile pescuitului mecanic de scoici cu cochilii tari  
pentru situl în cauză, în lumina obiectivelor de conservare ale sitului, urmează să autorizeze această 
activitate numai dacă s‐au asigurat că nu va afecta negativ integritatea sitului respectiv. Acesta este cazul în 
care nu rămâne nicio îndoială știinţifică rezonabilă privind lipsa acestor efecte…”  
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ANEXA 2 
 
Studii de caz selectate/exemple de bună practică 
 
Studiile de caz incluse în prezenta anexă au fost selectate datorită relevanţei pentru reţeaua 
Natura 2000 şi speciile protejate în temeiul Directivelor Păsări şi Habitate sau deoarece 
reprezintă exemple de bună practică în activităţile IENE care ţin cont de conservarea 
biodiversităţii.  
 
Exemplele sintetice prezentate mai jos vizează următoarele aspecte: contribuţia pozitivă la 
biodiversitate (1), planificarea minerală (2), măsuri de atenuare (3), reabilitare (4), activităţi 
extractive în zone marine (5), monitorizare şi indicatori (6) şi cooperare cu autorităţile 
competente şi părţile interesate (7). 
 
Exemplele urmăresc să ilustreze unele dintre aspectele discutate în prezenta orientare. 
Conţinutul prezentei anexe nu reflectă în mod necesar opiniile Comisiei Europene. 
 
 
1. Exemple de efecte pozitive şi contribuţia IENE la biodiversitate  
 
 
Planuri de acţiune pentru biodiversitate industrială (IBAP) 
 
Tip de exploatare: Mai multe cariere 
Ţări: Regatul Unit, Germania 
 
Descriere: 
Unele IENE realizează planuri de acţiune pentru biodiversitate industrială (IBAP) în cadrul siturilor de 
extracţie pentru a  asigura că biodiversitatea este integrată în activităţile fiecărui sit. Planurile 
identifică principalele habitate şi specii naturale prezente în cadrul siturilor de extracţie şi adiacente 
acestora şi elaborează o serie de recomandări eficiente din punct de vedere al costului prin care 
habitatele şi speciile respective pot fi conservate şi, după caz, consolidate. Precum în cazul planurilor 
de acţiune naţionale şi regionale pentru biodiversitate, planurile de acţiune pentru biodiversitate 
industrială se bazează pe examinarea florei şi faunei din situl respectiv şi stabilesc un program clar de 
implementare, monitorizare şi raportare a activităţilor legate de conservarea biodiversităţii. IBAP 
recomandă proiecte de conservare care completează programele naţionale şi regionale ori de câte ori 
este posibil.  
 
Unele întreprinderi intenţionează să desfăşoare planuri specifice de acţiune pentru biodiversitate 
(BAP) în toate carierele active. De exemplu, Tarmac din Regatul Unit a elaborat planuri individuale 
pentru 120 din siturile sale ca parte a angajamentului de a asigura că biodiversitatea este integrată în 
activităţile fiecărei cariere.   
 
Un alt exemplu este Heidelberg Cement (Germania), care a emis orientări pentru promovarea 
biodiversităţii în toate siturile lor de extracţie minerală din Europa şi a început elaborarea unor planuri 
de gestionare a biodiversităţii (BMP) pentru toate siturile de extracţie legate de zonele NATURA 2000, 
ceea ce ar presupune elaborarea a peste 150 de BMP. 
 
Referinţe: http://www.angloamerican.co.uk/aa/development/performance/cs/cs2008/tarmac/ 
http://www.heidelbergcement.com/NR/rdonlyres/C670433C-321E-4DB9-B72F-
D0C0E9FF26FF/0/UK_biodiversity_and_geodiversity_action_plans.pdf 
http://www.initiative-nachhaltigkeit.de/downloads/Poster_Pilot_Schelklingen_en.pdf 
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Buha mare în carierele din Germania 
 
Tip de exploatare: cariere din piatră 
Ţară: Germania 
Habitate/specii ţintă: Bubo bubo 
SIC/APS: NU 
 
Descriere: 
Buha mare (Bubo bubo) este cea mai mare bufniţă din Europa şi este inclusă în anexa I la Directiva 
Păsări. Buha mare îşi face cuibul în păduri montane stâncoase şi pe versanţi şi stânci inaccesibile, 
însă în Germania majoritatea acestor păsări se întâlnesc în prezent în cariere din piatră, care le oferă 
bune posibilităţi de a-şi face cuibul. Acest fapt a determinat o întreprindere germană de extracţie şi o 
organizaţie de conservare a naturii să elaboreze o orientare privind buna practică pentru conservarea 
speciei buha mare în cariere, care cuprinde următoarele recomandări: 
 
- În carierele în care stânca este exploatată cu ajutorul concasoarelor hidraulice şi nu prin explozie, 
astfel de structuri sunt mai puţin întâlnite. Operatorii carierelor pot contribui în acest caz prin crearea 
de zone artificiale de creştere. 
- Este chiar posibilă ajutarea speciei buha mare pe parcursul exploatării în stâncă. Operatorii 
carierelor pot înlătura materialul astfel încât să creeze nişe de până la 2 metri adâncime în loc să lase 
feţe plane. Cu cât sunt disponibile mai multe spaţii de creştere, cu atât este mai uşor pentru o buhă 
mare să accepte pierderea unui spaţiu de creştere cauzată de avansarea exploataţiei. 
- Buha mare se întoarce periodic la cuib. În zonele care au fost recunoscute ca zone de creştere, 
dacă este posibil, ar trebui evitate activităţile de exploatare. Carierele sau grămezile de deşeuri de 
steril, acolo unde activitatea s-a finalizat, pot fi marcate ca zone de evitat pentru a proteja cuiburile. 
Oamenii ar trebui să evite zonele respective pentru a nu perturba păsările. 
 
Caracteristicile biologice ale speciei buha mare care trebuie luate în considerare la adoptarea  
măsurilor/practicilor de conservare: 
• Perioada de reproducere pentru buha mare este între jumătatea lui ianuarie şi sfârşitul lui martie. 
• Perioada de eclozare de patru săptămâni începe în aprilie.  
• Părinţii îşi îngrijesc puii între mai şi iulie.  
• Puii îşi părăsesc părinţii între august şi septembrie. 
• Aceste perioade pot varia în funcţie de regiune şi vreme.  
• După ce au ales un cuib, numeroase păsări se întorc periodic la acesta. 
 
Referinţe: Bundesverband Baustoffe – Steine und Erden e.V., Berlin, NABU, Naturschutzbund 
Deutschland, Bonn. 2007. Betreiber von Steinbrüchen sichern den Lebensraum von Uhus 
http://www.gips.de/organisat/bvgips/publik/uhu-flyer/Gips_FlyerUhu_BBS_LDIN6S.pdf 
 
Cariere: o oportunitate pentru biodiversitate 
 
Tip de exploatare: cariere din stâncă 
Ţară: Franţa 
Habitate/specii ţintă: Corvus corax, Bubo bubo, Bufo calamita, Charadrius dubius, Tachybaptus 
ruficollis, Hottonia palustris etc. 
SIC/APS: N.A. 
 
Descriere: 
În octombrie 2008, UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de 
construction) a publicat rezultatele unui studiu extensiv privind biodiversitatea în carierele din rocă 
dură din Franţa. Conform datelor colectate de oamenii de ştiinţă, carierele reprezintă o adevărată 
oportunitate pentru biodiversitate. Aceste situri adăpostesc aproximativ 50% din păsările, reptilele, 
amfibienii şi lăcustele de pe teritoriul francez. Studiul a fost efectuat la solicitarea UNICEM, sub 
conducerea unui comitet ştiinţific prezidat de Muzeul Naţional de Istorie Naturală (Museum National 
d'Histoire Naturelle – MNHN). S-au efectuat studii ecologice în 35 de cariere masive din piatră; 
jumătate dintre acestea fiind în prezent situri active de extracţie. O sinteză a principalelor rezultate 
este prezentată mai jos: 
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  ♦Faună: 362 de specii identificate în carierele examinate, dintre care 164 sunt enumerate ca fiind de 
valoare semnificativă pentru patrimoniul natural* în Franţa. Printre acestea se numără: 

       -121 de specii de păsări (şi anume 45% din speciile de păsări prezente în Franţa). De exemplu 
corbul comun (Corvus corax) şi buha mare (Bubo bubo). 

       -19 specii de reptile (şi anume 51% din speciile de reptile prezente în Franţa) 
       -16 specii de amfibieni (şi anume 50% din aceste specii prezente în Franţa). De exemplu 

broaştele Bufo calamita (Bufo calamita). 
       -81 de specii de cosaşi şi lăcuste (41% din speciile de cosaşi şi lăcuste prezente în Franţa 

continentală) 
   ♦Flora: 1096 de specii au fost identificate în carierele examinate, din care 96 sunt enumerate ca 
fiind de valoare semnificativă pentru patrimoniul natural* în Franţa. 
 
Anterior acestui studiu, în 1995 a fost lansat un studiu ecologic, sub coordonarea ştiinţifică a MNHN şi 
a Centrului naţional de cercetare ştiinţifică (Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS), 
pentru a realiza un inventar al zonelor umede care provin din exploatarea carierelor. Sondajul s-a 
desfăşurat în 17 cariere aluvionare în bazinele celor 6 râuri din Franţa. În continuare este prezentată 
o sinteză a principalelor rezultate privind speciile animale şi vegetale întâlnite: 
     -132 de specii de păsări de reproducţie (echivalentul a 48% din speciile de păsări de reproducţie 

din Franţa), din care 28 de specii de păsări de reproducţie sunt considerate rare sau foarte rare. 
De exemplu, prundăraşul gulerat mic (Charadrius dubius) şi corcodelul mic (Tachybaptus 
ruficollis). 

     -17 specii de reptile (45% din speciile de reptile întâlnite în Franţa), din care 5 specii sunt pe cale 
de dispariţie. 

    -16 specii de amfibieni (52% din speciile de amfibieni prezente în Franţa), din care 5 specii sunt pe 
cale de dispariţie. 

    - 52 de specii de libelule (45% din speciile de libelule prezente în Franţa). 
     -26 specii protejate de plante, de exemplu violeta de apă (Hottonia palustris). 
 
* În Franţa, această categorie de protecţie justifică desemnarea zonelor care prezintă mari capacităţi biologice şi 
un stadiu corespunzător de conservare drept zone naturale de interes ecologic animal şi vegetal (Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - ZNIEFF). 
 
Referinţe:  UNICEM 2008. Les carrières, une opportunité pour la biodiversité. Dossier de presse. 
http://www.3dterritoires.org/UNICEM/dossier_presse/UNICEM_communique.pdf 
UNICEM 2008. Les carrières, une opportunité pour la biodiversité. Fiche #3 : La Biodiversité dans les 
carrières de roches massives. Disponibil la:  
http://www.3dterritoires.org/UNICEM/dossier_presse/03-
UNICEM_biodiversite_dans_carrireres_roches_massives.pdf 
UNICEM 2008. Les carrières, une opportunité pour la biodiversité. Fiche #2 : La Biodiversité dans les 
carrières de roches meubles. Disponibil la: 
http://www.3dterritoires.org/UNICEM/dossier_presse/02-
UNICEM_biodiversite_dans_carrieres_roches_meubles.pdf 
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APS desemnată într-o carieră 
 
Tip de exploatare: Extracţie de pietriş în râul Vah 
Ţara: Slovacia 
Habitate/specii ţintă: Sterna hirundo, Ixobrychus minutus şi Porzana porzana 
SIC/APS: APS Dubnické štrkovisko (SKCHVU006) 
 
Descriere: 
APS Dubnické štrkovisko (SKCHVU006) este situată într-o zonă în care s-a efectuat excavarea 
industrială a pietrişului în râul Vah. Datorită excavării incomplete (fiind lăsate mici insule), s-a creat un 
sit natural. Odată cu finalizarea activităţii extractive, s-a înregistrat o succesiune naturală rapidă care 
a condus la crearea unei zone de înaltă calitate pentru păsările sălbatice. În Slovacia, acest sit (ca. 60 
ha) este unul dintre primele trei habitate de creştere ale Sterna hirundo, o specie inclusă în Directiva 
Păsări, şi care depinde de gestionarea periodică a succesiunii naturale, efectuată, în acest caz, atât 
de stat, cât şi de organizaţii non-guvernamentale. În cadrul sitului se găsesc alte şase specii de păsări 
care şi-au făcut cuib, inclusiv Ixobrychus minutus şi Porzana porzana. Vechea carieră este utilizată, 
de asemenea, pentru speciile migratoare şi pentru iernare. Situl îşi păstrează caracterul ecologic în 
pofida faptului că face parte dintr-o zonă autorizată de exploatare şi este situat într-o zonă puternic 
modificată antropic, în apropierea unui oraş şi a unei autostrăzi.   
 
Referinţe: Ministerul mediului, Slovacia. 2008 
 
 
 
 
A se vedea de asemenea: 
 
Ziua europeană a mineralelor 2009 – studii de caz privind biodiversitatea 
 
În 2009, Ziua europeană a mineralelor a fost organizată de sectorul european al mineralelor şi 
organizaţiile conexe, acordând o atenţie deosebită biodiversităţii. Situl web creat de IMA Europe oferă 
numeroase studii de caz şi exemple relevante de conservare a biodiversităţii în siturile de extracţie 
minerală. 
 
Referinţe: http://www.mineralsday.eu/biodiversity/ 
 
 
Studii de caz UEPG privind biodiversitatea 
 
Baza de date cu studii de caz privind biodiversitatea este un sit web creat de UEPG care oferă 
exemple de reabilitare şi gestionare a habitatelor, gestionare a speciilor (floră, păsări, amfibieni, 
insecte, crustacee şi lilieci), evaluare ecologică, cooperarea părţilor interesate şi contribuţia pentru 
comunitate.   
 
Referinţe: http://www.uepg.eu/uploads/fmanager/matrix_website_biodiversity_case_studies.pdf  
 
 
Studii de caz EuroGypsum privind biodiversitatea 
 
Industria europeană a gipsului prezintă în acest document activităţile desfăşurate pentru conservarea 
biodiversităţii în unele situri de extracţie din mai multe ţări: Austria, Germania, Italia, România, 
Spania, Regatul Unit şi Franţa.  
 
Referinţe: http://www.eurogypsum.org/Bioweb.pdf.pdf 
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Studii de caz Euromines privind biodiversitatea  
 
Asociaţia europeană a industriilor extractive şi a industriei minereurilor metalice şi mineralelor 
industriale este membru asociat al Consiliului Internaţional pentru Minerit şi Metale. Ambele 
organizaţii au elaborat orientări, cu exemple relevante, privind gestionarea biodiversităţii. 
 
Referinţe:  http://www.euromines.org/who_is_euro_environ.html  
          http://www.icmm.com/our-work/work-programs/environment 
 
 
 
2. Planificarea minerală 
 

Orientări privind planificarea minerală în Anglia 

 
Tip de exploatare: agregate, argilă pentru cărămizi, piatră naturală pentru construcţii şi acoperişuri, 
petrol şi gaz. 
Ţară: Regatul Unit 
 
Descriere: 
Declaraţiile privind politica mineralelor prevăd politicile naţionale de planificare pentru minerale ale 
guvernului în Anglia. MPS 1 vizează planificarea şi mineralele şi trebuie luate în considerare de 
organismele de planificare în elaborarea strategiilor regionale de amenajare a teritoriului şi a 
documentelor proiectelor locale. Sunt prevăzute obiective specifice pentru diferite tipuri de materiale 
în patru anexe (agregate, argilă pentru cărămizi, piatră naturală pentru construcţii şi acoperişuri, 
petrol şi gaz). 
 
În cazul în care proiectele minerale sunt propuse în cadrul unui sit Natura 2000, sunt adiacente 
acestuia sau pot afecta semnificativ un sit Natura 2000, trebuie luate în considerare declaraţii 
specifice de planificare a politicii (PPS9: conservarea geologică şi a biodiversităţii) şi orientări83. 
Acestea prevăd reguli şi condiţii clare pentru desfăşurarea de activităţi care pot avea efecte negative 
asupra sitului. Sunt identificate rolurile şi responsabilităţile autorităţii de planificare, ale iniţiatorului 
proiectului şi ale English Nature (în prezent Natural England), care trebuie consultate în ceea ce 
priveşte evaluarea efectelor.   
 
Conţinutul unei evaluări corespunzătoare, opţiunile de consultare publică, evaluarea soluţiilor 
alternative, luarea în considerare a motivelor cruciale de interes public major şi condiţiile pentru 
implementarea măsurilor compensatorii sunt cuprinse în orientările respective. Sunt descrise, de 
asemenea, procedurile pentru autorizaţiile acordate înainte de crearea reţelei Natura 2000, caz în 
care este necesară o examinare din partea autorităţilor competente. 
 
Politica naţională de planificare subliniază modul în care autorităţile individuale de planificare minerală 
(MPA) ar trebui să efectueze planificarea minerală. Fiecare MPA elaborează un cadru de dezvoltare 
minerală, uneori combinat cu un cadru privind dezvoltarea deşeurilor. Aceste cadre cuprind o serie de 
documente şi majoritatea MPA se află în cursul elaborării unora sau tuturor documentelor. „Declaraţia 
de planificare a politicii 9: conservarea geologică şi a biodiversităţii” prevede că în cadrele de 
dezvoltare locală trebuie: 
 
(i) să se indice locaţia siturilor desemnate de importanţă pentru biodiversitate şi geodiversitate, 
făcând distincţii clare între ierarhia siturilor desemnate la nivel internaţional, naţional, regional şi local;  
(ii) să se identifice orice zone sau situri pentru restaurarea sau crearea de noi habitate prioritare care 
contribuie la ţintele regionale şi sprijină restaurarea prin politici corespunzătoare. 

                                                 
83 Government Circular: Biodiversity and geological conservation – statutory obligations and their impact within 
the planning system (Circulară a guvernului: Biodiversitate �i conservare geologică – Obliga�ii legale �i 
impactul lor în sistemul de planificare). 
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Declaraţia de politică naţională stabileşte clar că respectivele cadre de dezvoltare locală, inclusiv 
cadrele de dezvoltare minerală, joacă un rol important atât în evitarea conflictului între proiecte 
precum extracţia minerală, cât şi în sprijinirea unui „câştig net” în ceea ce priveşte biodiversitatea. 
Prin discutarea cât mai timpuriu cu părţile interesate a utilizării finale a noilor situri de extracţie 
minerală propuse, se pot identifica oportunităţile pentru crearea de habitate prin restaurarea sitului 
mineral.  
 
Referinţe: Declaraţia privind politica mineralelor 1: Planificare şi minerale. Disponibilă la: 
http://www.communities.gov.uk/publications/planningandbuilding/mineralspolicystatement5 
 
 
„Schéma Departémental des Carrières” 
 
Tip de exploatare: cariere 
Ţară: Franţa 
 
Descriere: 
Conform legii (Loi 93-3, 4 ianuarie 1993) trebuie elaborat un plan al carierei pentru fiecare 
departament (NUTS 3). Scopul aşa-numitei Scheme departamentale a carierelor (Schéma 
Departémental des Carrières) este de a organiza accesul la resursele minerale ţinând cont de toate 
constrângerile, în special cele legate de  protecţia mediului. Planul prevede o cartografiere prin care 
depozitele sunt clasificate în funcţie de principalele constrângeri şi posibilităţi de exploatare. Se 
definesc trei clase principale: 

- Depozite care nu pot fi exploatate din cauza unor constrângeri severe: rezerve naturale, zone de 
protecţie pentru colectarea apei etc. 

- Depozite care pot fi exploatate, însă sunt supuse unor constrângeri mai puţin severe: zone 
naturale sensibile, Natura 2000 etc. Carierele pot fi permise cu condiţia adoptării unor măsuri 
adecvate în ceea ce priveşte constrângerile existente. 

- Depozite care nu au constrângeri speciale şi pot fi exploatate în conformitate cu reglementările 
existente. 

 
Schema este elaborată de o comisie departamentală creată cu participarea administraţiei 
competente, a părţilor interesate locale, a asociaţiilor ecologice şi agrare, a reprezentaţilor 
producătorilor şi consumatorilor de materiale extractive. Planul conţine în general: 

- Inventarul şi cartografierea depozitelor minerale din departament (agregate, minerale industriale, 
roci etc.). 

- Evaluarea cererilor, ofertei şi transportului de materiale (date, orientări şi obiective). 
- Analiza ecologică (efecte şi soluţii). 
- Integrarea peisajului şi reabilitarea siturilor. Orientări de reabilitare pentru unităţi de peisaj. 
- Examinarea constrângerilor. 
- Împărţirea pe zone. 
 
Referinţe:  
Loi nº 93-3 du 04/01/93 relative aux carrières 
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.141 
Décret nº 94-603 du 11/07/94 relatif au schéma départemental des carrières 
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.753 
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Politica privind materiile prime din Republica Slovacia 
 
Ţară: Slovacia 
 
Descriere principală: 
Politica privind materiile prime din Republica Slovacia (Hotărârea guvernamentală nr. 722 din 14 iulie, 
2004)84 identifică următoarele obiective: 
- obiectiv pe termen lung: utilizarea durabilă a materiilor prime în cadrul pieţei europene;  
- obiective pe termen mediu: reducerea la minimum a excavării materiilor prime în zone protejate. 
Analiza conflictelor prin re-evaluarea resurselor de materii prime în zone protejate. Delimitarea 
limitelor excavării la suprafaţă: aplicarea acesteia în planificarea teritoriului pentru a coincide cu 
necesităţile regionale şi o utilizare pe termen lung a resurselor. 
 
Printre măsuri se numără evaluarea potenţialului materiilor prime din zonele protejate (parcuri 
naţionale, peisaje protejate, zone protejate speciale, situri de patrimoniu cultural) ca bază pentru 
promovarea utilizării optime a resurselor şi limitării efectelor negative asupra mediului în cadrul 
procesului decizional. 
 
O analiză a suprapunerii tuturor zonelor protejate (inclusiv siturile Natura 2000) şi a depozitelor de 
materii prime a fost efectuată între 2004 şi 2007. Au fost analizate 227 de depozite, situate în 9 
parcuri naţionale şi 13 peisaje protejate, inclusiv zone tampon sau zone de influenţă şi limitele tuturor 
zonelor protejate care se suprapun cu limitele depozitelor. În 2008, toate datele au fost examinate de 
organisme din domeniul minier, geologic şi al protecţiei naturii, pentru a înţelege mai bine care sunt 
suprapunerile reale, cât de mult „limitează” siturile Natura 2000 activităţile extractive şi care sunt 
soluţiile posibile în cadrul siturilor cu interese atât miniere, cât şi privind protecţia naturii. 
 
Referinţe: Ministerul mediului, Slovacia. 2008. Disponibil (în slovacă) la:  
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/B08067F0A780A79BC1256E9F00340B6D?OpenDocume
nt 
 
 
Cartografierea planificării minerale 
 
Tip de exploatare: extracţia de nisip şi pietriş 
Ţară: Austria 
 
Descriere: 
Planul privind resursele minerale din Austria subliniază necesitatea de a identifica depozite 
importante în ţară şi de a le proteja împotriva altor utilizări necorespunzătoare ale terenului. În acest 
scop, planul prevede într-o primă etapă mai multe hărţi, în care sunt analizaţi unii factori ecologici: 
 
- Calitate. Se prevăd 5 clase în funcţie de litologie; prima clasă (1) corespunde cu depozitele de nisip 
şi pietriş de cea mai bună calitate, iar ultima (5), cu cele de cea mai slabă calitate. 
- Cantitate. Sunt avute în vedere date privind dimensiunea depozitelor minerale (suprafaţă, grosime) 
şi sunt descrise 5 clase în ceea ce priveşte productivitatea. 
- Potenţial geologic. Se obţine din combinaţia celor doi factori anteriori cu 5 clase stabilite în funcţie 
de acest potenţial. 
- Importanţă regională. În funcţie de numărul actualelor situri miniere, se stabilesc 5 clase de 
importanţă. 
- Caracter adecvat. Drept rezultat final al acestui prim proces, se calculează o hartă a compatibilităţii 
pentru nisip şi pietriş din combinaţia între potenţialul geologic şi importanţa regională. Din nou, se 
descriu 5 clase diferite. 
 

                                                 
84 Disponibilă (în limba slovacă) pe pagina web oficială a guvernului: 
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/B08067F0A780A79BC1256E9F00340B6D?OpenDocument 
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Cea de-a doua etapă a planului analizează potenţialele conflicte şi ia în considerare diferite aspecte 
precum cererea estimată pe regiuni, păduri şi zone protejate (situri Natura 2000, protecţia apelor 
subterane etc.) şi sedimentări şi rute de transport (pentru ambele tampoane de 100 şi 300m). 
Rezultatul final este o hartă care conţine informaţii privind caracterul adecvat real al teritoriului şi 
privind zonele care trebuie protejate la planificarea utilizării terenurilor.  
 
Referinţe:  Weber L. (prezentare) 2008.  Ministerul economiei şi muncii, Viena. SEIE Bruxelles, 25 
iunie 2008. 
 
 
 
3. Atenuare 
 
 
Conceperea proiectului pentru protejarea siturilor Natura 2000  
 
Tip de exploatare: extracţie de nisip din silice pură 
Ţara: Germania 
Habitate/specii ţintă: NU  
SIC/APS: În apropierea zonelor Natura 2000 (DE 4549-301 “Rohatschgebiet zwischen Guteborn und 
Hohenbocka” şi DE 4549-303 “Peickwitzer Teiche”). 
 
Descriere: 
S-a planificat extinderea unui sit minier pentru nisip din silice pură (iaz minier) în Brandenburg, care ar 
necesita reducerea nivelului apei subterane pentru a obţine acces la o parte a depozitului mineral de 
deasupra pânzelor freatice a iazului minier şi pentru a extrage partea rămasă a mineralelor de sub 
suprafaţa apei cu ajutorul unei drage. Prin urmare, nivelul apei subterane ar fi scăzut, de asemenea, 
în zonele din apropiere, ceea ce ar fi avut un efect negativ asupra a două zone umede din apropiere 
desemnate ca situri Natura 2000. 
 
Pentru a evita un astfel de impact, draga a fost modificată astfel încât să permită întreprinderii să 
desfăşoare proiectul minier fără o extracţie minerală deasupra pânzelor freatice şi, prin urmare, fără a 
reduce nivelul apei subterane. Astfel, a fost evitat impactul negativ asupra nivelului apei subterane în 
zonele învecinate şi asupra biotopurilor din zonele umede.  
 
În plus, întreprinderea a rambleiat canalele de drenare care au fost construite anterior în unul dintre 
biotopurile din zonele umede pentru a usca terenul din motive agricole. Rambleul a oprit drenarea, 
constituind, prin urmare, o măsură favorabilă biotopului din zona umedă şi dezvoltării ulterioare a 
acestuia.  
 
Referinţe: Studiu de caz furnizat de Quarzwerke GmbH. 
Gerling, H. & Puetter, T. 2004. Praktische Erfahrungen mit der FFH-Verträglichkeitsprüfung. 
Kies+Sand, 1/2004. 
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Măsuri de atenuare pentru veveriţele zburătoare 
 
Tip de exploatare: mină de aur 
Ţară: Finlanda 
Habitate/specii ţintă: veveriţa zburătoare (Pteromys volans) 
SIC/APS: NU  
 
Descriere: 
O mină de aur din sud-vestul Finlandei a fost proiectată şi permisă pe o zonă de 45 de hectare, care 
cuprinde atât exploatare la zi, cât şi subterană. În afară de evaluarea impactului asupra mediului, s-a 
efectuat un studiu detaliat al valorilor naturale ale zonei. Au fost examinate păsările şi plantele şi s-au 
realizat studii separate privind veveriţa zburătoare, care este cel mai important mamifer din zonă şi 
reprezintă o specie protejată în temeiul Directivei Habitate. Conform studiului, existau trei teritorii ale 
acestei specii în zona de exploatare în care trăiesc probabil 1- 3 masculi şi trei femele de reproducţie. 
În zonă nu erau numeroşi copaci disponibili în care veveriţele să îşi facă cuibul. Fiecare dintre cele 
trei teritorii a fost studiat în detaliu, ţinând cont şi de posibilele legături dintre acestea şi alte zone ale 
veveriţelor zburătoare din afara sitului de exploatare. Cel mai apropiat sit Natura era situat la 5 km 
nord-est de exploataţie.  
 
Iniţiatorul şi-a completat proiectul privind protejarea veveriţei zburătoare după ce s-a consultat cu 
autorităţile regionale în domeniul mediului. În conformitate cu concluziile studiului, conservarea 
veveriţei zburătoare era posibilă dacă nu se efectuau tăieri rase extensive, iar legăturile cu pădurea 
din nord-vest erau păstrate. Etapa de lucru a exploatării la zi urma să dureze aproximativ 3–4 luni. 
Zona de exploatare la suprafaţă era delimitată pentru a nu se extinde către rutele de tranziţie dintre 
teritoriile veveriţei zburătoare. Această specie se deplasează noaptea, când nu se desfăşoară multe 
activităţi în zona de exploatare la zi. 
Autorizaţia condiţionată de protecţia veveriţei zburătoare a inclus următoarele reguli:  
- Marginea exploatării la suprafaţă se poate extinde la maximum 40 m distanţă de cel mai apropiat 

copac în care îşi are cuibul o veveriţă. Între copac şi exploatare pădurea nu trebuie să conţină 
buşteni, cu excepţia zonei de 5 metri între marginea exploataţiei şi pădure, unde se poate permite 
tăierea arborilor din motive de siguranţă a exploataţiei. Astfel, ar fi menţinută o zonă de pădure de 
40 m lăţime între copacul în care veveriţa îşi are cuibul în teritoriul 1 şi marginea exploatării la 
suprafaţă.  

- Copacii pentru reproducere şi hrană de pe teritoriile veveriţei zburătoare din zonă nu trebuie 
distruşi şi trebuie păstraţi suficienţi copaci pentru adăpost în jurul copacilor din teritoriu în care îşi 
au cuibul. Nu se vor tăia copacii de pe traiectoria veveriţei zburătoare din cadrul zonei de 
exploatare.  

- Accesul la mina subterană trebuie situat în afara teritoriilor pentru ca, la construirea tunelului, 
vechii copaci (plopi tremurători sau molizi), care sunt copaci de reproducere şi de odihnă pentru 
specie, să nu fie tăiaţi. 

 
Referinţe: Studiu de caz furnizat de Euromines (Polar Mining Oy, Vammala, Finlanda) 
 
 
O carieră de porfir* într-o zonă protejată: Les Grands Caous din Saint-Raphaël 
 
Tip de exploatare: Carieră de porfir 
Ţară: Franţa 
Habitate/specii ţintă: pădure mediteraneană (măslini, stejari de plută, pini, etc.) 
SIC/APS: NU (în apropierea sitului natural Estérel Oriental) 
 
Descriere:  
Cariera Grands Caous este situată pe dealurile sitului natural Estérel Oriental, care conţine un depozit 
de înaltă calitate de porfir albastru, unic în regiune, cu caracteristici geotehnice excepţionale. Cariera 
este situată la graniţa vestică a sitului. Mediul natural este bogat şi fragil, cu stejari de plută, iarbă 
neagră şi pini. Actuala excavare nu este foarte vizibilă deoarece este săpată în teren. 
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Pentru a reduce la minimum efectele, operatorul a limitat zona de extracţie. Profilul coamelor nu este 
afectat, iar extracţia subterană reduce la minimum impactul, care este limitat la imediata vecinătate. 
Ca parte a procesului de autorizare s-a efectuat o examinare a peisajului, care a contribuit la definirea 
reabilitării finale şi la vizualizarea diferitelor etape prin modele la scară şi imagini computerizate. Au 
fost prevăzute condiţii stricte pentru reabilitarea sitului. De asemenea, există un plan de gestionare a 
apei care permite restaurarea malurilor râului şi colonizarea acestor zone cu vegetaţie spontană.  
 
* Porfirul este o varietate de rocă vulcanică alcătuită din cristale macrogranulare, precum feldspatul 
sau cuarţul, dispersate într-o matrice feldspatică cu granule fine sau o masă fundamentală. 
 
Referinţă: DIREN/DRIRE PACA. 2006. Guide de bonnes pratiques. Aide à la prise en compte du 
paysage et du milieu naturel dans les études d’impact de carrières en Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
Tome 2. 
 
 
Bune practici ecologice în cariera La Falconera, Catalonia 
 
Tip de exploatare: carieră de calcar 
Ţară: Spania 
Habitate/specii ţintă: NU 
SIC/APS: zona naturală protejată Macizo de Garraf, în apropiere de SIC Serres del Litoral Central. 
 
Descriere: 
La Falconera este o carieră de calcar din zona naturală protejată Macizo de Garraf, în provincia 
Barcelona, care de asemenea este situată în apropierea SIC Serres del Litoral Central. Valoarea de 
conservare a zonei i-a determinat pe operatori să ţină cont de toate măsurile şi bunele practici 
necesare care urmăresc atenuarea sau reducerea la minimum a efectelor negative potenţiale precum 
zgomotul, vibraţiile, praful, particulele, deşeurile etc. 
 
Măsurile de atenuare au cuprins, de asemenea, delimitarea şi crearea de zone neexploatate în care 
s-au descoperit valori naturale semnificative şi stabilirea de perimetre de protecţie, inclusiv ariile 
împădurite din apropierea zonelor de mare valoare ecologică, care au rămas intacte. Cariera a primit 
premiul pentru bune practici ecologice în Spania în 2007. 
 
Referinţe: Los áridos y el desarrollo sostenible. Premios ANEFA 2007. FdA - Federación de Áridos 
(Federaţia spaniolă a agregatelor). Informaţii disponibile la: 
http://www.medioambienteyaridos.org/pdfs/Premios07.pdf 
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4. Reabilitarea 
 
 
Programul „Natura după minerale” (Nature After Minerals) 
 
Prin parteneriatul dintre RSPB şi Natural England, programul urmăreşte să sprijine şi să faciliteze 
recrearea de habitate în cadrul siturilor minerale în conformitate cu planul de acţiune pentru 
biodiversitate. Se oferă consultanţă privind crearea şi gestionarea diferitor tipuri de habitate. În baza 
de date a programului sunt incluse o serie de studii de caz de restaurare desfăşurate în Anglia. 
Căutarea se poate efectua în funcţie de studiu de caz, operator, minerale (argilă şi marnă, cărbune, 
calcar, nisip, pietriş) sau tipul de habitat. 
 
În continuare, sunt prezentate două studii de caz privind siturile şi speciile Natura 2000: 
 
The Cliffe Pools (Kent, Anglia) 
 
Tip de exploatare: Carieră de extracţie de argilă 
Ţară: Regatul Unit 
Habitate/specii ţintă: Lagune saline (echivalente cu habitatul 1150 *Lagune de coastă din Directiva 
Habitate) 
SIC/APS: Estuarul Tamisei: sit de interes ştiinţific special (SSSI), arie de protecţie specială (APS), 
Ramsar şi zonă sensibilă la nivel ecologic (ESA) 
 
Descriere: 
Cliffe Pools sunt situate pe malul sudic al Estuarului Tamisei, iar zona este desemnată drept sit de 
interes ştiinţific special (SSSI), arie de protecţie specială (APS), Ramsar şi zonă sensibilă la nivel 
ecologic (ESA). Situl a fost achiziţionat ca rezervă de către RSPB în octombrie 2001. Cele 237 de 
hectare susţin o serie de habitate printre care se numără lagune saline, iazuri sălcii, păşuni, mlaştină 
sărată, terenuri noroioase şi arbuşti.  
 
Argila pentru industria cimentului a fost extrasă în cadrul sitului până în 1972, lăsând în urmă o serie 
de puţuri de exploatare care s-au revărsat pentru a forma iazuri. Începând cu anii ’60, situl a fost 
utilizat de Westminster Dredging Ltd pentru eliminarea autorizată a depozitelor de dragare ale râului 
prin rambleierea iazurilor. În ani ’80, au început discuţii între English Nature, RSPB, Blue Circle 
Industries Plc (foştii deţinători ai sitului) şi Westminster Dredging Ltd (operatorii eliminării dragării). 
Acestea s-au finalizat printr-un acord privind modificarea planurilor iniţiale de rambleiere a iazurilor 
rămase în avantajul conservării naturii. Activitatea timpurie de dragare a rambleiat 60 ha din puţurile 
de argilă din partea de nord-vest a sitului cu un amestec de nisip, pietriş şi dragaje de aluviuni, pe 
care s-a dezvoltat un mozaic bogat de mlaştini sărate superioare, păşuni şi arbuşti de păducel/mure. 
Puţurile adiacente zonei de nord-est au primit, de asemenea, dragaje, însă nu au fost rambleiate în 
întregime, ceea ce a condus la crearea unei serii de iazuri sălcii de 27 ha alimentate cu apă pluvială. 
La sud, eliminarea permanentă a dragajelor în lagunele saline face parte din planul de restaurare 
convenit pe o perioadă de 40 de ani între RSPB şi Westminster Dredging PLC.  
 
Cele 111 ha de lagune saline şi 27 ha de iazuri sălcii înguste au fost create prin extracţia de argilă 
pentru industria cimentului. Situl este renumit pentru păsările limicole, stoluri masive deplasându-se 
din Estuarul Tamisei înspre iazuri cu ocazia mareelor înalte de iarnă, o gamă variată de păsări 
migratoare toamna şi primăvara şi specii de reproducţie de cioc-întors, fluierar, nagâţ şi prundăraş 
gulerat. Restaurarea s-a realizat în special prin: 
• Eliminarea direcţionată a dragajelor pentru a rambleia lagunele saline existente; pentru a le reduce 
adâncimea cu scopul de a extinde habitatul de alimentare pentru păsările de apă; şi pentru a crea 
insule de adăpostire.  
• Crearea de margini înguste prin reconfigurarea marginilor actualelor lagune adânci pentru a oferi 
margini deschise şi acoperite cu vegetaţie.  
• Crearea de insule suplimentare prin izolarea şi reconfigurarea pasarelelor existente şi, dacă este 
posibil, excavarea zonelor din iazurile salcii din extrema nordică.  
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Dungeness (Kent, Anglia) 
 
Tip de exploatare: Carieră de nisip şi pietriş 
Ţară: Regatul Unit 
Habitate/specii ţintă: Habitat 1220 Vegetaţie perenă pe ţărmurile stâncoase şi 7140 Mlaştini 
turboase de tranziţie şi turbării mişcătoare, ambele enumerate la anexa 1 din Directiva Habitate. 
Triturus cristatus şi Hirudo medicinalis. 
SIC/APS: Dungeness peninsular: sit de interes ştiinţific special (SSSI), arie de protecţie specială 
(APS) şi arie specială de conservare (ASC) pentru habitate şi specii rare  
 
Descriere 
Dungeness-ul peninsular este cea mai mare structură de prundiş din Regatul Unit, mari părţi din 
aceasta prezentând mai multe desemnări importante legate de conservarea naturii, inclusiv sit de 
interes ştiinţific special (SSSI), arie de protecţie specială (APS) pentru păsări şi arie specială de 
conservare (ASC) pentru habitate şi specii rare. Dungeness este unul dintre cele patru situri din 
Regatul Unit cu vegetaţia anuală rară la limita mareei – o comunitate foarte specializată de plante – 
din care există sub 100 ha în total. De asemenea, aceasta are cele mai diverse şi extinse comunităţi 
stabile de maluri perene de prundiş acoperit cu vegetaţie din Europa.  
 
Zone mari rămân intacte, în pofida daunelor anterioare considerabile datorate în principal extracţiei de 
pietriş. Mici corpuri naturale de apă din cadrul prundişului susţin ţinuturile mlăştinoase şi comunităţile 
de plante în circuit deschis, fiind considerate unice în Regatul Unit. Acestea sunt importante pentru 
habitate de tip mlaştini turboase de tranziţie (habitat 7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării 
mişcătoare, menţionat în anexa 1 la Directiva Habitate), marele triton cu creastă (Triturus cristatus, 
menţionat în Directiva Habitate) şi lipitori (Hirudo medicinalis, de asemenea menţionate în Directiva 
Habitate). Arbustul de salcie s-a infiltrat în aceste zone, care sunt însă acum în curs de restaurare. 
 
În restaurări sunt incluse mozaicuri de habitate, inclusiv lacuri cu apă dulce cu insule şi alte 
caracteristici aferente zonelor umede. În cazul în care este necesară înlăturarea solului şi stratului 
superior pentru a obţine acces la pietriş, această activitate este inclusă în proiectare.  
 
Prundişul de coastă acoperit cu vegetaţie este extrem de rar şi fragil, fiind prezent în foarte puţine 
locuri. La Dungeness se testează tehnici de reparare a daunelor istorice asupra prundişului acoperit 
cu vegetaţie. Acesta este un proces foarte lent, care presupune un ecosistem foarte puţin înţeles, fără 
nicio garanţie a succesului. Cu toate acestea, rezultatele testelor pot fi utile pentru cei care 
intenţionează să creeze prundiş de coastă acoperit cu vegetaţie în alte situri. Principalele măsuri 
adoptate au fost: 
 
- Gazonarea şi însămânţarea de grozamă. Acesta este un colonizator timpuriu al prundişului, iar 
foioasele care se dezvoltă contribuie la stabilirea altor specii, inclusiv licheni. Au fost plantate seminţe 
în nisip la distanţe de aproximativ 1 m. După 4 ani, rata de supravieţuire era de 6%, unele plante fiind 
destul de substanţiale. Comunităţile de licheni au început să se stabilească printre plantele mai vechi.  
- Împrăştierea seminţelor de măcriş (eşuată) 
- Aplicarea de seminţe de opăţel în prundiş, consolidate cu compost fără turbă. Plantele s-au stabilit 
cu succes. 
- Translocarea salviei şi ierbii false de ovăz în prundiş pe parcursul iernii – o parte a vegetaţiei s-a 
stabilit, dar nu pe o arie extinsă. 
- Plantarea de plante de grozamă – grozama se stabileşte în condiţii de umiditate persistente după 
plantare. 
- Crearea de păşuni pentru nevertebrate. La Dengewest South, pietrişul a fost extras de sub soluri 
pastorale, iar restaurarea s-a efectuat în păşunile bogate în nectar pentru nevertebrate, mai ales 
albine. 
 
Începând cu anii ’60, întreprinderea care desfăşoară activitatea (în prezent Hanson Aggregates) s-a 
consultat cu RSPB şi Natural England (fosta English Nature) cu privire la toate planurile de restaurare 
de la Dungeness. Tehnicile şi rezultatele restaurării pentru biodiversitate s-au îmbunătăţit constant în 
timp. 
 
Referinţe: www.afterminerals.com  
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Planificarea strategică pentru reabilitarea carierelor  
 
Tip de exploatare: Cariere 
Ţară: Franţa 
 
Descriere: 
Schemele departamentale pentru cariere cuprind în general orientări pentru restaurarea unităţilor de 
peisaj. Un proiect promovat de Direcţia regională pentru industrie şi energie din Ile-de-France a 
analizat rezultatele obţinute de planificarea strategică pentru recuperarea unui număr de situri din 
zona La Bassée (SPA FR1112002) şi a elaborat o metodologie pentru această activitate. Experienţa 
grupurilor de reflecţie în luarea de decizii privind reabilitarea siturilor urmând o abordare coerentă cu 
privire la mai multe zone de exploatare pare un exemplu bun. 
 
Într-adevăr, reglementările franceze nu definesc modalităţile de funcţionare (componenţă, rol, durată, 
etc.) pentru instanţele de consultare necesare. Aceasta i-a determinat pe iniţiatorii de proiecte în 
contexte sensibile la nivel ecologic să creeze în mod spontan „grupuri de reflecţie” neoficiale (numite 
„cellules de réflexion”) sponsorizate de operatori, autorităţile competente etc. Un astfel de grup de 
lucru analizează viitorul unui sit de extracţie, extinzând analiza la o unitate spaţială coerentă pentru a 
include toate aspectele teritoriale.  
 
Referinţă: DRIRE Ile-de-France. 2006. Etude sur l’aménagement global des carrières à l’échelle du 
gisement. 
 
 
Reabilitarea unei cariere de pietriş prin crearea de habitate riverane  
 
Tip de exploatare: Carieră de pietriş 
Ţară: Austria 
Habitate/specii ţintă: habitate riverane şi o serie de specii din lista roşie 
SIC/APS: NU 
 
Descriere: 
O carieră din Steyregg Danube furnizează nisip şi pietriş sectorului construcţiei din Austria Superioară 
începând cu 1962 şi ar trebui să fie activă până în 2025. Proiectul de extracţie a pietrişului creează, 
după extracţie, mari straturi acvifere, similare siajului vechiului litoral al Dunării care este încă indicat 
pe hărţile istorice. Integrarea habitatelor nou create este iniţiată prin aplicarea solului şi noroiului de la 
un siaj încă existent pe malurile noilor iazuri. Mari părţi ale zonei sunt lăsate pe seama succesiunii 
naturale. Scopul reabilitării este de a restabili, proteja sau extinde populaţiile a peste 20 de specii de 
plante de pe lista roşie, parţial ameninţate, 7 specii de amfibieni de pe lista roşie, 3 specii de reptile 
de pe lista roşie, 20 de specii parţial ameninţate de libelule şi o serie de păsări ameninţate.  
 
În afară de numeroasele specii de pe lista roşie, 2 specii de plante (Nymphoides peltata, Hydrocharis 
morsus-ranae), care au cunoscut populaţii numai în provincia Austria Superioară, sunt în prezent 
întâlnite în zonele reabilitate. De asemenea, în ceea ce priveşte fauna de amfibieni, rezultatele sunt 
notabile, de exemplu Bufo viridis se găseşte din nou în noile iazuri, la peste 25 de ani după ultima 
înregistrare a acestei specii în aşa-numita zonă „Steyregger Au”. De asemenea, mulţi amfibieni sunt 
reprezentaţi prin populaţii mari. În ceea ce priveşte păsările, există mai multe specii ameninţate, care 
profită în mare măsură de activităţile de exploatare şi de strategiile de reabilitare (de exemplu 
Luscinia svecica, Riparia riparia, Actitis hypoleucos, Charadrius dubius). De asemenea, Castor fiber – 
un animal european ameninţat – trăieşte într-o populaţie în apropierea zonei de extracţie de agregate. 
Acest proiect de extracţie de agregate nu constituie numai o contribuţie importantă la nivel economic 
pentru extracţia de materii prime din Austria Superioară, ci şi un important proiect naţional de 
protejare a numeroase specii ameninţate.  
 
Referinţă: 
http://www.uepg.eu/uploads/documents/biodiversity/biodiversity%20_case_study_austria_2.pdf 
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Restaurarea unei cariere de nisip şi pietriş din Madrid  
 
Tip de exploatare: Carieră de nisip şi pietriş  
Ţară: Spania 
Habitate/specii ţintă: NU 
SIC/APS: în cadrul unui parc natural (Parque Regional del Sureste) şi în apropierea unei APS şi SIC 
 
Descriere: 
Într-o carieră situată în câmpia fertilă a râului Jarama, într-o rezervă naturală şi în apropierea unei 
APS şi SIC, s-a realizat un proiect de reabilitare, ţinând cont de obiectivele de conservare a planului 
de gestionare emis pentru zona naturală.  
 
Reabilitarea s-a desfăşurat şi s-a realizat prin: 
- recuperarea habitatelor naturale şi îmbunătăţirea zonelor degradate din cadrul râului şi malurilor; 
- restaurarea habitatelor din lagune care au rezultat în urma exploatării; 
- utilizarea speciilor autohtone ameninţate pentru însămânţare şi plantare. 
 
Zona reabilitată a fost donată autorităţilor regionale şi în prezent este considerată zonă naturală de 
mare valoare ecologică. 
 
Referinţe: Studiu de caz furnizat de FdA - Federación de Áridos, (Federaţia agregatelor din Spania)  
 
 
Reabilitarea carierelor din Phokis şi Milos  
 
Exploatare: Extracţia de perlit şi bentonit din regiunea Milos; extracţia de bauxită din regiunea 
Phokis. 
Ţară: Grecia 
Habitate/specii ţintă: NU 
SIC/APS: NU 
 
Descriere:  
Carierele sunt situate în Insula Milos şi în Grecia Centrală, în regiunea Phokis. Evaluarea impactului 
asupra mediului (EIA) a exploataţiilor a fost utilizată pentru proiectarea activităţilor exploataţiei şi la 
planificarea reabilitării. 
Activitatea de restaurare pe etape se desfăşoară în aceleaşi timp cu exploatarea şi cuprinde cinci 
etape, fiecare bazându-se pe reuşita etapei anterioare: 
1. Gestionarea peisajului exploataţiei şi a depozitelor de deşeuri. În prima etapă a restaurării, peisajul 
sitului de exploataţie şi a zonei învecinate sunt reabilitate pentru a obţine o bună integrare în zonă. 
Deşeurile produse pe parcursul exploatării sunt utilizate pentru a umple exploataţiile epuizate oriunde 
este posibil. 
2. Acoperirea cu un strat superior: depozitarea solului fertil. Situl este acoperit cu un strat superior 
care fie a fost depozitat, fie a fost adus din situri de depozitare de deşeuri din apropiere. 
3. Însămânţare: se depun eforturi pentru a reproduce vegetaţia locală. 
4. Plantarea de arbori şi arbuşti. Crearea de pepiniere în Phokis (1980) şi Milos (1995), în care se 
propagă plante indigene. 
5. Îngrădire, stropire şi întreţinere generală. Îngrădirea şi supravegherea constantă a zonelor 
restaurate sunt unicele moduri de a le apăra împotriva oilor şi caprelor. În ceea ce priveşte lipsa 
ploilor, soluţia este stropirea – cel puţin până când plantele cresc la dimensiuni satisfăcătoare. 
 
Referinţe: Bringing nature back to the mine (Aducerea naturii înapoi în exploataţie) (broşură). Silver 
& Baryte Ores Mining Co. S.A. 
Michalis Stefanakis şi Ms Vini Filippi (S&B Industrial Minerals S.A.). Prezentare cu ocazia Convenţiei 
privind diversitatea biologică SBSTTA, Paris 2-6 iulie, 2007 
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Reabilitarea carierelor din apropierea siturilor Natura 2000  
 
Exploatare: Carieră 
Ţară: Belgia 
Habitate/specii ţintă: broasca Bufo calamita, broasca-moaşă, vânturel, şoim călător şi o specie de 
libelulă  
SIC/APS: Între două situri Natura 2000 
 
Descriere:  
Cariera este situată între două situri Natura 2000 de mare interes biologic. Zona adăposteşte o 
varietate bogată de specii vegetale şi animale, dintre care multe nu sunt foarte răspândite, fiind chiar 
extrem de rare în regiunea Valonia. Reabilitarea care a avut loc într-o carieră a urmărit crearea de 
zone similare cu cele din siturile învecinate Natura 2000. 
 
Măsurile au cuprins recuperarea parţială a reliefului iniţial şi a pajiştilor de interes existente anterior, 
precum şi crearea de maluri naturale ale iazului excavat pentru a oferi habitate adecvate pentru mai 
multe specii care depind de mediul acvatic, inclusiv libelule, amfibieni, păsări acvatice, gândaci 
scufundători etc.).  
 
Un studiu ecologic a fost efectuat şi în 2006 pentru a evidenţia cele mai interesante specii şi peisaje 
deja prezente şi pentru a asigura conservarea acestora. În numeroasele smârcuri temporare s-a găsit 
o populaţie importantă de broaşte Bufo calamita, precum şi o populaţie mică a speciei broasca-
moaşă. Aceste două reprezintă unele dintre cele mai ameninţate specii de amfibieni din ţară. 
Vânturelul deja îşi face cuib în cadrul sitului, iar şoimul călător a fost, de asemenea, văzut. Zonele 
umede restaurate adăpostesc deja o libelulă care se află pe lista roşie din Belgia. Se are în vedere un 
nou studiu al faunei, florei şi peisajelor pentru a ameliora rezultatele şi pentru a studia evoluţia 
biotopilor din cadrul exploataţiei. 
 
La finalul exploataţiei, cariera va reveni în domeniul public, pentru a deveni o zonă de interes ecologic 
şi peisagistic. Datorită situaţiei geografice particulare, între două perimetre Natura 2000, cariera va 
reprezenta un element cheie în reţeaua ecologică locală. 
 
Referinţă: studii de caz în domeniul biodiversităţii UEPG  
http://www.uepg.eu/uploads/documents/biodiversity/biodiversity_case_study_belgium_7.pdf 
 
 
 
Proiect forestier 
 
Exploatare: caolin 
Ţară: Regatul Unit 
Habitate/specii ţintă: Stejar montan şi frasin forestier (identificat ca habitat ameninţat în Regatul 
Unit). 
SIC/APS: NU  
 
Descriere:  
Proiectul forestier este un proiect de restaurare ulterior exploatării. Acesta urmăreşte restaurarea 
peisajului zonei de caolin din Cornwall, fiind o continuare a proiectului Heathland. Între 1997 şi 2004, 
au fost restaurate 750 de hectare de iarbă neagră depresionară – un alt habitat ameninţat – în cadrul 
fostelor situri de exploatare. Împreună, cele două proiecte constituie cea mai mare iniţiativă de acest 
tip din Europa. Pentru a restaura siturile, speciile care ne-indigene sau plantate comercial vor fi 
înlăturate şi se vor reintroduce stejari, frasini şi alţi arbori indigeni cu lemn de esenţă tare. 
 
Referinţe: studiu de caz furnizat de IMA_Europe 
http://www.naturalengland.org.uk/regions/south_west/ourwork/chinaclaywoodlandproject.aspx 
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5 Activităţi extractive în zone marine 
 
Consiliul Internaţional pentru Explorarea Apelor Maritime (International Council for the 
Exploration of the Sea  - ICES) 
 
Tip de exploatare:  o serie de extracţii marine 
Ţară: Mai multe ţări în apropiere de Atlanticul de Nord 
 
Descriere: 
ICES este organizaţia care coordonează şi promovează cercetarea marină în Atlanticul de Nord. 
Aceasta cuprinde mări adiacente precum Marea Baltică şi Marea Nordului. ICES acţionează ca punct 
de întâlnire pentru o comunitate de peste 1600 oameni de ştiinţă în domeniul marin din 20 de ţări din 
apropierea Atlanticului de Nord. 
 
Oamenii de ştiinţă care conlucrează prin intermediul ICES colectează informaţii privind ecosistemul 
marin. Aceste informaţii elimină lacunele din cunoştinţele existente şi sunt utilizate, de asemenea, 
pentru o consultanţă imparţială, fără caracter politic. Ulterior, consultanţa este utilizată de cele 20 de 
ţări membre, care finanţează şi sprijină ICES, pentru a le ajuta să gestioneze Atlanticul de Nord şi 
mările adiacente. 
 
Grupurile de lucru/de studiu ale ICES cuprind toate aspectele ecosistemului marin de la oceanografie 
la păsări marine şi mamifere marine. A fost creat un Grup de lucru privind efectele extracţiei de 
sedimente marine asupra ecosistemului marin (WGEXT). 
 
O trecere în revistă a cercetărilor privind extracţia marină poate fi consultată în rapoartele anuale ale 
Grupului de lucru privind extracţia al ICES: http://www.ices.dk/iceswork/wgdetail.asp?wg=WGEXT 
 
De asemenea, WGEXT al ICES a examinat şi raportat programe de cartografiere a resurselor 
naţionale, modificări ale cadrelor legislative şi administrative, abordări ale evaluărilor impactului 
asupra mediului şi cercetări ale statelor membre în domeniul extracţiei de sedimente marine.  
 
În plus, WGEXT a examinat şi evaluat utilizarea Orientărilor ICES privind extracţia în ţările membre. 
Majoritatea ţărilor membre fac trimitere la orientări în cadrele naţionale de reglementare, iar unele se 
referă mai explicit, parţial sau total, la dispoziţii din reglementările statutare.  
Grupul a examinat experienţa ţărilor membre în implementarea programelor de monitorizare legate de 
activităţile de extracţie a sedimentelor marine. Datorită necesităţii convenite de a examina aspectele 
cheie mai detaliat, membrii au fost de acord să ofere răspunsuri suplimentare imediat după sesiune.  
 
Referinţe: ICES. 2007. Raport al Grupului de lucru privind efectele extracţiei de sedimente marine 
asupra ecosistemului marin (WGEXT), 17-20 aprilie 2007, Helsinki, Finlanda. ICES CM 
2007/MCH:08. 96 pp.  
Sutton, G. şi Boyd, S (eds.) 2009. Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine 
Environment 1998-2004 (Efectele extracţiei sedimentelor marine asupra mediului marin 1998-2004). 
ICES raport de cercetare în colaborare nr. 297, 180 pp. 
Informaţii disponibile la: www.ices.dk  
 
 
Bune practici privind extracţia de agregate în mediul marin: Proiectul Goodmarine 
 
Tip de exploatare:  Extracţia de agregate 
Ţară: Regatul Unit 
 
Descriere:  
Acest proiect a fost gestionat de Departamentul de inginerie minieră, a carierelor şi minerală al 
Universităţii din Leeds, cu sprijinul Organizaţiei de cercetare pentru industria minerală (Mineral 
Industry Research Organisation  - MIRO).  
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Situl web Goodmarine oferă informaţii pentru cei interesaţi sau implicaţi în extracţia de agregate prin 
dragarea în mediul marin. Cu toate acestea, scopul principal este de a sublinia „buna practică” care 
încearcă să înlăture sau să reducă la minimum efectele asupra mediului. Situl web oferă, de 
asemenea, o resursă utilă pentru industrie în ceea ce priveşte planurile, procesele şi operaţiunile. 
Deşi habitatele marine nu sunt încă înţelese pe deplin, în prezent se desfăşoară numeroase cercetări. 
Rezultatele vor contribui la ameliorări viitoare ale reglementării şi practicii de dragare. Astfel cum 
demonstrează situl web, în prezent există numeroase exemple de bune practici ecologice utilizate 
deja în Regatul Unit.  
 
Capitolul privind buna practică include atenuare şi monitorizare. Măsurile concepute în mod specific 
pentru a evita efectele negative asupra siturilor şi caracteristicile desemnate în temeiul Directivei 
Habitate şi al Directivei Păsări trebuie cuprinse în cadrul propunerilor iniţiale de autorizare a dragării. 
Propunerile considerate ca afectând negativ siturile protejate din Europa trebuie evaluate în ceea ce 
priveşte posibilităţile de a impune anumite condiţii pentru a evita efectele negative. Printre modificări 
se pot număra schimbarea locaţiei sau a ariei de extindere a lucrărilor propuse, perioada anumitor 
activităţi şi anumite obligaţii sau acorduri juridice. 
 
Referinţă: http://www.goodmarine.com 
 
 
Efectele extracţiei de agregate de-a lungul coastei Dieppe 
 
Tip de exploatare:  Extracţia de agregate marine  
Ţară: Franţa 
 
Descriere:  
„Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologies” (CRITT) gestionează un proiect care 
urmăreşte monitorizarea efectelor extracţiei de agregate de-a lungul coastei Dieppe, în nordul Franţei. 
Principalele obiective ale proiectului sunt:  
- elaborarea unei metodologii de monitorizare pentru un sit existent de extracţie, utilă pentru 
exploatări la scară mare (proiect de program european pentru partea de est a Canalului Mânecii - 
INTERREG III); 
- evaluarea cantitativă a efectelor directe ale dragării asupra resurselor vii (bentonice şi de pescuit) 
comparativ cu un sit de referinţă neexploatat; 
- evaluarea spaţială a efectelor indirecte ale dragării (în special revărsarea elementelor fine); 
- evaluarea temporală a acestor efecte prin monitorizarea procesului de restaurare (fizică şi biologică) 
a fundului mării; 
- cuantificarea intensităţii şi duratei perturbării asupra întregilor depuneri bentonice şi de pescuit.  
 
Referinţă: http://critt.estran.free.fr/critt.htm 
 
 
Conservarea naturii şi extracţia de agregate în regiunea estică a Canalului Mânecii 
 
Tip de exploatare:  Dragarea de agregate marine 
Ţară: Regatul Unit 
 
Descriere:  
Între 2000 şi 2004, Centrul pentru mediu, pescuit şi ştiinţa acvaculturii, Regatul Unit (Centre for 
Environment, Fisheries and Aquaculture Science - CEFAS) a efectuat un studiu finanţat de guvern 
intitulat „Evaluarea reabilitării fundului mării în urma dragării agregatelor marine”, conceput să 
investigheze recuperarea fizică şi biologică a fundului mării la finalizarea dragării. Studiul s-a efectuat 
în cadrul unor situri abandonate sau pârloage expuse anterior extracţiei comerciale de agregate în 
partea sudică a Mării Nordului şi în largul coastei sudice. Rezultatele şi concluziile studiilor se 
bazează pe date culese în cadrul siturilor utilizate în sondaj şi, prin urmare, este posibil să nu se 
aplice tuturor siturilor de extracţie de agregate. 
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Studiul a generat două rapoarte tehnice. Primul raport a subliniat faptul că gradul de perturbare fizică 
naturală joacă un rol important în influenţarea structurii comunităţii epifaunei în urma finalizării 
activităţii de dragare. Cel de-al doilea raport a menţionat rate de recuperare macrobentonică de până 
la şase ani de la finalizarea dragării agregatelor şi a oferit, de asemenea, un cadrul generic pentru 
evaluarea studiilor privind recolonizarea de după finalizarea activităţilor. Documentul arată că 
diferenţele semnificative în natura instalaţiilor în siturile studiate, expuse la niveluri ridicate şi scăzute 
de intensitate de dragare, persistă cel puţin şase ani de la finalizarea dragării. 
 
Alte studii notabile în domeniu au fost efectuate de Marine Ecological Surveys Ltd, în colaborare cu 
Universitatea din Plymouth, în partea de sud a Mării Nordului şi Canalul Mânecii. Lucrarea intitulată 
„Efectele dragării agregatelor marine asupra macrofaunei bentonice din largul coastei de sud a 
Regatului Unit” concluzionează că rata de restaurare a biomasei în urma dragării a fost mai lentă 
decât cea înregistrată pentru diversitatea speciilor şi densitatea populaţiei. 
 
În afară de activitatea privind reabilitarea şi recuperarea, în prezent se desfăşoară o serie de activităţi 
în domeniul restaurării şi consolidării fundului mării odată cu încetarea dragării. Studiile actuale se 
axează în special pe însămânţarea fundului mării cu un mediu pentru a promova recuperarea 
organismelor bentonice. Astfel de medii includ pietriş şi scoici. 
 
Un proiect în curs de elaborare de către CEFAS analizează însămânţarea prin pietriş şi potenţialul 
acesteia pentru restaurarea fundului mării în urma dragării agregatelor marine. În 2005 CEFAS, în 
colaborare cu industria, a efectuat un experiment pe teren într-o zonă de extracţie în largul râului 
Humber. Obiectivul experimentului era să testeze caracterul practic al însămânţării prin pietriş ca  
abordare de remediere a unei zone a fundului mării în care este posibil ca nisipurile să se fi acumulat 
ca urmare a dragării. Zona a fost anterior un sit autorizat de extracţie de agregate care a fost 
abandonat după mai mulţi ani de utilizare. Pentru a efectua experimentul de reînsămânţare, CEFAS a 
închiriat o navă de dragare pentru a extrage pietrişul dintr-o zonă autorizată din apropiere. Ulterior, 
pietrişul a fost depozitat pe situl experimental. Înaintea realizării depozitului de pietriş, CEFAS a 
efectuat o serie de examinări pre-experiment, care au fost repetate după eliminare şi au continuat ca 
parte a unui program continuu pentru a stabili rata de recuperare bentonică. Activitate este în curs de 
desfăşurare, urmând a se elabora un raport în următorii ani. 
 
Activitatea desfăşurată de Universitatea din Southampton, în colaborare cu Asociaţia pentru 
crustacee din Marea Britanie, urmăreşte să examineze potenţialul scoicilor de a accelera recuperarea 
fundului mării în urma dragării agregatelor. Proiectul urmăreşte să determine semnificaţia materialului 
biogenic (cochilie) ca un substrat care contribuie la biodiversitatea fundului mării existent din nisip şi 
pietriş natural şi să monitorizeze colonizarea crustaceelor depuse pe pietrişul dragat de pe fundul 
mării în estul Insulei Wight, comparativ cu fundul mării care nu a fost tratat. 
 
Referinţă: Cooper, K.M., Eggleton, J.D., Vize, S.J., Vanstaen, K., Smith, R., Boyd, S.E., Ware, S., 
Morris, C.D., Curtis, M., Limpenny, D.S. şi Meadows, W.J., 2005. Assessment of the re-habilitation of 
the seabed following marine aggregate dredging - part II (Evaluarea reabilitării fundului mării în urma 
dragării agregatelor marine – partea II). Sci. Ser. Tech Rep., Cefas Lowestoft, 130: 82pp. 
 
 
Orientări privind mineralele marine 
 
Tip de exploatare: Dragarea nisipului şi pietrişului 
Ţară: Regatul Unit 
 
Descriere:  
Întrucât nisipul şi pietrişul constituie cea mai mare parte a mineralelor dragate de pe fundul mării în 
Anglia, acestea se află în centrul acestor orientări. Totuşi, orientarea este, de asemenea, relevantă la 
nivel general pentru alte minerale care pot fi dragate de pe fundul mării precum alge roşii coraliene 
(alge calcifiate), cărbune şi minerale metalifere. Pentru a asigura că extracţia nu cauzează efecte 
negative inacceptabile, au fost impuse o serie de controale asupra activităţilor de dragare.  
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Guvernul doreşte utilizarea continuă a nisipului şi pietrişului marin dragat în măsura în care această 
activitate respectă principiile dezvoltării durabile. Guvernul consideră că acest lucru se poate realiza 
prin reducerea la minimum a zonei totale autorizate/permise pentru dragare, amplasarea atentă a 
noilor zone de dragare, evaluarea impactului asupra mediului (EIA) în cazul în care această evaluare 
este necesară etc. 
 
Declaraţia de mediu trebuie să cuprindă examinarea măsurilor practice care pot fi adoptate pentru a 
atenua efectele extracţiei minerale propuse. Acestea trebuie să fie specifice sitului şi în strânsă 
legătură cu anumite efecte potenţiale asupra mediului identificate în timpul procesului EIA. Printre 
măsurile de atenuare se pot număra: 
• modificarea adâncimii de dragare pentru a limita modificarea hidrodinamicii şi a tiparelor 

transportului de sedimente la niveluri acceptabile; 
• rute agreate de navigare a dragei pentru a reduce la minimum interferenţa cu transportul, 

pescuitul şi alte utilizări ale mării; 
• împărţirea pe zone a ariei permise pentru a proteja peştii sensibili, pentru a optimiza accesul 

la peştii tradiţionali şi pentru a reduce impactul asupra grupurilor bentonice sensibile; 
• zone de excludere pentru a proteja comunităţile rare sau stabile identificate ca fiind prezente 

în zone mici în cadrul unei arii de aplicare mult mai extinse; 
• alegerea tehnicii de dragare şi stabilirea perioadei şi etapelor activităţii pot ajuta, de 

asemenea, la prevenirea perturbărilor;  
• restricţii sezoniere, după caz, pentru a reduce la minimum efectele asupra rezervelor de peşti 

migratori sau asupra etapelor vulnerabile din ciclul biologic al peştilor sau bentosului; 
• zone tampon de siguranţă în jurul cimitirelor de război, epavelor importante sau altor situri 

arheologice marine, conducte şi cabluri. 
 
Orientarea cuprinde, de asemenea, monitorizarea efectelor asupra mediului. 
 
Referinţă: Guidance “Marine Mineral Guidance 1: Extraction by dredging from the English seabed”. 
(Orientare privind mineralele marine 1: extracţia prin dragare pe fundul mării în Anglia) 2006. 
Departamentul pentru comunităţi şi administraţie locală, Regatul Unit.  
 
 
Bune practici pentru dragarea agregatelor marine  
 
Tip de exploatare:  Dragarea de agregate marine  
Ţară: Regatul Unit 
 
Descriere:  
Agregatele marine joacă un rol important în furnizarea materiilor prime de înaltă calitate, atât pentru 
industria construcţiei din Regatul Unit, cât şi pentru protecţia costieră. În general, nisipul şi pietrişul 
sunt extrase de pe fundul mării cu drage purtătoare cu remorcă de sucţiune care pot transporta 
încărcături de până la 9 000 de tone din situri de dragare din larg direct la cheiurile situate în 
apropierea punctului de utilizare finală. Zonele de dragare sunt autorizate de The Crown Estate în 
urma unei evaluări extinse a impactului asupra mediului (EIA) şi a unui proces de consultare a părţilor 
interesate, reglementat anterior de Comunităţi şi administraţie locală (CLG) şi Ministerul pentru 
mediu, alimentaţie şi afaceri rurale (Defra) şi în prezent de Agenţia marină şi de pescuit (MFA), o 
agenţie executivă a DEFRA. 
 
În 2002, guvernul a oferit o sursă suplimentară de finanţare prin impunerea unei taxe pe agregatele 
primare din surse terestre şi marine. Fondul de durabilitate din taxa pe agregate (ALSF) are patru 
obiective principale: 
1. Reducerea la minimum a cererii de agregate primare 
2. Promovarea extracţiei şi transportului ecologice  
3. Abordarea efectelor asupra mediului ale extracţiei anterioare de agregate 
4. Compensarea comunităţilor locale pentru efectele extracţiei de agregate 
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ALSF marin în Anglia a fost iniţiat în primul rând pentru a sprijini cercetarea care conduce la o 
înţelegere mai bună a naturii şi sensibilităţii resurselor marine faţă de perturbările generate de 
dragarea agregatelor şi la modalităţi de reducere la minimum a acestor efecte. 
 
Orientarea cuprinde, de asemenea, alte secţiuni relevante, precum „Resurse naturale de pe fundul 
mării”, în care se oferă proiecte şi exemple, mai ales privind cartografierea resurselor de pe fundul 
mării, „Atenuarea şi gestionarea dragării agregatelor marine” etc.  
 
Referinţă: Marine aggregate extraction: Helping to determine good practice (Extracţia agregatelor 
marine. Contribuţie la stabilirea bunelor practici). Lucrările conferinţei: septembrie 2006. Editori: 
Newell şi Garner. 
 
 
Strategie pentru industria agregatelor marine din Marea Britanie 
 
Tip de exploatare:  Dragare de agregate marine 
Ţară: Regatul Unit 
 
Descriere: 
Extracţia agregatelor marine cuprinde un procent foarte scăzut din platforma continentală a Regatului 
Unit – în general o zonă având în total aproximativ 140km2 este dragată în fiecare an. În pofida 
acestei amprente reduse, industria recunoaşte că mediul marin în care îşi desfăşoară activitatea este 
sensibil şi acceptă că are responsabilitatea de a-şi gestiona operaţiunile astfel încât să reducă la 
minimum efectele asupra mediului marin şi asupra celorlalţi utilizatori ai acestuia. În cadrul capitolului 
privind protecţia mediului, se identifică o serie de obiective şi indicatori cheie: 
- Reducerea la minimum a amprentei spaţiale a operaţiunilor de dragare printr-o gestionare 
responsabilă şi eficientă. 
- Menţinerea şi dezvoltarea de contribuţii ale industriei în vederea înţelegerii habitatelor de nisip şi 
pietriş marin şi a mediului istoric marin din Marea Britanie. 
- Reducerea impactului emisiilor atmosferice eliberate prin procesele de producţie şi transport. 
 
Referinţe: Strength from the depths. A sustainable development strategy for the British marine 
aggregate industry (Puterea din adâncuri. O strategie de dezvoltare durabilă pentru industria 
agregatelor marine din Marea Britanie). BMAPA (Asociaţia britanică a producătorilor de agregate 
marine), noiembrie 2006. 
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6 Monitorizare şi indicatori 
 
 
Elaborarea indicatorilor pentru gestionarea integrată a materiilor prime şi conservării naturii în 
industria cimentului din Germania (Proiect pilot în fabrica de ciment Schelklingen) 
 
Tip de exploatare: Fabrică de ciment 
Ţară: Germania 
 
Descriere:  
Un proiect pilot în cadrul fabricii de ciment Schelklingen a oferit soluţii cu o bază ştiinţifică pentru 
optimizarea în continuare a echilibrului dintre extracţia de materii prime şi conservarea naturii.  
Extracţia de materii prime pentru producţia de ciment reprezintă o intervenţie substanţială în natură şi 
peisaj. Cu toate acestea, chiar şi atunci când funcţionează, carierele îşi pot asuma, de asemenea, o 
funcţie importantă în protejarea naturii şi a speciilor: prin condiţiile specifice ale sitului, acestea oferă 
de multe ori un habitat pentru specii rare şi ameninţate de animale şi plante care există într-un număr 
foarte redus în peisajele cultivate. Scopul proiectului pilot a constat în elaborarea de indicatori care să 
facă posibilă măsurarea diversităţii speciilor şi habitatelor din cariere. 
 
Au fost elaboraţi şi testaţi indicatori calitativi şi cantitativi de biodiversitate pentru a facilita măsurarea, 
printre altele, a efectelor măsurilor de conservare a naturii înaintea, în timpul şi în urma exploatării. 
Ulterior, indicatorii au fost integraţi într-un plan de acţiune pentru biodiversitate şi un plan de acţiune 
pentru specii; acestea integrează analiza deficitelor, cercetarea, monitorizarea şi planificarea 
sancţiunilor – inclusiv estimări ale costurilor – susţinând astfel posibilităţile şi obiectivele 
instrumentelor existente de planificare şi în special conţinutul ecologic al acestora. 
 
Pe parcursul proiectului, au fost elaboraţi diferiţi indicatori pentru floră, faună şi tipurile de habitat care 
au fost adaptate pentru a coincide cu condiţiile specifice şi cu potenţialul zonelor de exploatare, 
pentru a respecta deopotrivă atât cerinţele funcţionării carierei, cât şi cele ale conservării naturii. 
Indicatorii de biodiversitate au fost testaţi pe parcursul proiectului într-o carieră de ciment din 
Schelklingen, în sudul Germaniei, precum şi diferite proceduri de monitorizare a diversităţii speciilor şi 
habitatelor.   
 
Rezultatele obţinute au fost utilizate ca bază pentru elaborarea de planuri de acţiune pentru 
biodiversitate care au cuprins măsurile specifice de menţinere şi promovare a diversităţii speciilor. 
Rezultatele proiectului au fost discutate în cadrul unui atelier reunind experţi de la întreprinderi şi 
federaţii din diferite industrii de minerale nemetalice şi în cadrul unui dialog cu părţile interesate, 
inclusiv autorităţi şi ONG-uri. 
 
Referinţe:  Tränkle, U., Rademacher, M., Friedel, G., Löckener, R. , Basten, M. &  Schmid, V. 2008. 
Sustainability indicators for integrated management of raw material and nature conservation – pilot 
project in the Schelklingen cement plant (Indicatori de durabilitate pentru gestionarea materiilor prime 
şi a conservării naturii – proiect pilot la fabrica de ciment Schelklingen). Cement International: 4/2008 
(vol. 6) pp 68-75. 
Informaţii (în limba germană) disponibile la: http://www.initiative-nachhaltigkeit.de/ 



 128 Orientări ale CE privind desfășurarea de noi activităţi extractive neenergetice în conformitate cu cerinţele Natura 2000

 
Efecte de monitorizare a carierelor din cadrul APS din Catalonia sau din apropierea acestora 
 
Tip de exploatare: Extracţie de agregate 
Ţară: Spania 
Habitate/specii ţintă: Falco naumanni, Tetrax tetrax, Burhinus oedicnemus, Melanocorhypha 
calandra, Miliaria calandra, Alauda arvensis, Galerida theklae, Galerida cristata 
SIC/APS: Mai multe APS din câmpiile Lerida 
 
Descriere:  
În 2004, s-a semnat un acord între Asociaţia regională de agregate (Gremi d’Àrids de Catalunya) şi 
Departamentul de mediu al guvernului regional catalan, cu scopul evaluării eficienţei măsurilor de 
atenuare convenite pentru păsările de stepă din zonele din cadrul APS sau din apropierea acestora în 
care se desfăşoară extracţia de agregate. Deşi nu s-a prevăzut niciun impact semnificativ asupra 
APS, deoarece cele mai importante zone pentru păsările de stepă nu au fost afectate de activităţile 
extractive, s-au stabilit unele măsuri suplimentare de atenuare pentru a preveni orice risc potenţial de 
pierdere a habitatului. Măsurile de atenuare au cuprins crearea unor pârloage noi în cadrul terenului 
cultivat anterior şi gestionarea ulterioară a acestora drept habitat adecvat pentru păsările de stepă, şi 
anume prin păşunat, cosit şi însămânţare. 
 
Monitorizarea efectuată de experţi ştiinţifici renumiţi a indicat că nu s-a înregistrat o reducere a 
vechilor populaţii ale speciilor din zonă, iar noile pârloage gestionate pentru păsările de stepă erau 
utilizate eficient de speciile ţintă; s-a obţinut chiar o anumită creştere a prezenţei speciilor în zonele 
respective. De exemplu, utilizarea de noi pârloage de către spârcaci a fost foarte ridicată. Deşi 
reprezintă numai 5% din APS Balaguer (1 358 ha), pârloagele adăposteau aproximativ 15-20% din 
masculii observaţi în perioada de reproducere şi din femelele cu pui care figurează în cadrul APS.  
 
Referinţă: Studiu de caz furnizat de FdA - Federación de Áridos, (Federaţa spaniolă a agregatelor), 
2008. 
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7 Cooperarea cu autorităţile competente şi părţile interesate 
 
 
Exemple de bună cooperare în Regatul Unit 
 
Tip de exploatare: diferite tipuri de activităţi extractive 
Ţară: Regatul Unit 
 
Descriere:  
În general, există o bună cooperare între industriile miniere şi organizaţiile de conservare a naturii. 
Aproximativ 700 de situri de interes ştiinţific special (SISS) importante la nivel naţional şi mult mai 
multe situri de conservare a naturii importante la nivel local sunt asociate cu exploatarea şi, prin 
restaurarea carierelor, s-au creat zone mari de habitate importante. 
 
În ultimii 10 ani, Forumul de minerale şi conservare a naturii, un parteneriat între industria mineralelor 
şi English Nature (în prezent Natural England), agenţia guvernamentală responsabilă de apărarea 
conservării naturii, a jucat un rol esenţial în reunirea industriei şi a organismelor de conservare a 
naturii pentru a dezvolta, împărtăşi şi disemina bune practici. 
 
Mai recent, parteneriatul „Natura după minerale” dintre Natural England şi RSPB a continuat să 
lucreze cu industria mineralelor pentru a crea mai multe habitate prioritare în cadrul siturilor minerale. 
De exemplu, în prezent există un acord între Natural England şi o întreprindere de extracţia turbei 
pentru a restaura habitatul de turbărie în relief din zona de câmpie din cadrul unei ASC în mlaştinile 
din Thorne şi Hatfield din South Yorkshire şi în Wedholme Flow din Cumbria. 
 
Refererinţe: http://www.mineralsandnature.org.uk/ 
http://www.afterminerals.com/ 
 
 
„Cellules de reflexion” 
 
Tip de exploatare: Extracţie de agregate 
Ţară: Franţa 
SIC/APS: APS La Bassée  
 
Descriere:  
„Cellules de réflexion” sunt grupuri voluntare formate de autorităţile competente, industriile extractive 
şi părţile interesate locale pentru a discuta privind dezvoltarea activităţilor extractive într-o zonă 
coerentă legată de un depozit de minerale (de exemplu 500-2000 ha în APS La Bassée, Île de 
France).  
 
Scopul este organizarea exploatării raţionale de materiale şi discutarea strategiei pentru reabilitarea 
siturilor. Aceste grupuri sunt un element intermediar nou de luare a deciziilor, între Schema 
departamentală a carierelor şi permisiunea individuală de exploatare. În ultimii 12 ani, s-au creat o 
serie de astfel de grupuri în regiunea Ile-de-France, unde există depozite importante în curs de 
exploatare, unele dintre acestea fiind incluse în reţeaua Natura 2000 (de exemplu La Bassée, APS, 
27643 ha). 
 
Referinţă: DRIRE Ile-de-France. 2006. Etude sur l’aménagement global des carrières à l’échelle du 
gisement. Raport elaborat de Écosphère. 
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Cooperarea dintre IENE şi autorităţile regionale de mediu din Catalonia 
 
Tip de exploatare: Extracţie de agregate 
Ţară: Spania 
 
Descriere: 
În regiune există o bună comunicare şi cooperare între iniţiatorii de proiecte şi autoritatea regională 
competentă pentru aprobarea proiectului, care încearcă să simplifice procedurile şi să identifice soluţii 
corespunzătoare pentru fiecare caz în parte. 
 
O serie de iniţiative comune au fost adoptate în comun de autoritatea regională şi o asociaţie a 
întreprinderilor de extracţie de agregate (Gremi d’Arids), cu implicarea unor instituţii ştiinţifice, pentru 
a promova şi dezvolta bune practici în activităţile extractive din Catalonia. Au fost publicate un ghid de 
bune practici şi un manual privind tehnicile de restaurare pentru zonele utilizate pentru activităţi 
extractive din regiune.  
 
De asemenea, s-au încheiat acorduri între autorităţile regionale şi operatori pentru a defini măsuri 
corespunzătoare de atenuare şi pentru a ameliora condiţiile naturale în zone în care se desfăşoară 
activităţi extractive. De exemplu, prin astfel de acorduri s-au implementat acţiuni de consolidare a 
habitatelor pentru păsările de stepă ameninţate, într-o APS în care se exploatează în prezent 
depozite importante de pietriş, cu măsuri speciale pentru a evita şi atenua efectele negative. 
 
Referinţe: Studiu de caz furnizat de FdA - Federación de Áridos (Federaţa spaniolă a agregatelor), 
2008.  
Ghid de bune practici (în limba catalană) disponibil la: http://www.gremiarids.com/pdf/GBP.pdf 
 
 
Cooperarea dintre o asociaţie de conservare a naturii şi un operator de carieră în Belgia 
 
Exploatare: Carieră de calcar 
Ţară: Belgia 
Habitate/specii ţintă: Pajişti uscate 
SIC/APS: Devant-Bouvignes 
 
Descriere:  
Cariera, de 150 de hectare, este situată în oraşul Dinant, în Leffe (sudul Belgiei), iar scopul acesteia 
este producerea de calcar. Aceasta se află în apropierea unei rezerve naturale (Devant-Bouvignes), 
catalogată drept sit Natura 2000 începând cu 2005. Zona este bogată în pajişti uscate situate pe 
calcar, cu o mare diversitate de plante şi insecte.  
 
Operatorul a însărcinat o asociaţie de protecţie a naturii (Natagora) cu gestionarea unei zone de 35 
de hectare situată între zona rezervei naturale şi carieră. Expertiza acestora a permis realizarea unui 
proiect de restaurare şi gestionare a pajiştilor uscate, care a cuprins reintroducerea oilor în zonă. 
Proiectul a fost finanţat, de asemenea, din fondul european „LIFE-Nature” (proiectul LIFE02 
NAT/B/008593 Restaurarea şi gestionarea durabilă a pajiştilor uscate din Meuse superior). 
 
Referinţă: Mertens, D. (prezentare) 2007. UEPG partnership with IUCN for Countdown 2010. 
Conferinţa la nivel înalt privind activităţi comerciale şi biodiversitate, noiembrie 2007. Lisabona. 
A se vedea şi: 
http://www.mineralsday.eu/fileadmin/Downloads/Biodiversity_Case_Studies/Holcim_Granulats_Belgiq
ue__sheep_reintroduction_pdf 
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Cooperarea dintre Ministerul mediului şi Asociaţia materiilor prime ceramice din Germania  
 
Exploatare: argilă 
Ţară: Germania  
Habitate/specii ţintă: Buhaiul de baltă cu burta galbenă şi tritonul cu creastă 
 
Descriere:  
În mai 2009, Asociaţia materiilor prime ceramice din Germania (Bundesverband Keramische 
Rohstoffe e.V. – BKR) şi Ministerul mediului, agriculturii şi silviculturii din Renania-Palatinat 
(Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz in Rheinland-Pfalz) au semnat un acord 
pentru a proteja speciile Natura 2000. 
 
Acordul recunoaşte că siturile de extracţie a materiilor prime ceramice sunt de interes deosebit pentru 
conservarea naţională şi europeană, deoarece din extracţia argilei pot rezulta habitate adecvate 
pentru speciile ameninţate: 
 
- Amfibienii precum buhaiul de baltă cu burta galbenă şi broasca Bufo calamita beneficiază în special 

de solurile argiloase cu puţină vegetaţie şi de apele argiloase mici şi plate pe parcursul extracţiei 
active. 

- Alţi amfibieni precum broasca de copac etc. preferă ape mai acoperite în etapele inactive cu o 
activitate redusă temporar şi după finalizarea activităţilor de extracţie. 

- Speciile de păsări precum buha mare găsesc incubatoare bune în pereţii stâncoşi structuraţi. 
  
Acordul urmăreşte să protejeze buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata) şi tritonul cu 
creastă (Triturus cristatus). Acesta se aplică siturilor de extracţie (siturile permise) şi siturilor pentru 
care sunt planificate activităţi de extracţie (viitoare situri de extracţie), situate în interiorul şi exteriorul 
siturilor desemnate Natura 2000.  
 
În zonele de extracţie din cadrul zonelor Natura 2000, acordul susţine evaluarea Natura 2000. 
Extracţia în cadrul acestor situri este concepută şi realizată ţinând cont de menţinerea şi dezvoltarea 
speciilor ţintă. 
 
În orice caz, se vor organiza informări reciproce timpurii privind proiectele şi noile fapte şi perspective, 
precum şi căutarea comună de soluţii în caz de conflicte între agenţiile responsabile de conservarea 
naturii şi întreprinderi. 
 
Referinţă: Studiu de caz furnizat de IMA Europe. 
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ANEXA 3 
 
Hotărâri ale Curţii Europene de Justiţie privind cauze în 

domeniul naturii şi biodiversităţii 
 
 
În continuare sunt prezentate câteva extrase din cauze juridice ale Curţii Europene de Justiţie privind 
articolul 6 alineatele (3) şi (4) din Directiva Habitate care sunt menţionate în documentul de orientare 
şi pot fi utile pentru a înţelege dispoziţiile Directivelor Habitate şi Păsări. 
 
Informaţii detaliate privind cauzele juridice până în anul 2006 se pot găsi, de asemenea, în broşura 
„Cauze în domeniul naturii şi biodiversităţii. Hotărâri ale Curţii Europene de Justiţie” (Nature and 
Biodiversity Cases. Ruling of the European Court of Justice), publicată de Comisia Europeană în 
2006 şi disponibilă la: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/ecj_rulings_en.pdf. 
 
 
 
Cauza C-6/04. Comisia Comunităţilor Europene/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 
Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru –– Directiva 92/43/CEE –– Conservarea 
habitatelor naturale –– faună şi floră sălbatică.  
 

Rezumatul hotărârii 
[…] 
3. Mediu – Conservarea habitatelor naturale de faună şi floră sălbatică – Directiva 92/43 – Arii 
speciale de conservare – Obligaţiile statelor membre – Evaluarea implicaţiilor unui proiect pentru sit – 
Intrarea în vigoare a obligaţiei de a efectua o evaluare [Directiva 92/43 a Consiliului, articolul 6 
alineatul (3)]. 
 
Articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de 
faună şi floră sălbatică supune îndeplinirea cerinţei evaluării adecvate a efectelor unui plan sau ale 
unui proiect care nu este legat direct sau necesar gestionării unui sit ca arie specială de conservare 
condiţiei existenţei unei probabilităţi sau a unui risc ca planul sau proiectul respectiv să afecteze în 
mod semnificativ situl în cauză. Luând în considerare în special principiul precauţiei, un asemenea 
risc există atât timp cât nu se poate exclude, pe baza unor elemente obiective, că respectivul plan 
sau proiect afectează situl în cauză în mod semnificativ (a se vedea punctul 54).  
  

Hotărâre (extrase relevante) 
[…] 
52  Conform Comisiei, deşi planurile de utilizare a terenurilor nu autorizează ca atare proiectele şi 
permisiunea de planificare pentru proiecte trebuie obţinută în mod obişnuit, acestea au o mare 
influenţă asupra deciziilor privind proiectele. Prin urmare, planurile de utilizare a terenurilor trebuie să 
fie supuse, de asemenea, unei evaluări corespunzătoare a implicaţiilor pentru situl în cauză. 
[…] 
54  În ceea ce priveşte aceste cerinţe, Curtea a susţinut deja că articolul 6 alineatul (3) din Directiva 
Habitate supune îndeplinirea cerinţei evaluării adecvate a efectelor unui plan sau ale unui proiect 
condiţiei existenţei unei probabilităţi sau a unui risc ca planul sau proiectul respectiv să afecteze în 
mod semnificativ situl în cauză. Luând în considerare în special principiul precauţiei, un asemenea 
risc există atât timp cât nu se poate exclude, pe baza unor elemente obiective, că respectivul plan 
sau proiect afectează situl în cauză în mod semnificativ (a se vedea, în această privinţă, cauza C-
127/02 Waddenvereniging şi Vogelbeschermingsvereniging [2004] Rec. I-7405, punctele 43 şi 44). 
[…] 
56  Astfel, din cele menţionate anterior, ca urmare a nesupunerii planurilor de utilizare a terenurilor 
unei evaluări corespunzătoare a implicaţiilor ASC, rezultă că articolul 6 alineatele (3) şi (4) din 
Directiva Habitate nu a fost transpus suficient de clar şi precis în legislaţia Regatului Unit şi, prin 
urmare, trebuie să se constate temeinicia acţiunii introduse de Comisie în această privinţă. 
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[…] 
117  După cum a observat pe bună dreptate Avocatul general la punctele 132 şi 133 din avizul său, 
părţile sunt de acord că Regatul Unit exercită drepturi suverane în zona sa economică exclusivă şi pe 
platforma continentală şi că Directiva Habitate este, în această măsură, aplicabilă dincolo de apele 
teritoriale ale statelor membre. Rezultă că directiva trebuie pusă în aplicare în respectiva zonă 
economică exclusivă.  
[…] 
 
Hotărârea completă este disponibilă la:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0006:EN:HTML 
 
 
Cauza C-98/03. Comisia Comunităţilor Europene/Republica Federală Germania. Neîndeplinirea 
obligaţiilor de către un stat membru – Directiva 92/43/CEE – Conservarea habitatelor naturale – 
Faună şi floră sălbatică – Evaluarea implicaţiilor anumitor proiecte asupra unui sit protejat  – Protecţia 
speciilor. 
 

Hotărâre (extrase relevante) 
[…] 
31 Comisia acuză că Republica Federală Germania nu a transpus în totalitate articolul 6 alineatele (3) 
şi (4) din directivă în legislaţia naţională, întrucât definiţia termenului „proiect” de la articolul 10 
alineatul (1) punctul (11) literele (b) şi (c) din BNatSchG 2002, care se aplică proiectelor întreprinse în 
afara ASC, este prea restrictivă şi exclude obligaţia de a efectua evaluări ale implicaţiilor anumitor 
acţiuni şi activităţi care pot fi dăunătoare pentru siturile protejate. 
 
32 În ceea ce priveşte proiectele în sensul articolului 10 alineatul (1) punctul (11) litera (b) din 
BNatSchG 2002, Comisia susţine că, întrucât cuprind numai acţiuni care afectează natura şi mediul 
rural, în sensul articolului 18, anumite proiecte care pot avea un efect semnificativ asupra siturilor 
protejate nu sunt supuse unei evaluări prealabile a implicaţiilor pentru sit în conformitate cu articolul 6 
alineatele (3) şi (4) din directivă. Articolul 18 alineatul (1) se referă numai la modificările formei sau 
utilizării zonelor de suprafaţă, însă nu ţine cont de alte activităţi sau măsuri care nu vizează zona de 
suprafaţă a unui sit protejat sau cele care nu produc nicio modificare, chiar dacă pot avea un efect 
semnificativ asupra unui astfel de sit. De fapt, termenul „proiect”, în sensul articolului 10 alineatul (1) 
punctul (11) litera (b) din BNatSchG 2002, care se referă la acţiuni care se desfăşoară în afara ASC, 
are un înţeles mai restrâns decât la articolul 10 alineatul (1) punctul (11) litera (a), care vizează 
proiecte realizate în cadrul unei ASC. În definiţia măsurilor care urmează să fie supuse unei evaluări a 
implicaţiilor, directiva nu face distincţia între măsuri adoptate în exteriorul sau în interiorul unui sit 
protejat. 
 
Hotărârea completă este disponibilă la:  
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/gettext.pl?where=&lang=en&num=79939889C19030098&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET 
 
 
Cauza C-117/03. Società Italiana Dragaggi SpA şi alţii/Ministero delle  Infrastrutture e dei Trasporti 
and Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare 
introdusă de Consiglio di Stato - Directiva 92/43/CEE – Conservarea habitatelor naturale – Faună şi 
floră sălbatică – Listă naţională a siturilor eligibile pentru a fi identificate drept situri de importanţă 
comunitară – Măsuri de conservare.  
 

Rezumatul hotărârii 
 
Mediu – Conservarea habitatelor naturale de faună şi floră sălbatică – Directiva 92/43 – 
Arii speciale de conservare – Situri, incluse în listele naţionale, eligibile pentru a fi identificate drept 
situri de importanţă comunitară – Măsuri de protecţie – Inaplicabilitatea măsurilor prevăzute la 
articolul 6 alineatele (2), (3) şi (4) – Obligaţia statelor membre de a-şi proteja interesele ecologice 
[Directiva 92/43 a Consiliului, articolul 4 alineatul (5) şi articolul 6 alineatele (2),(3) şi (4)]. 
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În conformitate cu o interpretare corespunzătoare a articolului 4 alineatul (5) din Directiva 92/43 
privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, măsurile de protecţie 
prevăzute la articolul 6 alineatele (2), (3) şi (4) din directivă sunt obligatorii numai în ceea ce priveşte 
siturile care, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) al treilea paragraf din directivă, se află pe lista 
de situri selectate ca situri de importanţă comunitară adoptată de Comisie în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 21 din directivă. În consecinţă, aceste măsuri nu se aplică siturilor 
incluse în listele naţionale transmise Comisiei în temeiul articolului 4 alineatul (1) din directivă. 
 
Cu toate acestea, în temeiul directivei respective, statele membre au obligaţia, în ceea ce priveşte 
cele din urmă situri, care sunt eligibile pentru a fi identificate drept situri de importanţă comunitară, în 
special privind cele care adăpostesc tipuri de habitate prioritare sau specii prioritare, să ia măsuri de 
protecţie corespunzătoare, din punct de vedere al obiectivului de conservare al directivei, în scopul 
protejării interesului ecologic relevant pe care îl presupun aceste situri la nivel naţional (a se vedea 
punctele 21-22, 25, 28-30, dispozitiv). 
 
Hotărârea completă este disponibilă la: 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&docrequire=alldocs&numaff=c-
117/03 
 
 
Cauza C-127/02. Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee şi Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels/Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Cerere de 
pronunţare a unei hotărâri preliminare introdusă de Raad van State. Directiva 92/43/CEE – 
Conservarea habitatelor naturale de faună şi floră sălbatică – Conceptul de „plan” sau „proiect” – 
Evaluarea implicaţiilor anumitor planuri sau proiecte asupra unui sit protejat. 
 

Rezumatul hotărârii 
[…] 
3. Mediu – Conservarea habitatelor naturale de faună şi floră sălbatică – Directiva 92/43 – 
Autorizarea unui plan sau proiect în cadrul sitului protejat – Condiţii – Evaluarea corespunzătoare a 
implicaţiilor acestuia – Identificarea aspectelor care pot afecta obiectivele de conservare a sitului. 
[Directiva 92/43 a Consiliului, articolul 6 alineatul (3) prima teză] 
 
Prima teză a articolului 6 alineatul (3) din Directiva 92/43 privind conservarea habitatelor naturale şi a 
speciilor de faună şi floră sălbatică trebuie interpretată astfel: Orice plan sau proiect care nu are o 
legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea sitului protejat trebuie supus unei evaluări 
corespunzătoare a efectelor potenţiale asupra sitului, în funcţie de obiectivele de conservare a 
acestuia din urmă dacă nu se poate exclude, pe baza unor elemente obiective, în special în lumina 
caracteristicilor şi condiţiilor ecologice ale sitului, că respectivul plan sau proiect afectează situl în 
cauză în mod semnificativ, per se sau în combinaţie cu alte planuri sau proiecte. O astfel de evaluare 
a implicaţiilor presupune că, înainte de aprobarea planului sau proiectului, trebuie identificate, făcând 
apel la cele mai relevante cunoştinţe ştiinţifice în materie, toate aspectele planului sau ale proiectului 
care ar putea, per se sau în combinaţie cu alte planuri sau proiecte, să afecteze obiectivele de 
conservare a sitului respectiv. 
 
Autorităţile naţionale competente, ţinând cont de evaluarea corespunzătoare a implicaţiilor planului 
sau proiectului asupra sitului respectiv şi în lumina obiectivelor de conservare a sitului, autorizează 
planul sau proiectul în cauză numai după ce constată că acesta este lipsit de efecte negative asupra 
integrităţii sitului menţionat. Aceasta se întâmplă în cazul în care nu persistă nicio îndoială rezonabilă 
din punct de vedere ştiinţific cu privire la asemenea efecte (a se vedea punctele 45, 49, 61, dispozitiv 
3-4). 
 
4. Mediu – Conservarea habitatelor naturale de faună şi floră sălbatică – Directiva 92/43 – 
Netranspunere – Stabilirea, de către instanţa naţională, a legalităţii unei autorizaţii pentru un plan sau 
proiect în cadrul sitului protejat – Admisibilitate. [Directiva 92/43 a Consiliului, articolul 6 alineatul (3)] 
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În cazul în care unei instanţe naţionale i se solicită să constate legalitatea unei autorizaţii pentru un 
plan sau proiect în sensul articolului 6 alineatul (3) din Directiva 92/43 privind conservarea habitatelor 
naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, aceasta poate stabili dacă au fost respectate limitele 
privind competenţele autorităţilor naţionale competente stabilite de dispoziţia respectivă, chiar dacă 
nu a fost transpusă în ordinea juridică a statului membru în cauză, în pofida expirării termenului 
prevăzut în acest scop. Eficienţa Directivei 92/43 ar fi subminată dacă, într-o astfel de situaţie, 
persoanele nu s-ar putea baza pe aceasta înaintea instanţelor naţionale şi dacă acestea din urmă nu 
ar putea să ţină cont de directivă (a se vedea punctele 66, 70, dispozitivul 5). 
 

Hotărâre 
[…] 
36  Autorizaţia unui plan sau proiect acordată în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 
Habitate presupune în mod necesar că se consideră că este improbabil ca acesta să afecteze negativ 
integritatea sitului în cauză şi, prin urmare, este improbabil să conducă la o deteriorare sau la 
perturbări semnificative în sensul articolului 6 alineatul (2). 
 
43  Astfel, reiese că prima teză din articolul 6 alineatul (3) din Directiva Habitate supune cerinţa unei 
evaluări corespunzătoare a implicaţiilor unui plan sau proiect condiţiei să existe o probabilitate sau un 
risc ca acesta să aibă efecte semnificative asupra sitului în cauză. 
 
44  În special în lumina principiului precauţiei, care este una dintre bazele nivelului înalt de protecţie 
urmărit de politica comunitară privind mediul, în conformitate cu articolul CE 174 alineatul (2) primul 
paragraf, în raport cu care trebuie interpretată Directiva Habitate, un astfel de risc există dacă nu se 
poate exclude, pe baza unor elemente obiective, că respectivul plan sau proiect va afecta situl în 
cauză în mod semnificativ (a se vedea, prin analogie, printre altele, cauza C-180/96 Regatul 
Unit/Comisia [1998] Rec. I-2265, punctele 50, 105 şi 107). O astfel de interpretare a condiţiei la care 
este supusă evaluarea implicaţiilor unui plan sau proiect pentru un sit specific, care presupune că în 
caz de îndoială privind lipsa efectelor semnificative trebuie efectuată o astfel de evaluare, facilitează 
asigurarea eficientă că nu sunt autorizate planurile sau proiectele care afectează negativ integritatea 
sitului în cauză, contribuind astfel la atingerea, în conformitate cu al treilea considerent din preambulul 
la Directiva Habitate şi cu articolul 2 alineatul (1), obiectivului principal, şi anume asigurarea 
biodiversităţii prin conservarea habitatelor naturale şi a faunei şi florei sălbatice.    
 
45  Având în vedere cele menţionate anterior, răspunsul la întrebarea 3 litera (a) trebuie să fie că 
prima teză din articolul 6 alineatul (3) din Directiva Habitate trebuie interpretată astfel: orice plan sau 
proiect care nu este legat direct sau necesar gestionării unui sit urmează să fie supus unei evaluări 
corespunzătoare a efectelor potenţiale asupra sitului, în funcţie de obiectivele de conservare a 
acestuia dacă nu se poate exclude, pe baza unor elemente obiective, că respectivul plan sau proiect 
va afecta situl în cauză în mod semnificativ, per se sau în combinaţie cu alte planuri sau proiecte.  
 
[…] 
48  În caz contrar, dacă un astfel de plan sau proiect poate submina obiectivele de conservare a 
sitului în cauză, trebuie să fie considerat în mod necesar ca putând avea un efect semnificativ asupra 
sitului. După cum susţine, în esenţă, Comisia, la evaluarea efectelor potenţiale ale unui plan sau 
proiect, semnificaţia acestora trebuie stabilită având în vedere, printre altele, caracteristicile şi 
condiţiile ecologice specifice ale sitului afectat de planul sau proiectul respectiv. 
 
49  Prin urmare, răspunsul la întrebarea 3 litera (b) trebuie să fie că, în conformitate cu prima teză din 
articolul 6 alineatul (3) din Directiva Habitate, în cazul în care un plan sau proiect care nu este legat 
direct sau necesar gestionării unui sit poate submina obiectivele de conservare a sitului în cauză, 
trebuie să fie considerat în mod necesar ca putând avea un efect semnificativ asupra sitului. 
Evaluarea riscului trebuie efectuată având în vedere, printre altele, caracteristicile şi condiţiile 
ecologice specifice ale sitului afectat de planul sau proiectul respectiv. 
[…] 
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54  Prin urmare, evaluarea presupune că toate aspectele planului sau proiectului care pot, per se sau 
în combinaţie cu alte planuri sau proiecte, să afecteze obiectivele de conservare trebuie identificate 
având în vedere cele mai relevante cunoştinţe ştiinţifice în domeniu. Astfel cum reiese în mod clar din 
articolele 3 şi 4 din Directiva Habitate, în special articolul 4 alineatul (4), aceste obiective se pot 
stabili, printre altele, pe baza importanţei siturilor pentru menţinerea sau restaurarea la un stadiu 
corespunzător de conservare a unui tip de habitat natural din anexa I la directiva respectivă sau a 
unei specii din anexa II la aceasta şi pentru coerenţa reţelei Natura 2000, precum şi a ameninţării de 
degradare sau distrugere la care sunt expuse acestea.  
[…] 
57  Atunci când rămân îndoieli privind lipsa efectelor negative asupra integrităţii sitului legat de planul 
sau proiectul avut în vedere, autoritatea competentă va trebui să refuze autorizaţia.  
 
58  În această privinţă, este clar că criteriul autorizării prevăzut în cea de-a doua teză a articolului 6 
alineatul (3) din Directiva Habitate integrează principiul precauţiei (a se vedea cauza C-157/96 
National Farmers’ Union şi alţii [1998] Rec. I-2211, punctul 63) şi facilitează efectiv prevenirea 
efectelor negative asupra integrităţii siturilor protejate ca urmare a planurilor sau proiectelor avute în 
vedere. Un criteriu de autorizare mai puţin stringent decât cel în cauză nu ar putea să asigure la fel de 
eficient atingerea obiectivului de protejare a sitului pe care îl urmăreşte dispoziţia respectivă. 
 
59 Prin urmare, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva Habitate, autorităţile naţionale 
competente, ţinând cont de concluziile evaluării corespunzătoare a implicaţiilor pescuitului mecanic 
de scoici cu cochilii tari pentru situl în cauză, în lumina obiectivelor de conservare a sitului, urmează 
să autorizeze activitatea numai dacă s-au asigurat că aceasta nu va afecta negativ integritatea sitului 
respectiv. Acesta este cazul în care nu rămâne nicio îndoială ştiinţifică rezonabilă privind lipsa acestor 
efecte (a se vedea, prin analogie, cauza C-236/01 Monsanto Agricoltura Italia şi alţii [2003] Rec. I-
0000, punctele 106 şi 113).  
  
Hotărârea completă este disponibilă la:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0127:EN:HTML 
 
 
Cauza C-201/02. Regina la cererea formulată de Delena Wells împotriva Secretarului de stat pentru 
transport, administraţie locală şi regiuni. Cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare 
formulată de High Court of Justice of England and Wales, Queen's Bench Division (Administrative 
Court) – „Directiva 85/337/CEE – Evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului – Măsură naţională care aprobă operaţiunile de exploatare fără efectuarea unei evaluări a 
impactului asupra mediului – Efect direct al directivelor – Situaţie triangulară”. 

 
Rezumatul hotărârii 

 
1. Mediu – Evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului – Directiva 85/337 
– Obligaţia autorităţilor competente de a efectua o evaluare înainte de emiterea aprobării – Înţelesul 
aprobării în sensul articolului 1 alineatul (2) – Decizie care prevede noi condiţii pentru ca un proiect să 
reia operaţiunile de exploatare – Inclus [Directiva 85/337 a Consiliului, articolul 1 alineatul (2), articolul 
2 alineatul (1) şi articolul 4 alineatul (2)]. 
 
Articolul 2 alineatul (1) din Directiva 85/337 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului ─ care prevede că statele membre urmează să adopte toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că, înainte de emiterea aprobării, proiectele care pot avea efecte 
importante asupra mediului sunt supuse unei evaluări a acestor efecte ─ coroborat cu articolul 4 
alineatul (2) din directivă, urmează să fie interpretat astfel: în contextul aplicării dispoziţiilor precum 
secţiunea 22 din Legea privind planificarea şi compensarea 1991 şi anexa 2 la aceasta, care prevăd 
un set special de norme pentru vechile autorizaţii de exploatare, deciziile adoptate de autorităţile 
competente, al căror efect este să permită reluarea operaţiunilor de exploatare, conţin, în ansamblu, o 
autorizaţie în sensul articolului 1 alineatul (2) din directivă, astfel încât autorităţile competente sunt 
obligate, după caz, să efectueze o evaluare a impactului asupra mediului. 
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 Într-o procedură de aprobare formată din mai multe etape, evaluarea respectivă trebuie, în principiu, 
să fie efectuată cât mai rapid pentru a identifica şi evalua toate efectele pe care le-ar putea avea 
proiectul asupra mediului (a se vedea punctele 42, 53, dispozitivul 1).  
[…] 

Hotărâre 
[…] 
 
20  În 1947, a fost acordată o veche autorizaţie de exploatare pentru Conygar Quarry printr-un ordin 
intermediar de autorizare în temeiul Ordinului din 1946privind amenajarea urbană şi naţională 
(autorizaţie generală intermediară).  
 
21  […] În iunie 1991 operaţiunile au fost reluate pentru o perioadă scurtă.  
 
22  Situl este recunoscut ca fiind extrem de sensibil din punct de vedere ecologic. Zona în care este 
situată cariera sau adiacentă acesteia este supusă mai multor desemnări de importanţă pentru 
conservarea naturii şi a mediului.  
 
23  La începutul lui 1991, proprietarii Conygar Quarry au solicitat MPA competente înregistrarea 
vechii autorizaţii de exploatare în temeiul Legii din 1991privind planificarea şi compensarea.  
[…]  
26 După ce MPA, prin decizia din 22 decembrie 1994, a impus condiţii mai stringente decât cele 
depuse de proprietarii Conygar Quarry, cei din urmă şi-au exercitat dreptul de apel la Secretarul de 
stat.  
 
27 Prin decizia din 25 iunie 1997 (denumită în continuare, împreună cu decizia din 22 decembrie 
1994, decizia de stabilire a noilor condiţii), Secretarul de stat a impus 54 de condiţii de planificare, 
urmând ca unele aspecte să fie hotărâte de MPA competentă. 
  
28  Aspectele respective au fost aprobate de MPA competentă prin decizia din 8 iulie 1999 (denumită 
în continuare decizia de aprobare a aspectelor rezervate de noile condiţii).  
 
29  Nici Secretarul de stat şi nici MPA competentă nu au examinat dacă a fost necesară efectuarea 
unei evaluări a impactului asupra mediului în temeiul Directivei 85/337. Nu s-a avut în vedere 
niciodată o declaraţie ecologică oficială.  
[…]  
 
50  În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Directiva 85/337, evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie efectuată înainte de emiterea aprobării. 
 
51  În conformitate cu primul considerent din preambulul la directivă, autoritatea competentă urmează 
să ia în considerare efectele asupra mediului ale proiectului în cauză cât mai devreme posibil în 
procesul decizional. 
 
52  În consecinţă, acolo unde legislaţia naţională prevede că procedura de aprobare urmează să se 
desfăşoare în mai multe etape, una care presupune o decizie principală, iar cealaltă presupunând o 
decizie de punere în aplicare care nu se poate extinde dincolo de parametrii stabiliţi de decizia 
principală, efectele pe care le-ar putea avea proiectul asupra mediului trebuie identificate şi evaluate  
la momentul procedurii legate de decizia principală. Evaluarea trebuie efectuată în decursul procedurii 
respective numai dacă efectele în cauză nu pot fi identificate până la momentul procedurii privind 
decizia de punere în aplicare. 
 
53  Prin urmare, răspunsul la primele două întrebări trebuie să fie că articolul 2 alineatul (1) din 
Directiva 85/337, coroborat cu articolul 4 alineatul (2), urmează să fie interpretat astfel: în contextul 
aplicării dispoziţiilor precum secţiunea 22 din Legea privind planificarea şi compensarea 1991 şi 
anexa 2 la aceasta, deciziile adoptate de autorităţile competente, al căror efect este să permită 
reluarea operaţiunilor de exploatare, conţin, în ansamblu, o autorizaţie în sensul articolului 1 alineatul 
(2) din directivă, astfel încât autorităţile competente sunt obligate, după caz, să efectueze o evaluare 
a efectelor asupra mediului ale operaţiunilor respective.  
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 Într-o procedură de aprobare formată din mai multe etape, evaluarea trebuie, în principiu, să fie 
efectuată cât mai rapid pentru a identifica şi evalua toate efectele pe care le-ar putea avea proiectul 
asupra mediului. 
[…] 
 
Hotărârea completă este disponibilă la: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0201:EN:HTML 
 
 
Cauza C-226/08: Stadt Papenburg împotriva Bundesrepublik Deutschland. Directiva 92/43/CEE — 
Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică - articolul 2 alineatul (3), 
articolul 4 alineatul (2) şi articolul 6 alineatele (3) şi (4) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului 
modificată de Directiva 2006/105/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 (JO 2006 L 363, p. 368). 
 

Hotărâre 
[…] 
Acţiunea principală şi întrebările preliminare 
 
10. Stadt Papenburg este un oraş portuar din landul Saxonia Inferioară aflat pe malurile fluviului Ems 
şi care găzduieşte un şantier naval. 
 
11. De fiecare dată când o navă cu pescaj de 7,3 metri urmează să navigheze între şantierul naval şi 
Marea Nordului, este necesară creşterea adâncimii Emsului prin „dragări necesare”. Printr-o decizie 
din 31 mai 1994 a Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest (Direcţia Apelor şi a Navigaţiei 
Nord-Vest), Stadt Papenburg, Landkreis Emsland şi Wasser- und Schifffahrtsamt Emden (Oficiul 
Apelor şi al Navigaţiei Emden) au fost autorizate să efectueze lucrări de dragare a fluviului, atunci 
când acest lucru se dovedeşte necesar. Decizia respectivă este definitivă şi implică, conform dreptului 
german, faptul că „dragările necesare” ulterioare sunt considerate autorizate. 
[…] 
 
15. Potrivit Stadt Papenburg, planurile şi investiţiile acestuia, precum şi dezvoltarea sa economică în 
calitate de oraş portuar în care se găseşte un şantier naval depind de posibilitatea pe care oraşul o 
oferă navelor de dimensiuni mari de a continua navigaţia pe Ems. Stadt Papenburg îşi manifestă 
temerea că, în cazul înscrierii Unter-und Außenems pe lista SIC, dragările necesare vor fi supuse în 
viitor, în mod individual, evaluării prevăzute la articolul 6 alineatele (3) şi (4) din Directiva Habitate.  
[…] 
 
Cu privire la întrebările preliminare 
[…] 
 Cu privire la a cincea întrebare 
35      Prin intermediul celei de a cincea întrebări, instanţa de trimitere întreabă, în esenţă, dacă 
lucrările de întreţinere continue efectuate la canalul navigabil al estuarului vizat prin acţiunea 
principală, care nu sunt direct legate de gestionarea sitului sau necesare pentru aceasta şi care au 
fost deja autorizate în temeiul dreptului naţional anterior expirării termenului de transpunere a 
Directivei Habitate trebuie să facă obiectul unei evaluări a efectelor lor asupra sitului respectiv, în 
măsura în care pot afecta în mod semnificativ situl vizat, în conformitate cu articolul 6 alineatele (3) şi 
(4) din Directiva Habitate, în cazul în care lucrările continuă ulterior includerii pe lista SIC a sitului pe 
care l-ar putea afecta, în temeiul articolului 4 alineatul (2) al treilea paragraf. 
[…] 
39. Or, o activitate care constă în lucrări de dragare a unui canal navigabil poate fi inclusă în sfera 
noţiunii „proiect” în sensul articolului 1 alineatul (2) a doua liniuţă din Directiva 85/337, care 
menţionează „alte intervenţii în mediul natural sau asupra peisajului, inclusiv cele care implică 
exploatarea resurselor minerale”.  
 
40. Prin urmare, se poate considera că o astfel de activitate face parte din sfera noţiunii „proiect”, care 
apare la articolul 6 alineatul (3) din Directiva Habitate. 
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41. În continuare, faptul că activitatea menţionată a fost autorizată definitiv în temeiul dreptului 
naţional anterior expirării termenului de transpunere a Directivei Habitate nu constituie, prin el însuşi, 
un obstacol în raport cu considerarea acestei activităţi, în cadrul fiecărei intervenţii pe canalul 
navigabil, drept un proiect distinct în sensul Directivei Habitate.  
[...] 
 
47. În cele din urmă, trebuie arătat că, dacă, având în vedere în special recurenţa, natura sau 
condiţiile de executare a lucrărilor de întreţinere din cauza principală, se poate considera că acestea 
constituie o operaţiune unică, în special atunci când au drept obiectiv menţinerea unei anumite 
adâncimi a canalului navigabil prin dragări periodice şi necesare în acest scop, aceste lucrări de 
întreţinere pot fi considerate un singur proiect în sensul articolului 6 alineatul (3) din Directiva 
Habitate.  
 
50. Ţinând seama de cele de mai sus, trebuie să se răspundă la a cincea întrebare că articolul 6 
alineatele (3) şi (4) din Directiva Habitate trebuie interpretat în sensul că lucrările de întreţinere 
continue efectuate la canalul navigabil al estuarelor, care nu sunt legate de gestiunea sitului sau 
necesare pentru aceasta şi care au fost deja autorizate în temeiul dreptului naţional, anterior expirării 
termenului de transpunere a Directivei Habitate, trebuie să facă obiectul unei evaluări a efectelor lor 
asupra sitului respectiv, în măsura în care pot afecta în mod semnificativ situl vizat, în conformitate cu 
dispoziţiile menţionate în cazul în care aceste lucrări continuă ulterior includerii pe lista SIC a sitului, 
în temeiul articolului 4 alineatul (2) al treilea paragraf din directiva respectivă. 
 
51. Dacă, având în vedere în special recurenţa, natura sau condiţiile de executare a lucrărilor 
menţionate, se poate considera că acestea constituie o operaţiune unică, în special atunci când au 
drept obiectiv menţinerea unei anumite adâncimi a canalului navigabil prin dragări periodice şi 
necesare în acest scop, lucrările de întreţinere pot fi considerate un singur proiect, în sensul 
articolului 6 alineatul (3) din Directiva Habitate. 
[...] 
 
Pentru aceste motive, Curtea (Camera a doua) declară: 
[…] 
2. Articolul 6 alineatele (3) şi (4) din Directiva 92/43, astfel cum a fost modificată prin Directiva 
2006/105, trebuie interpretat în sensul că lucrările de întreţinere continue efectuate la canalul 
navigabil al estuarelor, care nu sunt legate de gestionarea sitului sau necesare pentru aceasta şi care 
au fost deja autorizate în temeiul dreptului naţional, anterior expirării termenului de transpunere a 
Directivei 92/43, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2006/105, trebuie să facă obiectul unei 
evaluări a efectelor lor asupra sitului respectiv, în măsura în care pot afecta în mod semnificativ situl 
vizat, în conformitate cu dispoziţiile menţionate, în cazul în care lucrările continuă ulterior includerii 
sitului pe lista siturilor de importanţă comunitară, în temeiul articolului 4 alineatul (2) al treilea paragraf 
din directiva respectivă. 
 
Dacă, având în vedere în special recurenţa, natura sau condiţiile de executare a lucrărilor menţionate, 
se poate considera că acestea constituie o operaţiune unică, în special atunci când au drept obiectiv 
menţinerea unei anumite adâncimi a canalului navigabil prin dragări periodice şi necesare în acest 
scop, lucrările de întreţinere pot fi considerate un singur proiect, în sensul articolului 6 alineatul (3) din 
Directiva 92/43, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2006/105. 
 
Hotărârea completă este disponibilă la: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0226:EN:HTML 
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Cauza C-239/04: Comisia Comunităţilor Europene/Republica portugheză. Neîndeplinirea obligaţiilor 
de către un stat membru – Directiva 92/43/CEE – Conservarea habitatelor naturale de faună şi floră 
sălbatică – Articolul 6 alineatul (4) – Aria de protecţie specială Castro Verde – Absenţa soluţiilor 
alternative. 
 

Rezumatul hotărârii 
[…] 
2. Mediu – Conservarea habitatelor naturale de faună şi floră sălbatică – Directiva 92/43 –Arii 
speciale de conservare. [Directiva 92/43, articolul 6 alineatele (3) şi (4)] 
 
Articolul 6 alineatul (4) din Directiva 92/43 privind conservarea habitatelor naturale de faună şi floră 
sălbatică, care permite ca un plan sau proiect care a generat o evaluare negativă în temeiul primei 
teze din aceeaşi directivă să fie implementat în aceleaşi condiţii, trebuie, ca o derogare de la criteriul 
de autorizare prevăzut în cea de-a doua teză din articolul 6 alineatul (3), să fie interpretat în mod 
strict. Astfel, implementarea unui plan sau proiect în temeiul articolului 6 alineatul (4) din directiva 
respectivă este, printre altele, supusă condiţiei demonstrării absenţei soluţiilor alternative. Prin 
urmare, reiese că, în cazul în care un stat membru implementează un proiect în pofida evaluării 
negative a impactului asupra mediului şi fără să demonstreze absenţa soluţiilor alternative, nu îşi 
îndeplineşte obligaţiile în temeiul articolului 6 alineatul (4) din Directiva 92/43 (a se vedea punctele 
35-36, 40). 
[…] 

Hotărâre 
[…] 
34  Articolul 6 alineatul (4) din Directiva Habitate prevede că, în cazul în care, în ciuda unui rezultat 
negativ al evaluării efectuate în temeiul primei teze din articolul 6 alineatul (3) şi în lipsa unor soluţii 
alternative, planul sau proiectul trebuie realizat, cu toate acestea, din motive cruciale de interes public 
major, statul membru ia toate măsurile compensatorii necesare pentru a proteja coerenţa globală a 
sistemului Natura 2000.  
 
35  Dispoziţia respectivă, care permite ca un plan sau proiect care a generat o evaluare negativă în 
temeiul primei teze din articolul 6 alineatul (3) din Directiva Habitate să fie implementat în anumite 
condiţii, trebuie, ca o derogare de la criteriul de autorizare prevăzut în cea de-a doua teză a articolului 
6 alineatul (3), să fie interpretată în mod strict.  
 
36  Astfel, implementarea unui plan sau proiect în temeiul articolului 6 alineatul (4) din Directiva 
Habitate este, printre altele, supusă condiţiei demonstrării absenţei soluţiilor alternative. 
[…] 
 
Hotărârea completă este disponibilă la:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0239:EN:HTML 
 
 
Cauza C-244/05. Bund Naturschutz in Bayern eV şi alţii împotriva Freistaat Bayern. Cerere de 
pronunţare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bayerischer Verwaltungsgerichtshof - 
Conservarea habitatelor naturale de faună şi floră sălbatică – Directiva 92/43/CEE – Regimul de 
protecţie înainte de includerea unui habitat în lista siturilor de importanţă comunitară. 
 

Rezumatul hotărârii 
 
Mediu – Conservarea habitatelor naturale de faună şi floră sălbatică – Directiva 92/43 – Arii speciale 
de conservare [Directiva 92/43 a Consiliului, articolul 3 alineatul (1) şi articolul 4 alineatul (1)]. 
 
Înainte ca un sit să fie adăugat pe lista siturilor de importanţă comunitară adoptată de Comisie în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva 92/43 privind conservarea habitatelor naturale şi 
a speciilor de faună şi floră sălbatică, statele membre trebuie să ia măsuri corespunzătoare de 
protecţie pentru a menţine caracteristicile ecologice ale siturilor care figurează pe lista naţională 
transmisă Comisiei în temeiul articolului 4 alineatul (1) din directiva respectivă. 
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Schema corespunzătoare de protecţie le solicită statelor membre nu numai să nu autorizeze 
intervenţii care presupun riscul de a compromite grav caracteristicile ecologice ale siturilor respective, 
ci şi să ia, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale, toate măsurile necesare pentru a evita 
astfel de intervenţii. 
[…] 
 

Hotărâre 
[…] 
25  În aceste circumstanţe, Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Instanţa administrativă, Bavaria) 
(Germania) […] a hotărât să suspende judecarea cauzei şi să adreseze Curţii de Justiţie următoarele 
întrebări preliminare: 
 
„(1) Ce regim de protecţie este necesar în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 92/43 
coroborat cu cel de-al şaselea considerent din preambulul la directiva respectivă în lumina interdicţiei 
oricărei măsuri care ar putea periclita atingerea obiectivelor din tratat prevăzute la al doilea punct din 
articolul 10 CE, ca urmare a hotărârii Curţii din 13 ianuarie 2005 în cauza C-117/03 în privinţa siturilor 
care pot fi desemnate drept situri de importanţă comunitară, în special cele cu tipuri de habitat 
prioritar sau specii prioritare, înainte de a fi incluse în lista siturilor de importanţă comunitară adoptată 
de Comisia Comunităţilor Europene în temeiul procedurii prevăzute în articolul 21 din directivă? 
 
(2) Care este efectul regimului respectiv de protecţie dacă siturile respective deja figurează în lista 
naţională transmisă Comisiei în temeiul articolului 4 alineatul (1) din Directiva 92/43? 
[…] 
44  Având în vedere consideraţiile anterioare, statele membre trebuie, în ceea ce priveşte siturile 
identificate în vederea includerii în lista comunitară, să ia măsuri corespunzătoare de protecţie pentru 
a menţine caracteristicile ecologice ale siturilor respective. 
 
45  În această privinţă, trebuie amintit că, în conformitate cu prima parte din anexa III la directivă, 
caracteristicile ecologice ale unui sit identificat de autorităţile naţionale competente trebuie să reflecte 
criteriile de evaluare enumerare aici, respectiv gradul de reprezentativitate a tipului de habitat, zona 
acestuia, structura şi funcţiile, dimensiunea şi densitatea populaţiei speciilor prezente în cadrul sitului, 
caracteristicile habitatului care sunt importante pentru speciile în cauză, gradul de izolare a populaţiei 
prezente în cadrul sitului şi valoarea sitului pentru conservarea tipului de habitat şi a speciilor în 
cauză. 
 
46  Prin urmare, statele membre nu pot să autorizeze intervenţii care prezintă riscul de a compromite 
grav caracteristicile ecologice ale unui sit, după cum sunt definite de criteriile respective. Acest lucru 
este valabil în special când o intervenţie prezintă riscul fie de a reduce semnificativ aria unui sit, fie de 
a conduce la dispariţia speciilor prioritare prezente în cadrul sitului, fie, în cele din urmă, de a avea 
drept rezultat distrugerea sitului sau distrugerea caracteristicilor reprezentative ale acestuia. 
 
47  Prin urmare, răspunsul la prima şi ce-a de-a doua întrebare trebuie să fie că schema 
corespunzătoare de protecţie aplicabilă siturilor care figurează într-o listă naţională transmisă 
Comisiei în temeiul articolului 4 alineatul (1) din directivă impune statelor membre să nu autorizeze 
intervenţii care presupun riscul de a compromite grav caracteristicile ecologice ale siturilor respective. 
 
Hotărârea completă este disponibilă la: 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-
244/05&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldoc
rec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=
docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=
&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher 
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Cauza C-371/98. Hotărârea Curţii din 7 noiembrie 2000. - The Queen/Secretary of State for the 
Environment, Transport and the Regions, ex parte First Corporate Shipping Ltd, intervenienţi: World 
Wide Fund for Nature UK (WWF) şi Avon Wildlife Trust. - Cerere de pronunţare a unei hotărâri 
preliminare introdusă de: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division 
(Divisional Court) – Regatul Unit - Directiva 92/43/CEE - Conservarea habitatelor naturale şi a 
speciilor de faună şi floră sălbatică – Definirea limitelor siturilor eligibile pentru a fi desemnate ca arii 
speciale de conservare – Puterea de apreciere a statelor membre – Considerente economice şi 
sociale – Estuarul Severn. 
 
[…] 
Acţiunea principală şi întrebarea preliminară 
 
11  […] Înalta Curte de Justiţie a hotărât să suspende judecarea cauzei şi să adreseze Curţii 
următoarele întrebări preliminare: 
Un stat membru are dreptul sau este obligat să ţină cont de consideraţiile prevăzute la articolul 2 
alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale de faună şi 
floră sălbatică (JO 1992 L 206, p. 7), respectiv cerinţele economice, sociale şi culturale, precum şi 
caracteristicile regionale şi locale, atunci când stabileşte siturile pe care le va propune Comisiei în 
temeiul articolului 4 alineatul (1) din directiva respectivă şi/sau când defineşte limitele acestor situri? 
 
Cu privire la întrebarea preliminară: 
[…] 
16  Rezultă că articolul 4 alineatul (1) din Directiva Habitate nu prevede ca atare alte cerinţe în afară 
de cele privind luarea în considerare a conservării habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră 
sălbatică în momentul alegerii siturilor care urmează să fie propuse Comisiei spre identificare ca fiind 
situri de importanţă comunitară şi al definirii limitelor acestora. 
[…] 
25  Astfel, răspunsul la întrebarea instanţei naţionale trebuie să fie că, în cadrul unei interpretări 
corespunzătoare a articolului 4 alineatul (1) din Directiva Habitate, un stat membru nu trebuie să ţină 
cont de cerinţele economice, sociale şi culturale sau de caracteristicile regionale şi locale, în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din directiva respectivă, în momentul alegerii siturilor care 
urmează să fie propuse Comisiei spre identificare ca fiind situri de importanţă comunitară şi al definirii 
limitelor acestora. 
[…] 
 
Hotărârea completă este disponibilă la:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998J0371:EN:HTML 
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Cauza C-374/98: Hotărârea Curţii (camera a şasea) din 7 decembrie 2000. – Comisia Comunităţilor 
Europene împotriva Republicii Franceze. Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru - 
Directivă 79/409/CEE şi 92/43/CEE – Conservarea păsărilor sălbatice – Arii de protecţie specială. 
 

Hotărâre 
Prin solicitarea depusă la grefa Curţii la 16 octombrie 1998, Comisia Comunităţilor Europene a 
introdus o acţiune în temeiul articolului 169 din Tratatul CE (în prezent articolul 226 CE) printr-o 
declaraţie, mai întâi că, neclasificând situl Basses Corbières din Franţa drept arie de protecţie 
specială („APS”) pentru conservarea anumitor specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva 
79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO 1979 L 103, p. 
1; „Directiva Păsări”) şi a anumitor specii migratoare care nu figurează în anexa respectivă şi, de 
asemenea, neadoptând măsuri speciale de conservare privind habitatul acestora, contrar articolului 4 
alineatele (1) şi (2) din directiva respectivă, şi, în al doilea rând, că, neluând măsuri corespunzătoare  
privind Basses Corbières pentru a evita perturbarea speciilor protejate din cadrul sitului în cauză şi 
deteriorarea habitatului care poate avea un efect semnificativ, ca urmare a deschiderii şi punerii în 
funcţiune a carierelor de calcar din municipiile Tautavel şi Vingrau din Franţa, contrar articolului 6 
alineatele (2) - (4) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică (JO 1992 L 206, p. 7; „Directiva Habitate”) 
,Republica Franceză nu şi-a îndeplinit obligaţiile în temeiul Tratatului CE. 
[…] 
 
    Perturbarea şi deteriorarea cauzate de carierele de calcar din Vingrau şi Tautavel 
[…] 
44  În această privinţă, este important de subliniat că textul articolului 7 din Directiva Habitate 
menţionează explicit că articolul 6 alineatele (2) - (4) din directivă se aplică, în locul primei teze din 
articolul 4 alineatul (4) din Directiva Păsări, zonelor clasificate în temeiul articolului 4 alineatul (1) sau 
(2) din Directiva Păsări. 
 
45  Rezultă că, în urma interpretării literale a pasajului respectiv din articolul 7 din Directiva Habitate, 
numai zonele clasificate drept APS intră sub incidenţa articolului 6 alineatele (2) - (4) din directiva 
respectivă. 
[…] 
47  Prin urmare, este clar că zonele care nu au fost clasificate drept APS, însă ar fi trebuit clasificate 
astfel, continuă să intre sub incidenţa regimului prevăzut la prima teză din articolul 4 alineatul (4) din 
Directiva Păsări. 
[…] 
 
Hotărârea completă este disponibilă la:  
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-
374/98&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldoc
rec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=
docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=
&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher 
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ANEXA 4 
 
Listă de orientări şi documente relevante  pentru 

evaluările planurilor şi proiectelor IENE 
 
Există numeroase materiale publicate privind efectele exploatării miniere asupra 
biodiversităţii şi ecosistemelor naturale. În continuare, se oferă o listă neexhaustivă de 
orientări care pot fi relevante pentru activităţi extractive neenergetice. 
 
Aceste exemple urmăresc să furnizeze informaţii care pot fi utile la evaluarea planurilor şi 
proiectelor IENE. Comisia Europeană nu împărtăşeşte neapărat opiniile exprimate în toate 
aceste publicaţii. 
 
 
Organizaţii internaţionale şi IENE 
 
Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity (Orientare de bune practici 
pentru exploatare şi biodiversitate). 2006. Consiliul internaţional privind exploatarea şi 
metalele (ICMM).  
 Această orientare oferă industriei miniere o schiţă a măsurilor necesare pentru a 
îmbunătăţi gestionarea biodiversităţii pe tot parcursul ciclului exploatării miniere. Aceasta 
urmăreşte să sprijine profesioniştii şi specialiştii în minerit. 
 
A review of biodiversity conservation performance measures (Trecere în revistă a 
măsurilor în domeniul evoluţiei conservării biodiversităţii). 2006. Institutul 
Earthwatch/Rio Tinto. 
 Raportul sintetizează şi examinează consideraţiile cheie din măsurarea evoluţiei 
conservării biodiversităţii. 
 
Global Reporting Initiative (GRI) Mining and Metals Sector Supplement (Iniţiativă 
globală de raportare. Suplimentul sectorului exploatării miniere şi metalelor ). Versiune 
pilot 1.0. care cuprinde o versiune prescurtată a Orientărilor privind raportarea durabilităţii 
(Sustainability Reporting Guidelines) GRI 2002. 2005. Iniţiativa globală de raportare. 
 Orientările GRI sunt un cadru de raportare privind evoluţia economică, ecologică şi 
socială. 
 
Baltic Marine Environment Protection Commission (Comisia pentru protecţia mediului 
marin al Mării Baltice) - HELCOM, Helsinki (1999) Extracţia sedimentelor marine în 
Marea Baltică – Raport de evaluare. Seria: Baltic Sea environment proceedings, ISSN 
0357-2994 ; 76. 
 
ICES Guidelines for the management of marine sediment extraction (Orientări pentru 
gestionarea extracţiei de sedimente marine). Anexa 10 la Raportul grupului de lucru 
privind efectele extracţiei de sedimente marine asupra ecosistemului marin, Ostend, Belgia, 
aprilie 2003. 
 
Mining and critical ecosystems: mapping the risks (Exploatarea şi ecosistemele 
esenţiale: evaluarea riscurilor). 2003. Institutul internaţional de cercetare. 
 Acest studiu oferă indicatori pentru ecosistemele şi comunităţile vulnerabile la 
efectele negative ale mineritului. Acesta este destinat să fie utilizat de către instituţii 
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financiare şi societăţi de asigurare ca metodă de evaluare a zonelor vulnerabile la minerit din 
punct de vedere ecologic şi/sau social.  
 
Extractive Industries in Arid and Semi-Arid Zones: Environmental Planning and 
Management (Industrii extractive în zone aride şi semi-aride: planificare şi gestionare 
ecologică). 2003. Uniunea internaţională pentru conservarea naturii (IUCN) şi Convenţia 
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru combaterea deşertificării (UNCCD).  
 Această publicaţie are drept scop să contribuie la abordări de planificare şi de 
gestionare care reduc la minimum degradarea şi deşertificarea terenurilor în zonele aride şi 
semi-aride, ca urmare a activităţilor industriilor extractive. 
 
Room to Manoeuvre? Mining, biodiversity and protected areas (Spaţiu de manevră? 
Exploatarea minieră, biodiversitatea şi zonele protejate). 2003. Proiect privind 
exploatarea minieră, mineralele şi dezvoltarea durabilă (MMSD), Institutul internaţional 
pentru mediu şi dezvoltare (IIED). 
 Această lucrare oferă o analiză succintă a unora dintre dilemele legate de 
următoarea problemă: ar trebui să se efectueze sau nu exploatări în zonele cu o 
biodiversitate valoroasă sau în apropierea acestora?  
 
Sustaining a natural balance: A practical guide to integrating biodiversity into Rio 
Tinto’s operational activities (Susţinerea unui echilibru natural: ghid practic privind 
integrarea biodiversităţii în activităţile de exploatare ale Rio Tinto). 2002. Rio Tinto. 
 Orientarea este concepută pentru a ajuta personalul Rio Tinto să evalueze, să 
estimeze şi să gestioneze aspectele privind biodiversitatea din cadrul siturilor acestora. 
 
Guidelines for mining and sustainable development (Orientări pentru exploatările 
miniere şi dezvoltarea durabilă). 2002. Naţiunile Unite. 
 Aceste orientări abordează exploatările miniere şi dezvoltarea durabilă, cadrele de 
reglementare, gestionarea mediului, ofertele de angajament voluntar, precum şi consultarea 
şi dezvoltarea comunitară, aşa cum se aplică în toate etapele unei operaţiuni miniere. 
Orientările includ, de asemenea, o secţiune privind mineritul la scară mică şi artizanal. 
 
To Dig or Not to Dig? Criteria for determining the acceptability of mineral exploration, 
extraction and transport from ecological and social perspectives (A săpa sau a nu 
săpa? Criterii de stabilire a acceptabilităţii explorării, extracţiei şi transportului de 
minerale din punct de vedere ecologic şi social). 2001. Fondul internaţional pentru 
natură (WWF). 
 Lucrarea descrie criterii şi indicatori meniţi să contribuie la luarea deciziilor cu privire 
la caracterul adecvat al explorării, extracţiei, transportului, prelucrării şi eliminării petrolului şi 
altor minerale în medii sensibile. 
 
Environmental Guidelines for Mining Operations (Orientări ecologice pentru 
operaţiunile de exploatare minieră). 1998. Departamentul pentru afaceri economice şi 
sociale al ONU (UNDESA), UNEP. 
 Aceste orientări prezintă exemple recente de practici şi reglementări solide de 
gestionare a mediului din diverse ţări exploatatoare din întreaga lume şi sunt concepute 
pentru a ajuta guvernele şi industria atât din ţările în curs de dezvoltare, cât şi din ţările 
dezvoltate să încurajeze practicile durabile de exploatare minieră. 
 
Habitat Creation Handbook for the Minerals Industry (Manual de creare a habitatelor 
pentru industria mineralelor). 2003. RSPB (Eds. Graham White şi Jo Gilbert)  
 Un ghid practic pentru crearea de habitate prioritare în cadrul planului de acţiune 
pentru biodiversitate în exploataţiile minerale. Orientările se referă la nisip şi pietriş, argilă, 
cariere de roci moi şi dure şi cărbune de suprafaţă. Acesta îşi propune să ofere o referinţă 
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pentru procesul de planificare a creării de habitate şi prezintă cele mai recente idei şi 
metodologii pentru crearea de habitate prioritare adecvate pentru siturile de extracţie a 
mineralelor. Acesta ilustrează, de asemenea, experienţa în domeniul gestionării practice şi 
restaurării prin studii de caz.  
 
 
Comisia Europeană  
 
Orientare privind articolul 6 alineatul (4) din Directiva Habitate 92/43/CEE. 2007. CE. 
 Documentul oferă o clarificare a conceptelor de: soluţii alternative, motive cruciale de 
interes public major, măsuri compensatorii, coerenţă globală, avizul Comisiei. 2007. CE 
 
Orientări privind protecţia strictă a speciilor de animale de interes comunitar 
prevăzută prin Directiva Habitate 92/43/CEE. 2007. CE 
 Accentul esenţial al acestui document cade pe principalele obligaţii în temeiul 
articolelor 12 şi 16 din Directiva 92/43/CEE, care stabilesc un sistem de protecţie riguroasă a 
speciilor de animale enumerate în anexa IV (a), dar permit o derogare de la aceste dispoziţii 
în anumite condiţii. 
 
Evaluarea planurilor şi proiectelor care afectează semnificativ siturile Natura 2000. 
Orientări metodologice privind dispoziţiile articolului 6 alineatele (3) şi (4) din 
Directiva Habitate 92/43/CEE. 2001. CE 
 Acest document oferă asistenţă metodologică opţională pentru a efectua sau a 
revizui evaluările necesare în temeiul articolului 6 alineatele (3) şi (4) din Directiva Habitate. 
Evaluările sunt necesare în cazul în care un proiect sau plan poate genera efecte 
semnificative asupra unui sit Natura 2000. 
 
Gestionarea siturilor Natura 2000: Dispoziţiile articolului 6 din Directiva Habitate 
92/43/CEE. 2000. CE 
 Acest document oferă interpretări ale dispoziţiilor articolului 6. 
 
 
Belgia 
 
Guide pratique de la législation wallone sur les carrières et leurs dépendaces. 
Ministère de la Région Wallonne. 
 Acest ghid prezintă legislaţia valonă privind industria extractivă. 
 
Good Environmental Practice in the European Extractive Industry: A Reference Guide 
(Bune practici ecologice în industria extractivă europeană: Ghid de referinţă). 2002. 
Centre Pierre & Terre, Belgia. 

Acest document prezintă studii de caz care ilustrează o serie de bune practici 
utilizate în industria extractivă. 
 
 
Finlanda 
 
Mine Closure Handbook (Manual privind închiderea exploataţiilor miniere). 2008. P. M. 
Heikkinen (ed.) et all. Editori: Serviciul geologic din Finlanda (GTK), Centrul de cercetare 
tehnică din Finlanda (VTT), Outokumpu Oyj, Întreprinderea de drumuri din Finlanda şi Soil 
and Water Ltd. 
 Scopul acestui manual este de a oferi operatorilor minieri, autorităţilor de 
reglementare şi consultanţilor din industrie orientări referitoare la planificarea şi 
implementarea strategiilor de închidere a exploataţiilor miniere. 
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Exploration and Mining in Finland's Protected Areas, the Sami Homeland and the 
Reindeer Herding Area (Explorare şi exploatare minieră în zonele protejate din 
Finlanda, Sami Homeland şi zona de creştere a renilor). 2007. Ministerul comerţului şi 
industriei. 
 Acest ghid descrie condiţiile de explorare în zonele protejate din Finlanda. 
 
 
Franţa 
 
Guide Méthodologique pour l'évaluation des incidences des projets de carrières sur 
les sites Natura 2000. Melki, F. 2007. Biotope. 
 Ghidul are scopul de a ajuta operatorii să implementeze o evaluare a impactului 
operaţiunilor lor asupra mediului. De asemenea, acesta îşi propune să faciliteze dialogul 
între părţile interesate şi să dezvolte practici durabile. 
 
Guide de bonnes pratiques. Aide à la prise en compte du paysage dans les études 
d’impact des carrières et du milieu naturel en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Tomes 1 
and 2. 2006. Direction Régionale de l’Environnement PACA et Direction Régionale de 
l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement PACA. 
 Ghid tehnic care vizează luarea în considerare a peisajului şi mediului natural în 
evaluarea impactului carierelor din regiunea Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Granulats en Ile-de-France: Mieux prendre en compte la ressource en matériaux dans 
les documents d'urbanisme. 2005. DRIRE Ile-de-France, Franţa. 
 Ghidul îşi propune să ofere factorilor de decizie politică elemente pentru a lua în 
considerare resursele de materii prime şi activităţile extractive în planificarea urbană. 
 
Aménagement écologique des carrières en eaux. Guide pratique. Dasnias, P 
(Écosphère). 2002. Charte UNPG, Paris. 
 Obiectivul acestui ghid este de a oferi asistenţă tehnică şi de a descrie bazele 
ecologice pentru recuperarea ecologică a carierelor în medii aluvionare şi în zone 
stâncoase, care oferă oportunităţi pentru crearea de zone umede. 
 
 
Spania 
 
Gestión de residuos en explotaciones mineras. 2008. ANEFA – Asociación Nacional de 
Empresarios Fabricantes de Áridos (Luaces, C. et al.). Gobierno de La Rioja.  

Acest ghid de bune practici care pot fi adoptate în sectorul industriei în cauză poate 
contribui la reducerea la minimum a efectelor asupra mediului a gestionării deşeurilor în 
situri de extracţie, ilustrate cu exemple reale. 
 
Buenas prácticas medioambientales en explotaciones mineras. 2008. ANEFA – 
Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Luaces, C. et al.). Gobierno de 
Aragón. 

Acest ghid oferă o serie de recomandări care ar putea contribui la restaurarea 
carierelor la suprafaţă, ţinând seama de toate variabilele necesare pentru a asigura succesul 
acţiunii.  
 
Guia de bones pràctiques ambientals a les activitats extractives de Catalunya. 2008. 
Gremi d'Àrids de Catalunya. 
 Acest ghid de bune practici poate contribui la reducerea la minimum a efectelor 
exploataţiilor miniere asupra mediului. Sectorul profesional va găsi detalii privind bunele 
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practici care pot fi adoptate în acest sector al industriei, ilustrate cu exemple reale, precum şi 
propuneri pentru acţiuni viitoare de a avansa pe calea durabilităţii. 
 
Manual de Restauración de Explotaciones Mineras a Cielo Abierto de Aragón. ANEFA 
– Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Luaces, C. et al.). 2007. 
Gobierno de Aragón 
 Acest ghid oferă câteva recomandări care ar putea ajuta la restaurarea carierelor la 
suprafaţă, ţinând seama de toate variabilele necesare pentru a asigura succesul acţiunii. 
 
Explotaciones de áridos y medio ambiente. 2003. ANEFA – Asociación Nacional de 
Empresarios Fabricantes de Áridos (Luaces, C. et al.). 2003. Generalitat Valenciana. 
 Bunele practici de mediu, cu exemple concrete de aplicare, sunt un instrument pentru 
întreprinderile de agregate pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. 
  
 
Guía de Buenas Prácticas Medioambientales en la Industria Extractiva Europea. 
Aplicación al Caso Español. (Luaces, C. et al.) 2002. Dirección General de Política 
Energética y Minas, Ministerio de Economía. 
 Acest ghid examinează practici ecologice elaborate de industria extractivă în 
diferitele etape ale procesului de extracţie. De asemenea, vizează întreţinerea şi reabilitarea 
zonelor afectate. 
 
Recomendaciones Técnicas para la Restauración y Acondicionamiento de los 
Espacios Afectados por Actividades Extractivas.  1987. Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas. Generalitat de Catalunya. 
 Acest ghid oferă  o serie de recomandări pentru restaurarea zonelor afectate de 
industriile extractive. 
 
Manual para la Restauración de Canteras de Roca Caliza en Clima Mediterráneo.  
ECOQUARRY LIFE 04- ENV00195. 2007. Dirección General de Calidad Ambiental. Área de 
Evaluación y restauració de Actividades Extractivas. Generalitat de Catalunya 
 Ghid practic care prezintă cele mai bune tehnologii disponibile şi protocoalele de 
control al calităţii pentru procesele de restaurare a carierelor de calcar din cadrul climatului 
mediteranean. 
 
 
Suedia 
 
Guidance for good environmental practice at prospecting in protected areas 
(Orientare pentru bune practici ecologice privind explorarea în zonele protejate) 
(Vägledning för god miljöpraxis vid prospektering i skyddade omraden). 2007. SveMin. 
 Ghid pentru prospectorii de minerale, dar şi pentru politicienii şi funcţionarii publici 
implicaţi în acordarea autorizaţiei şi monitorizarea activităţilor de prospectare la nivel 
naţional, regional şi municipal. 
 
 
Guidance for Mineral Prospecting in Protected Areas (Orientare pentru prospectarea 
minerală în zonele protejate) (Prospektering i skyddade områden). 2006. Serviciul geologic 
suedez şi Agenţia de Protecţia Mediului din Suedia (SEPA)  
 Ghid pentru prospectorii de minerale şi funcţionarii publici, elaborat cu sprijinul 
industriei mineralelor.  
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Natura 2000 in Sweden - manual with general guidelines (Natura 2000 în Suedia – 
manual cu orientări generale) / Natura 2000 i Sverige- handbook med alläna rad - 
Naturvardsverket Handbok. 2003. Agenţia de Protecţia Mediului din Suedia (SEPA). 
 Instrucţiuni şi orientări generale pentru punerea în aplicare a cadrului legislativ 
naţional privind protecţia şi gestionarea reţelei Natura 2000.  
 
Anexa 3, titlul Suedia: Există, de asemenea, o orientare elaborată în comun de către 
Serviciul geologic suedez şi Agenţia pentru protecţia mediului din Suedia, cu sprijinul 
industriei ca atribuţie guvernamentală. Vă rugăm să adăugaţi o trimitere la această orientare:  
 
Guidance for Mineral Prospecting in Protected Areas (Orientare pentru prospectarea 
minerală în zonele protejate) (Prospektering i skyddade områden), 2006, elaborată de 
Serviciul geologic suedez în cooperare cu Agenţia de Protecţia Mediului din Suedia (SEPA) 
şi cu sprijinul industriei mineralelor. Poate fi utilizat acelaşi subtext, şi anume un ghid pentru  
prospectori şi funcţionarii publici etc.  
 
 
Elveţia 
 
Carrières de roches dures. Guide pour la planification des sites d’exploitation. 2006. 
Editori : Office fédéral du développement territorial (ARE), Office fédéral de l'environnement 
(OFEV), Conférence suisse des aménagistes cantonaux (COSAC), Association suisse des 
carrières de roches dures (VSH). Commission géotechnique suisse (SGTK). 
 Acest ghid vizează exploataţiile de rocă dură şi abordează conflictele care pot rezulta 
din astfel de exploataţii. 
 
 
Regatul Unit 
 
A guide to minerals information in the central belt of Scotland (Ghid de informare 
privind mineralele în centura centrală a Scoţiei). 2008. Serviciul geologic britanic pentru 
guvernul Scoţiei. 
 Ghidul se axează pe informarea privind mineralele în centura centrală a Scoţiei. 
 
The Appropriate Assessment of Spatial Plans in England: a guide to why, when and 
how to do it (Evaluarea corespunzătoare a planurilor de amenajare a teritoriului în 
Anglia: ghid privind de ce, când şi cum). 2007. Societatea regală pentru protecţia 
păsărilor (RSPB), Sandy, Regatul Unit. 
 RSPB au elaborat acest ghid pentru a-şi exprima punctul de vedere cu privire la: 
situaţiile în care este sau nu este necesară evaluarea corespunzătoare; aspectele care ar 
trebui examinate; nivelul de detaliere necesar; modul de utilizare a rezultatelor evaluării 
corespunzătoare ca o parte esenţială a procesului de planificare. 
 
Planning for the protection of European sites: Appropriate Assessment. Guidance for 
Regional Spatial Strategies and Local Development Documents (Planificarea protejării 
siturilor europene: evaluare corespunzătoare. Orientare pentru strategiile de 
amenajare regională şi documentele proiectelor locale). 2006. South, G. Departamentul 
pentru comunităţi şi administraţie locală. 
 Acest ghid oferă orientări privind modul de efectuare a evaluărilor corespunzătoare 
ca parte a elaborării planului şi modul în care pot fi legate de procesul de evaluare a 
durabilităţii (SA). Nu este o interpretare juridică a Directivei Habitate. 
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Getting wetter for wildlife. Guidance on habitat restoration and creation by the 
Steering Group (Gestionarea apei în natură. Orientare privind restaurarea şi crearea 
habitatelor elaborată de grupul de coordonare Wetland HAP). 2005. English Nature. 
 Scopul acestui ghid este să amelioreze şi să sporească totalitatea realizărilor în 
materie de zone umede în Regatul Unit. 
 
Habitat creation handbook for the minerals industry (Manual de creare a habitatelor 
pentru industria mineralelor). 2003. Societatea regală pentru protecţia păsărilor (RSPB). 

Manualul oferă sfaturi privind bunele practici pentru crearea unei game variate de 
diferite habitate. 
 
Biodiversity and minerals – Extracting the benefits for wildlife (Biodiversitate şi 
minerale – extragerea avantajelor pentru natură). 1999. English Nature, Quarry Products 
Association and Silica & Moulding Sands Association. Publicat de Entec UK Ltd. 
 Un ghid privind planificarea, operarea, restaurarea şi gestionarea siturilor minerale 
pentru biodiversitate. (http://www.mineralsandnature.org.uk/downloads/biod.pdf)  
 
 
Australia 
 
Guidelines for Management of Declared Rare Flora in Mineral Exploration and Mining 
(Orientări pentru gestionarea florei declarate rare în explorarea minerală şi 
exploatarea minieră). 2006. Departamentul industriei şi resurselor, Australia de Vest. 
 Ghidul detaliază abordarea privind gestionarea impusă de legislaţie şi reglementările 
de stat pentru a asigura protecţia florei rare. 
 
Code of Practice for Exploration in Environmentally Sensitive Areas (Cod de practici 
pentru explorarea în zone sensibile la nivel ecologic). 1995. Camera de minerale şi 
energie din Australia de Vest. 
 Acest cod de practici urmăreşte să promoveze practici responsabile de utilizare a 
terenurilor în timpul explorării minerale, astfel încât să reducă la minimum efectele asupra 
mediului şi să conserve viitoarele oportunităţi de utilizare a terenurilor. 
 
 
Activităţi extractive marine 
 
Orientare pentru instituirea reţelei Natura 2000 în mediul marin. Aplicarea Directivei 
Habitate şi Directivei Păsări. 2007. CE 
 Ghidul urmăreşte să explice conceptele juridice relevante şi tehnice necesare pentru 
a sprijini instituirea reţelei Natura 2000 în întreaga zona marină de aplicare a Directivei 
Păsări (79/409/CEE) şi Directivei Habitate (92/43/CEE). Acesta vizează atât mediul marin 
costier, cât şi cel din larg. 
 
Aggregate Site Restoration and Enhancement: A policy review (Restaurarea şi 
consolidarea siturilor de agregate marine: O examinare a politicii). 2004. Bellew, S. şi 
Drable, R (eds.). Elaborat de Emu Ltd. în numele Asociaţiei producătorilor de agregate 
marine din Marea Britanie, The Crown Estate şi English Nature. 
 Acest document a fost elaborat cu scopul de a stimula dezbateri privind fezabilitatea 
şi meritele procesului de restaurare în cadrul siturilor de dragare a agregatelor marine. 
Recomandările privind abordările evaluării perioadei, locului şi modului de restaurare a 
siturilor constituie o temă centrală a documentului.  
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ICES Guidelines for the management of marine sediment extraction (Orientări ICES 
pentru gestionarea extracţiei de sedimente marine). Comisia privind habitatul marin. 
2003. Raportul grupului de lucru privind efectele extracţiei de sedimente marine asupra 
ecosistemului marin, Anexa 10. 
 
Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine Environment 1998-2004 (Efectele 
extracţiei de sedimente marine asupra ecosistemului marin 1998-2004).  
Sutton, G. şi Boyd, S. (eds.) 2009. ICES raport de cercetare în colaborare nr. 297, (180 pp.) 
 
Marine Mineral Guidance 1: Extraction by dredging from the English seabed 
(Orientare privind mineralele marine 1: extracţia prin dragare pe fundul mării în 
Anglia). 2002. Departamentul pentru comunităţi şi administraţie locală, Regatul Unit. 
 Marine Mineral Guidance 1 (MMG1) oferă o expunere a politicilor guvernamentale 
privind extracţia de nisip şi pietriş marin şi de alte minerale de pe fundul mării în Anglia. 
 
Marine Monitoring Handbook (Manual de monitorizare marină). 2001. Editat de Jon 
Davies (editor-şef), John Baxter, Martin Bradley, David Connor, Janet Khan, Eleanor Murray, 
William Sanderson, Caroline Turnbull şi Malcolm Vincent. Comitetul comun de conservare a 
naturii, Regatul Unit. 
 Acest manual se referă la principiile şi procedurile de monitorizare a habitatelor din 
anexa I şi a anumitor specii din anexa II, în cadrul ASC marine din apele britanice, pentru a 
evalua starea acestora, în conformitate cu cerinţele relevante ale directivei şi standardele 
comune de monitorizare a siturilor din Marea Britanie. 
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