Planurile de dezvoltare şi evaluarea adecvată

“Campanie naţională de conştientizare privind importanţa conservării biodiversităţii prin reţeaua
Natura2000 în România ”
- 17609 SMIS-CSNR-

Planuri - aspecte generale
Aplicarea corectă a evaluării adecvate va asigura:
 conservarea sitului Natura 2000
 stabilitatea planului.
Evaluarea adecvată permite titularilor să găsească soluţii prin care planurile de dezvoltare
să îndeplinească obiectivele economice şi sociale şi să asigure şi conservarea siturilor
Natura 2000.
Planurile includ:
 “planurile şi programele” acoperite de către Directiva SEA
 alte planuri şi strategii, inclusiv cele care sunt concepute sau destinate utilizării
resurselor naturale sau de patrimoniu,
 planurile sau strategiile privind activităţile recreative/turistice,
 planurile de amenajare a bazinelor hidrografice.

Rolul planurilor de dezvoltare
Planurile de dezvoltare:
 reprezintă principala cale de a asigura o dezvoltare echilibrată,
 permit identificarea şi rezolvarea problemelor socio- economice şi de conservarea
naturii încă de la începutul planificării,
 pote reduce sau elimina efectele semnificative asupra siturilor Natura 2000 înainte
de aprobarea proiectelor- “sufletul” evaluării adecvate.
Procedura de evaluare adecvată are ca scop:
 evaluarea impactului planurilor care pot avea efecte semnificative asupra siturilor
Natura 2000,
 evitarea deteriorării stării de conservare a obiectivelor de conservare a siturilor
Natura 2000.

Procedura EA şi SEA
 EA şi SEA sunt procese paralele, care de obicei se suprapun, dar diferă în unele
privinţe cheie:
• EA necesită mai multe analize riguroase legate de conservarea siturilor Natura
2000. Recomandările pentru EA sunt imperative şi trebuie să fie încorporate
în şi să fie parte a unui plan care este în procedură de aprobare.
• Când planurile sunt subiectul SEA, EA face parte integrantă din această
procedură. Totuşi EA trebuie realizată distinct din punct de vedere al
impactului asupra sitului Natura 2000,
• EA se concentrează asupra obiectivelor de conservare ale unui sit, în timp ce
SEA se referă la toate efectele pe care un plan le are asupra mediului.
 SEA și EA contribuie la integrarea aspectelor de mediu în adoptarea unui plan.

Procedura EA şi SEA
Principalele legături dintre EA şi SEA sunt:
 EA este un instrument care ajută la abordarea problemelor de mediu, ca parte a SEA
în legătură cu siturile Natura 2000.
 EA asistă procesul SEA în evaluarea sistematică şi explicită a alternativelor în legătură
cu siturile Natura 2000.
 Realizarea EA în paralel cu SEA prevede o utilizare eficientă a resurselor umane şi
financiare.
Pentru a se asigura că EA este integrată corespunzător în procesul de realizare a planului
şi în termenele relevante, va fi esenţial să se realizeze etapa de încadrare a EA în avans de
la începutul procesului de revizuire a planului.

Procedura EA şi SEA
O evaluare negativă în conformitate cu Directiva „Habitate” respingerea planului care
afectează un sit în cazul în care nu există soluţii alternative şi motive imperative de interes
public major.
!!! Evaluarea unui plan nu substituie evaluarea unui proiect.

Directiva SEA prevede că se supun evaluării de mediu toate planurile şi programele care
pot afecta siturile Natura 2000. Acest act normativ cere o evaluare adecvată a oricărui
plan sau proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru
managementul unui sit.
SEA se efectuează pentru planurile care pot avea efecte semnificative asupra mediului şi
pe baza rezultatelor acesteia se emite avizul de mediu.

Procedura EA şi SEA
Se supun SEA: planurile din domeniile agricultură, silvicultură, pescuit şi acvacultură,
energie, industrie, inclusiv activitatea de extracţie a resurselor minerale, transport,
gestionarea deşeurilor, gospodărirea apelor, telecomunicaţii, turism, dezvoltare regională,
amenajarea teritoriului şi urbanism sau utilizarea terenurilor, dar şi cele care pot avea
efecte semnificative asupra siturilor Natura 2000
SEA integrează EA.

SEA trebuie să influenţeze modul de elaborare a planurilor
varianta finală a planului
trebuie să reprezinte, din punct de vedere al protecţiei mediului, cea mai bună alternativă
de realizare a obiectivelor propuse şi să asigure integritatea siturilor Natura 2000.
Avizul de mediu se emite numai dacă planul nu afectează în mod negativ integritatea
sitului Natura 2000.
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