Proiectele şi evaluarea adecvată

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

Tipuri de proiecte- aspecte generale
Prevederile art. 6 (3) şi 6 (4):
reprezintă principala modalitate de reglementare a dezvoltării în siturile Natura 2000,
stabilind condiţiile în care un proiect care are efect semnificativ asupra siturilor Natura
2000 poate fi aprobat sau nu,
asigură balanţa între dezvoltarea economică şi obiectivele de conservare.

Proiectele majore de interes din ultima vreme pentru România sunt:
dezvoltarea infrastructurii de transport (rutier, feroviar),
extinderea sau deschiderea de noi cariere,
amplasarea de microhidrocentrale,
amplasarea de ferme/ turbine eoliene.

Tipuri de proiecte- aspecte generale
Efectele semnificative ale proiectelor asupra siturilor Natura 2000 în general sunt:
pierderea directă a habitatului speciilor de interes comunitar,
pierderea indivizilor unei specii datorită de exemplu luminilor unei autostrăzi,
fragmentării habitatului acestora,
distrugerea habitatelor de reproducere,
distrugerea/ îndepărtarea puietului/ ouălelor,
poluarea directă şi indirect,
mortalitatea – de exemplu în cazul proiectelor de infrastructură sunt numeroase decese
în rândul faunei care utilizează habitatele din vecinătatea acestora;
efectul de barieră – pentru marea majoritate a speciilor de animale nezburătoare căile
ferate/drumurile constituie bariere de netrecut care au ca urmare izolarea populaţiilor.

Procedura EA şi EIA
EA -mai specifică, se concentrează asupra obiectivelor de conservare ale unui sit,
EIA se referă la toate efectele pe care un proiect le are asupra mediului.
O evaluare negativă în conformitate cu Directiva „Habitate” poate duce la respingerea
unui proiect care afectează un sit în cazul în care nu există soluţii alternative şi motive
imperative de interes public major.
Când proiectele sunt subiectul EIA, EA face parte integrantă din această procedură. EA
trebuie realizată distinct din punct de vedere al impactului asupra sitului Natura 2000.

Procedura EA şi EIA
Directiva EIA prevede că:
autorităţile publice pentru protecţia mediului fac o evaluare iniţială a proiectului în care
este identificată localizarea proiectului în raport cu siturile Natura 2000;
pentru orice proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru
managementul sitului Natura 2000 raportul privind impactul asupra mediului include
concluziile studiului privind evaluarea adecvată potrivit prevederilor legale.
Pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea acestora, care
pot avea impact semnificativ asupra mediului este obligatorie solicitarea şi obţinerea
acordului de mediu, conform art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia
mediului, cu modificările şi completările ulterioare.
Proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului şi asupra siturilor Natura
2000 fac obiectul unei proceduri SEA, respectiv EA, în vederea emiterii actului de
reglementare.

Procedura EA şi EIA
Dacă rezultatul EA relevă un impact semnificativ asupra sitului Natura 2000, autoritatea
competentă pentru protecţia mediului
decizia de respingere a solicitării acordului de
mediu.
!!!Excepţie
proiecte care trebuie realizate din motive imperative de interes public major, inclusiv de
ordin social sau economic şi în lipsa unor soluţii alternative, însă numai după stabilirea
măsurilor compensatorii necesare pentru a asigura coerenţa reţelei Natura 2000
emite acordul de mediu.

procedurile EIA şi EA implică şi participarea administratorilor şi custozilor ariilor
naturale protejate, prin emiterea avizului acestora pentru proiectele care pot avea impact
semnificativ asupra siturilor Natura 2000.

Procedura EA şi EIA
Acordul de mediu include:
măsurile de reducere sau eliminare a impactului, condiţiile şi modul/calendarul de
implementare a acestora;
măsurile compensatorii aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia
mediului, condiţiile şi modul /calendarul de implementare a acestora;
considerentele privind sănătatea sau siguranţa publică ori consecinţele benefice de
importanţă majoră pentru mediu, care justifică necesitatea realizării proiectului propus,
pentru siturile ce adăpostesc un tip de habitat natural prioritar şi/sau o specie sălbatică
prioritară de interes comunitar;
alte motive imperative de interes public major asupra cărora s-a obţinut punctul de
vedere al CE, care justifică necesitatea realizării proiectului propus.
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