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1.

Ce este evaluarea adecvată?

Evaluarea adecvată este un mecanism ce asigură protecția sit-urilor Natura 2000 în fața activităților
umane cu impact negativ, în special în cazul proiectelor și planurilor de mare infrastructură. În esență,
această protecție este asigurată prin obligativitatea elaborării unei evaluări a impactului potențial al
unei activități planificate, înainte ca respectiva activitate să fie avizată de autorități. În cazul în care o
activitate are un impact negativ semnificativ asupra unui sit Natura 2000, trebuie identificate măsuri
de prevenire a acestuia. Fără o evaluare adecvată, proiectele și planurile nu pot fi autorizate.
Evaluarea adecvată este reglementată de Articolul 6 al Directivei Europene “Habitate”. Dar aceasta nu
este singura pârghie: Curtea Europeană de Justiție a întocmit reguli specifice în mai multe cazuri. În
acest scurt ghid, vor fi descrise atât regulile de evaluare adecvată cît și jurisprudența.

2.

Cum funcționează?

Directiva Europeană “Habitate” prevede ca impactul oricărui plan sau proiect, ce ar putea avea efecte
negative semnificative asupra unui sit Natura 2000 (în special siturile de protecție specială – SPA sau
cele de importanță comunitară – SCI) să fie evaluat anterior autorizării acestuia. Planurile și proiectele
sunt termeni ce trebuie interpretați în sens larg; acestea pot fi planuri de construcție, de infrastructură
sau orice altă intervenție ce ar putea dăuna integrității sit-ului.

3.

Evaluarea adecvată constă în 4 etape

1. etapa de “screening” – evaluarea preliminară – determină dacă un plan sau un proiect ar putea avea
efecte negative asupra sit-ului în cauză. Este recomandat a se pleca de la premisa existenței unui
impact semnificativ și să se treacă la etapa 2, cu excepția cazului în care este dovedit că proiectul nu
compromite obiectivele de conservare ale sit-ului.

2. evaluarea impactului – în această etapă sunt identificate efecte adverse specifice asupra sit-ului și
gradul de risc pe care acestea le presupun. Evaluarea trebuie să fie bazată pe cea mai bună literatură
științifică disponibilă și să ia în calcul efectele cumulative. Aceasta este, de asemenea, etapa în care
măsurile de reducere a impactului sunt identificate și evaluate. Dacă un plan sau un proiect ar putea
periclita integritatea sit-ului, în ciuda aplicării tuturor măsurilor de reducere a impactului identificate,
autoritățile nu îl pot autoriza, ca regulă generală.
3. evaluarea alternativelor – în cazul în care un plan sau un proiect are un impact negativ putând
dăuna integrității unui sit Natura 2000, soluții alternative non-dăunătoare trebuie identificate pentru
atingerea acelorași obiective ale proietului sau planului propus.
4. autorizare excepțională – în situația în care nu sunt identificate alternative ma bune, planul sau
proiectul poate fi autorizat în mod excepțional, cu condiția să existe motive imperative de a trece peste
interesul public. Proiectele ce nu demonstrează nevoia și/sau urgența extinderii dincolo de interesul
public nu pot fi autorizate. Dacă un plan sau un proiect este autorizat în mod excepțional, trebuie
adoptate măsuri compensatorii care să echilibreze prejudiciile de mediu cauzate de proiectul respectiv.

4.




Mai multe informații despre evaluarea adecvată
scurt ghid elaborat de J&E asupra evaluării adecvate (în limba engleză)
pagina web dedicată a Ministerului Mediului
pagina web a Comisiei Europene dedicată Directivelor de conservare a naturii (în limba engleză)

