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Evaluarea Impactului asupra Mediului
– cerinte cheie

Angela FILIPAS, EIA Specialist - JASPERS

Cadrul Legal
Regulamentul 1083/2006:


Articolul 9 (5) (principiile asistentei): “Operatiunile finantate din
Fonduri trebuie sa fie in concordanta cu prevederile Tratatului
si a actelor adoptate in temeiul acestuia.”



Articolul 17 (dezvoltare durabila): “Obiectivele fondurilor sunt
urmarite in cadrul dezvoltarii durabile si al promovarii, de catre
Comunitate, a obiectivului de protectie si ameliorare a mediului
in conformitate cu articolul 6 din Tratat.”



Articolul 41 (proiecte majore – decizia Comisiei): “ Comisia
evalueaza proiectele, …, verificand coerenta acestora cu
prioritatile Programului Operational, contributia la realizarea
obiectivelor acestor prioritati si coerenta cu celelalte politici
comunitare.”
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Cadrul Legal



Autoritatea de Management este responsabila pentru
asigurarea conformarii proiectelor cu legislatia comunitara
si cea nationala aplicabila pe toata durata executarii lor
(Articolul 60(a))
 Aceasta se aplica tuturor proiectelor, indiferent de
valoarea lor (majore sau nemajore )



Comisia verifica proiectele majore pe baza informatiilor
furnizate in aplicatia de finantare si documentele suport
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EIA si pregatirea proiectelor

Etape:
 Studiul de pre-fezabilitate;
 Studiul de fezabilitate;
 EIA – incepe
 EIA complet – cand toate masurile de
reducere sunt stabilite si autorizatia de
construire emisa
 Proiect general;
 Proiect detaliat;
 Achizitia publica;
 Implementare.
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Evaluarea proiectelor de catre Comisie - EIA

Documentele solicitate de catre Comisie pentru a asigura
conformarea cu acquis-ul de mediu – Directiva EIA si
Natura 2000:


Aplicatia de finantare – Sectiunea F care trebuie sa fie un
document care sa furnizeze informatii coerente;



Documente suport:
 Pentru implementarea Directivei EIA ;


Pentru implementarea Directivei Habitate (aplicarea
Art. 6(3) si 6(4)).
Natura 2000
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Evaluarea proiectelor de catre Comisie - EIA



Documentele suport cand o evaluare a impactului asupra
mediului este solicitata:



Rezumatul Netehnic al Raportului EIA;



Informatiile prevazute de art. 9(1) al Directivei EIA
(continutul deciziei si orice conditii atasate acestora,
principalele motive si consideratii pe care se bazeaza
decizia, inclusiv informatiile despre participarea publicului,
masuri de reducere);



Descrierea procesului de consultare a publicului.
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Evaluarea proiectelor de catre Comisie - Natura 2000

Documente suport Directiva Habitate


Anexa I a AF– declaratia autoritatii responsabile cu
monitorizarea siturilor Natura 2000 care confirma ca
proiectul nu are posibile efecte negative semnificative
asupra siturilor Natura 2000 – daca este cazul ;



Sumarul concluziilor evaluarii adecvate realizata in
concordanta cu prevederile art. 6(3) al Directivei Habitate,
daca este cazul;



Daca au fost stabilite masuri compensatorii in
conformitate cu prevederile art. 6(4) al Directivei Habitate
informatiile din formularul care se transmite Comisiei.
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“Traseul” aplicatiei la Comisie

DG REGIO

DG AGRI

DG ENV

…

DG EMPLOYMENT

Cohesion Policy and EIA Unit

Water Unit

Waste Unit

Nature Unit

IPPC Unit

…
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Aplicatia de finantare – sectiunea F – EIA



F1.Contributia proiectului



F2. Consultarea autorităŃilor responsabile cu mediul
F3. Evaluarea impactului asupra mediului
F4. Evaluarea impactului asupra siturilor Natura 2000
F5. Măsuri suplimentare de integrare în mediu
F6. Costul măsurilor destinate remedierii impactului
negativ asupra mediului
F7.Coerenta proiectului cu planurile/programele
comunitare si cu legislatia comunitara (apa, deseuri)
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F1: Contributia proiectului



Raspunsul trebuie dat separat pentru fiecare din punctele a), b)
si c)



Raspunsul trebuie sa fie concis si creativ



Raspunsurile se regasesc in descrierea proiectului dar nu
trebuie repetate paragrafe care au fost deja scrise in sectiunile
anterioare



Raspunsurile trebuie sa se refere strict la intrebarile puse
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F1:Contributia proiectului



Pentru punctul a): POS-ul (fiecare POS contine referiri la
obiectivele de dezvoltare durabila si cum sunt ele reflectate in
programe)
si/sau
Directivele
UE
relevante
pentru
implementarea corespunzatoare a politicilor de mediu



Pentru punctul a) pot fi utilizate, de exemplu, politicile europene
in domeniile :





Schimbari climatice
Eficienta energetica si valorificarea resurselor
regenerabile de energie
Imbunatatirea sanatatii populatiei
Incluziune sociala
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F1:Contributia proiectului



Pentru pct. b): informatiile sunt din EIA (sau alte studii – de
ex. de fezabilitate, ) pentru a explica pe scurt daca un
prejudiciu de mediu este posibil sa se produca si care sunt
masurile de prevenire si reducere necesar a fi luate



Pentru pct.c) : informatiile sunt legate de pct.E 2.2:
principalele costuri şi beneficii economice puse în evidență
prin analiză, precum şi valoarea atribuită fiecăreia dintre ele
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F2: Consultarea autorităŃilor responsabile cu mediu



Autoritățile cu atributii in domeniul protectiei mediului
care pot fi implicate în proiect au fost consultate în
legătură cu responsabilitățile lor specifice?



Trebuie indicate numele, adresa si responsabilitatile lor



Nu trebuie indicate doar autoritatile de mediu ci si
celelalte autoritati prezente in Comisia de Analiza
Tehnica



Este bine sa se mentioneze daca au existat comentarii
din partea altor autoritati
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F2: Consultarea autorităŃilor responsabile cu mediu



Raspunsul la intrebare este “DA”



Trebuie sa se prezinte o scurta explicatie referitoare la
derularea procedurii EIA inainte de obtinerea aprobarii de
dezvoltare (autorizatiei de construire)



In conformitate cu prevederile legislatiei nationale
autoritatile cu responsabilitati in domeniul protectiei
mediului sunt consultate in toate etapele procedurii EIA
(incadrare, definire si analiza calitatii raportului EIA)
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F3: Evaluarea Impactului asupra Mediului

F.3.1. Development consent (aprobarea de dezvoltare)
 Atentie la diferenta intre development consent (decizia
autoritatii/autoritatilor care da dreptul titularului sa
realizeze proiectul) si acordul de mediu


F 3.1 trebuie corelat D 2.2



In AF ne referim, practic, la autorizatia de construire:


Trebuie prezentate informatii despre data solicitarii
autorizatiei si a emiterii ei – numele autoritatii emitente
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F3: Evaluarea impactului asupra mediului

F.3.2 Aplicarea Directivei EIA
 Proiectul poate fi incadrat in Anexa I, Anexa II sau in niciuna
(mai rar la proiectele din sectorul energetic)


Cand se afla in Anexa I sau Anexa II pentru cele pentru care
s-a decis ca este necesara efectuarea evaluarii impactului
asupra mediului, trebuie incluse urmatoarele documente:


a) informatiile referitoare la art. 9 (1) al Directivei EIA



Ex: “Informatiile cerute de art. 9(1) al Directivei EIA se
regasesc in acordul de mediu si in autorizatia de
construire, dupa caz. Aceste documente au fost puse la
dispozitia publicului (cand, unde, cum, pe ce perioada,
comentarii primite sau nu, etc.). O copie a acestor
documente este atasata in Anexa…… “
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F3: Evaluarea impactului asupra mediului



b) rezumatul netehnic al raportului EIA (NTS)



Precizari:
 Raportul

EIA nu este parte a aplicatiei de finantare
 NTS trebuie sa contina aceleasi informatii cu Raportul EIA
dar trebuie sa fie concis si nu foarte lung
 NTS este elaborat in special pentru public deci trebuie
atentie la: utilizarea unui limbaj fara termeni tehnici; daca
este necesar sa fie introduse cateva explicatii pentru
termenii care nu sunt familiari publicului larg ; o lista a
acronimelor utilizate.
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F3: Evaluarea impactului asupra mediului

c)

Informatii despre consultarea cu alte autoritati cu
responsabilitati in domeniul protectiei mediului, cu publicul
interesat si, daca este aplicabil, cu alte State Membre




Este recomandat sa se utilizeze un calendar al procedurii EIA pentru
fiecare proiect care sa furnizeze informatiile solicitate; acestea pot fi
prezentate sub forma de tabel la sfarsitul sectiunii sau atasate
Poate fi inserat urmatorul text (sau similar) : “Consultarile cu autoritatile
si publicul au avut loc in cadrul procedurii EIA, in diferite etape, conform
prevederilor legislatiei. O prezentare generală a diferitelor acŃiuni
desfasurate pentru a respecta cerinŃele legale, utilizand trimiterea la copii
electronice ale documentului sau evenimente, este cuprinsa in tabelul
anexat la sfârşitul acestei secŃiuni / anexă. "
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F3: Evaluarea impactului asupra mediului



Consultarea cu alte State Membre se deruleaza doar
pentru proiectele care au un potential impact transfrontiera.
In acest caz, Ministerul Mediului si/sau Ministerul Afacerilor
Externe sunt cele care au responsabilitatea derularii acestei
proceduri.



Daca nu este cazul, in aplicatie poate fi introdus urmatorul
text:
“ proiectul nu are potential impact transfrontiera”
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F3: Evaluarea impactului asupra mediului



Cand proiectul se afla in Anexa II autoritatea de mediu
decide daca este necesara efectuarea evaluarii impactului
asupra mediului, pe baza informatiilor furnizate de titular, a
unei analize caz cu caz sau utilizand valorile de prag



Criteriile sunt prevazute in Anexa III a Directivei EIA



!!! Chiar daca decizia este ca EIA nu este necesara ea
trebuie OBLIGATORIU justificata tinand cont de potentialul
impact al proiectului asupra mediului utilizand criteriile
prevazute in Anexa III
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F3: Evaluarea impactului asupra mediului



In aplicatie poate fi inclus urmatorul text si trebuie atasata o
copie a deciziei de incadrare : “ Decizia etapei de incadrare
pentru acest proiect a fost luata de autoritatile de mediu prin
analiza proiectului utilizand criteriile prevazute in Anexa 3 a
Directivei EIA



Concluzia este ca proiectul nu are potential impact asupra
mediului din urmatoarele motive: ……………………(se
utilizeaza justificarea prevazuta in decizia de incadrare).
Decizia de incadrare a fost pusa la dispozitia publicului
(cand, unde, cum, pe ce perioada, comentarii primite sau nu,
etc.). O copie a acesteia este atasata in Anexa…… “
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F3: Evaluarea impactului asupra mediului

F.3.3 Aplicarea Directivei SEA
Proiectul rezultă dintr-un plan sau program reglementat de
Directiva SEA?


Daca nu, este necesar sa se prezinte o explicatie . Este
putin probabil ca un proiect pentru care se solicita finantare
de la ERDF/CF sa nu rezulte din aplicarea unui Program
Operational Sectorial, dar in caz ca este asa o explicatie
trebuie data



Proiectele sunt, de obicei, parte a unor Programe
Operationale Sectoriale. Procedura SEA s-a derulat pentru
fiecare POS . Trebuie prezentate o copie electronica a
Rezumatului netehnic al Raportului de Mediu sau
precizarea link-ului unde acesta se gaseste
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F4: Evaluarea efectelor asupra siturilor Natura 2000



Proiectul poate avea impact negativ major asupra siturilor
incluse sau care trebuie incluse în rețeaua Natura 2000?



Daca DA, se prezinta:


un rezumat al concluziilor evaluării adecvate efectuate în
conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva
92/43/CEE



Evaluarea adecvata poate fi prezentata intr-un document separat
sau poate fi un capitol din Raportul EIA
Este necesara identificarea concluziilor si inserarea lor in text box in
aplicatia de finantare.
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F4: Evaluarea efectelor asupra siturilor Natura 2000



Daca sunt stabilite masuri compensatorii (articolul
6(4)),trebuie prezentata o copie a formularului trimis catre
DG Environment



In aceasta situatie trebuie solicitat autoritatii de mediu acest
formular
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F4: Evaluarea efectelor asupra siturilor Natura 2000



Proiectul poate avea impact negativ major asupra siturilor incluse sau care
trebuie incluse în rețeaua Natura 2000?



Daca NU: se ataseaza completata DeclaraŃia autorităŃii responsabile cu
monitorizarea siturilor Natura 2000




Declaratia trebuie prezentata in formatul standard prevazut in aplicatia
de finantare .Ea trebuie sa contina pentru fiecare sit Natura 2000:
 Numele, locatia proiectului (distanta fata de sit care trebuie indicata
si pe harta);
 Obiectivele de conservare ale sitului
 Precizari privind incadrarea pe procedura de evaluare adecvata si
concluziile acesteia;
Harta atasata Declaratiei trebuie stampilata de autoritatea competenta
pentru protectia mediului
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F.5 Măsuri suplimentare de integrare în mediu
Exemple:
 Sistemul de management de mediu


Audit de mediu – autorizatia integrata de mediu pentru
instalatiile IPPC (cererea pentru emiterea autorizatiei ar trebui
sa contina informatii despre auditul de mediu, rapoarte de
amplasament, etc)



Masuri de constietizare a publicului si a angajatilor
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F.6. Costul măsurilor destinate remedierii impactului negativ
asupra mediului



Estimarea (% din costul total) si informatii privind costurile
masurilor de remediere a impactului negativ (legatura intre
F 5 and F 6)



Daca masurile au fost explicate la alta sectiune nu mai
sunt necesare detalii, dar trebuie cuantificate costurile
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F.7. Proiecte de apa, apa uzata, deseuri

Trebuie explicata conformarea cu planurile sectoriale asociate
cu implementarea politicii comunitare si a legislatiei


Apa: Termenele din Tratatul de Aderare si orice plan
- Planurile de management bazinal



Apa uzata: Termenele din Tratatul de Aderare
- implementarea programului prevazut de art.17 din Directiva
UWW



Deseuri: Termenele din Tratatul de Aderare si orice termene impuse
de Directivele specifice

- planurile regionale/judetene de gestionare a deseurilor
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