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PROTOCOL PRIVIND EVALUAREA STRATEGIC.\ DE MEDIU 

LA CONVENTIA PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

IN CONTEXT TRANSFRONTALIER 

t t.- _ Piirfile la prezentul protocol, 

~-· Jtecu,nosclnd importan1a integrarii considera~iilor privind mediul, inclusiv a celor legate de sanatate, r -~ pregatirea ~i adoptarea de planuri ~i programe ~i, du pa caz, politici ~i legislatie, 

b, Angajindu-se sa promoveze dezvoltarea durabila ~i, prin urmare, bazlndu-se pe concluzi i le 
~<-, Conferintei Organizatiei Natiunilor Unite pentru mediu $i dezvoltare (Rio de Janeiro, Brazilia, 1992), 
H:'~-)nspecial pe principiile 4 ~i 10 ale Declaratiei de la Rio privind mediul ~i dezvoltarea ~i ale Agendei 
~2::\)21~ precum ~i pe rezultatele celei de-a treia Conferin}e ministeriale privind mediul ~i sanatatea 
~_;:·::(Jpndra, 1999) ~i ale Forumului Mandia! pentru Dezvoltare Durabila (Johannesburg, Africa de Sud, 
~;-~;;:_f002), - -

-{[; __ ~4.-..-fru:l in vedere Conven}ia privind evaluarea impactului asupra mediului 1n context transfrontalier, 
f:(\;-:1#cheiata In Finlanda, la Espoo, la 25 februarie 1991, precum ~i hotarlrea I l/9 a pa11ilor la aceasta 
W'.i~}:~nven}ie, adoptata la Sofia la 26 ~i 27 februarie 2001, cu privire la elaborarea unui protocol 
tli~';"<?bligatoriu din punct de vedere juridic privind evaluarea strategica de mediu, 
t,'. .·:'~:.':'· .. 

¥~'.~:''Reczmoscfnd ca evaluarea strategica de mediu ar trebui sa joace un rol important In pregatirea 9i 
!,~'{'?ruioptarea de planuri, programe ~i, dupa caz, politici ~i legislatie, precum ~i a faptului ca o aplicare 
~;:7hiai larga a principiilor acestei evaluarii a impactului asupra mediului la planuri, programe, politici ~i 
~i(legisla!ie va consolida ~i mai mult analiza sistematica a efectelor semnificative pe care acestea le au 
KO asupra mediului, 
fu(~->~~. . 
K:U~tUi act de Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei -?i 
£?·> <:ecesul lajusti1ie 1n probleme de mediu, 1ncheiata la Aarhus, Danemarca la 25 i unie 1998, ~i luTnd In 
~'.,considerare paragrafele relevante ale Declaratiei de la Lucea, adoptata la prima reuniune a partilor, 
,~ -

[ -Co1J$tiente, prin urmare, de importan~a asigurarii participarii publice la evaluarea strategica de 
r mediu, 
·~: 

t-,.~Jrecwioscfnd efectele asupra sanatatii 9i bunastarii generatiilor prezente ~i viitoare, obtinute daca 
L ~"'V()ia de a proteja ~i imbunatati sanatatea umana este luata 1n considerare ca parte integranta a 
t _ ~valuarii strategice de mediu, ~i recunosc1nd lucrarile desra~urate In acest sens de catre Organizaiia l m0ndiala a sanatatii, 

~ 'Co~tiente de necesitatea ~i importanta consolidarii cooperarii intemationale In evaluarea efectelor 
~~ :~ asupra mediului, inclusiv asupra sanatatii, ale planurilor ~i programelor propuse ~i, dupa caz, ale 
k' ioliticilor ~i legislatiei, __ - . 
t.> .·" 
f..·· 



Convin dupa cum urmeaza: 

Articolul 1 

OBIECTIV 

Obiectivul prezentului protocol este asigurarea unui grad ridicat de protec1ie a mediului, inclusiv a 
silniltati i: 

Asigur!ndu-se ca, In procesul de pregatire a politicilor ~i legisla\iei, se iine cont In lntregime 
de considerentele de mediu, inclt1siv cele legate de sanatate; 

Contribuind la luarea In considerare a preocuparilor legate de mediu ~i saniltate In elaborarea 
planurilor ~i programelor; 

Stabilind proceduri clare, transparente ~i eficace pentru evaluarea strategica de mediu; 

Asigur1nd participarea publicului la eva!uarea strategica de mediu; ~i 

Integrlnd, astfel, preocupari!e legate de mediu, inclusiv cele legate de saniltate, In masuri ~i 
instrumente create pentru promovarea dezvoltarii durabile. 

In sensul prezentului protocol: 

Articolul 2 

DEFINITII 

1. ,,Conven\ie" lnseamna Conven~ia privind evaluarea impactului asupra mediului In context 
transfrontal ier. 

2. ,,Parte" lnseamnil o parte contractanta la prezentul protocol, daca textul nu prevede altfel. 

3. ,,Parte de origine" 1nseamna partea sau pa~i le la prezentu I protocol subj urisd iqi a careia/carora 
se preconizeazil elaborarea unui plan sau a unui program. 

4. ,,Parte afectata" lnseamna partea sau partile la prezentul protocol suscepti bi le de a fi afectate 
de efectele transfrontaliere pe care un program sau un plan le pot avea asupra mediului, 
inciusiv asupra sanatatii. 

5. ,,Planuri $i programe" lnseamna planuri ~i programe $i orice modificari aduse acestora, care: 

(a) Sunt impuse prin acte cu putere de lege ~i acte administrative; $i 

(b) Fae obiectul elaboril.rii ~i/sau adoptarii. de catre o autoritate sau sunt elaborate de ci'itre o 
autoritate In vederea adopti'irii, 1n cadrul unei proceduri oficiale, de catre un parlament sau un 
guvern. 

6. ,,Evaluare strategica de mediu" lnseamna evaluarea posibilelor efecte asupra mediului, inc!usiv 
asupra saniltatii, care implica determinarea domeniului de aplicare a unui raport de mediu $i 
pregatirea !ui, asigurarea participarii ~i consultarii publicului, precum ~i luarea In considerare 
a raportului de mediu ~i a rezultatetor participarii ~i consultarii publicului In cadrul unui plan 
sau pro gram. 

7. ,,Efectele asupra mediu, inclusiv asupra sanata!ii" lnsearnna orice efect as .. upra.mediului, 
inclusiv asupra sanata\ii urnane, precum $i asupra faunei, f1orei, biodiversit~iii, sqluiui, apei, 
aerului, peisajului, siturilor naturale, factorilor climatici, bunurilor rnateriale, patrimoniului 
cultural ~i interac1iunea dintre ace9ti factori. . 



'4.· 

"Public", lnseamna una sau mai multe persoane fizice sau juridice ~i, In conformitate cu 
practica sau legislaiia naiionala, asociatiile, organizai;iile sau grupurile constituite de aceste 
persoane; 

Articolul 3 

DISPOZITII GENERALE 

Fiecare parte stabile~te masurile juridice, administrative sau de alta natura necesare pentru 
aplicarea dispozitiilor prezentului protocol intr-un cadru precis ~i transparent. 

Fiecare parte se straduie sa garanteze ca funqionarii $i autoritatile ajuta publicul $i 71 indruma 
7n chestiuni legate de prezentul protocol. 

Fiecare parte acorda recunoa~terea $i ajl1torul necesar asocia~iilor, organizai;iilor $i grupurilor 
care promoveaza protectia mediului, inclusiv a sanata\ii, 7n contextul prezentutui protocol. 

Dispozitiile prezentului protocol nu afecteaza dreptul unei parti de a mentine sau a introduce 
masuri suplimentare privind anumite probleme reglementate de prezentul protocol. 

Fiecare parte promoveaza obiectivele prezentului protocol In procesele relevante de luare a 
deciziilor la nivel international ~i tn cadrul organizaiiilor internationale competente. 

Fiecare parte se asigura ca persoanele care 1$i exercita drepturile In conformitate cu dispoziti i le 
prezentului protocol nu sunt penalizate, persecutate sau hartuite Tn nici un fel pentru irnplicarea 
!or. Aceasta dispozitie nu afecteaza puterea tribunalelor nationale de a impune costuri 
rezonabile 1n procedurile judiciare. 

In limite!e dispozitiilor relevante ale prezentu!ui protocol, publicul trebuie sa aiba posibilitatea 
de a-$i exercita Ia.ra discriminare drepturile privind ceta\enia, na\ionalitatea sau domiciliul ~i, 
In cazul unei persoane juridice, posibilitatea de a-$i exercita rara discriminare drepturile cu 
privire la locul unde se afla sediul sau principal sau centrul real de activitate. 

Articolul 4 

DOMENIUL DE APLICARE CU PRIVIRE LA PLANURI 
~IPROGRAME 

Fiecare parte se asigura case efectueaza o evaluare strategica de mediu pentru planurile ~i 
programele la care se face referire 7n alineatele (2), (3) ~i (4) susceptibile de a avea efecte 
semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sanatatii. 

Se efectueaza o evaluare strategica de mediu pentru planurile ~i programele elaborate pentru 
agricultura, silvicultura, pescuit, energie, industrie, inclusiv mineritul, transport, dezvoltare 
regionala, gestionarea de$eurilor, gospodarirea apelor, telecornunicatii, turism, urbanism $i 
amenajarea teritoriului sau exploatarea terenurilor $i programe $i planuri care stabilesc cadrul 
1n care se autorizeaza pe viitor realizarea proiectelor enumerate In anexa 1 $i a altar proiecte 
enumerate In anexa II, care necesita o evalt1are a impactului asupra mediului conform 
legislatiei nationale. 

Pentru planurile $i programele, altele declt ce!e de la alineatul (2), care stabilesc cadrul In care 
realizarea proiectelor va fi autorizata pe viitor, se efectueaza o evaluare strategica de mediu 
daca una dintre parti decide astfel conform articolului 5 alineatu! (1). 

,/. ', 

Pentni- planurile $i programele mentionate la alineatul (2).care determin,fa- µtii'i~~;~a ·zaneror 
mici la nivel local, precum ~i pentru modificarile minore ale prog[a,~'elor ~i r.l~q,ur,ilor 

. . ~~ 
'...' :/- ~- .. ,:,.·· 

J 



meniionate la alineatul (2), se efectueaza o evaluare strategica de mediu doar 1n cazul In care 
una dintre parti decide astfel conform articolului 5 alineatul (1 ). 

5. Urmatoarele planuri §i programe nu fac obiectul prezentului protocol: 

(a) Planurile ~i programele al caror unic scop este apararea nationala sau proteqia civila In situatii 
de urgenta; 

(b) Planuri ~i programe financiare sau bugetare. 

Articolul 5 

EXAMINARE PRELIMINARA 

1. Fiecare parte stabi1e~te daca planurile sau programele mentionate la a11icolul 4 alineatele (3) 
~i (4) pot ayea efecte senmifrcative asupra mecliului, inclusiv asupra sanatatii, fie printr-o 
examinare .a fiecii.rui caz, tie prin specificarea tipurilor de planuri §i programe, fie combinlnd 
cele doua:alJordari. In acest scop, fi.ecare parte ia in considerare, In oricare dintre aceste cazuri, 
criteriile enumerate 1n anexa m. - , -: " - : .::~- -- .. . . 

2 Fiecare parte se asigura ca autoritatile sanitare ~i de mediu mentionate la articolul 9 alineatul 
(1Jsuiltc0nsultate In momentul aplicarii procedurilor mentionate la alineatul ( 1 ). 

3. Th!pacaz,, fiecare parte se straduie sa asigure publicului interesat posibilitatea de a participa la 
examillarea preliminara a planurilor ~i programelor conform prezentului artico!. 

4. r1ecareparte ia masurile necesare pentru ca concluziile la care ajunge conform alineatului (1), 
U:>clt!Sivrnotivele pentru care nu se cere o evaluare strategica de mediu, sa fie puse la dispozitia 
publ.iallui la timp, fie prin anunturi publice, fie prin alte mijloace adecvate, cum ar fi 
ill!}Ioacele de comunicat·e electron ice. 

Articolul 6 

DELIMITAREA DOMENIULUI DE EVALUARE 

l-1e.czre parte adopta dispozitii1e necesare In vederea determinarii informatiilor pertinente care 
sa fie incluse in raportul de mediu In conformitate cu articolu! 7 alineatul (2). 

Fiecare parte se asigura ca autoritatile sanitare ~i de mediu mentionate la articolul 9 a!ineatul 
(1) sunt consultate In momentul determinarii inforrnatiilor pertinente care sa fie incluse In 
raportul de mediu. 

Dupa caz, fiecare parte se straduie sa asigure publicului interesat posibilitatea de a participa la 
determinarea informatiilor pertinente care sa tie incluse in raportul de mediu. 

Articolul 7 

RAPOR,TUL DE MEDIU 

Pentru planurile ~i programele care fac,obiectul unei evaluari strategice de mediu, fiecare par1e 
se asigura ca este elaborat un raport de mediu. 

· 2. Raportul de mediu identifica, descrie $i eva!ueaza, In conformitate cu de!imitarea de la 
artico!ul 6, posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sanata\ii, ale 
implementarii planului sau programului ~i a altemativelor sale acceptabile. Raportul contine 
informatiile specificate In anexa IV, care pot fr cerute In mod rezonabil, tin ind cont_d,e:.~::.:,,·-·, .. _ 

/'' ·. ;::·-::· .. 
(a) Cuno9tinrete 9i metodele de evaluare existente; ,-



(b) Continutul $i nivelul de detaliere a planului sau programului $i faza in care acesta se afla 
in cadrul procesului decizional; 
(c) Interesul publicului; $i 
(d) Cerintele organului de decizie privind informatiile. 

Fiecare parte se asigura ca rapoartele de mediu sunt de o calitate corespunzatoare pentru a 
raspunde cerintelor acestui protocol. 

Articolul 8 

PARTICIPAREA PUBLICULUI 

Fiecare parte se asigura ca publicului i se ofera posibilltatea de a participa cit mai repede, in 
timp util $i 1ntr-o maniera efectivii, din momentul in care toate op~iunile sunt Inca In discu~ie, 
la evaluarea strategica de mediu a planurilor $i programelor. 

Fiecare parte se asigura ca proiectul de plan sau program $i raportul de mediu sunt puse la 
dispozitia publicului la timp, prin mijloace de comunicare electronice sau a!te mij!oace 
adecvate. 

Fiecare parte se asigura ca publicul interesat, inc!usiv organizatiile neguvernamentale 
relevante, sunt identificate In sensul dispozitiilor de la alineatele (I) $i (4). 

Fiecare parte se asigura ca publicul la care se face referire la alineatul (3) are posibilitatea de 
a-$i exprima parerea cu privire la proiectul de plan sau program, precum $i cu privire la raportul 
de mediu intr-un termen rezonabil. 

Fiecare parte se asigura ca masurile detaliate necesare in vederea informi.\rii $i consultarii 
publicului interesat sunt stabilite $i _sunt Ia.cute publice. In acest scop, fiecare parte ia In 
considerare, In masura In care este necesar, elementele enumerate In anexa V. 

Articolul 9 

CONSULTAREA AUTORITATILOR DE MEDIU SI 
A A UTORIT A TILOR SANIT ARE 

Fiecare parte desemneaza autorita1;ile care trebuie consultate $i care, date fiind 
responsabilitatile !or specifice In domeniul mediului sau al sanatatii, pot fi interesate de 
efectele implementarii planului sau programului asupra mediului ~i asupra sanatatii. 

Proiectul de plan sau program ~i raportul de mediu sunt puse la dispozitia autoritatilor 
meniionate la alineatul (1 ). · 

Fiecare parte se asigura ca autoritatile mentionate la alineatul (I) au posibilitatea de a-~i 
exprima opiniile, c1t mai repede, in timp util ~i lntr-o maniera efectiva, cu privire la proiectul 
de plan sau program $i cu privire la rapo11ul de mediu. 

Fiecare parte stabile$te dispozitiile deta!iate necesare In vederea informarii $1 consultarii 
autoritatilor de mediu ~i sanitare mentionate la alineatul (1 ). 

Articolul 10 

CONSULT ARI TRANSFRONT ALIERE 

In cazu! in care o parte de origine consider!.\ ca implementarea unui plan sau progr[lm poate 
avea efecte transfrontaliere importante asupra mediului ~i sanatatii, sau in cazul ).1Yc~ce<fpalte. 
susceptibila de a :fi afectata lntr-o maniera semnificativa o cere, partea de or.j·giile'aareseazA 

5 



par\ii afectate o notificare de!ndata ce este posibi!, lnainte de adoptarea planului sau 
programului. 

Aceasta notificare cuprinde, inter alia: 

(a)Proiectul de plan sau program ~i raportu! de mediu, inclusiv informatii privind posibilele 
efecte transfrontaliere asupra mediului $i sanatatii; ~i 

(b)Informaiil cu privire la procedura de luare a deciziilor, inclusiv indicarea unui termen 
rezonabil pentru transmiterea observatiilor. 

Partea afectata indica partii de origine, 1n termenul fixat In notificare, daca dore$te sa lnceapa 
consultari !nainte de adoptarea planului· sau prograrnului $i, In acest caz, partile 

. interesate/implicate 1ncep consultarile cu privire la posibilele efecte transfrontaliere as(1pra 
mediului, inc!usiv a sanatatii, ale implementarii planului sau programului, precum ~i cu privire 
la masurile prevazute In vederea prevenirii, reducerii sau atenuarii efectelor negative. 

In cazul In care au Joe asemenea consultari, pat1ile implicate cad de acord cu privire la masurile 
detaliate necesare pentru a se asigura ca publicul interesat ~i autoritatile pa11ii afectate, 
mentionate la articolul 9 alineatul (1) ale sunt informate ~i au posibilitatea de a-~i prezenta 
parerea asupra proiectului de plan sau program, precum ~i asupra raportului de mediu, 'intr-un 
termen rezonabil. 

Articolul 11 

DECIZIA 

Fiecare parte se asigura ca, !n cazul In care un plan sau program este adoptat, se ~ine cont In 
mod corespunzator de: 

(a)Concluziile raportului de mediu; 
(b)Masurile de prevenire, reducere sau atenuare a afectelor negative specificate In raportul de 
mediu; ~i _ 
(c)Observatiile primite In conformitate cu articolele 8-10. 

Fiecare parte se asigura ca, In cazul In care un plan sau program este adoptat, publicul, 
autoritatile men1ionate la articolul 9 alineatul (!) ~i paqile consultate In conformitate cu 
articolul 10 sunt informate ~i ca planu! sau programul este disponibil !mpreuna cu o declara\ie 
rezum!nd cum au fast integrate In acesta considerentele asupra mediului, inclusiv cele cu 
privire la sanatate, cum au fost luate In considerare observatiile primite conform a1iicolelor 8-
10 ~i motivele alegerii acestuia 1n lumina altemativelor acceptabile luate In considerare. 

Articolul 12 

MONITORJZAREA 

Fiecare parte monitorizeaza efectele importante asupra mediului, inclusiv asupra sanataiii, ale 
implementarii planurilor ~i programelor , cicloptate In temeiu! articolului 11, In scopul 
identificarii, inter alia; li1tr~un stadiu incipient, a efectelor negative neprevazute, precum ~i 
pe11Uu a putea tua masurile de remediere pe care le considera necesare. 

Rezultatele monitorizarii efectuate sunt puse la dispozitia autoritatilor mentionate la articolul 
9 alineatul (1), precum ~i a publicului, In conformitate cu legislatia nationala. 

Articolul 13 

POLITI CI $! LEGISLA TIE 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

2. 

2. 



Fiecare parte se straduie~te sa asigure, luarea In considerare $i integrarea. In masura In care 
este necesar, a preocuparilor legate de mediu, inclusiv a celor legate de sanatate, 1n procesul 
de elaborare de politici ~i legisla~ie susceptibile de a avea efecte semnificative asupra mediului, 
inclusiv asupra sanatatii. 

In aplicarea dispozi~iilor de la alineatul (1) fiecare parte ia In considerare elementele ~i 
principiile adecvate din prezentul protocol. 

Fiecare parte determina, acolo unde este cazul, modalitatile practice de luare In considerare $i 
integrare a preocuparilor privind mediulu.i, inc!usiv a celor privind sanatatea, conform 
alineatului (1), iin!nd cont de necesitatea de a asigura transparenta procesului decizional. 

Fiecare parte raporteaza 1n cadrul reuniunii pa11ilor la conventie care functioneaza ca reuniune 
a part:ilor la acest protocol cu privire la masurile luate In vederea aplicarii dispozitiilor 
prezentului articol. 

Articolul 14 

REUNIUNEA PARTILOR LA CONVENTIE CARE FUNCTIONEAZA CA REUNIUNE 
A PARTILOR LA PROTOCOL 

Reuniunea partilor la conventie functioneaza ca reuniune a partilor la prezentul protocol. Prima 
Reuniune a partilor la conventie care functioneaza ca Reuniune a paftilor la prezentul protocol 
va avea !oc eel mai tlrziu la un an de la data intrarii 1n vigoare a prezentului protocol ~i cu 
ocazia unei Reuniuni a pa11ilor la conveniie, daca o astfel de reuniune este programata 1n acest 
interval. Reuniunile urmatoare ale partilor la conventie care functioneaza ca Reuniuni ale 
partilor Ia prezentul protocol sunt organizate cu ocazia Reuniunii par\ilor la conveniie, daca 
nu se decide altfel de catre Reuniunea piit1ilor la conven\ie care functioneaza ca Reuniune a 
paftilor la prezentul protocol. 

Par(:ile Ia conventie care nu sunt parti la prezentul protocol pot participa ca observatori la 
!ucrarile oricarei sesiuni a Reuniunii partilor Ia conventie care functioneaza ca Reuniune a 
paftilor la prezentul protocol. Atunci c1nd Reuniunea partilor la conven\ie funqioneaza ca 
Reuniune a paJ1ilor la prezentul protocol, deciziile adoptate In temeiul prezentului protocol 
sunt adoptate doar de partile la prezentul protocol. 

C!nd Reuniunea partilor la conventie functioneaza ca Reuniune a parti!or la prezentul protocol, 
orice membru al Biroului Reuniunii partilor care reprezinta o parte la conventie dar care, In 
ace! moment, nu este parte la prezentul protocol, este !nlocuit de un nou membru ales de partile 
la prezentul protocol ~i din r!ndul acestora. · 

Reuniunea partilor la conventie care functioneaza ca Reuniune a partilor la prezentul protocol 
examineaza 1n mod regulat implementarea acestuia ~i, !n acest scop: 

(a) Examineaza. politicile privind evaluarea strategica de mediu ~i abordarile metodologice ale 
acesteia, In scopu! lmbunataiirii In continuare a procedurilor prevazute In pt·ezentul protocol; 
(b)Face schimb de informatii privind experien\a c1~tigata In evaluarea strategica de mediu, 
precum ~i In implementarea prezentului protocol; 
(c) Solicita, acolo unde este cazul, serviciile ~i colaborarea organismelor competente care au 
expertiza adecvata pentru realizarea obiectivelor prezentului protocol; 
(d) !nfiinteaza organismele subsidiare. pe care le considera necesare pentru implementarea 
prezentului protocol; 

1. 

2.

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

3. 



ft, 
r 'J=:;-_ 

~:: 

(e)Daca este necesar, examineaza 9i, adopta propuneri de modificare a prezentului protocol, 
9i 
(f) lau 1n considerare 9i !ntreprind orice ac\iune suplimentara, inc[usiv aqiuni realizate In 
comun In temeiul acestui protocol 9i al conventiei, care pot fi necesare In vederea realizarii 
obiectivelor prezentului protocol. 

Regulamentul de procedura at Reuniunii partilor la conventie se aplica mutatis mutandis 'in 
temeiul prezentului protocol, in cazul 1n care nu se decide altfel prin consens de catre 
Reuniunea par1;ilor care functioneaza ca Reuniune a partilor [a prezentul protocol. 

La prima reuniune, Reuniunea par1;ilor !a conventie care fuilqioneaza ca Reuniune a part;ilor 
!a prezentul protocol examineaza 9i adopta 1T1eidalitatile de aplicare In cazul prezentului 
protocol a procedurii de evaluare a gradului 1n caresunt respectate dispozitiile conven~iei. 

Fiecare parte, la intervale care urmeaza sa fie determinate de catre Reuniunea partilor la 
conventie care functioneaza ca Reuniune a partilor la prezentul protocol, informeaza 
Reuniunea pafiilor la conven1ie care funqioneaza ca Reuniune a partilor la prezentul protocol 
cu privire la masurile pe care le-a luat In vederea implementarii protocolu!ui. 

Articolul 15 

RAPORTAREA LA ALTE ACORDURI 
INTERN A TIO NALE I~. 

f1:£ispozit!ile relevante ale prezcntu!vi ?r.otoc~l s.e apllc~ rara a aduce ati~g~re Conven~ie~ Cornisie~ 
~w;;.conomrce pentru Europa a Orgarnzai1e1 Natrnmlor Umte (CEE-ONU) privmd evaluarea 1mpactulu1 
l~~1 .. 1pra h1ediului 1n c9ntexJ fransfrontalier. ~i Conventiei CEE-ONU privind accesul la informatie, 
~~~kiparea publicului la luarea deciziej .5i acceslJl lajustitie In probleme de mediu. 

f j( . Cu excepi;a d ispozi\iil oral in eat~ ~:~~~!~~:rtico I, fi ecare parte I a prezentu I p rotoco I 
~."~ dispune de c!te un vot. 

~;h Organizatiile regionale de integrare economica; 1n domeniile care intra In competenta lor, 

-~ ;~~fr::~i~::~:::~~l~~::~~~ ~~~:(:~E~~:'.~'o~:u~~~;~: ~~~1iic~x:~c~!'~~e~:C'.~~; ~~; 
~j"f: SECRET ARIA TUL 

J($ecretariatul instituit prin articolul 13 al conventiei asigura secretariatul prezentu lui protocol iar 
~~icolul 13 alineatele (a)-(c) din conventie privind functiile secretariatului se ap[ica mutatis mutandis 
it'prezentului protocol. 
;%'.;~:-

~;; 
'k:o 
E-'.· 

Articolul 18 

AN EXE 

~f\llexele la prezentul protocol fac parte integranta din acesta. 

i Articolul 19 
ti 0 
~, ..... 
'fr_ -
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MODIFICARI ALE PROTOCOLULUI 

Orice parte poate propune modificari ale prezentului protocol. 

Sub rezerva alineatului (3), procedura pentru propLtnerea adoptarea $i intrarea In vigoare a 
modificarilor la conventie, stabilita la articolul 14 alineatele (2) - (5) din conventie, se aplica 
mutatis mutandis modificarilor prezentului protocol. 

In sensul prezentului protocol, proportia de trei patrirni din partile la protocol necesara In 
vederea intrarii !n vigoare a unei modificari cu privire la pafiile care !-au ratificat, aprobat sau 
acceptat, se calculeaza pe baza numarului'.de paJ1i la protocol In rnomentul adoptarii 
modificarii. 

Articolul 20 

SOLUTIONAREA LITIGITLOR 

··spozitiile articolului 15 din conventie privind solutionarea litigiilor se aplica mutatis mutandis 
-' ntului protocol. 

Articolul 21 

SEMNAREA 

_ ntul protocol este deschis spre semnare la Kiev (Ucraina) din 21 plna In 23 rnai 2003 $i 1n 
~ uare la sediul Organizatiei Natiunilor Unite de la New York plna la 31 decembrie 2003 pentru 

_ le membre ale Com isiei Economice pentru Europa, precum ~i pentru statele care au statut 
·':St:tltativ in cadrul Comisiei Econoniice pentru Europa, In terneiul ali1ieatelor (8) ~i ( J l) din rezolutia 
(IV) a Consiliului Ecqnomic ~i Social din 28 martie 1947, precum ~i pentru organizatiile regionale 
llitegrare economica~. constitu.ite de state suverane membre ale Coniisiei Economice pentru Europa, 
~.:·ir·statele lor membre le:-au transt'erat competente In do men i:i reglementate de prezentul protocol, 
fu.s1v competenta dealncheia tratate In aceste domenii. 

Articolul 22 

DEPOZITAR 

. retarul General al Organizatiei Natiunilor Unite 1~i asuma fun qi a de depozitar al prezentului 
t:ocol. 

Articolul 23 

RATIFICARE, ACCEPTARE, APROBARE ~I ADERARE · 

Prezentul protocol se supune spre ratificare, acceptare sau aprobare statelor semnatare $i 
organizatiilor de integrare economica regionala mentionate la articolul 21. · 

Prezentul protocol este deschis spre aderare !nceplnd cu data de l ianuarie 2004 state[or ~i 
organizatiilor regfonale de integrare economica mentionate la artico!u[ 21. 

Orice alt stat care nu este mentionat la alineatul (2) al prezentului artico! $i care este membru 
al Organizatiei Natiunilor Unite poate adera la protocol daca acest !ucru este aprobat In cadrul 
Reuniunii partilor [a conventie care funqioneaza ca Reuniune a pa~ilor la prezentul protocol. 

Orice organiza\ie regionala de integrare economica men\ionata la articoJul 2 I care devine parte 
la prezen.tul protocol, In conditiile 1n care niciun stat membru al sau nu este parte' la prezentul 
protocol, este supusa tuturor obligaiii!or care decurg din prezentul protocol. In c~zul !n care 
unul sau mai multe state membre ale unei astfel de organizatii sw.it parti la pre~entul protocol, 

9 -.: · ....... : ' ~ 
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organizatia ~i statele sale membre convin asupra responsabilita\ilor ce le revin pentru 
lndeplinirea obligatiilor cuprinse In prezentul protocol. In astfel de cazuri, organ iza\ia ~i state le 
sale membre nu sunt Tndrepta\ite sa 1~i exercite concomitent drepturile ce le revin Tn temeiul 
prezentului protocol. 

In cadrul instrumentelor !or de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, organizaiiile 
regionale de integrare economica men\ionate la articolul 21 stabilesc limitele competentei !or 
In domeniile reglementate de prezentul protocol. Aceste organizatii informeaza, de asemenea, 
depozitarul asupra oricaror modificari relevante privind limitele competentei !or. 

IL 
Articolul 24 

INTRAREA IN VIGOARE 

Prezentul protocol intra In vigoare In a nouazecea zi de la data depozitarii celui de-al 
~aisprezecelea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare. 

'.7. 

In sensul alineatu.lui (1) din prezentul a1ticol, orice instrument depus de o organiza\ie regionala 
de integrare eco110111ica men~ionata la articolul 21 nu este considerat instrument suplimentar 
fata de celedepuse de statele membre ale unei astfel de organizaiii. 

Pentru fiecare stat sau organiza\ie de integrare economica regionala mentionata la articolul 21 
care ratifica, accepta sau .aproba prezentul protocol, sau ca1·e ad era la acesta du pa depunerea 
celui de-al ~aisprezece!ea it1strumentde ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, protocolul 
intra 1n vigoare In cea de-a not.iazecea zi de la data depunerii de catre statul sau organizatia In 
cauza a instrumentului sau de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare. 

Prezentul protocol se aplica planurilor, programelor, politicilor ~i legislatiei pentru care primul 
act pregatitor oficial este ulterior datei la care prezentul protocol intra in vigoare. in cazul Tn 
care une.i parti sub a carei jurisdiqie se preconizeaza pregatirea unui plan, program, a unei 
politici sau legislatii i se aplica dispozitiile alineatului (3), prezentul protocol se aplica 
planumor, programelor, politicilor ~i legislatiei pentru are primul act pregatitor oficial este 
ulterior datei la care prezentul protocol intra In vigoare pentru respectiva parte. 

Articolul 25 

RETRAGEREA 

-_ orice moment dupa expirarea unei perioade de patru ani de la data la care prezentul protocol a intrat 
yigoare pentru o parte, partea respectiva se poate retrage din protocol prin notificarea In scris a 
·ozitarului. Grice astfel de retragere intra In vigoare In a nouazecea zi de la data primirii acesteia 

. catre depozitar. Orice astfel de retragere nu afecteaza aplicarea articolelor 5-9, I 1 ~i 13 cu privire 
~- ... :o evaluare strategica de mediu care a fost deja lansata In temeiul prezentului protocol sau aplicarea 
:.:iicolului JO cu privire la o notificare sau cerere care a fost deja adresata, lnaintea intrarii In vigoare 
'._Jetragerii. 
:-:'.'-:;' 

f:~· Articolul 26 
v<· 

f~;; TEXTE AUTENTICE 

f.Pn.-.·.-·gin~lul pre~entului protocol, ale carui texte In limbile e~g/e~a.' fra~ce~a $i ru~a sunt In egala 
f~asura autent1ce, se depune la Secretarul General al Organ1zat1e1 Natrunilor Unite. 

~pREPT PENTRU CARE subsemnatii, pe deplin autoriza\i, au semnat prezentul protocol: _ . 

lfCHEIAT la Kiev, Ucraina, la douazeci ~i unu mai, doua mii trei. 

il ·~ 



~5; 

f~' ANEXE 
ANEXA I 

t;L 
ii' -
~fLista proie~telor mentionate la articolul 4 alineatul (2) 

~~i. Rafinarii de petrol brut (cu exceptia lntreprinderi !or care fabrica doar !ubrifianti din petrol brut) 

~f:j biit~:~~~t~ed:i.gazeificare $i lichefiere a minimum 500 tone metrice de carbune sau $iSt 

-

:_; __ i_-_--~ __ :_, ___ · __ ;--~-~-·------•_,----~_: ____ ?_-_._--. ~:~~~=tit,e~~~t~~~~t~~~l !~:elt;i i~l~~a~~~t~:r~o~bc~~~ree ~~u 0 !~~;~i:ei~:;~~t~i~ 6~ ~ ~ :~~e~a~~ 
L pentru producerea $i transformarea material el or fisionabi le $i fertile, a caror putere maxima nu 

depil.$e$te l kilowatt sarcina termica continua). 

Instalatii destinate 1n exc!usivitate producerii sau lmbogatiri i combustibi Ii !or nucleari, 
reprocesarii combustibililor nucleari iradiati sau depozitarii, e!iminarii $i prelucrarii de$eurilor 
radioactive. 

Instalatii de mari dimensiuni pentru producerea primara a fontei $i a otelului $i pentru 
producerea metalelor neferoase. 

Instalatii pentru extragerea azbestului $i pentru prelucrarea $i transformarea azbestului $i a 
produselor care contin azbest: pentru produse din azbociment, cu o produqie anuala de peste 
20 000 tone de produse finite; pentru materiale de friqiune, cu o productie anuala de peste 50 
tone de produse finite; $i pentru alte utilizari ale azbestului, cu cantitati uti!izate de peste 200 
tone metrice pe an. 

Instalatii chimice in_tegrate. 

ffWJ.. Construirea de autostrazi, drumuri expres 1 $i linii pentru traficu! feroviar de lunga distanta $i 

f:':~. 

aeroporturi2 cu o I ungirne minima a pistei de 2 100 m; 

Conducte cu sectiune mare pentru transp0tiu! gazelor $i al petrolului. 

Porturi cornerciale $i, de asernenea, cai navigabile interioare .5i porturi pentru traficu! naval 
interior care sii permita accesul vapoarelor de peste I 350 tone metrice. 

Instalatii de e!iminare a de§eurilor toxice ~i periculoase prin incinerare, tratare chimica sau 
[ngropare. 

Baraje $i rezervoare de mari dimensiuni. 

Lucrari de captare a apei subterane In cazul In care volumul anual de apa captatii atinge sau 
depii$e§te I 0 rnilioane de metri cu bi. 

Fabricarea pastei de hlrtie $i a hlrtiei cu o capacitate de productie de eel putin 200 de tone 
metrice uscate la aer pe zi. 

~,~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
tf 1 in sensul prezentului protocol: 
~~,:~ . 

~--.'._,':-~_•---'._--~_-_----·-- ,,Autostrada" lnseamnii o ~osea proiectatii ~i construitii special pentru traficul autovehiculelor, care nu deserve~te 
;: . proprieta~ile de pe margine ~i care: 

I:' 



.~i:;~. 
Este prevazuta, cu excep\ia punctelor speciale sau ternporar, cu paf\i carosabile separate pentru cele doua sensuri 
de trafic, separate lntre ele printr-o banda despil.r\itoare care nu este destinata traficului sau, In mod excep\ional, 
prin alte mijloace; 

Nu intersecteaza la acela~i nivel nici o ~osea, cale ferata sau linie de tramvai, sau o cale pietonala; ~i 

Este indicata ca fiind autostrada printr-un semn special. 

,,Drum expres" lnseamna un drum rezervat traficului autovehiculelor, accesibil numai din noduri rutiere sau 
intersec\ii controlate, pe care In special oprirea ~i parcarea sunt interzise pe partea carosabila. 

>t"C"_."· 

~;fiin sensul prezentului protocol, ,,aeroport" !nseamna un aeroport care corespunde definiiiei formulate In Conveniia de la 
~: : Chicago din 1944 privind !nfiintarea Organizatiei Avia\iei Civile Internationale (anexa 14). 

Exploatari miniere la scara mare, extragerea ~i prelucrarea minereurilor metalice sau a 
carbunelui. 

Productia de hidrocarburi pe platforma continentala. 

Instalatii mari de depozitare a petrolului, a produselor petrochimice ~i chimice. 

Despadurirea unor suprafete mari. 



:7. 

Alte proiecte mentionate la articolul 4 alineatul (2) 

Proiecte pentru restructurarea gospodariilor rurale. 

Proiecte pentru utilizarea parn1ntului necultivat sau a suprafelelor seminaturale In scopuri 
agricole intensive. 

Proiecte hidraulice agricole, inclusiv proiecte de irigare $i de drenare a solului. 

Instalatii de cre$tere intensiva a animalelor de ferma (inclusiv exploata\iile avicole). 

!mpaduriri initiate $i defri$ii.ri 1n vederea reconversiei solului. 

Piscicultura intensiva. 

Centrale nucleare ~i alte reactoare nuc!eare1, inclusiv dezmembrarea sau dezafectarea acestor 
centrale sau reactoare (cu exceptia instalatiilor de cercetare pentru producerea $i transform area 
materialelor fisionabile $i fertile, a caror putere maxima nu depa$e$te I kilowatt de sarcina 
termica continua), altele declt cele mentionate 1n anexa 1. 

Construirea cablurilor electrice suspendate cu o tensiune de m1n1mum 220 kilovolli $i o 
lungime de minim 15 km sau alte proiecte privind transmiterea energiei electrice prin cabluri 
suspendate. 

Instalatii industriale pentru producerea electricitatii, aburului $i a apei calde. 

Instalatii industriale pentru transportul gazului, aburului $i al apei calde. 

Depozitarea la suprafata a combustibililor fosili $i a gazelor naturale. 

Depozitarea subterana a gazelor combustibile. 

Brichetarea industrialii. a huilei $i a lignitului. 

lns_~alatii pentru producerea energiei hidroelectrice. 

lnstalatii destinate exploatarii energiei eoliene In scopul producerii energiei (parcuri eoliene). 

Instalatii altele dec7t cele mentionate In anexa I destinate: 

Producerii sau !mbogatirii combustibililor nucleari; 

Tratarii combustibililor nucleari iradiati; 

Depozitarii finale a combustibililor nucleari iradiati; 

1n exclusivitate depozitarii finale a de$eurilor radioactive; 

[n exclusivitate depozitarii (pe o perioadamai mare de 10 ani) a combustibililor nucleari 
iradiati !ntr-un loc diferit de eel de produqie; sau 

Tratarii $i depozitarii de~eurilor radioactive. 

_ sensul prezentului protocol, centralele nucleare ~i alte reactoare nucleare inceteaza de a mui fi considerati::;ca-atare._ 
ci cind tot combustibilul nuclear ~i alte elemente contaminate radioactive au fost indepiirtate definitiv de pe,, 
lasamentul instalatiei. - - -

1".l 

2 În sensul prezentului protocol, centralele nucleare şi alte reactoare nucleare încetează de a mai fi considerate ca atare 
atunci cînd tot combustibilul nuclear şi alte elemente contaminate radioactive au fost îndepărtate definitiv de pe 
amplasamentul instalaţiei. 
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ANEXA II



7. Cariere, exploatari miniere de suprafata ~i de extraqie a turbei (altele declt cele men\ionate In 
anexa I) 

Exploatari miniere subterane a!tele declt cele mentionate In anexa I. 

Extraqia mineralelor prin dragare marina sau f1uviala; 

Foraje de mare ad1ncime (In special foraje geotermale, foraje pentru depozitarea de~eurilor 
nucleare, foraje pentru alimentarea cu apa), cu excep\ia forajelor pentru investigarea stabilita\ii 
solului. 

Instalatii industriale de suprafa\a pentru extr~ctia carbunelui, petrolului, gazelor naturale ~i 
minereurilor, precum ~i a ~isturilor bituminoase. 

Topitorii integrate pentru producerea primara a fontei ~i a otelului, altele declt cele incluse In 
anexa I. 

Instalatii pentru producerea fontei sau o\elului (topire primara sau secundara), inclusiv 
instala\ii pentru turnare continua. 

Instalatii pentru transformarea metalelor feroase (laminoare la cald, forjerii cu ciocane, 
acoperiri metalice de protectie prin topire). 

Turnatorii de metale feroase. 

lnstala\ii destinate producerii meta!elor brute neferoase din minereuri, concentrate sau materii 
prime secundare prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice. 

Instala\ii pentru topirea, inclusiv alierea, metalelor neferoase, cu excep\ia metalelor pre\ioase, 
inclusiv pentru revalorificarea produselo'r (finisare, turnare In forme etc), altele declt cele 
mentionate In anexa I. 

lnstalatii pentru tratarea suprafe\elor metalice ~i a materialelor plastice prin procese chimice 
sau electrolitice. 

Fabricarea ~i asamblarea de autovehicule ~i fabricarea motoarelor pentru autovehicule. 

$antiere navale. 

Instalatii pentru construc\ia ~i repararea aeronavelor. 

Fabricarea echipamentelor feroviare. 

Forjare la cald prin explozie. 

Instalatii pentru coacerea ~i sinterizarea minereuri !or metal ice. 

Cuptoare de cocs (distilare uscata a carbunelui). 

lnstalatii pentru fabricarea cimentului. 

Instala1ii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticla. 

Instalatii pentru topirea substan\elor minerale, inclusiv produqia tibrelor minerale. 

Fabricarea produselor ceramice prin ardere, In special a 1iglelor, caramizilor, caramizilor 
refractare, placiJor, gresiilor ceramice sau po11elanului. 

Instalatii pentru producerea substantelor chimice sau tratarea produselor intermediare,. alt~k .. 
declt cele incluse In Anexa I. ,.,::· ·. :.:.:- . 

. ... · 
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Producerea pesticidelor, produselor farmaceutice, vopselelor ~i lacurilor, e!astomeri!or ~i 
peroxizilor. 

Instalatii de depozitare a produselor petro1iere, petrochimice ~i chimice, altele declt cele 
incluse 1n Anexa I. 

Fabricarea u!eiurilor ?i grasimilor vegetale ~i animale. 

Ambalarea ~i conservarea produselor animale ~i vegetale. 

Fabricarea produselor lactate. 

Fabricarea ~i maltului ?i a berii. 

Fabricarea dulciurilor ?i a siropuriior. 

Abatoare. 

Instalatii industriale pentru fabricarea amidonului. 

Fabrici de faina ~i ulei de pe~te. 

Fabrici de zahar. 

Instalatii industriale·pentru fabricarea hlrtiei ~i a cartonului, altele declt cele incl use 1n anexa 
I. 

Instalatii pentru pretratarea sau vopsirea fibrelor ori textilelor. 

lnstalatii pentru tabacirea pieilor brute ~i prelucrate. 

Instalatii pentru prelucrarea ~i producerea celulozei. 

Fabricarea ~i tratarea produselor pe bazi'i de elastomeri. 

Instalatii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale. 

Instalatii pentru recuperarea sau distrugerea substantelor explozibile. 

Instalatii pentru producerea azbestului ~i pentru prelucrarea produselor care contin azbest, 
altele declt cele incl use In anexa I. 

Centre de ecarisaj. 

Bancuri de proba pentru motoare, turbine sau reactoare. 

Piste permanente de curse ~i testare a vehiculelor cu motor. 

Conducte pentru gaze ~i petrol, alte!e declt cele incluse In Anexa l. 

Conducte pentru transportul produselor chimice, cu un diametru mai mare de 800 mm ~i cu o 
lungime de peste 40 km. 

Constructia cailor ferate, a instalaiiilor de transbordare intermodala si a terrninalelor 
intermodale, altele dec7t cele incl use In anexa I. 

Constructia liniilor de tramvai, a cailor ferate de suprafati'i $i subterane, a liniilor suspendate 
sau a liniilor similare specifice, utilizate exclusiv sau In principal pentru transportul de 
persoane. 

Construirea drumurilor noi, inclusiv realinierea ~i/sau largirea unui drum existent, Eilt~tfdedr 
ce!e incl use In anexa 1. . ·.: >·;· ' · 
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Construirea de porturi §i instalaiii portuare, inclusiv porturi pentru pescuit, altele dec1t cele 
incluse In anexa 1. 

Construirea de cai navigabile interioare §i porturi pentru traficul f1uvial interior, altele declt 
cele incluse in anexa I. 

Porturi comerciale, cheiuri pentru 1ncarcare si descarcare legate de uscat $i porturi exterioare, 
altele dec!t cele incl use In anexa I. 

Lucrari de canalizare $i lucrari de interventie lmpotriva inunda\iilor. 

Construirea de aeroporturi2 $i aerodromuri, alt:ele declt cele incluse In anexa 1. 

lnstalatii pentru eliminarea de$eurilor (inclusiv depozitarea), altele declt cele incl use In anexa 
1. 

lnstalatii pentru eliminarea de§eurilor nepericuloase prin incinerare sau tratare chimica. 

Depozitarea fierului vechi, inclusiv a vehiculelor uzate. 

Amplasamente pentru depozitarea namolurilor provenite de la staiiile de epurare. 

Instalatii de extractie a apei subterane $i de relnciircare artificiala a rezervelor de apa 
subterana, altele dec'it cele incl use In anexa l. 

Lucrari pentru transferul resurselor de apa lntre bazine hidrografice. 

Statii pentru epurarea apelor uzate. 

Baraje $i alte instalatii proiectate pentru reiinerea sau stocarea apei pe termen lung, altele declt 
cele incluse in Anexa I. 

Lucrari costiere pentru combaterea eroziunii $i lucrari maritime care pot moditica profilul 
costier prin construqia, de exemplu, de diguri, chei, pontoane, debarcadere sau alte !ucrari de 
aparare marina, cu exceptia lntretinerii $i reconstruirii unor astfel de lucrari. 

Instalatii de apeducte de lungime mare. 

Plrtii de schi, teleschiuri $i telecabine $i lucrari de amenajare aferente. 

Porturi de agrement. 

Sate de vacanta $i complexuri hoteliere din afara zonelor urbane ~i lucrari de amenajare 
aferente. 

Campinguri permanente §i amplasamente pentru caravane. 

Parcuri de distractii. 

Proiecte de amenajare a zonelor industriale. 

Proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv construirea de centre comerciale $i parcari publice 

Recuperarea terenurilor din mare. 

~nsul prezentillui protocol, "aeroport" lnseamna un aeroport care corespunde definiti,:i formulate 1n Conven\ia de la 
· go din 1944 privind lnfiin\area Organizafiei Avia\iei Civile Internationale (anexa 14) 
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ANEXAIII 

ftriterii pentru determinarea posibilelor efecte semniflcative asupra mediului, inclusiv asupra 
~~i' sanatatii, mentionate la articolul 5 alineatul (1) 
1r.:~~; 

I 
(§~; 

~c 
~~~~: 
~?;:?. 
?i!:: ... 
&.~~ 
E~~::·· 

~; 

Relevanta planului sau programului pentru integrarea consideratiilor privind mediul ~i 
sanatatea, tn special tn scopul promovarii unei dezvoltii.ri durabile. 

Mii.sura In care planul sau programul stabile$te un cadru pentru proiecte $i alte activitati, fie cu 
privire la localizarea, natura, dimensiunea ·.$i conditiile de functionare, fie prin alocarea 
resurselor. 

Masura In care planul sau programul influenieaza alte planuri sau programe, inclusiv cele 
dintr-un ansamblu ordonat ierarhic; 

Problemele relevante de mediu, inclusiv cele privind sanatatea, legate de plan sau de 
program. 

Natura efectelor asupra mediului, inclusiv asupra sanatatii, cum ar fi proba_bilitatea, durata, 
frecventa, reversibilitatea, amploarea $i lntinderea (cum ar fi zona geografica sau mii.rimea 
populatiei care ar putea fi afectata). 

Riscurile pentru mediu, inc!usiv pentru sanatate. 

Natura transfrontaliera a efectelor. 

Mii.sura In care planul sau programul va afecta zonele valoroase sau cele vulnerabile, inclusiv 
peisajele cu un statut de protectie recunoscut la nivel national sau international. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8. 



Anexa IV 

Informatii menjionate la articolul 7 alineatul (2) 

1. Con1inutul sau obiectivele principale al planului sau programului ~i legatura sa cu alte planuri 
sau programe. 

2. Aspectele relevante ale starii actuale a mediului, inclusiv a sanatatii, ~i evolu1ia lor probabila 
in cazul In care programul sau planul rW sunt implementate. 

3. Caracteristicile de mediu, inclusiv caracteristicile sanatatii, in zonele susceptibile de a fi 
afectate 1n mod semnificativ. 

4. Problemele relevante de mediu, inclusiv cele de sanatate, legate de plan sau de program. 

5. Obiectivele de protectie a mediului, inclusiv cele de protectie a sanatatii, stabilite la nivel 
international, national sau la alt nivel, care sunt relevante pentru plan sau program ~i modul 1n 
care aceste obiective ~i orice alte consideratii de rnediu, inclusiv de sanatate, au fost luate in 
considerare In timpul elaborarii acestuia. 

6. Posibilele efecte 1 semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sanataiii, cum au fost definite 
la articolul 2 alineatul (7). 

7. Masurile prevazute In vederea prevenirii, reducerii sau atenuarii oricaror efecte negative 
semnificative pe care implementarea planului sau programului Ie-ar putea avea asupra 
mediului, inclusiv asupra sanatatii. 

8. 0 prezentare generala a motivelor pentru care au fost seleqionate alternativele respective ~i o 
descriere a modului 1n care a fost facuta evaluarea, inclusiv a dificultatilor 1ntllnite In 
fumizarea informatiilor care sa fie incluse In evaluare, cum ar fi deficientele tehnice sau lipsa 
de cuno~tinte. 

9. Masurile prevazute in vederea monitorizarii efectelor implementarii planului sau programului 
asupra mediului, inclusiv asupra sanatatii. 

10. Posibilele efecte transfrontaliere semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sanataiii. 

11. Un rezumat In termeni non-tehnici al informanitor furnizate. 

1 Aceste efecte ar trebui sa includa efectele secundare, cumulative, sinergice, pe tennen scurt, mediu ~i lung, permanente 
§i temporare, pozitive ~i negative. 



ANEXA V 

Informatii mentionate la articolul 8 alineatul (5) 

1. Proiectul sau p1anul propus ~i natura acestuia. 

2. Autoritatea responsabila de adoptarea acestuia. 

3. Procedura avuta 1n vedere, inclusiv: 

a) Data !nceperii procedurii; 

b) Posibilitatea publicului de a participa; 

c) Data ~i locul audierilor publice prevazute; 

d) autoritatea de la care se pot obtine informatiile relevante ~i locul unde au fast depuse 
infotmatiile relevante pentru ca publicul sa le poata consul ta; 

e) Autoritatea careia Ii pot fr adresate observatii sau 1ntrebari ~i termene[e ·fixate pentru 
transmiterea acestora; ~i 

f) Informatiile privitoare 1a mediu, inclusiv la sanatate, referitoare la plan sau program 
disponibile. 

4. Probabilitatea ca planul sau programul sa faca obiectul unei proceduri de evaluare 
transfrontaliera. 




