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Despre această broșură

În prezent, majoritatea exploatațiilor piscicole  din lume se 
apropie de limitele de exploatare durabilă sau chiar le-au depășit. 
În paralel, consumul global de pește ca aliment s-a dublat în 
ultimul deceniu, cu o creștere proporțională a acvaculturii, care 
devine tot mai importantă pentru aprovizionarea cu pește și 
fructe de mare. 

Una dintre provocările extinderii prezente și viitoare a activităților 
de acvacultură în apele interioare și în mări și oceane o reprezintă 
accesul la spațiu și durabilitatea ecologică, în special în relație 
cu ariile de conservare și procedurile de autorizare asociate. 
Acest lucru este valabil mai ales în cazul Natura 2000, o rețea 
de arii desemnate pentru a proteja cele mai rare și periclitate 
tipuri de specii și habitate ale Europei în conformitate cu două 
directive, directivele europene privind păsările și habitatele, care 
reprezintă pietrele de hotar ale politicii comunitare în domeniul 
biodiversității. 

Scopul Ghidului „Acvacultură și Natura 2000”, rezumat în această 
broșură, este acela de a facilita cunoașterea și implementarea 
legislației comunitare care stă la baza rețelei Natura 2000 în 
raport cu activitățile de acvacultură, pentru a contribui la o 
mai bună înțelegere a obiectivelor de conservare a siturilor, 
promovând bunele practici care arată cum pot prevederile 
privind protecția naturii să fie compatibile cu dezvoltarea 
durabilă a acvaculturii. 

În Uniunea Europeană există sute de centre de informare 
Europe Direct. Puteți găsi adresa celui mai apropiat 
centru la:   
https://europa.eu/european-union/contact_ro

Telefon gratuit: 00 800 67 89 10 11 (e posibil ca unii 
operatori să taxeze aceste apeluri).

Email la: https://europa.eu/european-union/contact_ro

Informații despre Uniunea Europeană în toate limbile 
oficiale ale UE găsiți disponibile pe site-ul web:  
https://europa.eu/european-union/index_ro

Puteți descărca sau comanda publicații despre UE 
gratuite sau contra cost la  
https://publications.europa.eu/ro/publications

Puteți obține copii ale publicațiilor gratuite contactând 
Europe Direct sau centrul local de informații (vezi https://
europa.eu/european-union/contact_ro).

Portalul de Date Deschise al UE (http://data.europa.eu/
euodp/ro) oferă acces la seturi de date din UE. Datele 
pot fi descărcate și reutilizate gratuit, atât în scopuri 
comerciale cât și necomerciale.
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•	 Sisteme de scurgere: în sistemele tradiționale, apa trece prin 
sistemul de cultură doar o dată, după care e deversată înapoi în 
mediul acvatic.
•	 Sisteme de acvacultură cu recirculare (RAS) sunt sisteme 
amplasate pe uscat în care apa se refolosește după aplicarea unui 
tratament mecanic, chimic și biologic.
•	 Acvacultura în cuști scufundate în lacuri de apă dulce și 
râuri oferă și ea posibilități limitate, dar totuși importante, de 
acvacultură în apă dulce în anumite corpuri de apă. 

Acvacultura integrată
Acvacultura integrată include policultura, acvacultura 
multitrofică și integrarea acvaculturii în alte activități cum ar fi 
agricultura etc. Acvacultura multitrofică integrată (AMTI) include 
organisme de la niveluri trofice diferite din cadrul unui ecosistem 
(de ex. pești, crustacee, alge), astfel încât subprodusele unui 
nivel devin materiile prime ale altuia. Aceste sisteme se pot folosi 
pentru a recicla deșeurile de nutrienți de la specii aflate pe poziții 
superioare în lanțul trofic pentru producția de recolte de nivel 
trofic inferior, cu valoare comercială. Unele țări au lansat deja 
proiecte pilot de acvacultură integrată. 

Acvacultura în UE

Acvacultura trebuie înțeleasă ca fiind creșterea sau cultivarea 
de organisme acvatice folosind tehnici create pentru a 
intensifica producția organismelor respective dincolo de 
capacitatea naturală a mediului înconjurător. Organismele rămân 
proprietatea unei persoane fizice sau juridice pe tot parcursul 
fazei de creștere sau cultivare, inclusiv până în momentul 
recoltării. Acvacultura se poate caracteriza în mai multe feluri, 
inclusiv în funcție de organismul cultivat, de mediul de cultură, 
de intensitatea producției și de tipul de sistem de producție 
folosit. Înțelegerea acestor aspecte este esențială pentru a 
determina interacțiunile dintre operațiunile de acvacultură și 
mediul înconjurător. 

În Uniunea Europeană, acvacultura este alcătuită din trei sub-sec-
toare principale care au istorii și caracteristici diferite. Acestea 
sunt conchiliocultura (57% din producția totală în 2009), piscicul-
tura în apă dulce (18%) și piscicultura în apă sărată (25%). Con-
chiliocultura produce cam același volum ca și acvacultura peștilor 
de crescătorie, dar reprezintă doar circa 34% din valoarea totală.

Acvacultura în mare și zonele costiere
•	 Conchiliocultura: se bazează în principal pe specimene născute 
în sălbăticie și pe nutrienți funizați de mediul înconjurător; 
crustaceele europene sunt reprezentate majoritar de midii. 
Fermele de stridii reprezintă și ele o activitate importantă în UE. 
Alte specii de crustacee cultivate semnificativ în UE sunt scoicile.
•	 Piscicultura în apă sărată: creșterea speciilor de pești în mare 
se poate împărți în funcție de locația fermei piscicole, ce poate fi 
situată în zona costieră sau în larg. În zonele costiere, sistemele 
de acvacultură se pot amplasa în lagune costiere sau în iazuri și 
rezervoare pe uscat.

Acvacultura în apă dulce
În UE se disting mai multe tipuri de sisteme de producție 
piscicolă în apă dulce, în principal în funcție de intensitatea 
activității, de sistemul folosit pentru gestionarea resurselor de 
apă și de speciile folosite. 
•	 Iazurile piscicole sunt cel mai vechi tip de acvacultură din 
Europa, ele existând încă din Evul Mediu.
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Directivele UE privind natura 

Directiva privind habitatele (92/43/CEE) se bazează pe 
recunoașterea faptului că în Uniunea Europeană continuă 
degradarea habitatelor naturale și tot mai multe specii sălbatice, 
parte din patrimoniul natural al UE, sunt grav amenințate. 
Scopul directivei este acela de a asigura restaurarea acestora 
sau menținerea lor într-o stare favorabilă de conservare prin 
desemnarea de arii speciale de conservare pentru a crea o rețea 
ecologică europeană coerentă, Natura 2000. Această rețea 
include și ariile denumite arii de protecție specială (SPA) conform 
Directivei privind păsările (2009/147/CE) pentru conservarea 
păsărilor sălbatice. 

Cele două directive protejează circa 1.500 de specii rare și 
periclitate și circa 230 tipuri de habitate (inclusiv habitate marine 
și costiere, habitate de apă dulce, zone umede, etc.) astfel încât 
să își poată menține sau să poată ajunge la o stare favorabilă de 
conservare, mai ales prin desemnarea și administrarea siturilor în 
cadrul rețelei Natura 2000. 

Rețeaua Natura 2000 sprijină principiul dezvoltării durabile. 
Scopul său nu este acela de a interzice activitățile umane, ci mai 
degrabă de a se asigura că acestea se desfășoară într-un mod 
care să permită atingerea obiectivelor de conservare stabilite 
pentru situl Natura 2000 (în funcție de tipurile de specii și 
habitate de interes european prezente acolo). Acest principiu își 
găsește justificarea în articolul 6 al Directivei privind habitatele 
care afirmă că în fiecare sit Natura 2000, statele membre trebuie:
•	 Să adopte măsurile de conservare necesare în conformitate cu 
necesitățile ecologice ale tipurilor de habitate și specii protejate 
prezente pe teritoriul respectivelor situri (art. 6.1);
•	 Să evite activitățile dăunătoare care ar putea perturba 
semnificativ aceste specii sau deteriora habitatele speciilor 
protejate sau alte tipuri de habitate protejate (art. 6.2.);
•	 Să urmeze procedura descrisă în art. 6.3 și 6.4 atunci când 
planifică noi acțiuni care ar putea afecta un sit Natura 2000.
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Diferitele sisteme de acvacultură pot avea impacturi variate și pot 
provoca efecte diverse asupra mediului natural, aici putând intra 
pierderea sau deteriorarea habitatelor, perturbarea și strămutarea 
speciilor, precum și transformări ale comunităților locale. 

Efectele diferitelor sisteme de acvacultură depind de o serie 
de factori, inclusiv condițiile hidrografice ale fermei, tipul 
organismelor cultivate și metoda de producție, practicile de 
management etc. Acești factori trebuie toți luați în considerare 
la evaluarea posibilelor riscuri laolaltă cu sensibilitatea sau 
vulnerabilitatea ecosistemului la posibilele presiuni exercitate de 
activitățile de acvacultură. 

Tabelul ilustrează genul de probleme care trebuie luate 
în considerare la evaluarea diverselor tipuri de sisteme de 
acvacultură. Trebuie subliniat faptul că aceste potențiale 
impacturi nu se produc întotdeauna sau e posibil să nu fie 
relevante pentru obiectivele de conservare ale unui anumit 
sit. Este necesară o abordare de la caz la caz pentru a identifica 
impacturile potențiale efective, care depind de condițiile de 
mediu și de creștere, de măsurile de atenuare și de practicile 
adecvate de management ce trebuie aplicate pentru a evita sau 
minimiza aceste efecte.

Ghidul oferă o serie de sugestii specifice privind măsurile 
de atenuare ce trebuie adoptate pentru toate sistemele de 
acvacultură. Iată câteva exemple: 
•	 Pentru acvacultura în cuști scufundate în mare, controlul și 
limitarea densității stocului pot reduce eventualele impacturi 
cauzate de particulele de deșeuri organice, iar îmbunătățirea 
capacității de digestie a hranei, precum și sistemele de reducere a 
deșeurilor alimentare pot atenua și ele aceste impacturi;
•	 Amplasarea corespunzătoare a vivierelor flotabile și a 
paragatelor pentru crustacee în zone cu schimb suficient de apă 
și dimensionarea corectă a fermei folosind modele predictive ce 
permit estimarea amprentelor de sarcină bentonică pot minimiza 
principalele efecte potențiale ale acestor sisteme;
•	 Pentru sistemele de rezervoare de pe uscat destinate 
speciilor marine, o potențială măsură de atenuare se referă la apa 
evacuată care, înainte de a fi eliminată în canalul de comunicare 

dintre lagună și mare, se poate microfiltra, decanta și purifica 
printr-un circuit de bazine de decantare, pentru a permite 
absorbția substanțelor nutritive de către microalge.

Dacă legislația comunitară și națională relevantă se 
implementează corect, majoritatea presiunilor și impacturilor 
potențiale ale acvaculturii pot fi prevenite sau minimizate. În 
plus, operatorii din acvacultură fac voluntar eforturi semnificative 
pentru a aplica bune practici de management (de ex. coduri 
de conduită, monitorizare, certificare), iar Uniunea Europeană 
promovează acvacultura organică. 

Tabel: Lista de control a aspectelor ce trebuie avute în vedere în 
diverse sisteme de acvacultură.

Costier și marin Apă dulce

Impact potențial 
sistem acvacultură
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Sedimentare X X X X X X X X

Transformare 
biogeochimică în apă X X X X X X X

Aport chimic X X X X X

Impact infrastructură X X X X X X X

Perturbare X X X X X X X X X X

Control prădători X X X X X X X X X

Încrucișare X X X X

Transmitere patogeni X X X X X X X X

Specii străine* X X X X X X X X X

* introducerea de specii străine pentru folosire în acvacultură e 
reglementată de Regulamentul 708/2007

Impacturile asupra naturii și vieții sălbatice și măsurile de atenuare
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Însă acvacultura poate avea și un impact benefic asupra siturilor 
Natura 2000, oferind beneficii și servicii ecologice și întreținând 
habitate adecvate (de ex. iazuri) pentru specii de interes 
european, ca de pildă habitatele pentru păsările de apă. 

Adoptarea bunelor practici care contribuie la conservarea 
biodiversității:
•	 Parcul Natural din La Brenne, Franța este alcătuit din aproape 
4.000 de iazuri create de om încă din timpul Evul Mediului 
Mijlociu. În parc se aplică măsuri de acva-mediu pentru a recrea 
sau a menține condiții favorabile pentru insecte, amfibieni, păsări 
și pești (crearea unui corp de apă deschis în spatele stufărișului, 
crearea de vaduri puțin adânci, paturi de stuf sau plantarea de 
nuferi, îndepărtarea sălciilor care invadează stufărișul etc.) pentru 
menținerea centurilor de vegetație, pentru evitarea fertilizării, 
pentru managementul speciilor străine precum nutria, bizamul și 
racul (împușarea, prinderea în capcane, folosirea filtrelor) etc.
•	 În unele iazuri piscicole din Slovacia practica obișnuită este 
aceea de a preveni îndepărtarea vegetației acvatice, ceea ce a 
dus la formarea de zone cu papură și stuf. Acestea servesc drept 
loc de înmulțire pentru păsările din familia stârcilor (stârcul roșu, 
lopătarul, stârcul de noapte), pentru eretele de stuf, buhaiul 

de baltă, stârcul pitic, corcodelul cu gât roșu, corcodelul cu gât 
negru (acum rar) și rața roșie. 
•	 În Cehia, Iazul Nesyt, parte din situl Natura 2000 „Iazurile 
Lednice”, unde se desfășoară activități de piscicultură, are 
un sistem integrat de drenare pentru vară ca măsură de 
management pentru a crea condiții de mediu potrivite pentru 
plantele halofile din substraturile expuse ale iazului și pentru 
unele păsări de apă amenințate.

Susținerea sistemelor care oferă beneficii și servicii ecologice
•	 Conchiliocultura poate oferi servicii ecosistemice prin 
îndepărtarea nutrienților anorganici din ecosistemele eutrofizate 
(bioextracție). Midiile se cultivă și se recoltează ca metodă 
de management al calității apei în zone cu aporturi difuze de 
nutrienți, de ex. în Suedia.
•	 Crustaceele și algele se pot cultiva și în combinație cu 
activitățile piscicole în acvacultură multitrofică integrată (IMTA), 
unde crustaceele și algele se recoltează pentru a compensa 
îmbogățirea cu nutrienți prin metabolizarea hranei pentru 
pești. Acest sistem este în curs de dezvoltare în Norvegia și în 
Mediterană. 
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Beneficiile planificării strategice

Abordarea strategică a obiectivelor diferitelor politici sectoriale 
permite examinarea acestora în mod integrat într-un spațiu 
geografic larg, astfel încât să se poată realiza un cadru mai 
coerent de dezvoltare regională, care să maximizeze opțiunile 
câștigătoare de ambele părți și să minimizeze conflictele oricând 
este posibil.

Amenajarea teritoriului sau planificarea sectorială, laolaltă cu 
evaluarea strategică de mediu  joacă un rol cheie în oferirea de 
recomandări și date sigure pentru amplasarea activităților de 
acvacultură, oferind investitorilor certitudine, evitând conflictele 
la nivel local și găsind sinergii între activități și obiectivele de 
conservare. 

Dezvoltarea și aplicarea normelor de amenajare a teritoriului 
maritim împreună cu managementul integrat al zonelor 
costiere pot, de pildă, facilita identificarea locațiilor adecvate 
– cu calitatea corectă a apei – pentru proiecte de acvacultură, 
protejând totodată ariile cu biodiversitate sensibilă și anticipând 
riscurile cauzate, printre altele, de efectele schimbărilor climatice, 
inundații sau eroziune costieră.

Plan de selecție a locației pentru un 
proiect de acvacultură finlandez
Planul de selecție a locației pentru proiectul de acvacultură 
din Finlanda de sud-vest și Satakunta reprezintă un exemplu 
de planificare regională. Planul de selecție a fost elaborat de 
un grup de lucru reprezentativ format din experți regionali 
delegați din partea industriei acvaculturii, administrației de 
mediu și a sectorului piscicol, organizațiilor de planificare 
regională și a sectorului cercetării. S-au identificat zonele 
corespunzătoare și s-au exclus cele necorespunzătoare. 
În jurul insulelor cu păsări din ariile Natura 2000 s-a trasat 
o zonă largă de siguranță pentru perioada de cuibărire. 
Astfel, este puțin probabil ca fermele piscicole să aibă efect 
semnificativ asupra valorilor naturale protejate în siturile 
Natura 2000. 
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Articolele 6.3 și 6.4 din Directiva privind habitatele stabilesc 
procedura ce trebuie urmată pentru planificarea de noi 
construcții ce ar putea afecta un sit Natura 2000. Procedura 
presupune trei etape: screening, evaluare corespunzătoare și, 
în circumstanțe excepționale, derogări. Fiecare etapă stabilește 
dacă este necesar și pasul următor al procesului. 

Etapa de screening are rolul de a stabili dacă un plan sau proiect  
‚...ar putea afecta în mod semnificativ…’  situl Natura 2000, 
implicând necesitatea evaluării corespunzătoare. Aceasta se 
aplică planurilor sau proiectelor fie individual, fie în combinație 
cu alte planuri sau proiecte. Este posibil ca un singur proiect de 
acvacultură să nu aibă efect semnificativ, dar în combinație cu 
alte planuri sau proiecte (alte ferme piscicole sau alte construcții) 
din zonă, efectele cumulative să devină semnificative. 

Evaluarea corespunzătoare trebuie să abordeze potențialele 
efecte asupra obiectivelor de conservare ale sitului Natura 2000 
din perspectiva tuturor aspectelor planului sau proiectului, 
acoperind toate etapele proiectului de acvacultură, de exemplu: 
pregătirea locației, construirea sau instalarea infrastructurii 
și a facilităților, activitățile de funcționare și întreținere, 
dezafectarea etc. Trebuie identificate toate potențialele presiuni 
ale activităților de acvacultură planificate, fie prin suprapunere 
directă (de ex. sedimentare pe fundul mării) fie prin inducere la 
scară mare (de ex. îmbogățirea cu nutrienți) care ar putea avea 
efecte semnificative asupra obiectivelor de conservare ale sitului 
Natura 2000 și trebuie analizată sensibilitatea și vulnerabilitatea 
speciilor și habitatelor relevante la respectivele presiuni pentru a 
evalua riscul unor efecte semnificative.  

Măsurile de atenuare fac parte integrantă din specificațiile unui 
plan sau proiect și trebuie avute în vedere în timpul evaluării 
corespunzătoare. În contextul acvaculturii, acestea trebuie 
înțelese ca fiind soluții tehnice fezabile  care produc daune 
minime habitatelor și speciilor și integrității sitului Natura 2000 
per ansamblu, mai ales dacă nu sunt posibile locații alternative. 

Odată evaluate efectele potențiale ale planului sau proiectului, 
trebuie stabilit dacă acestea vor afecta în mod negativ 
integritatea sitului Natura 2000 fie singure, fie în combinație cu 
alte planuri sau proiecte. 

Acest proces decizional se bazează pe principiul precauției. 
Accentul se va pune pe a demonstra în mod obiectiv, cu dovezi 
sigure, că nu vor exista efecte adverse asupra integrității siturilor 
Natura 2000. De aceea lipsa de date sau informații științifice cu 
privire la riscul potențial sau la gravitatea impacturilor nu poate fi 
un motiv pentru continuarea planului sau a proiectului. 

A treia etapă a procesului se aplică în cazul în care nu se 
poate constata absența efectelor adverse asupra integrității 
respectivului sit Natura 2000. Articolul 6.4 din Directiva privind 
habitatele stabilește o serie de condiții ce trebuie îndeplinite 
pentru ca autoritatea competentă să poată autoriza un asemenea 
plan sau proiect în circumstanțe excepționale. Aceste condiții țin 
de absența alternativelor, de existența unor motive imperative ce 
țin de interesul public suprem și de adoptarea tuturor măsurilor 
compensatorii necesare. Aceasta din urmă reprezintă „ultima 
soluție” și se folosește doar când s-a luat decizia de a continua 
un plan sau un proiect ce ar putea avea efecte adverse asupra 
integrității sitului Natura 2000.

Procedura pentru proiectele de acvacultură dintr-un sit Natura 2000 
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Evaluarea corespunzătoare a centrelor de acvacultură 
din aria specială de conservare și aria de protecție 
specială (SPA) Castlemaine Harbour (Irlanda )

S-a desfășurat un proces complet de evaluare corespunzătoare 
pentru mai multe proiecte de acvacultură și adiacente din aria 
specială de conservare și aria de protecție specială  Castlemaine 
Harbour. Obiectivele de conservare specifice sitului stabilite 
de autoritățile de conservare a naturii (Serviciul pentru parcuri 
naționale și animale sălbatice, NPWS) pentru sit au fost analizate 
în evaluarea corespunzătoare:
•	 Menținerea stării favorabile de conservare a următoarelor 
specii: chișcar de mare, chișcar de râu, somon, vidră, 
Petalophyllum ralfsii, cufundar mic, cormoran, gâscă neagră, 
rață fluierătoare, rață mare, rață sulițar, rața cu cap negru, rață 
neagră, scoicar, prundăraș gulerat mare, nisipar, sitar de mal 
nordic, fluierar cu picioare roșii, fluierar cu picioare verzi, pietruș 
și Pyrrhocorax.
•	 Menținerea stării favorabile de conservare a următoarelor 
habitate: estuare, terase mlăștinoase și terase nisipoase 
neacoperite de apă la reflux, vegetație anuală pe linia de țărm, 
vegetație perenă pe țărmurile stâncoase, iarbă sărată (Salicornia) 
și alte specii anuale care populează regiunile mlăștinoase 
sau nisipoase, pajiști sărăturate de Atlantic, pajiști sărăturate 
mediteraneene, dune mișcătoare cu vegetație embrionară, dune 
mișcătoare de-a lungul țărmului cu Ammophila arenaria, dune 
de coastă fixe cu vegetație ierbacee (dune cenușii), dune cu Salix 
repens ssp. argentea (Salix arenariae) și fâșii de dune umede.
•	 Restaurarea stării favorabile de conservare a pădurilor 
aluvionare cu arin negru și frasin.

Mai jos se prezintă un exemplu de obiective și ținte specifice 
de conservare pentru un habitat marin inclus în Anexa I a 
Directivei privind habitatele pentru a facilita procesul de evaluare 
corespunzătoare.

Obiectiv: menținerea stării favorabile de conservare a teraselor 
mlăștinoase și nisipoase neacoperite de apă la reflux în 
Castlemaine Harbour, definită prin următoarea listă de atribute și 
ținte:
•	 Ținta 1: Stabilizarea sau creșterea zonei habitatului permanent, 
în funcție de procesele naturale
•	 Ținta 2: Conservarea întinderii comunității dominate de iarbă 
de mare (Zostera), în funcție de procesele naturale
•	 Ținta 3: Conservarea următoarelor tipuri comunitare în stare 
naturală: complex comunitar intertidal mlăștinos cu nisip fin; 
complex comunitar de nisip fin până la nisip fin mlăștinos cu 
polichete; nisip intertidal cu Nephtys cirrosa.

Exemplu de obiective de conservare analizate în evaluarea corespunzătoare



Informații suplimentare
Această publicație este un rezumat al Ghidului CE privind 
„Agricultura și Natura 2000”. Ghidul complet se poate accesa la:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Comisia a elaborat ghiduri pentru a ajuta la înțelegerea și 
aplicarea procedurii de evaluare corespunzătoare: „Gestionarea 
siturilor Natura 2000. Dispozițiile articolului 6 din Directiva 
privind habitatele 92/43/CEE”, „Evaluarea planurilor și proiectelor 
ce afectează în mod semnificativ siturile Natura 2000. 
Recomandări metodologice privind dispozițiile articolului 6 alin.  
(3) și (4) din Directiva privind habitatele 92/43/CEE”, „Ghid privind 
articolul 6 alin. (4) din ‚Directiva privind habitatele’ 92/43/CEE”. 
Acestea sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Harta Natura 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/
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