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Ghid privind
Directivele privind păsările 
și habitatele în estuare și 
zone costiere
Rezumat

Mediu



Despre această broșură

Estuarele și zonele costiere se numără printre cele mai dinamice 
și mai productive ecosisteme din lume, având o valoare ridicată 
atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere 
ecologic. Ele includ porturi și canale navigabile, de interes vital 
pentru comerțul internațional al Europei, dar estuarele și zonele 
costiere sunt de importanță primordială și pentru viața sălbatică, 
mai ales pentru păsările migratorii și cele aflate în sezonul 
de cuibărit și au valoare ridicată în ceea ce privește resursele 
naturale bogate. 

Orientările rezumate aici au scopul de a ajuta la reconcilierea 
protecției naturii în estuare și zonele costiere cu nevoia de 
a crește capacitatea porturilor pentru a răspunde nevoilor 
sectorului european al transporturilor. Ele reglementează 
punerea în aplicare a directivelor privind păsările și habitatele 
în estuare și zone costiere, cu accent special pe activitățile 
de dragare și pe dezvoltarea porturilor. Publicul și utilizatorii 
țintă ai acestor orientări sunt autoritățile competente locale, 
regionale și naționale sau federale, autoritățile porturilor și ale 
căilor navigabile, operatorii, industria, asociațiile și societățile de 
dragare, industria serviciilor maritime, ONG-urile de protecția 
mediului, agențiile de conservare a naturii și administratorii 
siturilor Natura 2000. 

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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(râuri, lacuri, ape de tranziție și costiere) și a apelor subterane la 
nivel comunitar
•	 Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin” (MSFD) 
- 2008/56/CE – care stabilește un cadru pentru protejarea și 
restaurarea ecosistemelor marine.

Importanța economică a liniei de țărm europene este evidențiată 
în politica maritimă integrată a UE. De la lansarea sa în 2007, 
politica maritimă integrată a UE are ca scop îmbunătățirea 
dezvoltării durabile a economiei maritime europene și asigurarea 
unei mai bune protecții a mediului marin printr-o abordare 
holistică, integrată. Politica portuară europeană are ca scop 
crearea unui sistem portuar european performant, care să poată 
face față viitoarelor provocări ale nevoilor transportului european. 

Cadrul de politici 

Directivele privind păsările și habitatele, pietrele de temelie ale 
politicii UE în domeniul biodiversității, permit statelor membre ale 
UE să conlucreze în cadrul aceluiași cadru legislativ solid pentru 
a proteja cele mai valoroase specii și habitate ale Europei pe tot 
teritoriul lor natural din cadrul UE. Ambele directive cer statelor 
membre să desemneze situri terestre și marine specifice care 
constituie împreună rețeaua Natura 2000. Scopul rețelei Natura 
2000 este acela de a asigura pe termen lung supraviețuirea celor 
mai amenințate specii și habitate ale Europei. Printre celelalte 
dispoziții ale directivelor se numără un sistem strict de protecție a 
speciilor și scheme de monitorizare și raportare. 

Estuarele și zonele costiere sunt alcătuite dintr-o gamă largă de 
tipuri diferite de habitat, dintre care majoritatea sunt protejate 
conform directivelor privind păsările și habitatele. Legislația 
comunitară privind natura nu exclude activități de dezvoltare în 
interiorul și în jurul siturilor Natura 2000. Articolul 6 al directivei 
privind habitatele joacă un rol esențial în gestionarea și utilizarea 
durabilă a siturilor care alcătuiesc rețeaua Natura 2000. El oferă o 
serie de măsuri de siguranță procedurale pentru a se asigura că 
dezvoltarea merge mână în mână cu conservarea naturii. Potrivit 
acestuia, orice plan sau proiect ce ar putea avea un efect negativ 
semnificativ asupra unuia sau mai multor situri Natura 2000 este 
supus unei evaluări corespunzătoare în conformitate cu articolul 
6(3) pentru a evalua impacturile respectivului plan sau proiect 
asupra sitului (siturilor).

Următoarele directive comunitare pentru protecția mediului 
înconjurător sunt relevante pentru elaborarea de planuri sau 
proiecte în estuare și zone costiere:
•	 Directiva privind evaluarea strategică de mediu (SEA) - 
2001/42/CE – privind evaluarea efectelor anumitor planuri și 
programe asupra mediului 
•	 Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA) 
- 2014/52/UE – privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului 
•	 Directiva-cadru privind apa (DCA) - 2000/60/EC – care 
stabilește un cadru pentru protecția tuturor apelor de suprafață 



4

Motive de îngrijorare

Presiuni asupra estuarelor și zonelor costiere 
Activitățile umane din zonele costiere și din estuare pot fi foarte 
diverse, variind de la urbanizare, navigare sau dragare până 
la acvacultură, industrie sau extragerea apei. Aceste activități, 
individual sau combinate, pot genera efecte semnificative asupra 
obiectivelor de conservare a naturii din respectivele zone. În 
continuare se prezintă câteva exemple de impacturi cauzate de 
căile navigabile și activitățile portuare:
•	 Operațiunile de dragare: dragarea capitală pentru a crea, 
adânci sau lărgi porturi, bazine, canale și porturi de agrement ca 
să poată deservi nave mai mari; dragarea de întreținere, pentru 
a menține căile navigabile, porturile și canalele existente; și 
relocarea materialului dragat afectează regimul hidrodinamic și 
geomorfologia estuarului. Acest lucru poate duce la modificarea 
echilibrului și a fluxului de sedimente și a localizării habitatelor 
ce alcătuiesc ecosistemele de estuar și de coastă (de ex. terase 
mlăștinoase sau bancuri de nisip). Dragarea capitală poate inversa 
tendința de umplere a estuarului și afecta starea de echilibru 
a acestuia, deoarece adâncirea unui estuar poate permite 
înaintarea în amonte a unei mase sărate, amplifica efectul 

valurilor asupra țărmului, modifica întinderea și curenții mareelor 
și suspenda încărcarea cu sedimente și sedimentarea. Există 
și situații în care materialele dragate pot fi folosite în scopuri 
benefice, cum ar fi creșterea alimentării cu sedimente a plajelor, 
deși trebuie avută grijă pentru a evita sufocarea comunităților 
subtidale importante. Acest lucru justifică nevoia unei evaluări 
atente a efectelor hidrodinamice în estuare și ape costiere. 
Proiectarea atentă a dragării și relocarea materialului dragat face 
parte integrantă din schemele de gestionare a sedimentelor.
•	 Activități de întreținere: înlocuirea sau instalarea semnelor de 
navigație, a stâlpilor, a luminilor, scheme de trafic naval și amarare, 
prelungirea calelor de lansare și a debarcaderelor sau întreținerea 
digurilor marine, a sistemelor de protecție împotriva inundațiilor și 
a barierelor anti-valuri ar putea avea efecte adverse asupra obiec-
tivelor de conservare din estuarele și zonele costiere protejate.
•	 Recuperarea și utilizarea terenului pentru porturi și utilizarea 
terenurilor: construirea de noi infrastructuri (terminale, căi ferate, 
conducte, noi industrii etc.) pentru a deservi portul poate afecta 
și siturile Natura 2000 din apropiere. În anumite zone, ca urmare a 
lipsei spațiului, este posibil ca porturile să trebuiască să recupereze 
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teren, lucru care va necesita scheme de compensare pentru natură.
•	 Operațiuni de transport naval comercial: în cadrul porturilor, 
aici sunt incluse operarea și deplasarea navelor și operațiunile 
de cargo. Deplasarea navelor prin apele de estuar și costiere 
poate afecta caracteristicile unui habitat atât prin generarea 
de valuri, cât și prin turbiditatea indusă de elice în coloana de 
apă. Efectele deplasării navelor pot fi pe de o parte dăunătoare, 
de exemplu eroziunea intertidală a estuarelor și/sau ridicarea 
sedimentelor în suspensie, iar pe de altă parte benefice, de 
exemplu aerarea coloanei de apă. Zgomotul (deasupra și sub 
apă) asociat cu navigația poate perturba animalele marine 
protejate. Manipularea mărfurilor uscate în vrac poate provoca 
emisii de praf și poluarea aerului, iar apa de balast poate cauza 
introducerea unor specii exotice. Pentru manevrarea mărfurilor 
lichide în vrac pot fi necesare descărcări prin conducte, care 
presupun un risc potențial de scurgeri, emisii și deversări. Și nu în 
ultimul rând, deplasarea navelor presupune și un risc de dezastre. 
•	 Complexele industriale: complexele industriale din zonele 
portuare pot include rafinării, centrale electrice, depozite 
pentru mărfuri vrac umede și uscate și terminale de containere 
și operațiuni industriale, navigație și trafic, fiecare cu impactul 
specific asupra mediului. Efectele lor cumulate pot cauza efecte 
ecologice adverse asupra siturilor Natura 2000 din apropiere. 

Schimbările climatice
Zonele costiere se numără printre ariile cele mai vulnerabile la 
schimbările climatice, deoarece ele sunt sensibile la creșterea 
nivelului mărilor combinat cu intensificarea riscului de furtuni, 
precipitații masive și viituri ce provoacă daune majore asupra 
zonelor construite și a infrastructurii. Măsurile de protecție 
împotriva inundațiilor cum ar fi construirea de diguri, recuperarea 
terenurilor și alte măsuri de protecție împotriva mărilor pot 
duce la fenomenul de „restrângere a coastei” când spațiul în 
care procesele costiere pot face față forțelor de eroziune sau 
se pot adapta la modificări cum ar fi creșterea nivelului mărilor 
este tot mai redus. „Restrângerea coastei” se produce mai ales 
în zonele joase și intertidale, care s-ar adapta în mod natural la 
modificarea nivelului mării, a furtunilor și a mareelor, dar nu o 
poate face din cauza construcțiilor antropice. Trebuie adoptate 
măsuri inovatoare care să prevină restrângerea coastei în estuare 
și zonele costiere. 

Schimbările climatice vor afecta puternic cadrul natural al Europei 
și aproape toate sectoarele societății și ale economiei. Creșterea 
nivelului mărilor va reduce efectul protector al digurilor și al 
pereților cheilor, însă perioadele cu precipitații reduse în bazinele 
hidrografice ale râurilor pot duce la scăderea șuvoaielor de apă 
dulce și la rate mai ridicate de sedimentare în cadrul estuarelor. 
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Principalele recomandări

Orientările oferă o serie de recomandări și elemente de bune 
practici ce se referă la următoarele aspecte:

Obiectivele de conservare în medii dinamice 
Dezvoltarea obiectivelor de conservare pentru estuare și zone 
costiere, protejate în cadrul rețelei Natura 2000, reprezintă o 
adevărată provocare deoarece aceste zone sunt ecosisteme 
foarte complexe și dinamice. Înainte de a stabili obiectivele de 
conservare, este important să se înțeleagă cum funcționează 
aceste ecosisteme complexe, cum evoluează ele „morfologic” 
și cum ar putea fi influențate de presiuni antropice și schimbări 
climatice. Procesele fizice și evoluția morfologică a estuarelor și a 
zonelor costiere specifice trebuie analizate în detaliu. Autoritățile 
competente trebuie să selecteze cele mai bune și de încredere 
informații științifice disponibile ca bază pentru stabilirea 

obiectivelor de conservare a naturii pentru aceste ecosisteme. 
Obiectivele și măsurile de conservare trebuie să se bazeze pe 
evaluarea stării locale de conservare a habitatelor și speciilor 
protejate, pe importanța relativă a sitului pentru coerența rețelei 
Natura 2000 și pentru menținere sau restaurare, la o stare de 
conservare favorabilă a respectivelor habitate și specii. 
Autoritățile portuare și cele ale căilor navigabile trebuie 
consultate în etapele timpurii de dezvoltare și punere în aplicare 
a măsurilor de conservare pentru acele situri Natura 2000 situate 
lângă porturi sau conectate cu navigația.  
Obiectivele de conservare nu trebuie să fie statice; din contră, 
trebuie să fie adaptate la evoluția efectivă a stării de conservare 
a speciilor și a habitatelor și la evoluția altor factori ecologici într-
un mediu complex și dinamic. 

Planificarea integrată
Planurile de management sunt o recomandare pentru siturile 
Natura 2000, dar nu sunt obligatorii conform directivei privind 
habitatele. Cu toate acestea, ele creează oportunități pentru a 
reconcilia dezvoltarea economică durabilă, aspectele legate de 
siguranță și accesibilitatea cu obiectivele de conservare a naturii.

Amenajarea teritoriului și managementul integrat pot ajuta 
la aplicarea măsurilor de conservare în sit și la dobândirea unei 
mai mari certitudini juridice pentru proiectele de dezvoltare 
portuară. Planificarea integrată este o cale de a căuta sinergii 
și complementaritate; ea oferă un instrument de promovare 
a responsabilității sociale și a dezvoltării durabile. Ar trebui să 
ajute la evitarea paradoxurilor, a conflictelor și în cele din urmă a 
concurenței pentru spațiu.  
Amenajarea integrată a teritoriului supusă evaluării strategice de 
mediu trebuie să se aplice de câte ori este posibil ca metodă de 
anticipare a dificultăților și a impactului advers asupra mediului 
înconjurător și de evitare a potențialelor conflicte și întârzieri 
în dezvoltarea proiectului. Amenajarea teritoriului trebuie să 
facă distincția clară între nivelul strategic și cel al proiectului. 
Evaluările de la nivel strategic pot fi simplificate atunci când se 
evită analiza detaliilor de țin exclusiv de proiect.  
Autoritățile competente naționale, regionale și locale ce răspund 
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Orientări pentru planurile de 
management Natura 2000 
Pentru siturile Natura 2000 trebuie elaborate planuri de 
management integrate, în special pentru siturile adiacente 
operațiunilor portuare sau altor activități industriale.

Autoritățile portuare și cele ale căilor navigabile trebuie 
implicate activ în punerea în aplicare a planurilor de 
management pentru siturile Natura 2000 în apropierea 
porturilor și a căilor navigabile asociate.

Planurile portuare strategice, planurile de management 
al bazinelor hidrografice conform DCA și planurile de 
management Natura 2000 trebuie coordonate și, acolo unde 
este posibil, integrate, pentru a beneficia la maxim de pe 
urma situațiilor în care toată lumea are de câștigat. 

Activitățile de întreținere recurente necesare pentru a facilita 
operațiunile portuare și accesul navigabil trebuie integrate 
în planurile de management și concepute astfel încât să nu 
dăuneze obiectivelor de conservare ale sitului.

•	 Operațiunile de întreținere în interiorul sau în apropierea unui 
sit Natura 2000 trebuie concepute special pentru fiecare estuar 
sau zonă costieră și susținute de un sistem de monitorizare 
ce permite detectarea și corectarea la timp a efectelor adverse 
neprevăzute asupra obiectivelor de conservare. 
•	 Pentru a putea face față eventualelor efecte neașteptate 
ale unui plan sau proiect sau lipsei de eficiență a măsurilor de 
atenuare sau compensare asociate, trebuie creat un cadru validat 
pentru a monitoriza impacturile efective și a adapta măsurile de 
atenuare și compensare după necesități.

de managementul siturilor Natura 2000 trebuie să colaboreze 
strâns cu autoritățile responsabile de amenajarea teritoriului. Toți 
factorii interesați relevanți, inclusiv autoritățile portuare și ale 
căilor navigabile, operatorii terminalelor, ONG-urile de mediu și 
alți factori publici interesați trebuie implicați din etapa timpurie 
a planificării, cu obiectivul de a reconcilia interesele sociale și 
economice cu obiectivele de conservare a naturii în interiorul sau 
în apropierea siturilor Natura 2000.  
Efectele cumulate ale proiectelor trebuie identificate și analizate 
încă din momentul elaborării planurilor de amenajare a 
teritoriului.

Activități de dezvoltare a proiectului și de întreținere 
Modul în care sunt concepute planurile sau proiectele trebuie 
să se bazeze întotdeauna pe strategii cu beneficii reciproce, în 
scopul atingerii unor obiective duale, atât pentru conservarea 
siturilor Natura 2000, când și pentru sectorul socio-economic, 
conform conceptului ‚conlucrării cu natura’.
•	 Măsurile de prevenire sau de evitare a pagubelor trebuie 
întotdeauna preferate măsurilor de compensare.
•	 Trebuie întotdeauna prevăzute evaluări preliminare pentru 
a stabili potențialul de impact al unui plan sau proiect asupra 
siturilor Natura 2000. Acest lucru este necesar pentru a decide 
dacă un plan sau proiect poate avea efecte semnificative 
asupra unui sit Natura 2000 și dacă este necesară o ‚evaluare 
corespunzătoare’ în sensul articolului 6 alineatul (3) din directiva 
privind habitatele. 
•	 Consultarea factorilor interesați la timp și cu rigurozitate este 
întotdeauna recomandată pentru a preveni apariția obiecțiilor în 
etapa de autorizare a proiectului.
•	 Orientări specifice privind dispozițiile art. 6 alin. (3) sunt 
disponibile online laolaltă cu cele privind dispozițiile art. 6 
alin. (4) din directiva privind habitatele, care trebuie aplicate 
atunci când, în absența unor soluții alternative, se permite 
continuarea unor proiecte dăunătoare și va fi nevoie de măsuri 
de compensare pentru a compensa integral orice pierdere sau 
pagubă provocată sitului.
•	 Întreținerea porturilor și a accesului navigabil trebuie abordată 
în contextul planurilor integrate de management pentru 
întreaga cale navigabilă sau pentru situl Natura 2000 afectat. 
Operațiunile de dragare capitală trebuie proiectate ca parte dintr-
un sistem durabil de dragare și de gestionare a sedimentelor.



Informații suplimentare
Document de orientare CE privind “The implementation of the 
Birds and Habitats Directives in estuaries and coastal zones” 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm 

Documentele de orientare privind procedurile de evaluare 
corespunzătoare și dispozițiile art. 6 alin. (3) și (4) din directiva 
privind habitatele sunt disponibile pe site-ul web al comisiei 
pentru rețeaua Natura 2000:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Întrebări frecvente privind rețeaua Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_ro.htm

Eforturi pentru crearea de sinergii între DCA, MSFD și directivele 
privind habitatele și păsările  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/Compilation%20WFD%20MSFD%20HBD.pdf

Trecere în revistă a principalelor dispoziții ale directivei-cadru 
privind apa, ale directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin”, 
ale directivelor privind păsările, habitatele și inundațiile: https://
publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/
cce60733-c81e-11e6-a6db-01aa75ed71a1

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