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INTRODUCERE 
 
 
 

Context 
 

Acvacultura joacă un rol tot mai important în producția de hrană de origine acvatică la nivel 
mondial. 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 
perioada 1973-2003 și estimările arată că va continua să crească (CE 20071). Potrivit FAO, în 
2008 la nivel mondial acvacultura a reprezentat cam 46% din producția mondială de pește 
pentru consum uman și se estimează că va depăși 50% până în 20122. În prezent, circa 70% 
din peștele consumat în UE provine din afara Uniunii.  
 
În UE, producția din acvacultură este o activitate economică importantă în multe regiuni 
costiere și continentale, dar în ultimii ani cifrele au rămas stabile. Reforma actuală a Politicii 
comune în domeniul pescuitului are ca scop, printre altele, dezvoltarea întregului potențial al 
acvaculturii UE în conformitate cu obiectivele Europa 2020: durabilitate, siguranță alimentară, 
creștere și ocupare.  
 
Provocările sunt numeroase pentru sectorul piscicol al UE: s-au evidențiat îndeosebi accesul 
limitat la spațiu/apă și autorizațiile. O mai bună punere în practică a legislației comunitare 
relevante de către statele membre ar trebui să asigure condiții echitabile pentru operatorii 
economici în ceea ce privește deciziile ce afectează dezvoltarea acvaculturii. În acest sens, 
Comisia s-a angajat să elaboreze documente de orientare pentru a facilita cunoașterea și 
punerea în aplicare a principalelor sale instrumente pentru politicile de mediu, în special o 
orientare pentru activitățile de acvacultură și Natura 2000. 
 
Natura 2000 este o rețea de arii protejate desemnate pentru salvarea celor mai rare și mai 
amenințate specii și tipuri de habitate ale Europei în conformitate cu directivele UE privind 
păsările și habitatele, care sunt pietrele de hotar ale politicii privind biodiversitatea Europei. 
Nicio activitate economică nu este exclusă automat din interiorul sau din apropierea unui sit 
Natura 2000. În schimb, activitățile antropice trebuie să respecte dispozițiile din articolul 6 al 
directivei privind habitatele, pentru ca aceste activități să nu încalce obiectivele de conservare 
ale siturilor Natura 2000.  
 
Pentru a clarifica dispozițiile aplicabile, Comisia a elaborat o serie de documente de orientare 
privind managementul siturilor Natura 2000 (aplicarea articolului 6 din directiva privind 
habitatele). Unele state membre elaborează și ele orientări pentru propria industrie a 
acvaculturii, explicând cum se abordează acest sector. Însă în general este acceptată ideea 
că sunt necesare orientări comunitare mai specifice cu privire la activitățile de acvacultură 
asociate cu siturile Natura 2000.  
 
 

Obiectivul acestei orientări 
 

Scopul acestui document este să ofere orientări care să faciliteze cunoașterea și punerea în 

                                                 
1CE, 2007. Oportunități pentru dezvoltarea acvaculturii comunitare. Document disponibil pentru 

consultare 
la:http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/consultation100507_en.pdf 
2 FAO. Starea agriculturii mondiale 2010. 

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/consultation100507_en.pdf
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aplicare a legislației comunitare ce stă la baza rețelei Natura 2000 în relație cu activitățile 
piscicole. În principal, orientările se axează pe punerea în aplicare a dispozițiilor articolului 6 
alineatele (3) și (4) din directiva privind habitatele (evaluarea corespunzătoare a planurilor și 
proiectelor) și sunt concepute pentru a contribui la o mai bună înțelegere a obiectivelor de 
conservare a siturilor, promovând cele mai bune practici ce ilustrează modul în care 
dispozițiile de protecție a naturii pot fi compatibile cu dezvoltarea durabilă a acvaculturii.  
 
Documentul a fost elaborat în strânsă colaborare cu reprezentanții sectorului acvaculturii, 
experți, autorități publice și ONG-uri în cadrul unui grup de lucru dedicat al CE. Obiectivul său 
este acela de a oferi orientări în principal operatorilor de acvacultură și autorităților publice, dar 
și altor factori interesați (de ex. administratori de situri, ONG-uri, public). 
 
 

Limitele documentului 
 
Aceste orientări intră sub incidența și sunt fidele textului directivelor privind păsările și 
habitatele și principiilor mai ample ce stau la baza politicii UE în domeniul mediului și al 
acvaculturii. Celelalte texte legislative ale UE cu posibilă relevanță pentru mediu (de ex. 
Directiva-cadru privind apa, Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”, directivele EIA și 
SEA) nu sunt discutate în detaliu. 
 
Documentul nu are caracter legislativ, nu stabilește noi reguli, ci oferă orientări suplimentare 
pentru aplicarea celor deja existente. Prin urmare, el reflectă doar perspectiva serviciilor 
comisiei și nu este un document cu caracter obligatoriu. Curtea de Justiție a UE este cea 
care asigură interpretarea definitivă a unei directive. Atunci când Curtea a adoptat deja o 
poziție clară și aceasta a fost considerată relevantă, s-a inclus și jurisprudența existentă. 
 
De asemenea, documentul nu înlocuiește orientările generale interpretative și metodologice 
ale Comisiei privind dispozițiile articolului 6 din directiva privind habitatele3. În schimb, acesta 
încearcă să clarifice aspecte ale acestor dispoziții și să le plaseze mai ales în contextul 
activității de acvacultură. Prin urmare, prezentele orientări trebuie întotdeauna citite în 
asociere cu recomandările generale existente și cu cele două directive4. 
 
În sfârșit, orientările recunosc că cele două directive privind natura sunt limitate de principiul 
subsidiarități și că statele membre sunt cele care trebuie să stabilească cerințele procedurale 
ce derivă din directive. Procedurile de bune practici descrise în prezentul document nu au 
intenții prescriptive, ci mai degrabă intenționează să ofere recomandări, idei și sugestii utile pe 
baza discuțiilor extinse cu reprezentanții industriei piscicole, ONG-uri și alți factori interesați. 

                                                 
3 „Administrarea siturilor Natura 2000. Dispozițiile articolului 6 din directiva privind habitatele 
92/43/CEE”. ”Evaluările planurilor și proiectelor ce afectează semnificativ siturile Natura 2000. Orientări 
metodologice privind dispozițiile articolului 6 alineatele (3) și (4) din directiva privind habitatele 
92/43/CEE.” „Orientări privind articolul 6 alineatul (4) din directiva privind habitatele 92/43/CEE.” 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
4 Studiile de caz și exemplele menționate în acest document sunt incluse datorită valorii lor ilustrative în 
ceea ce privește metodologiile și abordările folosite, Comisia nu validează neapărat toate rezultatele 
acestora.  
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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1.  ACVACULTURA ÎN UE 
 
 
 
 
 
 
 Acvacultura trebuie înțeleasă ca fiind creșterea sau cultivarea de organisme acvatice, folosind 

tehnici concepute pentru a intensifica producția respectivelor organisme dincolo de capacitatea 
naturală a mediului înconjurător. Organismele rămân proprietatea unei persoane fizice sau juridice în 
etapa de creștere sau cultivare, inclusiv pe durata 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 elemente este esențială pentru stabilirea interacțiunilor operațiunilor de acvacultură cu 
mediul înconjurător. 

 

 În UE, acvacultura este alcătuită din trei sub-sectoare majore, cu istorii și caracteristici diferite. 
Acestea sunt conchiliocultura (57% din producția totală în 2009), acvacultura în apă dulce (18%) și 
acvacultura în apă sărată (25%)5.  Conchiliocultura produce cam același volum ca și acvacultura 
peștilor de crescătorie, dar reprezintă doar circa 34 procente din valoarea totală (Framian, 20096). 

 

 
 
1.1 Producția din acvacultură în UE 
 
În UE este dominantă producția din acvacultura în mediul marin. Acvacultura de apă dulce 
este, însă, un segment important al acvaculturii europene, mai ales în țările Europei Centrale 
și de Est. 
 
Figura 1. Producția din acvacultură per tip de produs (2009)  

 

                                                 
5 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/facts/index_en.htm 
6 Sursa: Eurostat 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/facts/index_en.htm
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Sursa: FAO  

 
Sectorul acvaculturii comunitare este dominat în primul rând de întreprinderile mici și mijlocii, 
iar principalii producători din acvacultură ai UE sunt Franța, Spania, Italia, Regatul Unit și 
Grecia. Extinderea Uniunii Europene a adăugat importanță culturii de ciprinide în apele dulci 
din Europa Centrală și de Est. Acvacultura durabilă oferă oportunități pentru reducerea 
dependenței de stocuri de animale sălbatice, pentru a răspunde cererii crescânde a 
consumatorilor și a menține sau crea noi locuri de muncă și noi afaceri.  
 
Figura 2: Producția din acvacultură per stat membru (2009) 
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Principalele produse ale acvaculturii în UE sunt prezentate în figura de mai jos. 
 

Figura 3: Primele 10 specii produse de acvacultură în Uniunea Europeană (2009)  

Volum în tone greutate în viu și procent din 

total 

 

Valoare în mii EUR și procent din total 

 

Sursa: Politica comună în domeniul pescuitului în cifre. 2012. Disponibilă la: 

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_ro.pdf 

 

Total producție din acvacultură   
per stat membru (2009) 
(volum în tone greutate în viu și valoare în mii de 

EUR și procent din total) 

 

NB: Fără relevanță pentru LU. Sursa: Eurostat. 

Producție acvacultură 
 
 
Valoare în mii EUR 

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_ro.pdf
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1.2  Metode și sisteme de acvacultură folosite în UE 
 
Acvacultura se poate caracteriza în mai multe feluri, inclusiv în funcție de organismele 
cultivate, de mediul de cultură, de intensitatea producției și de tipul de sistem de producție 
folosit. Înțelegerea acestor aspecte este esențială pentru a determina interacțiunile 
operațiunilor de acvacultură cu mediul înconjurător. Principalele sisteme de acvacultură 
folosite în Europa, în apă de mare și apă dulce, sunt prezentate pe scurt în această secțiune. 
 
În ceea ce privește intensitatea producției, în mod obișnuit se înțelege că în acvacultura 
extensivă nu există aport extern de hrană, tipul acesta de cultură depinzând exclusiv de 
procese naturale pentru producție și alimentație. În acvacultura semi-intensivă se poate folosi 
o cantitate oarecare de hrană suplimentară pe lângă capacitatea naturală de a crește 
producția de pește. În sistemele de cultură intensivă, dependența de folosirea hranei din surse 
externe este mai mare. 
 
 
1.2.1  Acvacultura în mare și în zonele costiere 
 
Activitățile de acvacultură care depind de apa de mare includ diverse sisteme de 
conchiliocultură și piscicultură, prezentate pe scurt în continuare. Se menționează pe scurt și 
producția din incubatoare pentru aceste tipuri de sisteme. 
 

 Conchiliocultura  
 
Conchiliocultura se bazează în principal pe specimene născute în sălbăticie și pe hrană 
furnizată de mediul înconjurător. Majoritatea crustaceelor europene sunt midii cultivate în 
Spania, Italia, Franța și Țările de Jos. Fermele de stridii reprezintă și ele o activitate importată 
în UE, mai ales în Franța. Alte specii de crustacee cultivate în cantități mari în UE sunt 
scoicile, cu Italia ca principal producător. 
 
În UE se practică trei tipuri principale de acvacultură: viviere flotabile și paragate pentru 
crustacee, conchiliocultura în zone intertidale și conchiliocultura pe fundul mării (Huntington ș. 
a. 2006). 
 
- Viviere flotabile și paragate pentru crustacee. Acvacultura de midii și alte crustacee în ape 

adânci, prin folosirea de frânghii și paragate suspendate de flotori s-a dezvoltat profitând 
de locațiile de fixare și de zonele cu apă de bună calitate și hrană disponibilă. Această 
formă de acvacultură a devenit o caracteristică a coastei Galiciei în Spania, dar și a 
sudului, vestului și nord-vestului Irlandei și a unor lacuri scoțiene.  

 
- Conchiliocultura în zone intertidale se practică extensiv în partea occidentală a Europei și 

este una dintre cele mai vechi și mai tradiționale forme de acvacultură din UE. Culturile se 
dezvoltă în zona intertidală, beneficiind astfel de un suport relativ accesibil pe pământ și 
de mediul fizic dinamic al interfeței pământ/apă. 

 
- Conchiliocultura pe fundul mării este o formă de conchiliocultură prin care organismele 

tinere sunt amplasate sau ‚reașezate’ pe un substrat corespunzător pentru creștere. 
Substratul ales depinde de speciile de crustacee cultivate – midiile și stridiile preferă un 
substrat tare sau ferm, iar speciile precum scoicile preferă un substrat mai moare în care 
să sape. Această formă de acvacultură se practică adesea în zonele costiere puțin adânci 
sau cu estuare. 

 
În ceea ce privește speciile cultivate, midiile sunt principala specie produsă în cele 27 de state 
membre ale UE, cu două specii protagoniste: midia comună Mytilus edulis și midia 
mediteraneană Mytilus galloprovencialis. Spania este de departe cel mai mare producător de 
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midii din acvacultură, mai mare decât totalul reunit al altor țări cu producție semnificativă de 
midii cum ar fi Țările de Jos, Franța, Italia, Irlanda și Regatul Unit. 
Acvacultura europeană de midii se bazează pe colectarea de larve și puiet natural. Există trei 
metode principale de a crește midii pentru comercializare: culturile pe fundul mării, culturile pe 
piloți și metoda frânghiilor suspendate. Marile ferme spaniole de midii folosesc sistemul 
frânghiilor în zonele costiere, în timp ce în Franța și Țările de Jos creșterea tinde să se facă pe 
fundul apei sau pe piloți. Producția italiană de midii se face cu folosirea paragatelor, în lagune. 
 
Unele țări produc crustacee în ferme amplasate în larg. Franța, de exemplu, are ferme de 
midii în larg în 3 zone (Marea Mediterană, coasta Atlanticului și Marea Nordului), iar Belgia are 
4 zone dedicate culturii de midii în Marea Nordului. Un raport recent al Grupului de lucru ICES 
pentru cultura marină de crustacee oferă, printre altele, o imagine de ansamblu a acestor tipuri 
de conchiliocultură în statele membre (ICES, 20117). 
 
În ceea ce privește stridiile, în Europa se cultivă două specii, dar marea majoritate a stridiilor 
cultivate în UE (peste 95%) sunt stridii de Pacific (Crassostrea gigas) și nu stridia europeană 
plată (Ostrea edulis), care este specie nativă (Huntintong ș.a. 2010). Stridia de Pacific este 
acum cea mai cultivată stridie din lume, iar Europa este al patrulea producător mondial (118 

132 tone în 2009, Eurostat 20118). Franța este principalul producător de stridii din Europa 

(104 640 tone în 2009; Eurostat 2011).  
 
Se folosesc patru metode principale de creștere a stridiilor, în funcție de caracteristicile de 

mediu (maree, adâncimea apei etc.) și de tradițiile locale (CE DG MARE9): creșterea prin 

supraînălțare (în plase de plastic fixate pe suporturi situate aproape de țărmul intertidal), 
creșterea pe fundul apei (amplasate direct pe țărm inter sau subtidal), creșterea în apă 
adâncă (la adâncimi de până la 10 metri) și creșterea suspendată (pe frânghii, ca midiile, ceea 
ce face posibilă cultivarea lor în larg). Fiind mereu scufundate, ele cresc mai repede. Această 
metodă este potrivită pentru creșterea în ape fără maree sau în larg. 
 
Alte specii de crustacee cultivate în Europa mai sunt scoicile, pectinidele și speciile de melci 
marini din familia Haliotidae. Cele două specii principale de scoici cultivate în Europa sunt 
Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758) și Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850). 
 
Pentru cultivarea scoicilor sunt necesare larve obținute prin reproducere naturală în locațiile 
de producție sau în crescătorii. Puietul este crescut prin metode diferite până când scoicile 
tinere pot fi însămânțate în zonele intertidale sau în lagune, pentru recoltare ulterioară. 
Tehnicile de creștere a scoicilor sunt simple, ele presupunând întreținerea constantă a 
substratului, evitarea algelor, a stelelor-de-mare sau a altor prădători, oxigenarea substratului 
și menținerea unei densități corespunzătoare a scoicilor și însămânțarea scoicilor tinere.  
 
Pentru recoltare se pot folosi tehnici diferite, manual sau din bărci, cu diverse instrumente de 
recoltare. Recoltarea mecanică se poate efectua cu dragoare prin aspirare sau ridicare; 
scoicile pot fi recoltate de pe fundurile de mare nisipoase cu un tractor prevăzut cu bandă 
transportoare laterală (FAO, 201110). 
 
 
 

                                                 
7 ICES. 2011. Raportul Grupului de lucru pentru conchiliocultura marină (WGMASC), 5–8 aprilie 2011, 
La Trinité-sur-Mer, Franța. ICES CM 2011/SSGHIE:08. 92 pp. 
8 Eurostat, 2011. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/database# 
9 http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/oysters/index_en.htm 
10 FAO 2011. Cultured Aquatic Species Information Programme. Ruditapes philippinarum. Cultured 
Aquatic Species Information Programme. Text by Goulletquer, P. In: FAO Fisheries and Aquaculture 
Department [online]. Roma. Actualizare la 1 ianuarie 2005. [Citat la 15 iunie 2011]. 
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ruditapes_philippinarum/en 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/database
http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/oysters/index_en.htm
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ruditapes_philippinarum/en
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 Crescătorii de crustacee și ferme piscicole pentru larve de midii: 
 
Metodele pentru cultivarea moluștelor bivalve într-o crescătorie de crustacee sunt consacrate 
pentru stridii și scoici, dar în Europa nu există crescătorii sau pepiniere comerciale pentru 
midia comună, deși se știe că reproducerea controlată și producția ulterioară de puiet și larve 
este posibilă din punct de vedere tehnic. Există câteva crescătorii în afara Europei (proiectul 
Blue Seed11). 
 
S-au dezvoltat o serie de tehnici de succes și pentru crescătoriile de pectinide, acestea oferind 
avantaje față de colectarea tradițională de puiet pentru producția de larve necesare în 
operațiunile de acvacultură, în special în cazul reproducerii selective și pentru a oferi provizii 
regulate de puiet la preț redus.  
 
Tehnicile de aprovizionare cu larve pentru culturile de midii includ colectarea larvelor prin 
amplasare naturală pe frânghii sau alte substraturi, dragarea bancurilor sălbatice de larve și 
răzuirea larvelor de midii de pe roci.  
 

 

 Acvacultura în mare 
 

Cultura speciilor de pește marin se poate împărți în funcție de locația fermei piscicole, ce 
poate fi amplasată în zona de coastă sau în larg. 
 
Se poate spune că acvacultura în larg se aplică în mări deschise cu expunere semnificativă la 
acțiunea vântului și a valurilor, existând nevoia ca echipamentul și navele utilizate să facă față 
și să opereze ocazional în condiții de mare agitată. Problema distanței față de coastă, de un 
port sigur sau de mal este adesea, dar nu întotdeauna un factor12. Cu toate acestea, nu există 
o definiție comună. De exemplu, Holmer (201013) oferă câteva indicații cu privire la parametrii 
ce pot fi utili pentru a distinge între trei tipuri de amplasare a acvaculturii (a se vedea Tabelul 
1). 
 
Tabelul 1. Definițiile acvaculturii costiere, pe linia coastei și în larg pe baza unor elemente fizice 
și hidrodinamice (adaptare după Holmer, 2010). 
 
 

 Acvacultură costieră Acvacultură în largul 
coastei 

Acvacultură în largul 
mării 

Cadru fizic < 500 m de mal 
< 10 m adâncimea apei 
În raza vizuală a țărmului  

500 m - 3 km de mal 
10 - 50 m adâncimea apei 
De obicei în raza vizuală 

>3 km de la mal 
>50 m adâncimea apei 
Pe placa continentală 
În afara razei vizuale a 
țărmului 

Expunere Valuri < 1m 
Vânturi locale 
Curenți locali 
Curenți tidali puternici 
Adăpostite 

Valuri < 3 - 4 m 
Vânturi locale 
Curenți locali 
Curenți tidali slabi 
Oarecum adăpostite 

Valuri de până la 5 m 
Vânturi oceanice 
Valuri oceanice 
Fără curenți tidali 
Expuse  

 

În zona costieră, sistemele de acvacultură se pot amplasa în lagune costiere sau în iazuri și 
rezervoare construite pe pământ. Cultura de lagună este un sistem tradițional de acvacultură 

                                                 
11 BLUE SEED Raport final. 2008. Disponibil la: 
http://www.blueseedproject.com/client/files/BLUE_SEED_Final_Report.pdf 
12 Evaluarea promovării acvaculturii în larg printr-o platformă tehnologică (www.offshoreaqua.net) 
13 Holmer, M. 2010. Environmental issues of fish farming in offshore waters: perspectives, concerns and 
research needs. Aquacult Environ Interact Vol. 1: 57–70. 

http://www.blueseedproject.com/client/files/BLUE_SEED_Final_Report.pdf
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costieră provenit din Mediterană, care folosește lagunele costiere pentru a captura peștii 
migratori mici și a-i crește pentru consum uman. Piscicultura extensivă este o activitate 
tradițională în unele zone cu mlaștini sărăturate din Europa, unde fermele pot obține o 
populație naturală de pești mici prin gestionarea corespunzătoare a apei în funcție de maree.  
 
Metodele au evoluat în ultimii 50 de ani, ducând la intensificarea treptată a producției, pe 
măsură ce hrănirea artificială și tehnologia de management al apei s-au perfecționat. Se 
închid suprafețe salmastre mari pentru a împiedica întoarcerea peștilor în mare și s-au 
dezvoltat sisteme complexe de captură permanentă, bariere anti-pești, formate din obstacole 
amplasate în canalele de comunicare cu marea pentru capturarea adulților. Deși unele 
sisteme extensive depind de peștii mici ajunși natural în sistem, acum majoritatea se bazează 
pe stocurile de puiet din surse externe. 
 
Iazurile construite pe uscat au apărut în urma intensificării acvaculturii în lagune și mlaștini 
sărăturate, unde zonele joase pot beneficia de pe urma inundării periodice la mareele de 
primăvară. Sistemele de iazuri mai moderne s-au construit deasupra liniei mareei de 
primăvară, dar majoritatea se bazează ulterior pe apa pompată. Aceste sisteme tind să fie 
puțin adânci (de ex. 0,75 – 1,5 m adâncimea iazului), extensive și, deci, destul de mari ca 
suprafață. Sistemele de iazuri se pot folosi pentru pești (de ex. biban-de-mare și pagel 
argintiu, limbă-de-mare, păstrăv curcubeu crescut în mare), dar și pentru creveți și crustacee. 
 
Iazurile construite pe uscat sunt principalul sistem de producție pentru biban-de-mare și pagel 
argintiu în Portugalia și în sudul Spaniei. Diferite ferme piscicole folosesc niveluri de 
intensificare diferite și au iazuri de dimensiuni diferite, dar în general acestea sunt sisteme 
semi-intensive ce acoperă suprafețe mari, iazuri de unu sau mai multe hectare. Deși bibanul-
de-mare și pagelul argintiu sunt, în mod tradițional, principalele specii crescute, în aceste 
iazuri apare în mod comun o populație de larve sălbatice de alte specii de pești, inclusiv limba-
de-mare senegaleză (proiectul SEACASE14) și, la scară experimentală, limba-de-mare din 
Marea Nordului (proiectul Zeeuwse Tong, Țările de Jos). 
 
Pe uscat, acvacultura se poate face și în rezervoare umplute cu apă de mare. Sistemele de 
rezervoare pe uscat sunt o soluție intensivă pentru cultivarea peștelui cu valoare ridicată. 
Majoritatea sistemelor sunt închise și facilitățile de creștere sunt amplasate într-o locație 
separată de mediul extern prin filtre fizice și sisteme de scurgere. Multe dintre aceste ferme 
folosesc sisteme de recirculare și pot folosi chiar apă de mare artificială, reducând astfel 
aportul și deversarea de apă către și de la fermă. Evoluția tehnologiei de recirculare oferă 
acum noi perspective pentru acvacultura pe pământ. Se investighează folosirea acesteia 
pentru diverse specii. Posibilitatea de a controla parametrii apei, în special temperatura 
eliberează activitatea de constrângerile climatice. Creșterea calcanului, a bibanului-de-mare și 
a pagelului argintiu cu folosirea acestei tehnologii se extinde, astfel, spre nordul Europei. 
 
Alte sisteme de acvacultură practicate în mare țin peștii captivi într-o plasă mare ca un 
buzunar ancorată pe fundul apei și menținută la suprafață de un cadru flotant dreptunghiular 
sau circular. Aceste cuști marine sunt foarte folosite pentru creșterea peștilor cum sunt 
somonul, bibanul-de-mare și pagelul argintiu și mai puțin pentru păstrăv în apele costiere și în 
larg. Deschiderea sistemului îl face vulnerabil la influențele externe (de ex. evenimente de 
poluare sau impact fizic) și expune mediul adiacent la stoc și la efluenții de la exploatația 
piscicolă.  
 
În UE, producția de pești de mare în crescătorii este dominată de producția comercială de 
biban-de-mare și pagel argintiu în Grecia. Alte țări ce cresc aceleași specii sunt Spania, 
Portugalia, Italia și Franța. Crescătoriile comerciale din Europa produc și alte specii de 
acvacultură cum ar fi limba-de-mare, calcanul etc.  

                                                 
14 http://www.seacase.org/casestudies6.html   http://www.seacase.org/casestudies2.html 

http://www.seacase.org/casestudies6.html
http://www.seacase.org/casestudies2.html
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1.2.2 Acvacultura în apă dulce 
 
În UE se pot identifica mai multe sisteme de producție piscicolă în apă dulce, în principal pe 
baza intensității activității, a sistemului folosit pentru gestionarea resurselor de apă și a 
speciilor folosite. Cu toate acestea, în rândul acestora pot apărea unele suprapuneri și 
sisteme de tranziție (Sustainaqua, 200915). 
 
În funcție de sistemul folosit pentru gestionarea resurselor de apă, la fel ca în apa de mare, se 
poate face distincția între piscicultură de iaz, sisteme de curgere, sisteme cu recirculație și 
cultura în cuști în lacuri cu apă dulce și râuri. De asemenea, se pot întâlni sisteme mixte, care 
combină două tipuri, unul intensiv și celălalt extensiv, iar apa de la sistemul intensiv este 
preluată și returnată în sistemul extensiv.  
 
Producția piscicolă de apă dulce în iazuri este adeseori considerată ca fiind cea mai veche 
activitate piscicolă din Europa, datând din vremuri medievale. Iazurile tipice sunt niște 
împrejmuiri de pământ unde peștii trăiesc într-un mediu apropiat de cel natural, hrănindu-se cu 
hrana ce crește natural în iaz datorită luminii soarelui și a nutrienților disponibili în apa din iaz. 
Producția piscicolă în iaz rămâne ‚extensivă’ sau ‚semi-intensivă’ (cu hrană suplimentară) în 
cele mai multe țări. 
 
În sistemele de acvacultură de scurgere tradiționale, apa trece prin sistemul de cultură doar 
o dată după care e deversată înapoi în mediul acvatic. Scurgerea apei prin sistemul de cultură 
asigură peștilor oxigen și elimină din sistem deșeurile dizolvate și suspendate. Apa e preluată 
din râu, circulată prin exploatație și tratată înainte de a se deversa în aval. Toată apa din 
exploatație este reînnoită cel puțin o dată pe zi. Cea mai comună formă de acvacultură de 
scurgere din Europa o reprezintă exploatațiile piscicole de păstrăv, răspândite în toată Europa. 
Păstrăvul curcubeu (Oncorhynchus mykiss) domină de departe producția europeană de 
păstrăv (aproximativ 95% din producția totală). În UE principalii producători sunt Italia și 
Franța, urmați de Danemarca, Germania și Spania. Majoritatea statelor membre UE au ferme 
de păstrăvi în apropierea râurilor și folosesc bazine de beton sau iazuri. Uneori se folosesc și 
cuști în lacuri. 
 
Sistemele de acvacultură cu recirculare (RAS) sunt sisteme amplasate pe uscat în care 
apa se refolosește după aplicarea unui tratament mecanic, chimic și biologic. Aceste sisteme 
prezintă mai multe avantaje, cum ar fi: economia de apă, controlul riguros al calității apei, 
niveluri ridicate de biosecuritate și un control mai simplu al producției de deșeuri comparativ 
cu celelalte sisteme de producție. Însă ele necesită capital și costuri operaționale ridicate, 
inclusiv un consum sporit de energie. Însă RAS încă reprezintă doar o mică fracție din 
producția piscicolă europeană și sunt răspândite mai ales în Țările de Jos și Danemarca. 
Principalele specii de apă dulce crescute în RAS sunt țiparul, păstrăvul și somnul, dar deja se 
cresc și alte specii cu ajutorul acestei tehnologii. 
 
 
Acvacultura în cuști scufundate în lacuri de apă dulce și râuri oferă, de asemenea, 
posibilități limitate, dar importante de exploatații piscicole în apă dulce în anumite corpuri de 
apă. 
 
Tabelul 2. Câteva specii importante crescute în acvacultura în apă dulce din UE  

  
Denumire comună Denumire latină Principale țări producătoare în UE 

                                                 
15 SustainAqua – Integrated approach for a sustainable and healthy freshwater aquaculture” (2009). 

SustainAqua handbook – A handbook for sustainable aquaculture. 
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Păstrăv Oncorhynchus mykiss Italia, Franța, Danemarca, Spania, Germania 

Crap Cyprinus carpio Cehia, Polonia, Ungaria, Germania, Slovacia 

Sturion Acipenser Baerii,  
A. gueldenstaedtii, A. naccarii 

Franța, Italia, Polonia, Germania 

Țipar  Anguilla Anguilla Țările de Jos, Danemarca, Italia 

 
1.2.3 Acvacultura integrată 
 
În literatura științifică, acest termen se folosește pentru a se referi la diverse forme de 
acvacultură ce pot include policultura, acvacultura multitrofică și integrarea acvaculturii cu alte 
activități cum ar fi agricultura etc. La nivelul exploatației piscicole, termenul de integrare se 
poate înțelege din perspectiva a două concepte principale: 
 Creșterea mai multor specii în aceeași unitate de producție 
 Creșterea unei singure specii în aval de alta (ICES, 200516). 
 
Acvacultura multitrofică integrată (IMTA) include organisme de la niveluri trofice diferite din 
cadrul unui ecosistem (de ex. pești, crustacee, alge), astfel încât subprodusele unui nivel să 
devină materie primă pentru altul (Szeremeta et al., 201017).  
 
Aceste sisteme se pot folosi pentru a recicla deșeurile de nutrienți de la specii de nivel trofic 
superior în producția unor specii cu valoare comercială de nivel trofic inferior (Troell ș.a., 
2009). IMTA poate reduce impactul asupra mediului înconjurător prin preluarea directă de 
către producătorii primari a nutrienților dizolvați (de ex. macroalge) și a particulelor de nutrienți 
de către organismele ce se hrănesc cu suspensii (de ex. midiile) și prin îndepărtarea 
nutrienților din locație (Holmer, 2010). Moluștele bivalve filtrează algele și particulele organice 
din apa înconjurătoare și le consumă ca hrană. De exemplu, midiile care se hrănesc prin 
filtrare acționează ca eliminatori naturali ai nutrienților, îndepărtând fitoplanctonul din apă. 
Dacă fitoplanctonul a crescut folosind azot și fosfor produse de deversările din cuști sau 
rezervoare, atunci producția de crustacee îndepărtează o parte din surplusul de nutrienți.  
 
Astfel, moluștele pot avea efect pozitiv asupra calității apei în zonele costiere și sunt 
compatibile cu policultura (co-producție cu alte organisme). Unele țări au lansat deja proiecte 
pilot de acvacultură integrată18. 
 

                                                 
16 ICES. 2005. Report al Grupului de lucru pentru interacțiunile dintre mediu și maricultură (WGEIM), 
11–15 April 2005, Ottawa, Canada. CM 2005/F:04. 112 pp. Disponibil la at: 
 http://www.ices.dk/products/CMdocs/2005/F/WGEIM05.pdf 
17 Szeremeta, A., Winkler, L., Blake, F., Lembo, P (eds). 2010. Organic Aquaculture. EU Regulations 
(EC) 834/2007, (EC) 889/2008, (EC) 710/2009 - Background, Assessment, Interpretation. IFOAM EU 
Group / CIHEAM - IAMB Bari. http://www.ifoam-eu.org/positions/publications/aquaculture/ 
18 De exemplu: Spania, unde Comitetul Consultativ Național pentru Maricultură (JACUMAR în spaniolă) 
a lansat un proiect denumit: „Acvacultura integrată: Experiență pilot pentru dezvoltarea acvaculturii 
multitrofice”. Proiectul constă în dezvoltarea unor experiențe pilot pe uscat și în larg cu sisteme de 
cultură integrate, pentru a indica dacș sistemele integrate îmbunătățesc competitivitatea firmelor, 
conducând la beneficii economice și de mediu(18). S-au înregistrat experiențe reușite cu culturi de scoici 
în aval de o fermă piscicolă (JACUMAR 2011). 
http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101;   

 http://www.acuiculturaintegrada.com/proyecto/ 

  
 

http://www.ices.dk/products/CMdocs/2005/F/WGEIM05.pdf
http://www.ifoam-eu.org/positions/publications/aquaculture/
http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101
http://www.acuiculturaintegrada.com/proyecto/
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2. CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI REȚEAUA 

NATURA 2000 
 
 
 
 
 
 

 Scopul rețelei Natura 2000 este acela de a proteja habitate și specii de interes european care sunt 
rare sau amenințate. Însă nu vorbim despre un sistem de rezervații naturale cu reguli stricte, unde 
toate activitățile umane sunt excluse. Obiectivul său este acela de a se asigura că în aceste situri 
Natura 2000 activitățile umane se desfășoară într-un mod care permite realizarea obiectivelor de 
conservare ale sitului. 

 

 În siturile Natura 2000 statele membre trebuie: 1) să ia măsuri de conservare adecvate care 
corespund cerințelor ecologice ale tipurilor de habitate și specii protejate prezente în sit; și 2) să 
evite activitățile dăunătoare care ar putea perturba grav aceste specii sau deteriora habitatele 
speciilor protejate sau tipurile de habitat. 

 

 Există multe exemple interesante de coexistență benefică pentru toate părțile între acvacultură și 
siturile Natura 2000. În multe asemenea situri, acvacultura s-a practicat în mod tradițional și este 
considerată compatibilă sau și-a adaptat funcționarea la nevoile de conservare ale siturilor. 

 

 Pe lângă protecția siturilor principale prin rețeaua Natura 2000, cele două directive mai solicită și ca 
statele membre să stabilească un sistem general de protecție pentru toate speciile de păsări 
sălbatice prezente în mod natural în UE și pentru speciile enumerate în Anexa IV a directivei privind 
habitatele. Aceste dispoziții se aplică atât în interiorul, cât și în exteriorul siturilor protejate. 

 
 
2.1  Politica UE în domeniul biodiversității  
 
Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 202019 publicată în mai 2011 are ca scop 
inversarea pierderilor de biodiversitate și accelerarea tranziției UE către o economie verde 
eficientă în folosirea resurselor. Aceasta include șase ținte ce se susțin reciproc și sunt 
interdependente. Acțiunile specifice sunt stipulate în Anexa la Comunicare. Punerea integrală 
în aplicare a directivelor privind păsările și habitatele este obiectivul primei ținte. În ceea ce 
privește folosirea durabilă a resurselor piscicole, strategia afirmă, la acțiunea 14b: „Comisia și 
statele membre vor sprijini punerea în aplicare a Directivei-cadru privind strategia pentru 
mediul marin, inclusiv oferind stimulente financiare prin intermediul viitoarelor instrumente 
financiare pentru politica în domeniul maritim și al pescuitului pentru zonele marine protejate 
(inclusiv situri Natura 2000 și cele stabilite prin acorduri internaționale sau regionale).” 

2.2  Directivele privind habitatele și păsările 

 
Directiva privind habitatele 92/43/CEE, împreună cu directiva privind păsările 2009/147/CE20 
reprezintă cheile de boltă ale politicii de conservare a naturii a UE. Ele au două obiective 
principale: 

 Să protejeze speciile rare și amenințate de-a lungul întregului lor areal natural de pe 
teritoriul UE printr-o serie de prevederi privind protecția speciilor; 

                                                 
19 COM(2011) 244 final. Asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural: o strategie UE pentru 
biodiversitate până în 2020. SEC (2011) 540 final. SEC (2011) 541 final. 
20 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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Ce înseamnă, în practică, „stadiu favorabil de conservare"?  

Obiectivul suprem al directivei privind habitatele este acela de a se asigura că speciile și 
tipurile de habitate cuprinse în directivă ating ceea ce se numește „stadiu favorabil de 
conservare” și că supraviețuirea lor pe termen lung este asigurată pe întregul lor area natural 
din Europa. 

În cazul speciilor reglementate de directivă (ref. art. 1 punctul (i)), aceasta înseamnă că:  

- Populațiile se mențin pe termen lung și nu mai prezintă semne de declin continuu;  

- Arealul lor natural nu este redus; 

- Există și probabil va continua să existe un habitat suficient de mare pentru a menține 
populațiile pe termen lung. 

În cazul unui tip de habitat, se atinge un stadiu favorabil de conservare (ref. art. 1 punctul (e) 
când: 
- Arealul său natural și zonele pe care le acoperă în acel areal sunt stabile sau în creștere; 

și 
- Funcția și structura specifică necesare pentru întreținerea pe termen lung sunt prezente și 

cel mai probabil vor continua să existe în viitorul previzibil;  
- Starea de conservare a speciilor tipice ce trăiesc în aceste tipuri de habitate este și ea 

favorabilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Să conserve zonele principale ale mai multor specii rare și amenințate și tipuri de habitate 
prin desemnarea și gestionarea siturilor în cadrul rețelei Natura 2000. 

 
A se nota că cele două directive nu reglementează fiecare specie de plantă sau animal din 
Europa (adică nu toată biodiversitatea Europei). În schimb, ele se axează pe un grup de circa 
1500 (din circa 100 000 specii sau mai multe prezente în Europa) – care sunt atât de rare sau 
de amenințate încât necesită protecție pentru a evita extincția. Acestea sunt adesea numite 
specii de interes sau de importanță europeană. Aceste directive protejează și circa 230 „tipuri 
de habitate” (inclusiv habitate marine și costiere, habitate de apă dulce, zone umede etc.) de 
importanță europeană.  
 
În 2007, statele membre au raportat pentru prima dată informații despre stadiul de conservare 
a habitatelor și speciilor reglementate de directiva privind habitatele. În baza acestora, 
Comisia a elaborat un raport consolidat privind stadiul de conservare al fiecărei specii și al 
fiecărui tip de habitat la nivel biogeografic și comunitar. Aceste rapoarte oferă informații 
contextuale utile21. 
 
Figura 4. Evaluarea stadiului de conservare al unor grupuri de habitate relevante pentru 
dezvoltarea acvaculturii (numărul între paranteze se referă la numărul de evaluări efectuate pentru 
fiecare grup) (CE EC 200922). 

 

  

 
 

                                                 
21 Toate rapoartele sunt disponibile la: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 și  
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge /rep_habitats/index_en.htm 
22 COM(2009)358 final. Raportul Comisiei către Consiliu și Parlamentul European - Raport de sinteză 
privind stadiul de conservare a tipurilor de habitate și a speciilor în conformitate cu articolul 17 din 
Directiva „Habitate”. Disponibil la:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:EN:PDF 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge%20/rep_habitats/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:EN:PDF
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█   Favorabil █   Necunoscut █   Nefavorabil – inadecvat █    nefavorabil - precar 
 
 

 
 
2.3 Rețeaua Natura 2000  
 
În centrul directivelor privind natura se află 
crearea unei rețele Natura 2000 de situri 
desemnate pentru specii și tipuri de 
habitate de importanță europeană 
enumerate în anexele respective. Până în 
mai 2012, în rețeaua Natura 2000 au fost 
incluse 26 000 situri23. Împreună, ele 
acoperă circa 18% din teritoriul celor 27 
state membre UE, cu importante teritorii 
maritime suplimentare24. 
 
 

Fiecare sit va contribui la acest proces prin stabilirea de obiective de conservare și punerea în 
aplicare a măsurilor de conservare necesare pentru îndeplinirea acestor obiective. La rândul 
lor, acestea se vor baza pe statutul și cerințele ecologice specifice ale speciilor și habitatelor 
protejate prezente în respectivul sit (a se vedea capitolul 5 pentru detalii). 
 
Figura 5: Distribuția siturilor Natura 2000 pe teritoriul celor 27 state membre UE. 

 
Rețeaua Natura 2000 nu este un sistem de rezervații ale naturii stricte, unde sunt excluse 
toate activitățile antropice. În schimb, ea susține principiul dezvoltării durabile. Scopul său este 
acela de a se asigura că în aceste situri Natura 2000 activitățile antropice se desfășoară într-o 

                                                 
23 Comisia Europeană, http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm 
24 Uneori între SPA-uri și SCI-uri există suprapuneri masive, deci cifrele nu sunt cumulative. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm


 Orientări privind activitățile de acvacultură în contextul rețelei Natura 2000  
 

19 

manieră prin care obiectivele de conservare stabilite pentru sit (în funcție de speciile și tipurile 
de habitate de interes european prezente) să poată fi atinse în continuare.  
  
Articolul 6 stabilește măsurile ce trebuie luate în fiecare sit Natura 2000. Statele membre 
trebuie în special: 

 Să adopte măsuri de conservare adecvate ce corespund cerințelor ecologice ale tipurilor 
de habitate și speciilor protejate prezente în situri (art. 6 alin. (1). 

 Să evite activitățile dăunătoare care ar putea perturba grav aceste specii sau deteriora 
habitatele speciilor protejate sau tipurile de habitate (art. 6 alin. (2). 

 
Pentru a ajuta la alegerea măsurilor de conservare ce ar trebui adoptate în fiecare sit Natura 
2000, directiva privind habitatele încurajează elaborarea unor planuri de management. 
Acestea pot fi concepute special pentru situl respectiv sau integrate în alte planuri de 
dezvoltare. 
 
În timp ce articolul 6 alineatele (1) și (2) din directiva privind habitatele se referă la 
managementul și conservarea de zi cu zi a siturilor Natura 2000, alineatele (3) și (4) din 
articolul 6 stabilesc procedura ce trebuie urmată în planificarea de noi dezvoltări care ar putea 
afecta un sit Natura 200025. Această procedură etapizată este analizată în detaliu în Capitolul 
5. Fiecare sit Natura 2000 este unic și trebuie analizat individual, de la caz la caz, mai ales 
când vine vorba despre efectuarea evaluării corespunzătoare conform articolului 6 al directivei 
privind habitatele.  
 
Pe lângă desemnarea siturilor principale în cadrul rețelei Natura 2000, articolul 10 al directivei 
privind habitatele mai cere statelor membre să îmbunătățească coerența ecologică a rețelei în 
teritoriul național mai amplu, menținând și unde este cazul dezvoltând caracteristici ale 
peisajului ce sunt de importanță majoră pentru fauna și flora sălbatice, cum ar fi coridoarele 
ecologice sau zonele de trecere ce pot fi folosite în timpul migrației și răspândirii.  
 
 
2.4. Activități de acvacultură în siturile Natura 2000  
 
Activitățile de acvacultură se desfășoară în multe situri Natura 2000. Dintr-o primă analiză26 a 
activităților de acvacultură existente în rețea, astfel cum au fost raportate de statele membre și 
cu ajutorul informațiilor compilate din baza de date Natura 2000, se știe că peste 5% din situri 
găzduiau activități de acvacultură în momentul desemnării, ceea ce înseamnă peste 1200 de 
SPA-uri și SCI-uri27. De fapt, multe dintre aceste situri au fost desemnate deoarece această 
activitate a menținut habitate adecvate (de ex. iazuri) pentru specii de interes comunitar. Un 
număr semnificativ dintre aceste situri au întreaga suprafață acoperită de activități de 
acvacultură și includ iazuri, lacuri sau lagune naturale sau artificiale.  
 
Există exemple interesante de coexistență între acvacultură și siturile Natura 2000 benefică 
pentru ambele părți (a se vedea secțiunea 3.6). În multe asemenea situri, acvacultura se 
practică în mod tradițional și este considerată compatibilă sau și-a adaptat funcționarea la 
nevoile de conservare ale siturilor. Câteva exemple interesante se găsesc în sudul Europei 
pentru acvacultura costieră și în Europa Centrală pentru acvacultura de apă dulce. În Europa 

                                                 
25 Aceasta se aplică SCI-urilor, SAC-urilor și SPA-urilor și vizează nu doar planurile sau proiectele din 
interiorul unui sit Natura 2000, ci și cele care sunt în afară, dar ar putea avea un efect semnificativ 
asupra conservării speciilor și habitatelor din interiorul sitului. De exemplu, un baraj construit în amonte 
pe un râu ce ar putea afecta sau opri inundarea regulată a unei zone umede importante pentru păsări 
cu un SPA în aval.  
26 Această analiză s-a efectuat folosind un set de date Natura 2000 de la DG ENV a Comisiei Europene 
(mai 2011). Acest set de date conține 26124 situri Natura 2000 (SCI-uri și SPA-uri) 
27 Baza de date Natura 2000 oferă informații despre siturile rețelei și activitățile desfășurate în ele, 
inclusiv acvacultură: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-2000 
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sunt multe situri Natura 2000 celebre unde activitățile de acvacultură se desfășoară în prezent 
în condiții durabile, cum ar fi Wadden Sea în Țările de Jos, Arcachon în Franța, Estuarul Sado 
în Portugalia, Doñana în Spania, conchiliocultura în Anglia și Țara Galilor și mai multe lacuri 
din Scoția. 
 
 
2.5  Orientări cu privire la Natura 2000 
 
Comisia Europeană a publicat mai multe documente de orientare privind crearea și 
gestionarea rețelei Natura 2000 care sunt relevante și pentru dezvoltarea activităților de 
acvacultură. Acestea includ interpretarea dispozițiilor articolului 6 din directiva privind 
habitatele pentru gestionarea siturilor Natura 2000, orientările metodologice pentru evaluarea 
planurilor și proiectelor ce afectează grav siturile Natura 200028, orientări pentru crearea 
rețelei Natura 2000 în mediul marin29 și o serie de bune practici30. 
 
Și la nivel național există orientări relevante privind gestionarea siturilor Natura 2000 și 
managementul conservării habitatelor și speciilor protejate de directivele privind natura31. 
Anexa 2 furnizează o compilație de surse de informații relevante ce pot fi utile în scopul 
acestui document de orientare. 

 

2.6  Alte dispoziții relevante importante 
 
Pe lângă rețeaua Natura 2000, cele două directive asigură și un sistem general de protecție, 
atât în interiorul cât și în exteriorul siturilor Natura 2000, pentru toate speciile de păsări 
sălbatice prezente natural în UE (directiva privind păsările, articolul 5) și pentru speciile de 
plante și animale enumerate în Anexa IV a directivei privind habitatele (articolul 1232 și articolul 
13) – a se vedea Anexa 1.  
 
Mai mult, la planificarea și gestionarea activităților de acvacultură trebuie avute în vedere 
obiectivele de mediu ale Directivei-cadru privind apa 2000/60/CE și ale Directivei-cadru privind 
strategia maritimă 2008/56/CE. Dispozițiile relevante se aplică atât în interiorul, cât și în 
exteriorul siturilor Natura 2000 și, la fel ca cele pentru directivele EIA și SEA, ele sunt 
rezumate în Anexa 1.  
 

                                                 
28 A se vedea: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm  
29 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm 
30 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 
31 De exemplu, site-ul web al Comisiei mixte pentru conservarea naturii oferă informații despre 
habitatele și speciile marine, dar și despre SAC-uri și SPA-uri pentru Regatul Unit. De asemenea, site-
ul web Patrimoniul natural al Scoției include o hartă interactivă ce identifică siturile Natura 2000 din 
Scoția, cu recomandări privind administrarea SAC-urilor. Un alt exemplu îl reprezintă Orientările privind 
Natura 2000 și acvacultura, publicate în Franța (Référentiel pour la gestion dans les sites Natura 2000 
en mer - Les cultures marines), al cărui scop este acela de a ajuta actorii ce administrează activități de 
acvacultură în siturile marine.  
32 A se vedea Documentul de orientare privind protecția strictă a speciilor animale de interes comunitar 
conform directivei privind habitatele 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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3. IMPACTURILE POTENȚIALE ALE ACTIVITĂȚILOR 

DE ACVACULTURĂ ASUPRA NATURII ȘI ASUPRA 

VIEȚII SĂLBATICE 
 
 
 
 
 
 

 Efectele diverselor sisteme de acvacultură depind de o serie de factori, inclusiv condițiile 
hidrografice ale locației fermei piscicole, tipul de organisme de cultură și metoda de producție, 
practicile de management etc. Acești factori trebuie toți luați în considerare atunci când evaluăm 
posibilele riscuri.  

 

 Sistemele de acvacultură diferite pot avea impacturi diferite și provoca efecte diverse asupra 
cadrului natural, incluzând pierderea sau deteriorarea habitatelor, perturbarea și strămutarea 
speciilor, dar și transformări ale comunităților locale. Însă unele sisteme de acvacultură pot avea 
efecte pozitive pentru biodiversitatea sitului. 

 

 Sensibilitatea și reziliența ecosistemelor și capacitatea de asimilare a mediului înconjurător sunt 
esențiale în determinarea magnitudinii și a semnificației impactului. 

 

 Locația este deseori cel mai important factor de luat în considerare pentru a împiedica și reduce 
impactul potențial al activităților de acvacultură, laolaltă cu punerea în aplicare a bunelor practici de 
management și a măsurilor de atenuare adecvate, care sunt binecunoscute în prezent pentru cele 
mai semnificative presiuni ale diverselor sisteme de acvacultură.  

 

 
 
3.1  Necesitatea abordării de la caz la caz – factori relevanți 
 
Toate tipurile de exploatații interacționează cu mediul, iar acvacultura nu face excepție. 
Efectele potențiale ale diverselor sisteme de acvacultură sunt descrise pe larg în literatura 
științifică și tehnică. Aceste efecte sunt foarte specifice sitului și depind de condițiile de mediu 
și de creștere. Trebuie evaluate orice riscuri posibile, luând în considerare toate caracteristicile 
relevante și condițiile lor specifice, precum și obiectivele de conservare ale sitului relevant. De 
asemenea, trebuie subliniat faptul că eventualele efecte negative pot fi atenuate cu un 
management corespunzător, o locație adecvată etc.  
 
Există mulți factori ce influențează impactul acvaculturii. Printre aceștia, locația exploatației, 
tipul de organisme crescute (peși, crustacee, moluște, alte nevertebrate și alge) și metodele 
folosite (de ex. cantitatea și tipul de hrană, densitatea stocului, folosirea chimicalelor) 
determină impactul asupra mediului exercitat de diversele tipuri de activități de acvacultură. 
Mai mult, sensibilitatea sau vulnerabilitatea mediului înconjurător la eventualele presiuni 
exercitate de activitățile de acvacultură reprezintă și ea un factor cheie. Toți acești factori 
determină capacitatea de asimilare a mediului înconjurător în ceea ce privește activitățile de 
acvacultură.  
 
3.1.1  Situl 
 
Locația și amplasarea exploatației piscicole sunt, probabil, cel mai important factor în 
determinarea impactului asupra mediului înconjurător. Caracteristicile ecologice, de exemplu 
biodiversitate, structura ecosistemului, dinamica și relațiile dintre comunitățile vii pot diferi de 
la un sit la altul. De asemenea, obiectivele de conservare sunt specifice fiecărui sit Natura 
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2000.  
 
Mai mult, variabilele de mediu vor determina într-o anumită măsură tipul și gradul de impact al 
presiunilor exercitate de acvacultură. Caracteristicile hidrografice și topografice ale sitului sunt 
foarte importante, în special pentru exploatațiile de pe pământ și din mare ce se bazează pe 
mișcările naturale ale apei (curenți, maree) pentru schimbul corect de apă și eliminarea 
deșeurilor. Durata de viață, posibilitățile de prelungire și intensificare și efectul ecologic al unei 
ferme sunt adesea determinate de caracteristicile fizice ale locației alese. Nivelul și amploarea 
transformării ecologice pot, așadar, varia de la un sit la altul. 
 

 
3.1.2  Speciile de cultură 
 
Organismele de acvacultură diferă semnificativ din perspectiva caracteristicilor lor biologice și 
eco-fiziologice. Reproducerea, obiceiurile de hrănire, cerințele de hrană și nutriție, 
comportamentul, capacitățile de creștere, cerințele privind calitatea apei, toleranța la stres și 
susceptibilitatea la paraziți și la boli, toate acestea caracterizează adaptabilitatea unei specii la 
creșterea în cultură.  
 
Caracteristicile foarte specifice ale organismelor crescute în cultură determină și tipul, 
magnitudinea și diversitatea implicațiilor ecologice. Interacțiunile biologice dintre organismele 
cultivate și comunitățile de floră și faună sălbatică trebuie și ele avute în vedere și se pot limita 
la vecinătatea imediată a sitului sau pot afecta zone mai largi.  
 
 
3.1.3  Metoda de cultură  
 
Alegerea metodei de cultură va depinde, într-o anumită măsură, de alegerea speciei și a 
sitului. Fermele piscicole pot funcționa în condiții extensive, semi-intensive și intensive. 
 
Pentru anumite sisteme deschise, intensitatea producției este un indicator rezonabil al 
potențialului impact, în ciuda funcțiilor de mediu și a capacității de asimilare a locației (a se 
vedea mai jos). Din perspectiva acvaculturii europene, cel mai evident exemplu este cultura în 
cuști, unde biomasa unui sit este un indicator brut al presiunii ecologice potențiale generale 
exercitate de ferma piscicolă.  
 
Cu toate acestea, condițiile locale ale sitului și tehnicile de management pot contribui la 
reducerea sau eliminarea eventualului impact al acestui tip de sistem de acvacultură. Însă 
pentru sistemele închise, intensitatea producției nu este neapărat un indicator al potențialului 
impact pe care acestea le au asupra mediului înconjurător – de exemplu, o exploatație foarte 
intensivă ce folosește recircularea poate fi benignă din punct de vedere al mediului 
înconjurător, datorită izolării sale de mediul extern. 
 
În acvacultura extensivă, în special în conchiliocultură, nu există aport extern de hrană sau 
medicamente și genul acesta de cultură depinde exclusiv de procesele naturale pentru 
producție și alimentare cu hrană. Această metodă se folosește în mediul natural, ca element 
component al ecosistemului. Astfel, bunurile și serviciile aduse de conchiliocultură mediului 
înconjurător (Ferreira ș.a., 2011, Coen & Shumway, 2011) sunt o contribuție intrinsecă a 
conchilioculturii la procesele naturale.  
 
Aceste aspecte se referă la filtrarea și regenerarea de nutrienți, la oferirea de hrană pentru 
niveluri trofice superioare (păsări) și la habitate pentru specii (epi)bentonice. Deși în acest 
raport accentul se pune pe eventualele impacturi negative ale acvaculturii asupra obiectivelor 
de conservare ale siturilor Natura 2000, trebuie înțeles faptul că acvacultura extensivă 
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acționează și ca instrument în managementul și conservarea naturii, invocând astfel efecte 
pozitive asupra obiectivelor de întreținere (Smaal et al, 2010).    
 
 
3.1.4  Sensibilitate, rezistență și reziliență  
 
Unele tipuri de ecosisteme sunt mai sensibile decât altele la ‚presiunile’ ecologice cauzate de 
acvacultură (ținând seama de faptul că aceasta din urmă este un termen general ce acoperă 
numeroase activități diferite ce ar putea avea efecte diferite în funcție de felul în care sunt 
gestionate). Cuvântul sensibilitate asociat cu activitățile de acvacultură poate fi descris ca 
măsura în care producția de acvacultură are un ‚impact’ asupra ecosistemului în care se 
desfășoară activitatea de acvacultură.  
 
Acest lucru poate depinde de: 

 Diversele tipuri de peisaj în care se desfășoară activitatea de acvacultură și condițiile 
fizice; 

 Diversele tipuri de comunități biologice ce se regăsesc în mediile folosite pentru 
acvacultură și ‚rezistența’ fiecărui tip de comunitate la efectele acvaculturii. 

 
Sensibilitatea depinde de intoleranța unei specii sau a unui habitat la daunele provocate de 
un factor extern și de timpul necesar pentru recuperarea sa ulterioară. O specie sau un habitat 
sensibil este afectat negativ de un factor extern provocat de activități umane sau de 
evenimente naturale (ucis/distrus, intoleranță ‚ridicată’) și se estimează că recuperarea sa va 
dura mult timp, adică >10 sau până la 25 de ani (capacitate ‚redusă’ de recuperare). 
Intoleranța și, deci, sensibilitatea trebuie evaluate în relație cu transformarea unui factor 
specific (MarLIN, 2005). Condițiile de mediu ce fac ecosistemele mai puțin sensibile includ o 
mai mare răspândire la nivelul fermei piscicole și un schimb mai rapid la nivelul corpului de 
apă. Potrivit teoriei ecologice, comunitățile biologice bine echilibrate – cele care conțin o 
varietate de specii și de forme de viață – sunt mai capabile să reziste la ‚presiune’ (Tett et al., 
2007). 
 
Rezistența este „capacitatea unui ecosistem de a face față perturbărilor fără să treacă printr-o 
transformare etapizată sau să își piardă structura sau funcția” (Odum, 1989). Speciile și 
habitatele prezintă grade diferite de rezistență la presiuni. Măsura în care o anumită unitate de 
conservare este afectată de o anumită presiune depinde de unitatea de conservare și de 
presiunea implicată. (Crowe ș.a., 2011). 
 
Reziliența este capacitatea sistemului de a-și reveni de pe urma unei schimbări. Ecosistemele 
marine au o reziliență inerentă la daune și pierderi, care variază în funcție de condițiile 
naturale și de natura și nivelul de presiune ce le afectează. Zonele relativ expuse care, în mod 
normal, sunt expuse unui nivel ridicat de perturbări fizice, s-ar putea recupera mai ușor de pe 
urma perturbărilor fizice antropice decât cele din zone ferite. (Crowe et al., 2011). 
 

 
3.1.5  Capacitatea de asimilare și de suport33 
 

                                                 
33 Mai multe informații despre determinarea capacității de asimilare și de suport găsiți în setul de 
instrumente ECASA (http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/ management-
for-sustainability). 
Recent s-a elaborat un model pentru estimarea capacității corpurilor de apă din fiorduri de suport și de 
asimilare a deșeurilor în vederea acvaculturii, acesta fiind testat într-un fiord tipic din Scoția (Tett ș.a. 
2011). Este vorba despre un model fizico-biologic ce se intenționează a fi un instrument de sprijin 
pentru managementul calității apei prin simularea relațiilor dintre presiune și impact. 

http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/%20management-for-sustainability
http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/%20management-for-sustainability
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Capacitatea de asimilare se poate defini drept capacitatea ecosistemului dintr-un corp de 
apă de a absorbi aportul antropic de substanțe fără a deteriora sănătatea ecosistemului sau 
capacitatea sa de a oferi bunuri și servicii. 
 
Capacitatea de suport în acvacultură se definește drept maximul de biomasă a unei specii 
de cultură ce poate fi suportat fără depășirea impactului maxim acceptabil asupra stocului de 
cultură și a mediului său. Capacitatea de suport depinde, printre altele, de capacitatea 
ecosistemului de a se reaproviziona cu substanțe cum ar fi oxigenul, consumat de toate 
animalele crescute în exploatație sau fitoplanctonul, consumat de moluștele bivalve cu hrănire 
prin filtrare (Tett et al., 2011).  
 
 
3.2  Principalele presiuni și impacturi potențiale exercitate de diversele sisteme de 
acvacultură – posibile practici de atenuare și de bună administrare 

 
După cum s-a menționat anterior, în general impactul observat al acvaculturii asupra unei 
anumite locații nu se transferă direct către o altă locație, nici chiar în condiții similare de 
exploatare și de mediu, deoarece o serie de parametri generează o variabilitate semnificativă 
a efectelor observate.  
 
Trebuie subliniat faptul că aplicarea corespunzătoare a legislației europene și naționale 
relevante (inclusiv autorizare și control) previne sau minimizează mare parte a presiunilor și 
impacturilor potențiale exercitate de acvacultură. În plus, operatorii de acvacultură fac de 
bunăvoie eforturi semnificative pentru a aplica practici bune de management (de pildă coduri 
de conduită, monitorizare, certificare). Mai mult, UE promovează acvacultura organică. În 
acest sens, găsiți unele informații relevante în Anexa 1. 
 
În contextul acestui document de orientare, este relevant să înțelegem efectele potențiale 
asupra habitatelor și speciilor protejate de directivele privind natura, care sunt ținta de 
conservare a siturilor Natura 2000.  
 
Efectele potențiale ce trebuie avute în vedere în acest sens se pot clasifica în două categorii 
principale: 
 

 Pierderea sau degradarea habitatelor și modificarea comunităților prezente în ele. 
 Perturbarea și strămutarea speciilor. 

 
Habitatele se pot pierde sau degrada din cauza construcției de infrastructuri, instalării de 
facilități și folosirii echipamentului și uneltelor (de ex. pentru recoltare) ce pot avea un impact 
fizic direct asupra habitatelor și comunităților. Habitatele și comunitățile bentonice pot fi și ele 
afectate de sedimentarea deșeurilor organice, iar turbiditatea crescută și îmbogățirea cu 
nutrienți a apei poate afecta condițiile de care depind unele comunități și specii pelagice, 
provocând strămutarea lor din respectiva locație. Efectele folosirii de produse chimice în unele 
activități de acvacultură trebuie și ele avute în vedere.  
 
Perturbarea speciilor și strămutarea acestora din sit pot apărea ca urmare a construirii și 
operării fermelor piscicole, de pildă din cauza zgomotului și luminii provocate de activitățile de 
management sau a nevoii de a controla animalele de pradă ce atacă fermele piscicole. Și 
celelalte interacțiuni biologice dintre speciile exploatate și speciile prezente în sit trebuie avute 
în vedere, în special efectele posibile ale evadărilor, cum ar fi metisajul sau concurența directă 
a speciilor străine folosite în acvacultură.  
 
În continuare sunt descrise pe scurt principalele interacțiuni dintre diferitele sisteme de 
acvacultură și mediul natural, cu indicația posibilelor efecte asupra speciilor și habitatelor de 
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interes comunitar și a măsurilor de atenuare ce se pot aplica pentru a evita sau reduce 
efectele, precum și cu exemple de măsuri aplicate pentru evitarea impacturilor negative.  
 
O descriere mai detaliată a principalelor presiuni și efecte ce pot apărea în diferite sisteme de 
acvacultură s-a realizat în studiile anterioare finanțate de Comisia Europeană (Huntington ș. a. 
2006, 2010). 
 
 
 
3.2.1  Cultura în cuști în mediul marin 
 
Cultura în cuști poate duce la creșterea sedimentării particulelor de deșeuri organice sub 
cuști. Midiile și/sau recifurile de polichete, bancurile de iarbă de mare, nisipul & terasele 
mlăștinoase, bancurile de alge roșii coralifere și alge marine pot fi afectate de sedimentele 
provenite de la cuștile de acvacultură amplasate necorespunzător (Huntington ș.a. 20006, 
Crowe ș.a. 2011, Ragot 2009, Wilding și Hughes 2010). 
 
Bancurile de iarbă de mare situate chiar sub sau imediat lângă cuștile pentru pești pot suferi 
efectele adverse ale depunerii de deșeuri organice solide. Efectele asupra bancurilor de 
Posidonia și Zostera sunt binecunoscute (Ruiz ș.a. 2001, 2010, Diaz Almela ș.a. 2008, 
Apostolaki ș.a. 2007, Marba ș.a. 2006, Pergent-Martini ș.a. 2006, Cancemi ș.a. 2003, Crowe 
ș.a. 2011). Factorul critic ce produce impactul pare să fie depunerea de deșeuri solide și 
sarcina organică ridicată cauzată de acestea, laolaltă cu dezoxigenarea sedimentelor (Wilding 
și Hughes 2010).  
 
Acumularea de material organic pe substrat sporește nevoia de oxigen a comunității de 
sedimente și poate avea efecte asupra compoziției chimice a sedimentelor, ceea ce poate 
duce la schimbări în diversitatea speciilor, în abundența și biomasa faunei și florei bentonice 
(Wilding & Hughes, 2010, Holmer ș.a. 2007, Maldonado ș.a. 2005, Vezulli ș.a. 2008, 
Tomasetti ș.a. 2009, Vita ș.a. 2004, Mirto ș.a. 2009).  
 
Amplasarea corectă a cuștilor și managementul corect al fermei piscicole sunt de o importanță 
deosebită pentru aceste sisteme de acvacultură. Pentru a reduce eventualul impact produs de 
particulele de deșeuri organice, se recurge la controlul și limitarea densității stocului. 
Îmbunătățirea capacității de digestie a hranei, precum și sistemele de reducere a deșeurilor 
rezultate din hrană pot atenua și ele aceste impacturi. Folosirea hranei extrudate, bine 
digerabile, folosirea de sisteme automate de distribuției a hranei, controlul zilnic al cantității de 
hrană în scopul minimizării dispersiei acesteia și poluării mediului înconjurător cu deșeuri sunt 
câteva dintre eventualele măsuri de atenuare disponibile ce se aplică adeseori pentru a 
reduce genul acesta de efecte.  
 
Condițiile hidrodinamice joacă un rol important în dispersia deșeurilor organice și reducerea 
efectelor estimabile (Cromey ș.a., 2002a; Modica ș.a., 2006; Sara ș.a., 2006). 
 
Sunt disponibile modele computerizate care pot ajuta la estimarea întinderii și a gradului de 
depuneri organice produse de fermele piscicole; acestea se folosesc pentru a identifica 
impactul potențial al unei ferme. De pildă, modelul DEPOMOD preconizează depunerile și 
efectele biologice ale deșeurilor solide produse de fermele piscicole în cuști marine asupra 
fundului mării, pe baza batimetriei locației și a regimului hidrografic combinate cu tonajul 
maxim de pește și densitatea stocului fermei piscicole (Cromey ș.a. 2002b; Cromey ș.a. 
2002c). Modelul MERAMOD (Cromey, C., 2008) a fost elaborat pe baza modelului 
DEPOMOD și validat pentru exploatațiile marine de biban-de-mare și pagel argintiu din estul 
Mediteranei. 
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Cuștile de pești eliberează compuși dizolvați direct în coloana de apă înconjurătoare, inclusiv 
amoniac, nitrați și fosfați laolaltă cu carbon organic dizolvat. Sursele includ produsele de 
excreție ale peștilor și dizolvarea peleților de hrană sau a particulelor fecale. Efectele acestor 
substanțe asupra coloanei de apă pot fi destul de limitate dacă dispersia este rapidă (Holmer 
2010).  
 
Îmbogățirea cu nutrienți a coloanei de apă s-a detectat în cazul cuștilor de biban-de-mare și 
pagel argintiu din Mediterană (Dalsgaard & Krause-Jensen, 2006, La Rosa ș.a. 2002). Însă s-
au documentat doar impacturi limitate și acestea sunt considerate printre cele mai puțin 
severe (Sara 2007). Machias ș.a. (2005) a arătat că producția primară a crescut în 
împrejurimile fermei piscicole în condiții oligotrofice în Marea Mediterană, stimulând în cele din 
urmă productivitatea la niveluri trofice mai ridicate.  
 
Studiile recente sugerează că îmbogățirea cauzată de nutrienții din fermele de somon este în 
general limitată (Laurent ș.a. 2006) și nu există dovezi de eutrofizare sau de proliferare a 
algelor cauzate de eliberarea de nutrienți la fermele de somon din Scoția (Smayda 2006). 
Dată fiind lipsa de dovezi privind efectele dăunătoare asupra ecosistemului cauzate de 
eliberarea de nutrienți de la fermele de somon, s-a concluzionat că este puțin probabil ca 
habitatele bentonice cu valoarea pentru biodiversitate din Regatul Unit să fie afectate de 
această formă de deversare (Wilding & Hughes, 2010).  
 
Când ferma piscicolă se mută mai departe în larg, în condiții mai expuse, se estimează că 
dispersia de nutrienți va crește, minimizând presiunea asupra mediului înconjurător (Wilding și 
Huges 2010, Pitta ș.a. 2009). 
 
Alte potențiale riscuri cauzate de cuștile marine ce ar putea fi luate în calcul sunt cele ce țin de 
folosirea substanțelor chimice, mai ales în habitate sensibile cum sunt bancurile de Zostera 
și Posidonia (Ragot 2009, Huntington ș.a. 2006). În mod similar, habitatele de noroi, bancurile 
de midii și recifurile au toleranță și rezistență redusă la unii compuși sintetici folosiți în 
acvacultură (Crowe ș.a. 2011, Huntington ș.a. 2006, Wilding și Hughes 2010).  
 
În ultimii ani s-a promovat folosirea limitată a substanțelor chimice și a altor substanțe 
artificiale în acvacultură, precum și dezvoltarea de substanțe și metode de tratament ecologice 
alternative, care să asigure condiții favorabile pentru pești. În zonele sensibile se aplică de 
obicei restricții în ceea ce privește folosirea compușilor chimici. Se pot folosi produse și 
învelișuri ecologice împotriva depunerilor. Printre acestea se numără învelișuri pe bază de 
silicon, poliuretani și tehnologii enzimatice (IUCN, 2007). De curând s-au testat și metode 
biologice pentru a controla acumularea de material biologic34. 
 
Riscul provocat de substanțele chimice se poate gestiona prin aplicarea Standardelor de 
calitate a mediului corespunzătoare conform Directivei-cadru privind apa. În Scoția se folosesc 
obiective de calitate a mediului (OCM) pentru a evalua impactul mariculturii și a controla 
deversările (OSPAR, 2009).  
 
Cuștile pot atrage prădători (pești sălbatici, păsări piscivore, mamifere acvatice) care ar putea 
deteriora plasele. (Holmer 2010). În Scoția, foca comună (Phoca vitulina) se hrănește în 
principal cu pește și poate prăda ocazional culturile de somon crescute în țarcuri. Pentru a-și 
proteja stocurile, unele ferme piscicole folosesc bune tehnici de gospodărire, dispozitive 
acustice de intimidare (ce ar trebui să respecte acordurile internaționale relevante) sau plase 
anti-prădători.  
 

                                                 
34 A se vedea, de pildă, orientările pentru proiectul CRAB: 
http://www.crabproject.com/client/files/CRAB_Best_Practice_Guidelines.pdf 

http://www.crabproject.com/client/files/CRAB_Best_Practice_Guidelines.pdf
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Impacturile fizice ale infrastructurii sunt și ele o posibilitate, deoarece cuștile pot fi ancorate 
de fundul apei și riscă să îl deterioreze fizic. Dar amplasarea corectă și designul 
corespunzător al infrastructurilor necesare acvaculturii, cu evitarea locațiilor din habitate 
deosebit de sensibile și cu luarea în considerare a celei mai bune soluții tehnice pentru fiecare 
tip de zonă (ex. adaptarea structurilor de amarare la condițiile substratului de pe fundul apei) 
pot contribui la evitarea și minimizarea acestor potențiale efecte adverse. În Scoția, de 
exemplu, unele ancore folosite la amarare și echipamente necesare pentru asigurarea poziției 
țarcurilor cu culturile de somoni sunt situate în ape adânci, pentru a evita suprapunerea 
activităților piscicole cu habitatele sensibile (ex. recifurile). 
 
Spațiile mari pot și ele avea un efect asupra circulației curenților și pătrunderii luminii. Riscurile 
pot fi gestionate, dacă este nevoie, prin limitarea dimensiunilor complexelor și mutarea lor 
regulată (Nash ș.a. 2005). 
 
Impacturile prin perturbare cauzate de activitățile de management sunt în general destul de 
limitate și tranzitorii când cuștile sunt în ape mai adânci, departe de zonele de cuibărire sau de 
hrănire a păsărilor. 
 
Evadarea peștilor35 din cuști poate produce efecte genetice nedorite asupra populațiilor 
sălbatice prin metisaj și efecte ecologice din cauza peștilor prădători, a competiției și a 
posibilității transferului de boli către peștii sălbatici. O problemă îngrijorătoare este metisajul36 
somonului de Atlantic, deoarece poate duce la pierderea condiției fizice a sub-populațiilor 
specifice râurilor (Naylor ș.a. 2005). Un proiect recent al UE (Prevent Escape37) are ca scop 
elaborarea unor recomandări și orientări pentru tehnologiile folosite în acvacultură și strategii 
operaționale care reduc evadările.  
 
După cum s-a menționat anterior, impactul bentonic se poate minimiza prin amplasarea fermei 
piscicole în zone puternic spălate și limitarea biomasei și a densității stocurilor de pește, 
pentru a evita deșeurile în exces. Abordarea operatorilor de acvacultură pentru a minimiza 
efectele adverse în siturile lor include acum alegerea unor locații cu un schimb corespunzător 
de apă și practici de management care minimizează deșeurile alimentare și folosirea 
substanțelor chimice. Folosirea dietelor energetice (cu sarcini reduse de amoniac-azot) și 
‚puțin poluante’ (adică digerabilitate mare, conținut redus de fosfor) și aplicarea unui 
management îmbunătățit al hrănirii au redus producția de deșeuri. Îndepărtarea de rutină a 
peștilor morți și a organismelor vegetative este o altă metodă aplicată cu regularitate. 
 
 

                                                 
35 Introducerea unor specii străine pentru folosire în acvacultură este reglementată de Regulamentul 
708/2007. 
36 Un proiect de cercetare finanțat de Comisia Europeană a efectuat o evaluare a impactului genetic al 
activităților de acvacultură asupra populațiilor native (GENIMPACT 2007).  
37 Prevent Escape: www.sintef.no/preventescape 
 

http://www.sintef.no/preventescape
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3.2.2  Viviere flotabile și paragate pentru crustacee 
 
Acvacultura de midii și alte crustacee în ape mai adânci, cu folosirea frânghiilor suspendate și 
a paragatelor de pe viviere flotabile s-a dezvoltat pentru a profita de locațiile potrivite pentru 
fixarea crustaceelor și de zonele cu o bună calitate a apei și disponibilitate a hranei. Aceste 
sisteme pot crește nivelurile sedimentelor suspendate de sub exploatații, cauzate de 
depunerile de pseudofecale, care la rândul lor afectează bentosul.  
 
Depunerile de fecale și pseudofecale sub exploatațiile de midii pot duce la îmbogățirea 
organică a sedimentelor (Hargrave ș.a. 2008b) și provoca transformări ale comunităților 
bentonice (Danovaro ș.a. 2004, Ysebaert ș.a. 2009). Efectele culturii suspendate depind de 
condițiile locale și de dimensiunea vizată. Impactul culturilor suspendate de midii asupra 
comunităților bentonice de infaună sunt de obicei limitate ca magnitudine, cu excepția 
condițiilor extreme (spălare inadecvată sau densități mult prea mari ale stocurilor) (McKindsey 
ș.a, 2011). 
 
Impactul culturilor pe frânghii suspendate se limitează în principal la efectele sedimentării 
asupra comunităților sălbatice de recifuri de midii și asupra altor habitate sublitorale sensibile, 
cum ar fi recifurile de polichete, bancurile de iarbă de mare, bancurile de nisip, bancurile de 
alge roșii coralifere și bancurile de alge de mare (Huntington ș.a. 2006).  Impactul este 
considerat mai redus sub paragate decât sub vivierele flotabile, deoarece cantitatea de 
pseudofecale ce cade de la paragate este răspândită pe o suprafață mai mare (OSPAR 
2009). McKindsey ș.a. 2011 face o trecere în revistă a studiilor privind influența exploatațiilor 
de midii asupra comunităților bentonice. 
 
Culturile de crustacee suspendate pot avea și ele un impact asupra coloanei de apă atât în 
ceea ce privește nivelul de oxigen dizolvat, cât și în ceea ce privește nutrienții. Însă 
amplasarea acestui tip de sistem în zone cu un schimb bun de apă și, astfel, cu o bună 
dispersie a nutrienților reduce, de obicei, riscul producerii acestor efecte. De fapt, regenerarea 
nutrienților anorganici prin mineralizarea biodepozitelor fie în coloana de apă, fie pe fund, 
stimulează disponibilitatea nutrienților pentru fitoplancton. Acest feedback pozitiv al 
organismelor ce se hrănesc prin filtrare este un mecanism important în ecosistemele puțin 
adânci care stimulează în cele din urmă producția primară și, deci, producția de hrană pentru 
moluștele bivalve (Smaal & Prins 1993; Dame,2012).  
 
Conchiliocultura intensivă privează coloana de apă de producția primară și, dacă într-un golf 
exploatarea se face prea intensiv, capacitatea de suport a corpului de apă în care sunt 
amplasate fermele poate fi depășită, ducând la condiții adverse pentru populațiile sălbatice și 
de cultură (WWF 2010b). Deoarece acest lucru poate avea un impact negativ direct asupra 
producției exploatației, supraexploatarea ar duce la reducerea activităților de conchiliocultură.  
S-a estimat că mitilicultura poate extrage circa 10% din producția primară dintr-o anumită zonă 
(Figueiras ș.a. 2002) din râurile Galiciei. Acest lucru poate avea rezultate benefice pentru 
comunitățile oligotrofe cum ar fi iarba de mare, dar poate limita disponibilitatea hranei pentru 
ale organisme ce se hrănesc prin filtrare cum ar fi viermii policheți și comunitățile de nisip sau 
terase mlăștinoase (Huntington 2006).  
 
Acest potențial de a îndepărta fitoplanctonul se poate folosi și ca soluție la sarcina 
suplimentară de nutrienți ce rezultă de pe urma creșterii peștilor. Integrând piscicultura (cu 
aport de hrană) cu acvacultura algelor de mare și conchiliocultura (extractivă), deșeurile de la 
o un consumator de resurse devin resursă (îngrășământ sau hrană) pentru ceilalți (Scottish 
Executive 2002). Au existat mai multe studii ce au cercetat beneficiile potențiale ale culturilor 
de midii pentru atenuarea aportului de nutrienți ca parte dintr-o acvacultură multitrofică 
integrată cu piscicultură (Troell ș.a, 2009). 
 



 Orientări privind activitățile de acvacultură în contextul rețelei Natura 2000  
 

29 

Perturbarea speciilor sensibile este un alt posibil efect, dar întreținerea și cultivarea 
moluștelor bivalve mature suspendate are un impact direct redus (OSPAR 2009). Atât 
paragatele, cât și vivierele flotabile pot spori producția primară și secundară lăsând algelor și 
faunei spațiu să crească. Aceste sisteme acționează și ca zonă de creștere a puietului de 
pește și această resursă de hrană poate reprezenta o resursă de hrană suplimentară și pentru 
păsările scufundătoare (OSPAR, 2009). 
 
Sedimentarea fecalelor și a pseudofecalelor poate fi estimată folosind modele simple și 
comparată cu SQM corespunzătoare pentru a estima o sarcină sigură de crustacee. Există 
unele instrumente de modelare pentru a estima amprenta sarcinii bentonice din jurul 
exploatațiilor de midii (a se vedea evaluările din Giles ș.a. 2009; Weise ș.a. 2009). Măsura în 
care se dispersează inițial materia organică și apoi se redistribuie se corelează pozitiv cu 
regimurile curenților locali (Hartstein și Stevens 2005; Giles ș.a. 2009). 
 
În ceea ce privește îndepărtarea fitoplanctonului, s-au dezvoltat modele pentru a stabili 
densitatea optimă a stocului la care se maximizează producția de crustacee fără a avea un 
impact negativ asupra ratelor de creștere și minimizând impactul asupra mediului înconjurător 
(Kaiser și Beadman 2002, Duarte ș.a. 2008). 
 
Amplasarea corespunzătoare a vivierelor flotabile și paragatelor în zone cu un bun schimb de 
apă și dimensionarea corectă a fermei, folosind modele predictive ce permit estimarea 
amprentei de sarcină bentonică pot minimiza principalele efecte posibile asupra acestor 
sisteme. 
 
 
3.2.3  Conchiliocultura intertidală 
 
Sistemele de conchiliocultură intertidală sunt, în general, destul de extensive, deși se pot 
concentra în estuare și pot avea impact asupra habitatelor sensibile sau asupra zonelor 
importante pentru hrănirea păsărilor și pentru puietul de pești (Huntington ș.a. 2006). 
 
Un potențial impact este sufocarea habitatelor intertidale și sublitorale învecinate cu material 
fecal și pseudofecal, precum și cu alte deșeuri generate de procesul de cultură, care pot 
afecta recifurile, iarba de mare, terasele nisipoase și bancurile de alge roșii coralifere 
(Huntington ș.a. 2006, Ragot 2009). În apele foarte agitate, fecalele și pseudofecalele se pot 
răspândi pe o suprafață destul de mare. Sistemele intertidale sunt atât de dinamice încât în 
mod normal sufocarea este combătută eficient de valuri și curenți.  
 
Pentru a măsura importanța efectului de sufocare cauzat de conchiliocultură, este bine: 
 

- Să se identifice tipurile de habitate receptoare, să se înțeleagă răspunsul la sufocare, de 
exemplu prin modificări ale comunităților de infaună și epifaună și să se stabilească zona 
afectată, ce se poate apoi compara cu teritoriul total al acestor biotopi în cadrul sitului unde 
are loc operațiunea de conchiliocultură (ex. situl Natura 2000).  

 
- Să se evalueze cantitatea de sedimente strămutată în coloana de apă și nivelul de 

sedimentare (cufundarea și depozitarea materiei suspendate pe fundul apei). Impactul 
turbidității sporite (ce rezultă din depunerea și dragarea midiilor cultivate) ar putea fi evaluat 
prin comparare cu nivelurile de turbiditate de referință. 

 
Există, de asemenea, un risc potențial când se folosesc organisme străine. Dar impactul 
posibil cauzat de introducerea unor specii străine spre a fi folosite în acvacultură este 
reglementat de Regulamentul 708/2007 ce include un sistem de permise cu proceduri și 
evaluări specifice ale riscului. Mai mult, folosirea speciilor străine este limitată sau supusă 
unor condiții specifice. În nordul Țării Galilor s-a adoptat un ‚Cod de bune practici pentru 
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mișcările larvelor de midii’ pentru a evita introducerea accidentală a speciilor non-native prin 
importul de larve de midii din alte locuri. 
 
Întreținerea necesară în cazul echipamentelor intertidale poate duce la perturbări, inclusiv din 
cauza drumurilor de acces, mai ales în zone importante pentru hrănirea și iernarea păsărilor 
(Huntington et al. 2006). De obicei se aplică un set de condiții operaționale pentru protecția 
florei și a faunei sălbatice, pentru a evita orice perturbare. 
 
 
3.2.4  Conchiliocultura pe fundul apei 
 
Această formă de acvacultură se practică adesea în zone costiere sau estuare puțin adânci 
unde por fi prezente habitate cu interes pentru conservare, cum ar fi terasele nisipoase sau 
mlăștinoase sau comunitățile de iarbă de mare și, astfel, pot apărea conflicte cu privire la 
folosirea și managementul zonei (Huntington ș.a. 2006). 
 
Principalele potențiale presiuni ale conchilioculturii pe fundul apei sunt o oarecare 
sedimentare produsă de excrețiile animale și procesul de dragare folosit pentru recoltare, 
precum și o oarecare perturbare fizică. Influența conchilioculturii pe fundul apei asupra 
mediului sedimentar și comunității macrobentonice pare să fie destul de localizată (Ysebaert 
ș.a. 2009).  
 
Habitatele bentonice sublitorale cum sunt terasele nisipoase/mlăștinoase și/sau bancurile de 
nisip pot fi afectate prin sufocare cu sedimentele  generate de produsele de excreție sau în 
urma recoltei, mai ales dacă se folosesc drage hidraulice sau fizice. Dacă sufocarea apare 
periodic, atunci capacitatea de recuperare este de obicei rezonabilă, mai ales dacă bancurile 
sunt traversate de curenți (Huntington ș.a. 2006) 
 
Introducerea de specii străine poate reprezenta o presiune exercitată de conchiliocultura pe 
fundul apei38. De asemenea, poate apărea riscul transmiterii de patogeni de la populația de 
cultură la cea sălbatică, deși probabilitatea unui conținut patogen ridicat la nivelul 
conchilioculturii pe fundul apei este destul de redusă (OSPAR 2009). 
 
Dragarea pentru larve și recoltarea crustaceelor de pe fundul apei pot afecta fundul mării și 
comunitățile bentonice, precum și speciile comerciale care nu reprezintă o țintă, cum ar fi 
pectinidele și scoicile.  
 
În unele țări (ex. Regatul Unit, Irlanda) larvele de midii sunt dragate după ce s-a format un 
strat de noroi de midii (noroiul de midii este un strat de acumulare format din fecale de midii și 
pseudofecale ce poate avea o grosime de 30-40 cm și se poate desprinde de substratul de 
bază, devenind instabil). Acest lucru permite colectarea de larve de midii cu impact relativ 
redus asupra faunei de sub suprafață. În plus, activitățile de dragare sunt sezoniere, 
permițând astfel o perioadă de recuperare pentru habitatul de pe fundul mării și bentoni.  
 
În Țările de Jos, recoltarea bancurilor de larve de midii intertidale este permisă doar toamna, 
pe bancuri instabile susceptibile de a fi spălat în timpul furtunilor de iarnă (Maguire ș.a. 2007). 
Dar în Țările de Jos dacă există suficient puiet se poate realiza și o recoltă de primăvară. 
 
În 2009 Țările de Jos au elaborat o politică pentru sistemele de colectare a larvelor de midii ce 
constă în folosirea unei frânghii plutitoare pentru larvele de midii, de care acestea să se 
prindă. Începând cu anul 2000 s-au efectuat experimente pentru a testa în ce măsură sunt 
aceste sisteme o alternativă promițătoare la fermele piscicole cu larve amplasate pe fundul 

                                                 
38 După cum s-a declarat anterior, impactul posibil al introducerii speciilor străine pentru folosire în 
acvacultură este reglementat de Regulamentul 708/2007. 



 Orientări privind activitățile de acvacultură în contextul rețelei Natura 2000  
 

31 

apei și o resursă suplimentară dacă recoltarea pe fundul apei nu funcționează. Sectorul 
fermelor piscicole de midii, guvernul și organizațiile de protecție a naturii au convenit asupra 
eliminării treptate a metodelor tradiționale și înlocuirii acestora cu sisteme alternative de 
colectare.  
 
Exploatarea resurselor de larve de midii poate reprezenta un motiv deosebit de îngrijorare. În 
prezent, în Wadden Sea se realizează an de an un inventar al stocurilor de crustacee din zona 
costieră, pentru a stabili dacă larvele de midii sunt suficiente pentru a permite exploatarea. 
Pescarii s-au organizat într-o organizație a producătorilor (OP). OP solicită permis de la 
Ministerul pentru Afaceri Economice, Agricultură și Inovare. Cererea este însoțită de o 
evaluare ce analizează efectele fermei piscicole asupra obiectivelor de conservare ale sitului 
Natura 2000. 
 
Pentru a evita perturbarea fundului apei, guvernul a inițiat un proces deschis de planificare ce 
implică toate părțile interesate (sectorul pescuitului comercial și sportiv, organizații de protecția 
naturii, autorități provinciale) pentru elaborarea unei politici pentru anii 2010–2013. Acest lucru 
a presupus alegerea locațiilor potrivite pentru sistemele de colectare a larvelor de midii.  
 
 
 
3.2.5  Sisteme cu rezervoare pe uscat pentru specii marine  
 
Majoritatea acestor sisteme sunt închise și facilitățile de creștere a peștilor sunt izolate într-un 
spațiu separat de mediul exterior prin filtre și scurgeri fizice. Unele exploatații folosesc sisteme 
de recirculare și poate chiar apă de mare artificială, reducând astfel aportul și deversarea de 
apă către și dinspre exploatație (Huntington ș.a. 2006). 
 
Însă se pot identifica unele efecte ca urmare a sedimentării, modificărilor biochimice și 
eliberării de substanțe chimice, mai ales în zona din apropierea exploatației și la o oarecare 
distanță de ea. Toate habitatele bentonice sensibile la aceste presiuni ar putea fi afectate 
(Huntington ș.a. 2006, Ragot 2009).  
 
Pentru a evita acest lucru, la unele exploatații (de ex. în Italia), înainte să fie deversată în 
canalul de comunicare dintre lagună și mare, apa eliminată este microfiltrată printr-un filtru 
rotativ, apoi decantată și purificată printr-un circuit de bazine de decantare. Acest lucru 
permite absorbția substanțelor hrănitoare de către microalge. Un grătar automat amplasat la 
ieșirea apei menține microalgele în bazinele de purificare. Monitorizarea situației algelor în 
zona costieră din jurul unor rezervoare este o altă metodă folosită pentru a analiza posibilele 
modificări biogeochimice.  
 
Creșterea cantității de nutrienți și a cererii de oxigen biologic poare avea un oarecare impact 
asupra habitatelor sublitorale cum sunt recifurile și bancurile de iarbă de mare. Dar acest lucru 
depinde foarte mult de măsura în care ferma a tratat apa uzată, metoda fiind foarte eficientă 
(Huntington ș.a. 2006, Ragot 2006, Aquaetreat 2007). 
 
Uneori se efectuează controale și se aplică un tratament strict efluenților din rezervoare. 
Aceasta ar putea însemna aerarea efluenților pentru a spori dezintegrarea aerobică a 
deșeurilor înainte de descărcare, reducând astfel nevoia de oxigen biologic a efluentului. Și 
intensificarea reciclării apei ar putea fi utilă pentru limitarea deversărilor. Controlul scurgerilor 
se poate realiza prin compactarea iazului/digului sau folosirea de căptușeli pentru a evita 
infiltrările și îmbogățirea cu nutrienți a apelor din apropiere. 
 
Presiunile exercitate de infrastructură ar putea avea un impact asupra habitatelor 
supralitorale cum sunt mlaștinile sărăturate, dunele de nisip și pietrișul dacă exploatația s-ar 
construi în aceste habitate. În practică, este un lucru puțin probabil, deoarece majoritatea 
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fermelor de pe uscat se construiesc pe teren mai stabil, în interiorul continentului și sunt 
planificate astfel încât să evite eventualele conflicte cu interesele de conservare a naturii. Prin 
urmare, modificările fizice ale habitatelor pot fi minimizate sau atenuate. 
 
Majoritatea exploatațiilor intensive de pe uscat sunt bine administrate pentru a reduce 
folosirea eventuală de agenți chimioterapici sau sarcină patogenă în sistemele de 
producție, iar emisiile acestora în exterior pot fi gestionate prin filtrare și tratamentul apei 
(Huntington et al. 2006, Ragot 2006).  
 
Perturbările cauzate de aceste exploatații sunt minime, deoarece multe unități sunt fie în 
interior, fie limitate în zone restrânse. Controlul prădătorilor este, cel mai probabil, minim și el 
și de cele mai multe ori de natură pasivă, adică montarea de plase și ecrane (Huntington ș.a. 
2006, Ragot 2009). Introducerea de specii străine poate, de asemenea, avea un impact39. 
 
 
3.2.6  Iazurile construite pe uscat pentru creșterea speciilor marine 
 
Sistemele de iazuri necesită adesea suprafețe considerabile de teren pentru iazuri și 
infrastructura asociată acestora (canale pentru alimentare cu apă și efluenți). Construcția de 
ferme costiere cu iazuri, ce presupune de obicei o abordare de tipul ‚decupare și umplere’ 
poate avea un impact potențial major asupra acestor zone. Dacă iazurile au fost pregătite din 
zonele de lagună, există potențialul de a altera regimul hidrologic local, afectând astfel 
funcționalitatea părților rămase din lagună (Huntington et al. 2006).  
 
Impactul din timpul operării exploatațiilor în iazuri depind de speciile crescute acolo și de tipul 
de regim de aport de apă folosit. În timp de unele specii necesită sisteme de scurgere, altele 
ar putea avea nevoie doar de completarea ocazională a iazurilor pentru a compensa infiltrațiile 
și evaporarea – acestea din urmă au ulterior un impuls pe termen scurt de efluent încărcat cu 
reziduuri în timpul extragerii recoltei. Există potențialul de a îmbunătăți mare parte din impactul 
atât al deversărilor prin scurgere, cât și prin impuls folosind iazuri de decantare și biofiltrare 
(Huntington et al. 2006). 
 
În jurul zonei de deversare se pot forma sedimente organice. Pentru a evita acest lucru, 
unele măsuri folosite în mod curent în Italia sunt îndepărtarea mecanică a algelor de la 
suprafața apei, tratarea sedimentelor reziduale cu oxigen și mișcarea apei în iazuri dedicate, 
folosirea de oxigen lichid în iazuri și în canalele pentru efluenți etc. Exploatațiile cu iazuri se 
situează adesea la marginea lagunelor (ex. lagunele Mesolonghi și Amvrakikos în Grecia) și 
deversările lor – atât individual, cât și cumulat – pot afecta bancurile de iarbă de mare și alte 
habitate sensibile sau ecologia corpului de apă. 
 
Crearea de ferme costiere cu iazuri ar putea duce la modificarea zonelor de mlaștini 
sărăturate; dunele de nisip supralitorale și zonele cu pietriș ar putea fi și ele afectate dacă 
exploatația se situează în zone unde sunt prezente aceste habitate (Huntington et al. 2006).  
Dar amplasarea corectă și măsurile adecvate de management al exploatațiilor din iazuri evită 
afectarea acestor tipuri de habitate.  
 
Controlul prădătorilor poate fi o problemă gravă pentru fermele cu iazuri. Folosirea plaselor 
pentru acoperirea iazurilor împotriva atacurilor păsărilor este, atunci când se poate folosi, o 
măsură larg răspândită în majoritatea fermelor. 
Fermele construite pe uscat pot trata apa uzată înainte să o deverseze în mediul înconjurător. 
Folosirea iazurilor pentru decantarea solidelor în suspensie permite îndepărtarea unei proporții 

                                                 
39 După cum s-a declarat anterior, impactul posibil al introducerii speciilor străine pentru folosire în 
acvacultură este reglementat de Regulamentul 708/2007. 
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semnificative de materie organică și anorganică. Nutrienții dizolvați se pot îndepărta și ei prin 
filtrare, cu tehnici biologice cum ar fi sistemele de bancuri de stuf și de alge, dar și folosirea 
canalelor de efluenți căptușite cu moluște bivalve (Huntington et al. 2006). 
 
 
3.2.7  Culturile în lagune 
 
Culturile extensive în lagune exercită, în general, o presiune redusă, deși ele pot avea impact 
asupra faunei și florei sălbatice locale și asupra populațiilor de păsări printr-o combinație de 
perturbări operaționale și control țintit al prădătorilor. Altă sursă de presiune ar putea fi 
folosirea de specii străine sau absente la nivel local cum ar fi scoica de Manila (Ruditapes 
philippinarum)40. 
 
Principalele habitate ce pot fi afectate de culturile de lagună sunt cele tipice zonelor de lagună 
– terasele nisipoase și mlăștinoase, bancurile de iarbă de mare, varecul și algele de mare. 
Alte zone – recifurile de polichete și midii și bancurile de alge roșii coralifere pot fi și ele 
afectate dacă se situează în zonele de lagună sau în zonele adiacente. 
 
Terasele nisipoase și mlăștinoase pot suferi de sufocare cu sedimentele emanate de 
exploatație și de orice modificare a stadiului trofic al corpului de apă ca urmare a supra-
hrănirii și a depunerilor organice. Acestea sunt habitate de hrănire importante pentru păsările 
limicole și sprijină comunități considerabile de infaună nevertebrată. Ele pot fi afectate și de 
orice modificare semnificativă a productivității generale rezultate ca urmare a introducerii și 
administrării monoculturii sau policulturii restricționate.  
 
Comunitățile de iarbă de mare pot fi afectate de creșterea turbidității apei fie din cauza unui 
oarecare nivel de aluvionare, fie cel mai probabil din cauza activităților de recoltare care 
presupun răzuirea sau extracția scoicilor cu asistență hidraulică. Iarba de mare poate fi și 
îndepărtată în timpul recoltei, cu niveluri de recuperare reduse din cauza deplasării rizomului.  
 
Cu toate acestea, după cum se menționează mai sus, culturile de lagună sunt, de obicei, 
sisteme extensive cu presiune redusă asupra mediului înconjurător, care – dacă sunt 
administrate conform bunelor practici – pot chiar oferi habitate potrivite și contribui la 
conservarea biodiversității (a se vedea secțiunea 3.6.). Iazurile și lagunele pot fi concepute 
astfel încât să limiteze inundațiile, prevenind astfel eliberarea efluenților.  
 
Controlul prădătorilor este o problemă în acvacultura de lagună. În prezent, controlul 
prădătorilor reprezintă o provocare mai mare, deoarece mulți prădători sunt protejați de 
legislația comunitară și a statelor membre, mai ales în siturile desemnate de interes pentru 
conservare41.  
 
Pentru culturile de lagună extensive, lacurile pentru pescuit și acele ferme afectate de rutele 
migratorii, acest aspect rămâne o problemă gravă. Iazurile mari nu pot fi acoperite cu plase de 
protecție și se confruntă cu pierderi semnificative an de an. De multe ori, situația este 
complicată și mai mult de existența siturilor Natura 2000 în imediata vecinătate42.  
 
 
 

                                                 
40 După cum s-a menționat anterior, impactul posibil al introducerii speciilor străine pentru folosire în 
acvacultură este reglementat de Regulamentul 708/2007. 
41 Conform articolului 9 din directiva privind habitatele, prin derogare statele membre pot adopta măsuri 
pentru a limita impactul speciilor protejate. 
42 Cazul special al cormoranului mare face obiectul unor proiecte de cercetare (ex. INTERCAFE: 
http://www.intercafeproject.net/index.html) și s-a creat o platformă UE  
(http://ec.europa.eu/ environment/nature/cormorants/home_en.htm) 

http://www.intercafeproject.net/index.html
http://ec.europa.eu/
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3.2.8  Sisteme de acvacultură pentru pești de apă dulce 
 
Principalele presiuni ale acvaculturii de apă dulce ar putea fi sedimentarea, modificările 
biochimice și substanțele periculoase (Huntington ș.a. 2010). Impactul relativ se poate 
evita sau atenua dacă se folosesc diverse sisteme de tratare a apei disponibile în prezent43. 
 
Păstrăvul și crapul se cresc în iazuri construite pe uscat în sisteme de curgere prin bazine 
(sisteme raceway). Riscul de sedimentare provocat de culturile în iazuri și rezervoare 
construite pe uscat este moderat pentru râurile cu debit mic, dar poate fi minimizat cu iazuri de 
decantare. Pe de altă parte, iazurile pot avea un rol pozitiv, de exemplu reținând solul adus de 
râu din bazinul superior. 
 
Există și un posibil risc de eutrofizare prin descărcarea efluentului în râuri. Deoarece crapii 
sunt omnivori și crescuți mai ales în iazuri, probabilitatea îmbogățirii cu nutrienți este mai mică 
decât în cazul sistemelor de curgere prin bazine (raceway) și al rezervoarelor folosite pentru 
păstrăv. În prezent, numeroase crescătorii de păstrăvi folosesc tehnologii moderne (indice de 
intensitate pentru producție scăzută, sisteme de eliminare a apei cum ar fi rezervoarele de 
decantare, sisteme de aerare mecanică sau oxigen lichid, analiza efluentului etc.) care le 
permit să exploateze eficient resursele de apă și să compenseze eventualele efecte 
dăunătoare asupra corpului de apă receptor, în special eutrofizarea. 
 
În râurile atlantice, riscul reducerii nivelului de oxigen din cauza îmbogățirii cu nutrienți crește 
în lunile de vară datorită temperaturilor ridicate și debitelor scăzute. Impactul asupra florei și 
faunei poate fi semnificativ. Acest lucru poate și ar trebui fi evitat sau atenuat cu limite 
sezoniere de captare. Râurile continentale sunt reprezentate de volume mari de apă, ceea ce 
duce la un risc redus de îmbogățire cu nutrienți și, de asemenea, la riscul de a suferi de pe 
urma substanțelor chimice. 
 
Folosirea substanțelor chimice în culturile de păstrăvi presupune un risc moderat pentru râuri. 
Pentru creșterea păstrăvilor în sisteme fluviale, autorizațiile se acordă de obicei pe baza 
asigurării că diluția este suficient de mare pentru ca impactul în aval să fie neglijabil.  
 
Acvacultura în iazuri este dominată de creșterea extensivă a crapului, aceasta reprezentând 
un risc redus sau neglijabil pentru elementele de calitate a apei, altul decât efectul potențial al 
hidromorfologiei de la construcția de iazuri-lacuri în zonele inundabile. Majoritatea iazurilor au 
un istoric foarte lung și, așadar, ele s-au integrat bine în peisaj, jucând un rol important de 
pildă în stabilitatea ecologică și amplificând capacitatea unei zone de a primi apele rezultate 
din inundații și a susține apa în peisaj.  
 
 

3.2.9 Scurtă trecere în revistă a tuturor potențialelor presiuni și impacturi  

 
Tabelul de mai jos ilustrează aspectele ce trebuie avute în vedere la evaluarea diverselor 
tipuri de sisteme de acvacultură. Rolul său este doar acela de a rezuma informațiile furnizate 
în secțiunile anterioare despre toate efectele posibile. Trebuie subliniat faptul că aceste 
impacturi potențiale nu apar întotdeauna sau ar putea să nu fie relevante pentru 
obiectivele de conservare ale unui anumit sit. 
 

                                                 
43 Tratarea apei rezultate din sistemele intensive de acvacultură și noile metode de reducere a 
efluenților de la exploatații au fost abordate în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană prin 
cel de-al Șaselea Program Cadru (Sustainaqua, Varadi et al. 2009) 
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Este necesară o abordare de la caz la caz pentru a identifica impacturile potențiale efective 
care depind de condițiile de mediu și de creștere a peștilor, de măsurile de atenuare și de 
practicile de management corespunzătoare ce trebuie aplicate pentru a evita sau minimiza 
aceste efecte. Mai mult, multe dintre aceste aspecte sunt reglementate de legislația UE 
sau națională. 
 
 
 
Tabelul 3. Lista de verificare a aspectelor ce trebuie avute în vedere în diferite sisteme de 
acvacultură  
 

 
Sistem acvacultură 
 
Impacturi potențiale 

Costier și marin Apă dulce 

Cultur
ă în 
cuști 

Viviere 
flotabile 
și 
paragate 
pentru 
crustacee 

Conchili
ocultură 
intertidal
ă  

Conchil
iocultur
a pe 
fundul 
mării  

Rezer
voare 
pe 
uscat 

Iazuri 
pe 
uscat 

Culturi 
de 
lagună 

Iazuri 
de 
pește 

Sistem 
de 
scurger
e 

Sistem 
cu 
recircul
are 

Sedimentare X X X X  X X X X  

Modificare 
biogeochimică a apei 

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  

Metisaj 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 a fi folosite în acvacultură este reglementată de Regulamentul 708/2007) 

 
 
Tabelul 4. Exemplu de posibilă clasificare a sensibilității principalelor habitate și specii la 
evaluare ghidată de risc (după Huntington ș.a. 2006) 
 

Habitate / specii 

Categorii presiune 

S
e
d

im
e
n
ta

re
 

M
o
d
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a
re

a
 

b
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e
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h
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t 
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P
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rt
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ri
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n
tr

o
l 

p
ră

d
ă
to

ri
 

M
e
ti
s
a

j 
 

T
ra

n
s
m

it
e
re

 

p
a
to

g
e
n

i 

S
p
e
c
ii 

s
tr

ă
in

e
 

Recifuri: comunități de bancuri de midii  x x x x    x  

Recifuri: comunități de viermi policheți x x ? x    ?  

Bancuri de iarbă de mare pe sedimente 
sublitorale 

x x x x  x   x 

Bancuri de nisip, terase mlăștinoase și 
terase nisipoase 

x x x x x x   x 

Bancuri de alge roșii coralifere x x ? x     x 

Comunități de varec și alge marine x x ? x     x 

Comunități de mlaștini sărăturate  x x x x x x  ?  

Comunități de dune de nisip    x x x x    

Comunități de pietriș x   x x x  ?  

Cetacee   x  x x    

Pinipede   x  x x    

Vidre x  x x x x    

Pești x x x  x  x x x 

Păsări x  x x x x    
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3.3  Exemple de acvacultură durabilă în zone naturale care contribuie la biodiversitate  

 
Există numeroase exemple de activități de acvacultură cu dezvoltare durabilă care joacă un 
rol important în conservarea mediului înconjurător și stimularea biodiversității, reținerea apei în 
peisaj și protecția împotriva inundațiilor. Sistemele de acvacultură pot fi compatibile cu 
habitate sensibile și pot oferi beneficii și servicii ecologice. Activitățile de acvacultură se 
desfășoară în multe situri Natura 2000 și pot fi pe deplin compatibile cu conservarea valorilor 
naturale ale siturilor.  
 
 
Habitate adecvate pentru specii de interes comunitar 
 
 

 Iazurile, mai ales în Europa Centrală și de Est, oferă un habitat foarte important pentru un 
număr mare de păsări de apă. Deseori aceste iazuri au fost create în locul unor foste zone 
umede și, ca urmare a managementului extensiv, au evoluat în zone umede semi-naturale 
ce susțin o biodiversitate bogată. Astfel, acvacultura în ape dulci a înlocuit mlaștinile 
naturale și găzduiește o mare diversitate de plante și animale acvatice. În prezent, multe 
dintre aceste unități de acvacultură sunt în interiorul sau în apropierea siturilor Natura 
2000. În țări ca România, Ungaria sau Cehia, siturile cu iazuri reprezintă un sfert sau chiar 
mai mult din toate ariile de protecție specială (SPA) din țară (BirdLife, 2011). 
 

 Iazurile exploatate extensiv sunt de obicei înconjurate de bancuri de stuf și vegetație 
naturală, creând astfel habitate importante pentru floră și faună. Numeroase ferme 
piscicole cu iazuri s-au transformat în ferme piscicole multifuncționale ce oferă numeroase 
alte servicii pentru recreere, întreținerea biodiversității și îmbunătățirea managementului 
apei (Varadi ș.a., 2009). 

 De asemenea, activitățile piscicole au conservat iazurile și zonele umede atunci când 
presiunea de a le transforma în zone cultivabile era foarte puternică (1970-1990). Unele 
dintre cele mai bine conservate zone umede de apă dulce din Regiunea Fiuli Venezia 
Giulia au supraviețuit simplificării rețelei hidrografice și desecării ce a afectat câmpia Friuli 
în ultimul secol datorită activității piscicole. În unele iazuri de acvacultură din Câmpina 
Veneto (Italia), lângă zonele de acvacultură existente, iernează cea mai mare colonie de 
cormorani și se găsește una dintre ultimele colonii de buhai de baltă cu burtă galbenă 
(Bombina variegata). 

 În Belgia, unii piscicultori participă la proiecte de conservare al cărui scop este acela de a 
restaura peisajul mlaștinii deschise pentru păsări precum buhaiul-de-baltă și stârcul pitic și 
au pus în practică și alte măsuri, cum ar fi întreținerea iazurilor fără pește pentru a 
contribui la conservarea brotăcelului. 

 La unele exploatații din Lorena, Franța, sistemele de acvacultură permit dezvoltarea florei 
acvatice specifice în iazuri naturale, cu ape puțin adânci.  

 Un alt exemplu de efect pozitiv al activităților de acvacultură îl găsim în regiunea 
Lombardia, unde o exploatație crește sturion autohton (Acipenser naccarii) nu doar pentru 
comercializare, ci și pentru repopularea râurilor Po și Ticino.  

 
Adoptarea celor mai bune practici ce contribuie la conservarea biodiversității 
 

 Fermele piscicole incluse în zonele naturale au adoptat adesea un Cod de bune practici și 
aplică măsuri adecvate pentru minimizarea oricăror impacturi potențiale. De asemenea, 
ele contribuie la conservarea habitatelor și speciilor prezente în sit.  
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 Parcul Natural La Brenne din Franța este alcătuit din aproape 4000 de iazuri create de om 
încă din Evul Mediu Superior. Acum, acestea joacă un rol cheie în conservarea florei și a 
faunei, în special pentru cuibărirea păsărilor de apă și pentru păsările migratorii. În parc se 
aplică măsuri de acva-mediu pentru „iazurile de pești”, cu obiectivul principal de a dezvolta 
metode de producție piscicolă care să contribuie la îmbunătățirea mediului înconjurător și 
la conservarea naturii. Unele dintre aceste măsuri au ca scop recreerea sau menținerea 
unor condiții favorabile pentru insecte, amfibieni, păsări și pești (crearea de ape deschise 
în spatele stufărișului, crearea de zone cu puțin adânci, stufărișuri sau plantarea de nuferi, 
îndepărtarea sălciilor ce invadează stufărișul etc.) pentru a menține centurile de vegetație, 
a evita fertilizarea, a gestiona speciile străine cum ar fi nutria, bizamul și racii (împușcare, 
capturare, 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 Polonia, unele elemente cheie ale bunelor practici ce încearcă să găsească o 
compatibilitate între activitățile piscicole și obiectivele de conservare ale rețelei Natura 
2000 sunt, de exemplu, menținerea locațiilor importante pentru reproducerea păsărilor 
cum ar fi stufărișurile, insulele și fragmentele de sălcii, construcția de insule plutitoare 
(platforme) pentru chire, folosirea rogozului cosit lăsat în iazuri ca spațiu de reproducere, 
construcția de turnuri pentru observarea păsărilor etc.  

 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. 
(Sychra & Danihelka, 
201044). 

 

 Managementul adecvat al acvaculturii în zonele de coastă s-a dovedit benefic pentru 
conservarea ariilor naturale și a speciilor găzduite de acestea, de exemplu în multe părți 
ale Europei de Sud. În Estuarul Sado (Portugalia) acvacultura se bazează în principal pe 
utilizarea unor vechi saline transformate pentru producție extensivă și/sau semi-intensivă 
în regim de policultură. În acest context, activitățile piscicole extensive și semi-intensive 
sunt autorizate în anumite condiții de utilizare durabilă și cu practici de management 
integrat al cărui scop este acela de a proteja habitatele naturale pentru conservarea naturii 
și biodiversitate.  

 Aceeași metodă de folosire a vechilor saline pentru acvacultură se practică și în Parcul 
Natural Bahía de Cadiz, Spania, unde activitățile de acvacultură sunt incluse în Planul de 

                                                 
44 Sychra, J. și Danihelka, J. 2010. The summer drainage of Nesyt Fishpond in 2007: a successful 
conservation measure or ecological catastrophe?, pp 10-11, In: European Pond Conservation Network, 
Newsletter No. 3, Spring 2010. Disponibil la:  
http://campus.hesge.ch/epcn/pdf_files/newsletters/EPCN_Newsletter_3.pdf 

Figura 6. Rumex maritimus în partea centrală a iazului Nesyt în 
timpul drenării de vară 

 

http://campus.hesge.ch/epcn/pdf_files/newsletters/EPCN_Newsletter_3.pdf


 38 Orientări privind activitățile de acvacultură în contextul rețelei Natura 2000  

management al zonei protejate și sunt considerate compatibile cu conservarea valorilor 
naturale ale sitului în anumite condiții.  

 
Sprijinirea sistemelor ce 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 aport difuz de nutrienți, de pildă în Suedia 
(Lundalv, 2011). Crustaceele și algele de mare se pot cultiva și în combinație cu creșterea 
peștilor în acvacultură multitrofică integrată (IMTA), unde crustaceele și algele se 
recoltează pentru a compensa îmbogățirea nutrienților prin metabolizarea hranei peștilor. 
Această metodă este în curs de desfășurare în Norvegia și în Mediterană. 

 Abandonarea fermelor piscicole tradiționale poate duce la secarea acestora, la invazia 
tufișurilor și a copacilor sau la înlocuirea cu alte forme de utilizare a terenului; toate 
acestea cauzează declinul biodiversității. Prin urmare, se recomandă ca iazurile ce asigură 
habitate importante să fie gestionate și susținute corespunzător astfel încât valorile lor 
naturale și serviciile ecosistemice pe care le furnizează să fie conservare și eventual 
optimizate.  

 

4. IMPORTANȚA PLANIFICĂRII STRATEGICE 
 

 

 

 

 

 

 

 Dezvoltarea și aplicarea amenajării teritoriului, inclusiv amenajarea spațiului maritim laolaltă cu 
managementul integrat al zonelor costiere pot facilita alocarea terenurilor potrivite – cu calitatea 
corespunzătoare a apei – pentru activități de acvacultură. 

 

 Cele mai multe impacturi potențiale ale acvaculturii asupra mediului se pot gestiona și minimiza prin 
amplasarea și managementul corect al fermelor piscicole. Alegerea locației este un factor critic 
pentru a determina presiunile ecologice provocate de o activitate de acvacultură și pentru a asigura 
acceptabilitatea sistemelor de acvacultură în zone sensibile.  

 

 Sunt necesare informații esențiale pentru amenajarea teritoriului pentru a putea identifica conflictele 
dintre diferite interese la nivel strategic. În special informațiile despre toate siturile Natura 2000 din 
zonele unde se plănuiesc activități de acvacultură vor fi esențiale. Se pot realiza hărți ale zonelor 
sensibile care să țină seama de tipul de activități piscicole planificate, de tipul de ecosisteme și 
habitate și de condițiile hidrodinamice din respectivele zone.  

 

 Ar trebui avută în vedere măsurarea operațională a capacității mediului înconjurător de a găzdui 
acvacultura fără impacturi inacceptabile pentru alegerea și managementul locației exploatației 
piscicole. Zonele unde capacitatea limitată de asimilare este evidentă trebuie evitate.  

 
4.1 Amenajarea teritoriului și evaluarea strategică de mediu   
 
Provocările cauzate de utilizarea competitivă tot mai intensă a apelor dulci – și a mării trebuie 
abordate (ex. transport maritim, pescuit, acvacultură, activități recreaționale, producția de 
energie etc.) și nevoile populațiilor locale și obiectivele de protecție și conservare a mediului 
trebuie îndeplinite.  
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Amenajarea teritoriului, inclusiv amenajarea spațiului maritim este un proces public ce permite 
analiza integrată a solicitărilor diferite venite din partea politicilor sectoriale, pe un teritoriu 
geografic amplu, pentru a se putea redacta o strategie de dezvoltare regională mai coerentă 
care să maximizeze soluțiile din care toată lumea are de câștigat și să minimizeze conflictele, 
acolo unde este posibil.  
 
În plus, se oferă astfel un cadru de dezvoltare mai echilibrat deoarece se permite abordarea 
problemelor economice și ecologice într-o etapă foarte timpurie a procesului de planificare. 
Mai mult, diverse sectoare economice, grupuri de interese și publicul în general pot fi astfel 
încurajați să se implice prin consultări publice, asigurând o mai mare transparență a 
procesului decizional.  
 
Amenajarea teritoriului este un instrument deosebit de util pentru a analiza sprijinirea 
dezvoltării economice și sociale, evitând totodată sau reducând, atunci când este posibil, 
eventualele impacturi negative asupra cadrului natural și păstrând integritatea siturilor Natura 
2000. Faptul că acest lucru se întâmplă într-o etapă timpurie a procesului de planificare este 
important, deoarece domeniul de aplicare în care se analizează abordările și scenariile 
alternative este de obicei mult mai mare, la nivelul acesta. Amenajarea strategică a teritoriului 
duce la un cadru de planificare mult mai previzibil și mai stabil pentru toți cei implicați. La 
rândul său, acest lucru ar trebui să ajute la reducerea riscului de dificultăți și întârzieri 
neprevăzute în etapele ulterioare, de exemplu la nivelul proiectelor individuale.  
Unele state membre și-au semnalat intenția de a-și actualiza inventarul de potențiale locații 
pentru acvacultură. Mai mult, numeroase state membre au introdus deja un regim de 
amenajare a teritoriului maritim la nivel național sau sunt pe cale să o facă. În acest context, 
trebuie asigurate condiții de echitate la nivel național între activitățile de acvacultură și 
celelalte sectoare și politici. Amenajarea teritoriului joacă un rol cheie în oferirea de 
recomandări și date de încredere pentru locația activităților economice, oferind investitorilor 
certitudine, evitând conflictele și găsind sinergii între activități și mediul înconjurător. Acesta 
este contextul în care trebuie identificate rolul și funcția acvaculturii.  
 
Comisia Europeană promovează amenajarea spațiului maritim ca pe o cale stabilă și 
transparentă de a îmbunătăți competitivitatea economiei maritime a UE și de a asigura 
planificare transfrontalieră eficientă în probleme de natură transnațională. În 2008, Comisia 
Europeană a publicat o foaie de parcurs pentru amenajarea spațiului maritim45. Această foaie 
de parcurs a fost urmată în 2010 de un raport de progres care, printre altele, a concluzionat că 

sunt necesare eforturi suplimentare în domeniul amenajării spațiului maritim la nivelul UE46. 
 
 

Proiecte test de amenajare a spațiului maritim: MASPNOSE și Plan Bothnia 

Comisia a cofinanțat două proiecte test de amenajare a spațiului maritim în Marea Baltică 
(BOTHNIA) și în nord-estul Atlanticului, inclusiv zona Mării Nordului și a Canalului Mânecii 
(MASPNOSE). Fiecare proiect implică organisme din mai multe state membre și a avut ca scop 
acumularea de experiențe practice în aplicarea amenajării spațiului maritim într-o zonă trans-
frontalieră. Aceste proiecte s-au derulat pe parcursul a 18 luni și s-au încheiat în mai 2012. În anul 
2012 se va lansa o cerere de oferte pentru alte proiecte test în alte bazine maritime europene.  

Mai multe informații despre aceste proiecte test găsiți la:  
 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html 
 

 
Dezvoltarea și aplicarea amenajării spațiului maritim laolaltă cu managementul integrat al 
zonelor costiere (cf. 4.2) poate facilita alocarea terenurilor adecvate – cu calitatea corectă a 

                                                 
45 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html 
46 COM(2010) 771. Maritime spatial planning in the EU - Achievements and future development. 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html
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apei – pentru activitățile de acvacultură. În plus, aceste instrumente de planificare ar putea 
facilita anticiparea riscurilor cauzate, de pildă, de efectele schimbărilor climatice, inundații sau 
eroziunea costieră ce ar putea afecta zonele cu acvacultură. 
 
Comisia pregătește o nouă propunere pentru a dezvolta procese integrate pentru amenajarea 
maritimă și managementul costier care ar ajuta la atingerea obiectivelor de protecție a naturii 
amintite anterior. În contextul planificării strategice, planurile de amenajare a teritoriului sau 
planurile și programele de acvacultură vor trebui supuse unei evaluări strategice de mediu 
conform directivei SEA dacă îndeplinesc condițiile relevante potrivit respectivei directive.  
 
Atunci când respectivele planuri sau programe ar putea afecta semnificativ unul sau mai multe 
situri Natura 2000, va fi necesară și o evaluare corespunzătoare conform articolului 6 alineatul 
(3) din directiva privind habitatele47. Aceste evaluări oferă un mecanism care examinează 
amploarea și gradul potențialelor efecte negative exercitate asupra mediului înconjurător și 
explorează alternative viabile. Pentru detalii suplimentare despre evaluarea corespunzătoare 
a planurilor și programelor, a se vedea capitolul 5.  
 

Cercetarea europeană și amenajarea spațiului maritim 

Prin Al Șaptelea Program Cadru, Uniunea Europeană finanțează mai multe proiecte de 
management al zonelor costiere și de amenajare a spațiului maritim pentru a crește baza de 
date necesară pentru susținerea managementului durabil și a proceselor decizionale asociate.  

Proiectele cele mai relevante sunt: 

 MESMA – Monitorizarea și evaluarea zonelor în care există o gestionare a spațiului 
maritim 

 COEXIST – Integrare în ape costiere: foaie de parcurs pentru integrarea durabilă a 
acvaculturii și pescuitului 

 SECOA – Soluții pentru conflicte de mediu zone costiere 

 COCONET – Rețea de zone marine protejate și evaluarea potențialului energiei eoliene în 
Marea Mediterană și Marea Neagră 

Informații suplimentare găsiți pe site-ul web Cercetare și Inovare: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm    

 
 
4.2 Managementul integrat al zonelor costiere 
 
Managementul integrat al zonelor costiere este un proces dinamic ce promovează 
managementul durabil al zonelor costiere și caută să echilibreze dimensiunile ecologică, 
socială și economică ale dezvoltării durabile în limitele stabilite de caracteristicile naturale ale 
teritoriului și de capacitatea sa de suport. Obiectivul managementului integrat al zonelor 
costiere este acela de a ține seama în mod corespunzător de toate politicile, sectoarele și, pe 
cât posibil, interesele individuale, implicând toți factorii interesați din zonele costiere într-o 
manieră participativă. Aspecte cum ar fi conservarea ecosistemului și dezvoltarea economică 
sunt și ele luate în calcul. Managementul integrat al zonelor costiere poate facilita alegerea 
locației pentru acvacultură și managementul durabil, împreună cu amenajarea spațiului 
maritim.  
 
Urmând recomandarea UE din 200248, statele membre au folosit managementul integrat al 
zonelor costiere pentru a regla desfășurarea în teritoriu a activităților economice și a crea 

                                                 
47 Nevoia acestei evaluări ar trebui să țină seama de potențialul acvaculturii de a afecta negativ 
integritatea siturilor Natura 2000 chiar și dacă nu există suprapunere spațială între situl Natura 2000 și 
locația acvaculturii (de ex. calitatea apei în aval). 
48 Recomandarea 2002/413/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2002 privind 
punerea în aplicare a managementului integrat al zonelor costiere în Europa. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm
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sisteme de amenajare a teritoriului pentru apele costiere ale Europei. Recomandarea 
identifică acvacultura printre sectoarele și zonele ce trebuie abordare în viitoarele strategii 
naționale de management integrat al zonelor costiere. În baza experiențelor acumulate cu 
această recomandare, Comisia Europeană elaborează o nouă inițiativă comună privind 
procesele integrate pentru amenajare maritimă și management costier (a se vedea și 4.1.). 
 

Exemple de management integrat al zonelor costiere în Europa 
 
În Europa se fac numeroase eforturi pentru aplicarea managementului integrat al zonelor costiere 
și s-ar putea trage multe învățăminte din experiențele altora, dacă acestea ar fi mai ușor 
accesibile. Site-ul web OURCOAST încearcă să aducă la lumină aceste experiențe laolaltă cu 
cunoștințele și instrumentele dezvoltate, precum și cu motivele și modul în care au fost puse în 
practică. Baza de date poate fi interogată după: 
- zonă geografică 
- teme (adaptare la risc, folosirea durabilă a resurselor, creștere economică durabilă) 
- abordări cheie (integrare, participare, abordări pe bază de cunoștințe, pe bază ecosistemică, 
socio-economică și tehnică) 

Se pot evidenția următoarele exemple de activități de acvacultură: 
- sisteme coordonate de management al acvaculturii locale pentru corpuri de apă irlandeze 
selectate (CLAMS)  
- managementul integrat al fermei de midii și al acvaculturii în contextul modificării scenariilor de 
bază ca urmare a schimbărilor de regim din Danemarca. 

Sursa: http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=3 

 
4.3 Stabilirea unor locații potrivite pentru proiectele de acvacultură 
 
Este binecunoscut faptul că majoritatea impacturilor produse de acvacultură asupra mediului 
înconjurător se pot gestiona, minimiza sau optimiza prin înțelegerea proceselor implicate și 
prin amplasarea și gestionarea adecvată a exploatațiilor. 
 
Alegerea locației este un factor critic pentru a stabili presiunile ecologice provocate de o 
activitate de acvacultură și a asigura acceptabilitatea sistemelor de acvacultură în locațiile 
sensibile. În această categorie intră poziția locației față de elementul de interes pentru 
conservare, dacă unitatea este concentrată într-o locație sau dispersată în mai multe zone și 
dacă aceasta este expusă elementelor naturale (de ex. vânturi puternice, acțiunea valurilor 
etc.) sau conflictelor cu alți utilizatori ai coastei (ex. navigație, activități de pescuit, utilizatori 
recreaționali) (Huntington ș.a., 2006). 
 
Pentru a elabora un plan sau un proiect de acvacultură durabilă și a minimaliza eventualele 
impacturi negative și chiar a le întări pe cele pozitive, cei care elaborează planurile pentru 
acvacultură trebuie să cunoască foarte bine mediul înconjurător. Planificarea activităților de 
acvacultură și alegerea locației trebuie să se bazeze pe cele mai bune cunoștințe juridice, 
ecologice, tehnice și socio-economice pentru a optimiza viabilitatea procesului. 
 
La alegerea și managementul locației fermei de acvacultură trebuie avute în vedere 
măsurătorile operaționale ce evaluează capacitatea mediului înconjurător de a găzdui 
acvacultura fără un impact inacceptabil. Atunci când se stabilesc locațiile cele mai potrivite 
trebuie evitate zonele cu capacitate de suport sau asimilare limitată evidentă (IUCN 2009, 
Parlamentul Scoției, 200249). 
 

Sisteme de colectare a larvelor de midii în siturile Natura 2000 din Țările de Jos 

                                                 
49 Secțiunea relevantă din raportul Parlamentului Scoțian  se poate accesa la 
http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/x-transport/reports-02/trr02-05-vol01-02.htm#2 
(începând deasupra alineatului 19). 

http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=3
http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/x-transport/reports-02/trr02-05-vol01-02.htm#2
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În 2009, în Țările de Jos s-a elaborat o politică pentru sistemele de colectare a larvelor de midii. 
Sectorul culturilor de midii, guvernul și organizațiile de protecție a naturii au convenit să elimine 
treptat metodele tradiționale și să le înlocuiască cu sisteme alternative de colectare. Guvernul a 
inițiat un proces cu planificare deschisă împreună cu toate părțile implicate (sectorul pisciculturii și 
al pescuitului recreațional, organizațiile de protecția naturii, autoritățile provinciale) pentru a elabora 
o politică pentru perioada 2010-2013. Aceasta presupunea alegerea locațiilor potrivite pentru 
sistemele de colectare a larvelor de midii. Circa 890 hectare din siturile Natura 2000 Waddenzee, 
Oosterschelde și Voordelta au fost desemnate ca potențiale locații. Pe lângă natură, în procesul de 
selecție au cântărit și alte interese ținând de recreere, siguranță și arheologie.  

Guvernul a realizat o evaluare corespunzătoare a potențialelor locații. Evaluarea s-a bazat pe cele 
mai rele scenarii. Au fost studiate efectele ecologice ale sistemelor de colectare a larvelor de midii 
de pe fundul mării, păsările și focile. 

Sursa:  
Beleid mosselzaadinvanginstallaties 2010 t/m 2013. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html  
Rapport C089/09: Passende Beoordeling voor mosselzaadinvang (MZI) in Nederlandse kustwateren 

http://english.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=43669  

 
 
4.4 Informații cheie pentru amenajarea teritoriului – identificarea conflictelor la nivel 
strategic 
 
Cheia unei bune amenajări a teritoriului o reprezintă cunoștințele geografice solide. Mare parte 
din planificare se face cu ajutorul hărților care fac posibilă suprapunerea diferitelor interese, 
activități, resurse etc. pe hărțile de bază ce prezintă geografia naturală a zonei și modul în 
care e utilizat terenul în prezent. Pe baza acestor suprapuneri se pot lua decizii cu privire la 
marcarea anumitor zone pentru anumite tipuri de dezvoltare. 
 
Un prim pas în identificarea posibilelor conflicte cu rețeaua Natura 2000 ar necesita 
suprapunerea hărților ce prezintă locația și limitele siturilor Natura 2000 dintr-o anumită 
regiune geografică cu potențialele locații identificate pentru acvacultură. Astfel, ar trebui să fie 
posibilă identificarea rapidă a zonelor cu risc mai mare de conflicte. Harta Natura 2000 este 
disponibilă online și se poate folosi pentru a vizualiza în detaliu specificitatea locațiilor (a se 
vedea caseta). 
 

Harta Natura 2000 – acces online imediat la hărțile Natura 2000  

Cu ajutorul Agenției Europene de Mediu (AEM), Comisia Europeană a dezvoltat un nou instrument 
online denumit ‚Harta Natura 2000’ ce permite utilizatorului să localizeze și să exploreze siturile 
Natura 2000 oriunde pe teritoriul UE prin simpla apăsare a unui buton. 

A se vedea: http://natura2000.eea.europa.eu/) 

Sunt disponibile mai multe opțiuni de căutare: 

 Căutați într-o anumită zonă pentru a vedea ce situri Natura 2000 sunt prezente, dacă e cazul – 
de exemplu de-a lungul unei coaste. Introducând locația: ex. cel mai apropiat sat, harta va face 
zoom automat pe zona respectivă, evidențiind toate siturile Natura 2000 prezente acolo. 

 Localizați un anumit sit Natura 2000 pentru care cunoașteți deja numele sau codul 

 Căutați o anumită specie sau un anumit tip de habitat protejat de directiva privind habitatele și 
vedeți ce situri au fost desemnate pentru acea specie sau habitat 

 Căutați pe suporturi diferite: harta străzilor, harta satelitară, harta Corine Land Cover sau harta 
biogeografică. 

Pentru fiecare sit Natura 2000 identificat pe hartă este disponibilă o fișă standard de date care 
identifică speciile și tipurile de habitat pentru care a fost desemnat, dimensiunile populației și 
stadiul de conservare estimate și importanța respectivului sit pentru specie. Aceste formulare 
standard de date sunt formularele depuse oficial la comisie ca parte din procesul de desemnare și 
trebuie confirmate cu anexele la directive.  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html
http://english.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=43669
http://natura2000.eea.europa.eu/
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Exemplu de hartă din Harta Natura 2000 pentru coasta atlantică a Franței. Cu roșu situl SPA 
desemnat conform directivei privind păsările, cu albastrul situl SCI desemnat conform directivei 
privind habitatele (uneori acestea se suprapun). 

 

 
 
Cercetarea detaliată a potențialelor zone de conflict ar trebui să țină seama și de sensibilitatea 
ecosistemelor și habitatelor prezente în respectivele situri Natura 2000 unde (sau în 
apropierea cărora) se planifică activități de acvacultură, dar și de condițiile hidrodinamice din 
zona vizată, deoarece acestea au o influență semnificativă asupra transportului de sedimente 
și deșeuri.  
 
Se pot realiza hărți ale zonelor sensibile care să țină seama de tipul de activități de 
acvacultură planificate și de presiunile pe care se estimează că le vor exercita acestea, 
precum și de tipul de ecosisteme și habitate și de condițiile hidrodinamice din respectivele 
zone.  
 
Noua inițiativă a Comisiei privind amenajarea spațiului maritim și managementul zonelor 
costiere (cf. 4.1.) are, printre altele, scopul de a contribui la integrarea acestor nevoi diferite de 
informații ce duc la pregătirea unor astfel de hărți multi-utilizator. În acest sens, experiențele 
câștigate cu siturile Natura 2000 se vor dovedi utile. 
 
 
4.5 Exemple de planificare a acvaculturii și activități de acvacultură în siturile Natura 
2000 
 
Unele administrații sprijină buna planificare a activităților de acvacultură, mai ales în zone 
unde genul acesta de activitate are o importanță tradițională pentru economia locală. Un 
exemplu relevant vine din Scoția unde acvacultura este ghidată de guvernul Scoției, iar 
planificarea proiectelor individuale este reglementată de autoritățile locale.  
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Scoția: planificare pentru acvacultură 

Obiectivul guvernului Scoției este acela de a promova o politică de susținere a creșterii economice 
durabile a acvaculturii. Nevoia unor standarde ridicate de protecție a mediului este recunoscută la 
fiecare nivel al planificării, funcționării și reglementării fermei piscicole. 

În Scoția, amenajarea teritoriului pentru acvacultură a început la sfârșitul anilor ’80, când s-au 
redactat primele Planuri cadru pentru piscicultură ce doreau să umple vidul recomandărilor de 
planificare la nivel local. De atunci, această abordare a fost adoptată de alte autorități locale și 
rafinată în timp. În prezent, autoritatea locală este autoritatea competentă în ceea ce privește 
dezvoltarea fermelor piscicole. Toate fermele piscicole noi sau transformate (de peste 0,1 ha) sunt 
supuse unei evaluări a impactului asupra mediului.  
 
De asemenea, autoritatea locală trebuie să țină seama de efectele directe și cumulative ale 
proiectului propus asupra mediului înconjurător. Aici ar putea intra capacitatea de suport 
(identificată pe baza modelării predictive pentru a estima îmbogățirea cu nutrienți și impactul 
bentonic în zonele marine), impactul vizual și efectele asupra peisajului (recomandările 
peisagistice sunt emise de Scottish Natural Heritage), efectele asupra mediului marin istoric și 
asupra fundului lacului sau al mării, precum și riscul de boli la pești.  
 
Orice nou proiect (sau modificare, în funcție de ce presupune respectiva modificare) trebuie să 
obțină și autorizația Agenției scoțiene de protecția mediului sau a Marine Scotland pentru 
deversările exploatațiilor piscicole sau ale navelor de pescuit. În plus, factorii interesați din sectorul 
piscicol au elaborat un Ghid benevol de bune practici ce abordează o serie de chestiuni ce țin de 
controlul planificării, inclusiv: designul cuștilor și al echipamentelor, bio-securitatea, managementul 
și practicile operaționale. 
 
În cazurile în care un proiect ar putea avea un efect semnificativ asupra unei arii speciale de 
conservare, se efectuează o evaluare corespunzătoare pentru a trata impactul potențial asupra 
capacității de conservare înainte ca autoritatea competentă să ia orice decizie de planificare. Loch 
Sunart este un exemplu de plan cadru de acvacultură ce integrează o arie specială de conservare 
marină50. 
 
Recent au existat și alte tentative de a elabora planuri mai integrate ce acoperă acvacultura și alte 
activități extinse și asupra mediului marin. Planuri detaliate cum sunt cele pentru Sound of Mull și 
Loch Fyne au încercat să sublinieze zonele unde s-ar putea extinde proiectele de acvacultură pe 
baza cartării constrângerilor existente. Acest lucru s-a dovedit mai dificil în cazul planurilor ce 
acoperă zone mai mari (cum ar fi cel pentru Shetland).  
 
Câteva exemple de asemenea planuri mai integrate: 

 Planul pilot de amenajare maritimă Sound of Mull: General policies on aquaculture, Locational 
policies for aquaculture  

 Loch Fyne ICZM plan  

 Shetland marine planning pilot  
 
Planul maritim național va guverna planificarea mai detaliată la nivel regional și va aduce un plus 
de claritate procesului decizional pentru mediul marim. În plus, planurile de dezvoltare ale 
autorității locale vor oferi recomandări cu privire la zonele potrivite pentru dezvoltarea acvaculturii 
și cele unde asemenea proiecte s-ar putea confrunta cu constrângeri. 

 
Planul de selecție a locațiilor pentru acvacultură din sud-vestul Finlandei și Stakunta este un 
exemplu de planificare regională. Planul de selecție a fost elaborat în cadrul unui grup amplu 
de experți regionali cu delegați din industria acvaculturii, din administrația pentru mediul 
înconjurător și pescuit, din organizații de amenajare regională și din cercetare.  
 

                                                 
50 Informații suplimentare disponibile la: http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-
4B70-8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf 

http://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/planning-and-environment/Sound%20of%20Mull%20Final%20Plan%20-%20Part%201%20(updated%20June%202011).pdf
http://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/planning-and-environment/Sound%20of%20Mull%20Marine%20Spatial%20Plan%20Part%202.pdf
http://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/planning-and-environment/Sound%20of%20Mull%20Marine%20Spatial%20Plan%20Part%202.pdf
http://www.argyll-bute.gov.uk/planning-and-environment/loch-fyne-integrated-coastal-zone-management-plan
http://www.nafc.ac.uk/WebData/Files/Part%20One%20Policy%20Framework.pdf
http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf
http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf
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Plan de selecție a locației pentru un proiect finlandez de acvacultură  
 

Scopul planului național de selecție a locațiilor pentru acvacultură este acela de a direcționa 
noile ferme piscicole spre zonele cu apă potrivite din punctul de vedere al mediului, al 
piscicultorilor și al altor utilizatori ai coastelor marine. Grupul de lucru pentru sud-vestul 
Finlandei și Satakunta au folosit instrumentul GIS de amenajare a teritoriului pentru a 
identifica zonele cu apă potrivite pentru acvacultură. Pe coastă, zonele nepotrivite au fost 
excluse utilizând elemente tampon cum ar fi adâncimea mării, cabanele de vară, căile 
navigabile, zonele de protecția naturii etc.  

  
 
În planul preliminar de selecție a locației, exploatațiile piscicole nu erau direcționate în parcurile 
naționale. Mai mult, grupul de lucru a sugerat ca noile ferme piscicole să nu se instaleze în situri 
Natura 2000 cu recifuri subacvatice (situri SCI/directiva privind habitatele) fără o investigație 
completă, dacă adâncimea este mai mică de 20 metri. În plus, pentru perioada de cuibărire s-a 
trasat o zonă de siguranță lată de 500 m în jurul insulelor cu păsări din siturile Natura 2000 (situri 
SPA / directiva privind păsările).  
 
Date fiind aceste zone ample de siguranță, este puțin probabil ca fermele piscicole să aibă un efect 
semnificativ asupra valorilor naturale protejate în siturile Natura 2000. Însă nevoia efectuării unei 
evaluări corespunzătoare se analizează în legătură cu solicitarea autorizației de producție. 
Piscicultorii pot solicita autorizații de producție în zonele cu apă ce nu sunt identificate în planul de 
selecție pentru acvacultură. Dacă această locație este în interiorul unui sit NATURA 2000, sunt 
necesare evaluări exhaustive pentru sprijinirea solicitării.  
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5.  PROCEDURA PAS CU PAS PENTRU PLANURILE 

ȘI PROIECTELE DE ACVACULTURĂ CE 

AFECTEAZĂ UN SIT NATURA 2000  
 

 

 

 

 

 

 Directiva privind habitatele (articolul 6) stabilește o serie de măsuri de siguranță ce trebuie aplicate 
planurilor și proiectelor care ar putea avea un efect semnificativ asupra unui sit Natura 2000. Primul 
pas este să se stabilească dacă un plan sau un proiect ar putea avea un efect semnificativ asupra 
unui sit Natura 2000. În acest caz, el ar trebui supus unei evaluări corespunzătoare. 

 

 Scopul evaluării corespunzătoare este acela de a evalua implicațiile planului sau proiectului cu 
privire la obiectivele de conservare ale sitului, separat sau în combinație cu alte planuri sau 
proiecte. Concluziile ar trebui să permită autorităților competente să decidă dacă planul sau 
proiectul va avea sau nu un efect advers asupra integrității sitului vizat.  

 

 Evaluarea corespunzătoare trebuie să țină seama de toate posibilele presiuni și impacturi asupra 
intereselor de conservare ale sitului. Evaluarea corespunzătoare trebuie să se axeze pe speciile și 
habitatele care au justificat desemnarea sitului Natura 2000 și pe toate elementele esențiale pentru 
funcționarea și structura respectivului sit. 

 

 Evaluarea corespunzătoare se face de la caz la caz, cu un grad de expertiză disponibil în fiecare 
etapă a evaluării. Analiza efectelor trebuie să se bazeze pe cele mai bune cunoștințe științifice 
disponibile, pe o analiză experimentată și pe anchete la fața locului, după necesități. 

 

 Rezultatul evaluării corespunzătoare are caracter juridic obligatoriu. Dacă nu se poate stabili că nu 
vor exista efecte adverse asupra integrității siturilor Natura 2000 chiar și după introducerea 
măsurilor de atenuare sau a condițiilor din permisul de dezvoltare, atunci planul sau proiectul nu se 
pot aproba decât dacă se invocă procedura de derogare menționată de articolul 6, alineatul (4). 

 
 
5.1 Articolul 6 al directivei privind habitatele  
 

Articolul 6 al Directivei privind habitatele identifică dispozițiile ce reglementează conservarea și 
managementul siturilor Natura 2000 și stabilește relația dintre conservare și utilizarea 
terenului. Alineatul (1) solicită impunerea măsurilor de conservare necesare și se axează pe 
intervenții pozitive și proactive. Alineatul (2) solicită evitarea, în siturile Natura 2000, a 
deteriorării habitatelor și a perturbărilor semnificative ale speciilor. 
 
Alineatele (3) și (4), pe de altă parte, stabilesc o serie de măsuri de siguranță procedurale și 
materiale care trebuie aplicate planurilor și proiectelor ce ar putea avea un efect semnificativ 
asupra unui sit Natura 2000. Această procedură este concepută pentru: 

 A evalua integral impactul planurilor și proiectelor ce ar putea avea un efect negativ 
semnificativ asupra unui sit Natura 2000 cu ajutorul unei evaluări corespunzătoare; 

 A analiza, prin evaluarea corespunzătoare, dacă impactul va avea un efect advers 
asupra integrității sitului și, dacă este cazul, pentru a stabili dacă planul sau proiectul 
încă mai pot fi aprobate câtă vreme s-au introdus anumite măsuri de atenuare sau 
condiții de planificare care îndepărtează sau minimizează efectele adverse asupra sitului 
până la un nivel nesemnificativ; 
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 A furniza un mecanism de aprobare, în circumstanțe excepționale, a planurilor sau 
proiectelor care au un efect advers asupra unui sit Natura 2000 chiar și după 
introducerea măsurilor de atenuare, dacă aceste planuri sau proiecte sunt considerate 
necesare din motive cruciale de interes public major, dar nu există soluții alternative 
adecvate (cf. art. 6 alin. (4)). 

 

ARTICOLUL 6 alineatele (3) și (4) din DIRECTIVA PRIVIND HABITATELE  
 

 6(3). Orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru 
gestionarea sitului, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, per se sau în combinație cu 
alte planuri sau proiecte, trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale asupra 
sitului, în funcție de obiectivele de conservare ale acestuia din urmă. În funcție de concluziile 
evaluării respective și în conformitate cu dispozițiile alineatului (4), autoritățile naționale competente 
aprobă planul sau proiectul doar după ce au constatat că nu are efecte negative asupra integrității 
sitului respectiv și, după caz, după ce au consultat opinia publică. 

 

 6(4). Dacă, în ciuda unui rezultat negativ al evaluării efectelor asupra sitului și în lipsa unei soluții 
alternative, planul sau proiectul trebuie realizat, cu toate acestea, din motive cruciale de interes 
public major, inclusiv din rațiuni de ordin social sau economic, statul membru ia toate măsurile 
compensatorii necesare pentru a proteja coerența globală a sistemului Natura 2000. Statul membru 
informează Comisia cu privire la măsurile compensatorii adoptate. În cazul în care situl respectiv 
adăpostește un tip de habitat natural prioritar și/sau o specie prioritară, singurele considerente care 
pot fi invocate sunt cele legate de sănătatea sau siguranța publică, de anumite consecințe benefice 
de importanță majoră pentru mediu sau, ca urmare a avizului Comisiei, de alte motive cruciale de 
interes public major.  

 
5.2 Când este aplicabilă procedura articolului 6?  
 
Procedura de evaluare și autorizare conform alineatelor (3) și (4) din articolul 6 se aplică 
oricărei activități (sau modificări a unei activități existente) care: 
a) Nu este legată direct de sau necesară pentru managementul unui sit Natura 2000; 
b) Ar putea avea un efect semnificativ asupra acestuia fie per se, fie în combinație cu alte 

planuri sau proiecte, date fiind obiectivele de conservare ale sitului. 
 
Acoperă:  

 Planurile sau proiectele ce afectează siturile clasificate conform directivei privind păsările 
și siturile desemnate sau propuse spre desemnare conform directivei privind habitatele 
(ambele fac parte din rețeaua Natura 2000.)51 

 Planurile ce servesc drept cadru pentru acorduri de dezvoltare și proiectele individuale. 
Astfel impacturile potențiale asupra siturilor Natura 2000 se vor lua în considerare atât la 
nivelul planificării strategice, cât și la nivelul fiecărui proiect per se52. 

 Planurile sau proiectele din interiorul și din exteriorul sitului Natura 2000, dacă ar putea 
avea un efect semnificativ asupra sitului Natura 2000 (de ex. un proiect amplasat în 
amonte de un sit Natura 2000 ar putea avea un efect semnificativ asupra speciilor și 
habitatelor din aval aflate în respectivul sit Natura 2000 și invers)53. 

  

                                                 
51 Pentru SPA-uri potențiale (IBA), articolul 6 alineatele (3)-(4) nu se aplică, dar se aplică articolul 4 
alineatul (4) al directivei privind păsările. Ariile ce nu au fost clasificate drept SPA-uri, dar ar fi trebuit, 
continuă să intre sub incidența regimului reglementat de prima teză a articolului 4 alineatul (4) din 
directiva privind păsările [Basses Corbières, C-374/98]. Pentru pSCI-uri potențiale: statele membre 
trebuie să ia măsurile de protecție corespunzătoare din perspectiva obiectivului de conservare al 
directivei, în scopul de a păstra interesul ecologic relevant pe care îl au respectivele situri la nivel 
național [Dragaggi, C-117/03; Bund Naturschutz, C-244/05].   
52 Cauza C-6/04: 20 octombrie 2005. 
53 Cauza C-98/03 alineatul 32: "… În definiția pe care o dă măsurii de a se spune unei evaluări a 
implicațiilor, directiva nu face distincția între măsurile adoptate înăuntrul sau în afara unui sit protejat." 
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 Activitățile de acvacultură autorizate înainte de desemnarea sitului Natura 2000 trebuie să 
se supună unei evaluări a implicațiilor pe care le au asupra respectivului sit în măsura în 
care ele constituie un proiect și ar putea avea un efect semnificativ asupra acestuia, în 
cazul în care ele continuă și după desemnarea sitului54. Acest lucru se aplică și proiectelor  
din acvacultură când se introduc noi aspecte sau se schimbă managementul (de ex. prin 
intensificare). 

 
 
5.3 Procedura pas cu pas 
 
Procedura descrisă în articolul 6 alineatele (3) și (4) trebuie efectuată în etape. Fiecare etapă 
hotărăște dacă este necesară și următoarea etapă a procesului. De exemplu, dacă după 
primul pas se concluzionează că nu vor exista efecte semnificative asupra sitului Natura 2000, 
atunci planul sau proiectul se pot aproba fără nevoia unei alte evaluări. 
 
Următoarea diagramă (figura 7) demonstrează cum se aplică etapele și cum se iau deciziile 
privind autorizarea sau respingerea unui plan sau a unui proiect. Secțiunile ulterioare ale 
acestui capitol analizează fiecare dintre etapele ce trebuie urmate ca parte din procesul 
descris la articolul 6 alineatul (3).  
 
Din cele explicate mai sus este clar că acest proces decizional se bazează pe principiul 
precauției. Accentul trebuie pus pe a demonstra în mod obiectiv, cu dovezi solide, că nu vor 
exista efecte adverse asupra integrității siturilor Natura 200055. De aceea, lipsa de date sau 
informații științifice privind riscul potențial sau gravitatea impacturilor nu poate fi motiv pentru 
continuarea planului sau a proiectului.  
 
 
 

ETAPA I. ETAPA DE ÎNCADRARE 
 
5.4 Când este necesară evaluarea corespunzătoare (EC)? 
 
Primul pas este conceput pentru a stabili dacă este sau nu necesară o evaluare 
corespunzătoare. Dacă nu se poate stabili cu certitudine că planul sau proiectul nu va avea un 
efect semnificativ, per se sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, atunci planul sau 
proiectul poate fi aprobat fără altă evaluare. 
 
 
5.4.1  Colectarea de informații despre plan sau proiect și situl(siturile) Natura 2000 
 
Etapa de încadrare este efectuată, de obicei, de autoritatea responsabilă cu adoptarea 
planurilor sau aprobarea cererilor de dezvoltare și/sau de autoritățile de protecția naturii. În 
majoritatea cazurilor vor solicita asistența dezvoltatorilor, a autorităților de mediu sau a 
experților contractați, bazându-și evaluarea pe informațiile primite de la aceștia. Colaborarea 
autorităților de conservare a naturii este esențială, fiindcă ele pot oferi informațiile relevate 
privind siturile Natura 2000 care ar trebui luate în considerare în această etapă.  

                                                 
54 A se vedea sentința în cauza C-226/08 (Papenburg). „Lucrările de întreținere în curs de desfășurare 
ce s-au autorizat conform dreptului național înainte de expirarea limitei de timp pentru transpunerea 
directivei privind habitatele trebuie supuse unei evaluări a implicațiilor lor asupra respectivului sit, în 
măsura în care ele reprezintă un proiect și ar putea avea un efect semnificativ asupra sitului vizat, dacă 
se continuă după includerea sitului în lista de SCI-uri conform celui de-al treilea punct al articolului 4 
alineatul (2) din respectiva directivă.” 
55 A se vedea decizia CEJ Waddensea C-127/02  
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Figura 7: Diagrama procedurii din articolul 6 alineatele (3)-(4) 
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Pentru a realiza etapa de încadrare, trebuie colectate informații suficiente atât în ceea ce 
privește planul sau proiectul de acvacultură, cât și în ceea ce privește situl(rile) Natura 2000 
ce ar putea fi afectate. În cazul planului sau proiectului, aceste informații ar trebui să includă 
date despre locația exploatației și a infrastructurilor asociate cu situl(urile) Natura 2000, 
precum și detalii despre calendarul și durata tuturor activităților planificate în fiecare etapă a 
ciclului proiectului, respectiv construcție, operare, întreținere etc.  
 
De asemenea, trebuie colectate informații despre speciile și tipurile de habitat pentru care au 
fost desemnate siturile și obiectivele generale de conservare ale sitului (a se vedea detalii 
suplimentare la 5.5.). O parte din aceste informații se pot găsi în Formularele standard Natura 
2000 sau în desemnarea sitului sau planurile de management, acolo unde ele există.  
 

Formularul standard Natura 2000  

Formularul standard disponibil pentru fiecare sit Natura 2000 conține informații despre speciile și tipurile 
de habitate protejate ale UE pentru care a fost desemnat (deseori denumite „caracteristici țintă”) și oferă 
o evaluare amplă a stării fiecărei specii sau tip de habitat din respectivul sit (cu note de la A la D). 
Conține informații despre suprafață, reprezentativitate și starea de conservare a habitatelor prezente în 
sit, precum și evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea tipurilor de habitate naturale vizate. 
Pentru speciile prezente în sit, se oferă informații despre populații, stadiu (rezidente, reproducere, 
iernare, migrație) și despre valoarea sitului pentru specia respectivă.  
 
Măsuri de conservare și planuri de management  

Pentru ariile speciale de conservare, statele membre vor stabili măsurile de conservare necesare ce 
implică, dacă este nevoie, planuri de management corespunzătoare concepute special pentru situri sau 
integrate în alte planuri de dezvoltare și măsuri legislative, administrative sau contractuale 
corespunzătoare ce corespund cerințelor ecologice ale tipurilor de habitate naturale din Anexa I și 
speciilor din Anexa II prezente în sit.  

Atunci când ele există, planurile de management ale siturilor Natura 2000 pot oferi informații despre 
obiectivele de conservare ale sitului, despre locație și despre starea speciilor și habitatelor prezente în 
sit, despre amenințări și despre măsurile de conservare necesare pentru îmbunătățirea stării de 
conservare, care pot fi utile în etapa de încadrare și pentru evaluarea corespunzătoare.  

 
Nu trebuie omis faptul că încadrarea inițială realizată aici nu este aceeași cu o evaluare 
corespunzătoare completă – necesită doar suficiente informații pentru a se putea decide dacă 
ar putea exista sau nu un efect semnificativ.  
 
Se recomandă insistent ca informațiile despre situl Natura 2000 să se colecteze înainte de 
conceperea unui plan sau proiect (adică înainte de etapa de încadrare) pentru a se putea 
identifica posibilele vulnerabilități ce țin de natură și de viața sălbatică și a se putea ține seama 
de ele în momentul elaborării propunerii de dezvoltare. Acestea ar putea influența, de pildă, 
alegerea locației exploatației și designul acesteia, pentru a se putea aplica doar în siturile cele 
mai potrivite.  
 
De asemenea, înainte de etapa de încadrare este foarte util ca dezvoltatorii să organizeze 
discuții inițiale cu autoritatea de planificare și cu autoritățile de conservarea naturii pentru a 
afla mai multe despre potențialele constrângeri ecologice cu care s-ar putea confrunta 
proiectul si despre cum ar putea fi acestea evitate. Acest lucru ar contribui și la identificarea 
eventualelor probleme cărora să le acorde atenție sau a eventualelor lipsuri de cunoștințe 
științifice ce ar putea necesita cercetare suplimentară înainte de aprobarea planului sau a 
proiectului.  
 
Experiența ne-a arătat că o bună cercetare și consultare chiar de la început, înainte de 
începerea elaborării propunerii de dezvoltare ajută la evitarea pierderii inutile a timpului și 
banilor pentru locații ce ulterior se dovedesc inadecvate.  
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Activități cheie în etapa de încadrare: 
 

 Identificarea întinderii geografice a planului sau proiectului și a principalelor sale 
caracteristici 

 Identificarea tuturor siturilor Natura 2000 ce ar putea fi afectate de plan sau proiect 

 Identificarea aspectelor calificatoare ale siturilor Natura 2000 vizate (adică habitatele și 
speciile pentru care au fost desemnate siturile) și a obiectivelor de conservare ale siturilor 

 Identificarea speciilor și habitatelor ce ar putea fi afectate de activitățile planificate 

 Analiza altor planuri sau proiecte ce ar putea, în combinație cu activitățile planificate, 
afecta semnificativ siturile Natura 2000 

 Analiza tuturor posibilelor interacțiuni dintre activitățile planului sau proiectului per se sau 
în combinație cu alte planuri sau proiecte și a aspectelor calificatoare, a funcțiilor ecologice 
și a proceselor ce le susțin 

 Stabilirea probabilității producerii sau neproducerii unui impact semnificativ, justificarea 
concluziei și înregistrarea deciziei finale privind etapa de încadrare. 

 
 
5.4.2 Stabilirea probabilității producerii sau neproducerii „unui efect semnificativ” 
 
Evaluarea corespunzătoare este necesară doar pentru acele planuri sau proiecte care ‚…ar 
putea avea un efect semnificativ…’. Prin urmare, primul pas este identificarea speciilor și a 
habitatelor pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 (aspectele calificatoare) ce ar putea 
fi afectate semnificativ de activitățile planificate. 
 
Accentul se pune pe „probabilitatea” efectelor semnificative – nu certitudinea. Acest lucru 
arată natura preventivă a acestui test inițial. Trebuie determinate elementele de biodiversitate 
ce ar putea fi afectate (habitate, specii, procese ecologice), ținând seama de sensibilitatea lor 
în relația cu activitățile planificate. Atunci când evaluarea preliminară arată că ar putea exista 
motive de îngrijorare sau în cazul în care există îndoieli cu privire la gravitatea efectelor, 
trebuie realizată o evaluare corespunzătoare pentru a oferi asigurarea că aceste potențiale 
efecte se pot studia integral. Lipsa de informații sau de date nu poate fi invocată ca motiv 
pentru neefectuarea evaluării corespunzătoare56. 
 
Gravitatea efectelor este legată de obiectivele de conservare ale sitului și va depinde de 
nivelul impactului și de sensibilitatea sau vulnerabilitatea habitatelor și a speciilor la 
potențialele presiuni și impacturi ale activităților de acvacultură. Măsura în care o anumită 
zonă este afectată de o anumită presiune variază în funcție de speciile și habitatele prezente 
în zonă și de presiunea în cauză. Trebuie luate în considerare și efectele asupra altor specii și 
habitate care ar putea fi importante (de ex. ca sursă de hrană, pentru reproducere sau refugiu 
etc.) pentru speciile și habitatele pentru care a fost desemnat situl, care pot fi incluse în 
obiectivele de conservare din acel motiv. Atunci când se evaluează efectele potențiale ale 
unui plan sau proiect, trebuie stabilită semnificația acestora din perspectiva caracteristicilor și 
a condițiilor de mediu specifice ale sitului vizat de respectivul plan sau proiect, printre altele57. 
 
Analiza vulnerabilității habitatelor marine a reprezentat punctul de interes al unor proiecte și 
studii recente relevante pentru acest document de orientare. Marine Life Information Network 
(MarLIN), o inițiativă a Marine Biological Association din Regatul Unit, a efectuat o evaluare a 
vulnerabilității habitatelor din jurul coastelor Britaniei și Irlandei la impacturi diferite58. 
 

                                                 
56 Decizia CEJ C-127/02 Waddensea, alineatul 43 și urm.:  
57 Cauza C-127/02, alin.46-48 
58 MarLIN 2005. Marine life protection. Marine Life Information Network: Biology and Sensitivity Key 
Information Sub-programme [on-line]. Plymouth: Marine Biological Association, Regatul Unit. Disponibil 
la: http://www.marlin.ac.uk 

http://www.marlin.ac.uk/
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Un studiu efectuat recent în Irlanda a realizat o evaluare a potențialelor impacturi ale 
presiunilor asociate cu activitățile umane asupra habitatelor de pe fundul mării (Crowe ș.a. 
2011)59. Studiul a presupus o revizuire sistematică a literaturii și consultări cu experții 
corespunzători și a analizat rezistența habitatelor de pe fundul mării la potențialul impact al 
diverselor presiuni din perspectiva întinderii și a calității acestora, dar și timpul probabil 
necesar pentru refacere (reziliență). 
 
În ceea ce privește vulnerabilitatea potențială a speciilor și habitatelor la impactul acvaculturii, 
unele țări (de ex. Franța și Regatul Unit) au publicat orientări pentru a ajuta la identificarea 
potențialelor efecte negative ce derivă din activitățile piscicole asupra unor habitate și specii 
din directivele privind habitatele și păsările. Alte inițiative naționale oferă instrumente și 
informații utile pentru a susține speciile marine și conservarea habitatelor, managementul 
durabil, protecția și planificarea. Sursele relevante de informații sunt incluse în Anexa 2.  
 

 
5.4.3 Evaluarea riscului privind efectele potențiale produse prin cumulare cu alte 
planuri sau proiecte 
 
Procesul de încadrare se aplică planurilor sau proiectelor fie per se, fie în combinație cu alte 
planuri sau proiecte. Este posibil ca un proiect de acvacultură singur să nu aibă un efect 
semnificativ dar, combinat cu alte planuri sau proiecte (alte exploatații piscicole sau alte 
unități) din zonă, efectele lor cumulative s-ar putea dovedi a fi semnificative. În etapa de 
încadrare este nevoie să identificați alte planuri sau proiecte ce și-ar putea combina efectele 
în sit cu proiectul supus evaluării. 
 
Spațiul geografic în care trebuie analizate aceste efecte cumulative depinde de circumstanțele 
exacte și de amploarea planului sau o proiectului studiat, dar el ar trebui să acopere un spațiu 
suficient de mare pentru a capta orice efecte cumulative. Autoritățile relevante pentru 
conservarea naturii vor putea ajuta cu identificarea posibilelor planuri sau proiecte ce trebuie 
analizate ca parte din testarea efectelor combinate. 
 

 
5.4.4  Înregistrarea deciziei de încadrare  
 
Deoarece încadrarea este o cerință legală, trebuie înregistrate motivele deciziei finale de a 
efectua o evaluare corespunzătoare sau nu, oferindu-se suficiente informații pentru a justifica 
concluzia. 
 
Dacă în urma încadrării se concluzionează că nu s-ar putea produce efecte semnificative 
asupra siturilor Natura 2000, nu este necesară nicio continuare. În cazul în care se 
concluzionează că activitățile planificate ar putea avea efecte semnificative asupra sitului, 
etapa de încadrare poate fi utilă și pentru a identifica aspectele ce trebuie analizate în detaliu 
în evaluarea corespunzătoare.  
 
 

                                                 
59 A framework for managing sea bed habitats in near shore Special Areas of Conservation. 
Tasman P. Crowe, Jayne E. Fitch, Chris L. J. Frid & Paul J. Somerfield. Raport pentru Departamentul 
Mediului, Patrimoniului și Autorităților locale, Irlanda. April 2011 
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EXEMPLU DE TESTARE A EFECTULUI POTENȚIAL SEMNIFICATIV (‚TESTUL GRAVITĂȚII’) 
 

Cultură de larve de midii în Wash și North Norfolk Coast European Marine Site (SAC), Anglia 
Evaluarea impacturilor activităților de cultivare a midiilor au avut în vedere aspecte ce țineau de creșterea și recoltarea midiilor, dar nu și de colectarea larvelor – supuse unei alte proceduri de 
aprobare.  Autoritatea de aprobare a pregătit testul impactului semnificativ probabil și l-a transmis autorității pentru conservarea naturii (Natural England). Testul a concluzionat că închirierea 
de loturi pentru cultivarea crustaceelor nu era necesară pentru managementul conservării și că aceste loturi ar putea avea un efect semnificativ asupra sitului. Aspectele specifice au fost: 
modificarea nivelului nutrienților (datorită prezenței unei biomase suplimentare masive de midii comparativ cu nivelul natural) și sufocarea biotopilor naturali prin acoperire cu bancuri de midii 
cultivate sau perturbarea și relocarea sedimentelor. Tabelul de mai jos rezumă unele dintre caracteristicile ce ar putea fi afectate, obiectivele de conservare relevante pentru respectivele 
caracteristici și mecanismele potențiale de impact pentru efectele ce rezultă din activitățile de cultivare a midiilor. El ilustrează aspectele ce trebuie analizate în detaliu în evaluarea 
corespunzătoare, pe baza recomandărilor Natural England din această analiză. 

Caracteristici 

sau sub-

caracteristici de 

conservare 

Mecanisme 

potențiale de impact 

ale activităților de  

cultivare a midiilor 

Semnificativ: a fi luat în calcul în evaluarea 

corespunzătoare completă 

 

Obiective relevante de conservare  

(pe scurt) 

Terase 

mlăștinoase și 

terase nisipoase 

intertidale 

Pierdere fizică prin 

sufocare 

 

 

 

Deteriorare fizică 

prin abraziune 

 

Perturbare biologică 

prin introducerea 

selectivă de specii 

Da, zona intertidală ce s-ar putea pierde prin sufocare din 

cauza conchilioculturii nu ar trebui să fie semnificativă 

comparativ cu întinderea totală a zonei intertidale a sitului, 

dar trebuie analizată proporția de biotopi individuali afectați.  

 

Nu, nu există potențial de deteriorare semnificativă prin 

abraziune deoarece draga pentru midii colectează midiile de 

pe suprafața pseudofecalelor și nu răzuiește substratul 

intertidal. 

Nu: Mytilus edulis trăiește natural în această sub-

caracteristică. Prezența midiilor sporește diversitatea 

epifaunei comparativ cu substratul original, deși bancurile de 

midii de cultură sunt mai puțin diverse decât bancurile 

naturale (autorizațiile de creștere nu se acordă pentru zonele 

cu bancuri naturale de midii sau specii de Haliotidae). 

Compoziția biotopului sedimentului litoral – menținerea varietății 

biotopilor în fiecare sub-caracteristică (noroi, nisip noroios, nisip & 

pietriș), permițând succesiunea naturală / schimbul ciclic cunoscut.  

Caracterul sedimentului (tipul sedimentului) – menținerea distribuției 

noroiului, nisipului noroios, nisipului & pietrișului, succesiunea naturală 

/ schimbul ciclic cunoscut. 

Întinderea biotopilor caracteristici 

Distribuția biotopilor – menținerea distribuției biotopilor în fiecare sub-

caracteristică (noroi, nisip noroios, nisip & pietriș), permițând 

succesiunea naturală / schimbul ciclic cunoscut.  

Specii: compoziția biotopilor caracteristici. 

Bancuri de nisip 

subtidale  

Pierdere fizică prin 

sufocare 

 

 

 

Deteriorare fizică 

prin abraziune 

 

 

 

Da, zona intertidală ce s-ar putea pierde prin sufocare din 

cauza conchilioculturii nu ar trebui să fie semnificativă 

comparativ cu întinderea totală a bancurilor de nisip subtidale 

din sit, dar acest lucru trebuie analizat suplimentar în 

evaluarea completă.  

Nu, nu există potențial de deteriorare semnificativă prin 

abraziune deoarece draga pentru midii colectează midiile de 

pe suprafața pseudofecalelor și nu răzuiește substratul 

intertidal. Midiile cultivate stau în primul rând în zonele 

intertidale, răspândindu-se foarte puțin în zonele subtidale 

Întindere – nicio schimbare în întinderea habitatului de sedimente 

sublitorale  

Distribuție – menținerea modelului distribuției habitatelor predominante 

în întreaga caracteristică (în cadrul caracteristicii „Intrări și golfuri 

marine largi cu ape puțin adânci” 
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Perturbare biologică 

prin introducerea 

selectivă de specii 

adiacente puțin adânci. 

Nu: Mytilus edulis trăiește natural în această sub-

caracteristică. Prezența midiilor sporește diversitatea 

epifaunei comparativ cu substratul original, deși bancurile de 

midii de cultură sunt mai puțin diverse decât bancurile 

naturale (autorizațiile de creștere nu se acordă pentru zonele 

naturale sublitorale de bancuri de midii). 

Intrări și golfuri 

marine largi cu 

ape puțin adânci 

Modificarea 

îmbogățirii cu 

nutrienți și/sau a 

îmbogățirii organice 

Da: există potențial pentru modificarea semnificativă a 

nivelurilor de nutrienți datorită prezenței unei biomase 

suplimentare mari de organisme cu hrănire prin filtrare și de 

midii producătoare de fecale/pseudofecale comparativ cu 

nivelurile naturale. Amploarea și impactul schimbărilor 

necesită o analiză suplimentară în evaluarea completă.  

Calitatea apei – valorile țintă trebuie să respecte valorile naționale sau 

internaționale adecvate, atunci când este cazul. Dacă sunt disponibile 

suficiente date locale pentru a stabili condiția de bază, se pot stabili ținte 

specifice sitului. 

Foca comună 

(foca de port) 

Pierdere fizică prin 

sufocare 

Perturbare produsă 

de zgomot sau 

prezență vizuală 

Sufocare – Da, zona intertidală ce s-ar putea pierde prin 

sufocare din cauza conchilioculturii nu este semnificativă 

comparativ cu întinderea totală a suprafeței intertidale a 

sitului, dar trebuie avută în vedere siturilor unde focile ies la 

mal afectate. 

 

Perturbare – Nu: natura neinvazivă a activităților 

nespecializate, obișnuința focilor comune cu activitățile 

umane și locația midiilor departe de locațiile identificare 

pentru ieșirea focilor la mal fac ca activitățile nespecializate 

să nu poată perturba semnificativ această caracteristică. 

Întindere (distribuția focilor ce năpârlesc pe teritoriul sitului) – suprafață 

utilizată în cadrul sitului stabilă sau în creștere 

 

Populație – număr de foci pe teritoriul sitului stabil sau în creștere  

 

Recif de 

Sabellaria 

spimulosa  

Pierdere fizică prin 

sufocare 

 

 

 

 

Deteriorare fizică 

prin abraziune  

Da, e posibil ca midiile să nu fie amplasate în sau lângă 

zonele unde este prezentă Sabellaria spimulosa. Dar 

potențialul sufocării recifului de Sabellaria spimulosa din sit 

ca urmare a perturbării și relocării sedimentului rezultat din 

conchiliocultură trebuie analizat suplimentar în evaluarea 

completă. 

Nu, nu se permite amplasarea midiilor în sau lângă zonele 

unde apar recifuri de Sabellaria spimulosa. 

Întindere – nicio schimbare în întinderea recifului de Sabellaria 

spimulosa, permițând succesiunea naturală / schimbarea ciclică 

cunoscută. 

 

Specii SPA 

Păsări 

nereproducătoare, 

păsări 

nrereproducătoare 

din Anexa 1, o 

comunitate de > 

Perturbare produsă 

de zgomot sau 

prezență vizuală 

 

Perturbare biologică 

prin extracția / 

introducerea selectivă 

Nu – zonele Tofts, Roger, Thief și Hull Sands sunt zone 

centrale cu un număr mare de păsări, dar nu există nicio 

dovadă că reimersia sau dragarea midiilor sau inspecțiile pe 

jos ar perturba semnificativ speciile SPA. 

Nu: Mytilus edulis trăiește natural în sit. Prezența midiilor de 

cultură reprezintă o sursă de hrană suplimentară pentru 

speciile SPA ce se hrănesc cu midii și păsările ce se hrănesc 

Întinderea habitatului – nicio reducere a habitatului față de scenariul de 

bază, supus modificărilor naturale. 

 

Dimensiunea populației (păsări nereproducătoare, păsări 

nereproducătoare din Anexa 1, o comunitate de > 20.000 păsări de apă 

nereproducătoare) – populațiile trebuie să nu scadă cu 50% sau mai mult 

față de scenariul de bază înregistrat. 
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20.000 păsări de 

apă 

nereproducătoare 

de specii cu epifauna asociată acestora. Aceasta analiză nu ține seama 

de originea larvelor de midii (deoarece acest aspect nu este 

reglementat de  

 



 56 Orientări privind activitățile de acvacultură în contextul rețelei Natura 2000  

 

ETAPA A II-A. REALIZAREA EVALUĂRII CORESPUNZĂTOARE 
 
5.5 Scopul evaluării corespunzătoare 

 
Scopul evaluării corespunzătoare este acela de a evalua implicațiile planului sau ale 
proiectului cu privire la obiectivele de conservare ale sitului, ținând seama eventualele 
efecte cumulative ce rezultă din combinația dintre acel proiect și alte planuri sau proiecte. 
Evaluarea corespunzătoare trebuie să preceadă deciziei de aprobare și să permită autorităților 
competente să stabilească dacă planul sau proiectul nu vor afecta negativ integritatea sitului.  
 
Este răspunderea autorității competente să se asigure că se realizează evaluarea 
corespunzătoare. În acest context, dezvoltatorului i s-ar putea solicita să furnizeze autorităților 
competente toate informațiile necesare pentru a-i permite acesteia să ia o decizie informată. În 
acest scop, autoritatea competentă ar putea colecta informații relevante și din alte surse. 
 
Termenul ‚corespunzător’ înseamnă în esență că evaluarea trebuie să servească scopului 
directivelor privind păsările și habitatele – adică acela de a conserva speciile și tipurile de 
habitate de importanță europeană reglementate de cele două directive în contextul obiectivului 
de conservare al siturilor Natura 2000 și că evaluarea trebuie să fie o decizie argumentată – 
adică să prezinte temeiul argumentat pentru decizia ulterioară. 
 
În acest sens, este important să reamintim că, spre deosebire de EIA sau SEA, rezultatul 
evaluării corespunzătoare are caracter juridic obligatoriu pentru autoritatea competentă și 
condiționează decizia finală a acesteia. Astfel, dacă nu se poate stabili că nu vor exista efecte 
adverse asupra integrității sitului Natura 2000, chiar și după introducerea măsurilor de 
atenuare, atunci planul sau proiectul nu pot fi aprobate decât dacă se îndeplinesc condițiile din 
articolul 6 alineatul (4). Acest lucru se aplică și în cazul în care ar exista îndoieli cu privire la 
impacturi. 
 
 
 
Pașii pentru evaluarea corespunzătoare a planurilor și proiectelor de acvacultură 
 

5.5.1  Determinarea domeniului de aplicare și al punctului central al evaluării: stabilirea 
scenariului de bază și colectarea informațiilor ulterioare 
 

Evaluarea corespunzătoare trebuie să pună accentul pe efectele posibile ale planului sau ale 
proiectului asupra tipurilor de habitate și speciilor pentru care s-a desemnat situl Natura 2000. 
Aici trebuie să intre și orice efecte indirecte asupra acestor specii și/sau tipuri de habitate, de 
exemplu asupra ecosistemelor de susținere și proceselor naturale. Stabilirea domeniului de 
aplicare face ca evaluarea corespunzătoare să aibă un obiectiv clar și să ofere termeni de 
referință clari pentru evaluarea potențialelor efecte negative ale proiectului de acvacultură 
asupra obiectivului de conservare al sitului(urilor) Natura 2000. Scopul său este acela de a 
identifica mai precis ce impacturi ar trebui să acopere evaluarea corespunzătoare și să se 
asigure că se colectează toate informațiile necesare pentru a permite evaluarea corectă a 
acestor impacturi. 
 
Termenii analizei impactului trebuie stabiliți de comun acord cu autoritățile pentru a îmbunătăți 
eficiența financiară a procedurii de evaluare și a simplifica procesul. În acest moment este 
utilă și definirea domeniului de studiu; există câteva instrumente de modelare disponibile 
pentru a preconiza zonele unde se pot observa efecte ale posibilelor presiuni exercitate de 
acvacultură (de ex. sedimentare, îmbogățirea cu nutrienți), ținând seama de condițiile locale 
(de ex. curenți, adâncime etc.). 
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Această etapă se construiește pe baza informațiilor deja colectate în cadrul exercițiului de 
încadrare, dar de data aceasta trebuie umplute și eventualele goluri de informații pe cât 
posibil, pentru ca evaluarea să se poată face în baza unor argumente științifice solide. Datele 
solide pentru scenariul de bază sunt de o importanță vitală deoarece evaluarea 
corespunzătoare trebuie să poată stabili cu certitudine că propunerea nu va afecta 
integritatea sitului vizat. 
 

Informații necesare pentru evaluarea corespunzătoare și de la cine se pot obține 

 
Informațiile despre plan sau proiect trebuie să conțină detalii ale tuturor elementelor relevante 
pentru evaluare, inclusiv: 

- Informații despre toate activitățile implicate în proiectul de acvacultură; 

- Hărți cu locația exactă a tuturor activităților de acvacultură și a lucrărilor asociate (în legătură 
cu situl(urile) Natura 2000 din zona dată); 

- Detalii despre punerea în aplicare, durata și calendarul tuturor activităților de acvacultură 
(construcție, operare și întreținere, recoltare etc.); 

- Detalii despre măsurile de atenuare ce trebuie aplicate în legătură cu impacturile potențiale. 

Aceste informații sunt furnizate, de obicei, de dezvoltatori. 
 
Informațiile despre situl Natura 2000 trebuie să conțină detalii relevante despre următoarele: 

- Obiectivele de conservare ale sitului și măsurile de conservare aplicate, inclusiv planurile de 
management etc.; 

- Fiecare specie și tip de habitat pentru care este desemnat situl și hărți corespunzătoare ale 
locațiilor acestora în interiorul sitului în timp (de ex. într-un ciclu anual); 

- Evaluarea întinderii și calității habitatelor și speciilor din sit; 

- Date despre folosirea sitului de către speciile relevante pentru activități cum ar fi hrănirea, 
reproducerea, odihna, tranziția sau hibernarea; 

- Date despre reprezentativitatea și stadiul de conservare al habitatelor și speciilor în sit și în 
general (inclusiv, printre altele date despre dimensiunea populațiilor, gradul de izolare, ecotip, 
bază genetică, structura pe clase de vârstă etc.); 

- Date despre structura ecologică și funcționarea sitului și despre stadiul său general de 
conservare; 

- Rolul sitului în cadrul regiunii biogeografice și al rețelei Natura 2000;  

- Orice alte aspecte privind situl sau viața sălbatică din acesta ce ar putea avea o influență 
asupra stadiului și obiectivelor sale de conservare (de ex. activitățile actuale de management, 
alte evoluții…) 

Aceste informații trebuie furnizate de autoritățile competente pentru Natura 2000, care răspund de 
stabilirea obiectivelor de conservare și a măsurilor de conservare pentru siturile Natura 2000.  

Detalii despre orice alte planuri sau proiecte din zonă, fie ele planificate sau în desfășurare. 

Autoritățile responsabile de acordarea aprobării și autoritățile competente pentru conservarea 
naturii trebuie să identifice eventualele planuri sau proiecte ce trebuie avute în vedere pentru 
evaluarea efectelor cumulative posibile; și operatorul trebuie să colecteze informații oricând este 
cu putință. 

 
În unele cazuri, poate fi necesară mai multă muncă de teren pentru studierea și strângerea 
unor date ecologice de bază în vederea suplimentării datelor existente. Studiile detaliate și 
informațiile obținute în teren trebuie să se axeze pe acele aspecte calificatoare ce sunt 
sensibile la acțiunile din cadrul proiectului.  
 
Vulnerabilitatea trebuie analizată ținând seama de posibilele interacțiuni dintre activitățile din 
proiect (natură, întindere, metode, presiuni și efecte potențiale etc.) și habitatele și speciile 
vizate (locație, cerințe ecologice, zone vitale, comportament etc.). Aceste studii trebuie să se 
bazeze pe domeniul de aplicare convenit cu autoritățile publice competente, organismele 
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publice responsabile de conservarea naturii, sectorul acvaculturii, ONG-uri, oameni de știință 
și public.  
 
Colectarea de informații este un proces iterativ. Dacă prima identificare și analiză a efectelor 
relevă că există lipsuri importante în cunoștințe, atunci vor trebui realizate studii și lucrări de 
monitorizare ulterioare pentru a finaliza imaginea. Astfel se obține asigurarea existenței unei 
baze suficiente de cunoștințe științifice pentru a putea lua o decizie argumentată. 
 
Studiile detaliate pot ajuta și la proiectarea activităților propuse astfel încât să se prevină 
eventualele efecte adverse asupra aspectelor calificatoare ale siturilor (a se vedea exemplul 
de mai jos).  
 

Exploatații piscicole în Lacul Sunart, Scoția 

În 2005, Marine Harvest Scotland a efectuat o restructurare majoră a operațiunilor sale în aria 
special de conservare Loch Sunart; 9 crescătorii de somon și halibut au fost transformate în 3 
crescătorii mai mari de somon, iar restul terenurilor au fost abandonate sau cedate. Această 
consolidare a făcut ca exploatațiile mai mici, din apele mai puțin adânci să fie abandonate în 
favoarea celor mai adânci (peste 30 m adâncime a apei). În timpul proiectului de consolidare s-au 
efectuat evaluări corespunzătoare pe întregul lac Sunart. Habitatele din Anexa I prezente ca o 
caracteristică calificatore includ recifurile din lacul Sunart. Printre speciile din Anexa II care sunt 
principalul motiv pentru alegerea acestui sit se numără și vidra (Lutra lutra). 

Înainte de finalizarea acestor propuneri de dezvoltare, s-au efectuat inspecții video ale fundului 
apei. Scopul acestor studii de bază a fost acela de a stabili dacă în zonele afectate de potențialul 
impact există vreo caracteristică calificatoare. Apoi propunerile de dezvoltare au fost adaptate în 
consecință, pentru a împiedica impacturile semnificative asupra integrității ariei speciale de 
conservare. 

Scottish Natural Heritage au oferit consiliere și orientări cu privire la cea mai potrivită metodă de 
poziționare a ancorelor pentru a evita impactul asupra caracteristicilor calificatoare (recifuri). În 
timpul instalării s-au coborât camere de filmat pentru a împiedica fixarea ancorelor pe speciile de 
recifuri care au determinat includerea sitului în rețeaua Natura 2000. 

Sursa: Marine Harvest (Scotland) Ltd., Scottish Salmon Producers’ Organisation, Joint Nature 
Conservation Committee. 

 
 
5.5.2 Evaluarea impacturilor asupra sitului Natura 2000 
 
Evaluarea corespunzătoare ar trebui să abordeze efectele potențiale asupra obiectivului de 
conservare al sitului Natura 2000 din perspectiva tuturor aspectelor planului sau proiectului și 
să acopere toate stadiile proiectului de acvacultură, ca de exemplu: pregătirea sitului, 
construcția sau instalarea de infrastructură și facilități, activitățile de operare și întreținere, 
dezafectarea etc.  
 
Va fi utilă o descriere exactă a locației, a calendarului, a frecvenței și duratei tuturor activităților 
implicate în dezvoltarea proiectului de acvacultură. Acestea sunt necesare pentru a analiza 
potențialele presiuni și impacturi ce se pot produce în momente diferite ale anului sau ale zilei. 
Trebuie furnizate și detalii privind efectele ecologice potențiale ale fiecărei activități din teren, 
sursele lor și mecanismul prin care se poate produce impactul. 
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Tabelul 5. Exemplu de profil de activități sezoniere, zilnice și în funcție de maree asociate cu 
producția de midii într-o crescătorie de crustacee din regiunea Atlanticului60 

Activitate 

R
e
fl
u
x
 

F
lu

x
 

Z
i 

N
o
a
p
te

  

I F M A M I I A S O N D 

PESCUIT LARVE DE STRIDII: Dragarea 
larvelor din zona crescătoriei 

 X X         S R    

PEPINIERĂ: Amplasarea larvelor în 
pepinieră și creșterea acestora 

X X X  S S S S S    R S S S 

CREȘTERE: Dragarea larvelor de midii 
transplantate din zonele de creștere 
intertidală în cele subtidale 

 X X       R R R     

RECOLTARE:  
Dragarea midiilor din canalul subtidal 
pentru recoltare și comercializare 

 X X  R S S      S R R R 

Perturbare (asociată cu producția de midii, 
alte tipuri de pescuit și acvacultură și 
activități recreaționale) 

X X X  S S S S S S S S S S S S 

X= Activitate, R= niveluri ridicate de activitate, S= niveluri scăzute de activitate 

 
Tabelul 6. Exemplu de impacturi potențiale ale culturilor de midii – activități nespecializate – 
asupra intereselor unui SPA61 

Activitate Frecvență Durată  Mecanismul de impact Punctaj impact 

(0 = nici un impact; 5 = impact 

grav) 

Inspecția solului 

(inspecție pe jos a 

amplasamentului, 

de obicei efectuată 

de 1-3 persoane) 

Puțin frecventă: 

(de 2-3 ori pe 

lună per 

amplasament) 

 

Două ore, în 

perioadele de 

reflux 

 

Perturbare (prezență 

vizuală) 
1 

Activitate cu frecvență și intensitate 

redusă; scoicarii se obișnuiesc cu 

prezența umană. 

 

Depuneri de larve 

de midii pe 

amplasamentele 

navei de pescuit la 

flux 

 

Variabilă: 

 

Frecventă (până 

la de două ori pe 

săptămână) în 

vârful perioadei 

de repopulare; 

 

Nicio activitate 

(timp de doi-trei 

ani în perioada de 

creștere). 

Două ore, în 

perioadele de 

flux 

Perturbare (zgomot și 

prezență vizuală); 

0 
Eiderii stau sau se hrănesc în zonă 

în perioadele de flux, dar ele sunt 

obișnuite cu prezența navelor de 

pescuit și rezistente la perturbări. La 

flux nu sunt prezente ale specii 

SPA. 

Sufocarea habitatului de 

bază prin depunerea de 

midii; 

2 
Impact local asupra habitatelor de 

bază, dar nu se consideră că ar avea 

un efect advers asupra sitului 

european datorită suprafeței destul 

de mici de habitat afectat [Sufocarea 

s-a luat în calcul în Revizuirea 

inițială a Raportului de aprobare 

(ESFJC iulie 2008).] 

Perturbare biologică 

prin introducerea de 

specii prădătoare cu 

biomasă mare 

2 
Modifică obiceiurile naturale de 

hrănire – de ex. eiderii atacă intens 

midiile cultivate – poate avea un 

impact pozitiv asupra populațiilor 

SPA pe durata perioadei de creștere. 

Recoltarea midiilor 

cultivate din 

amplasamente 

Variabilă: 

 

Frecventă (până 

la zilnică) în 

 

 

Două ore, în 

perioadele de 

Perturbare (zgomot și 

prezență vizuală); 
0 
Eiderii stau sau se hrănesc în zonă 

în perioadele de flux, dar ele sunt 

obișnuite cu prezența navelor de 

                                                 
60  Adaptat după: Appropriate Assessment of the impact of mussel fishing and mussel, oyster and clam 
aquaculture on Castlemaine Harbour SAC and SPA, Marine Institute, Irlanda. 2011). 
61 Sursa: Mussel Cultivation in The Wash. Assessment. Additional Information. ESFJC. 2008 
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vârful perioadei 

de recoltare 

(decembrie - 

martie); 

 

Nicio activitate 

(până la trei ani) 

în perioada de 

creștere. 

flux pescuit și rezistente la perturbări. La 

flux nu sunt prezente ale specii 

SPA. 

Perturbare biologică 

prin extracția selectivă a 

speciilor de pradă 

(introduse) 

2 
Îndepărtarea midiilor de cultură ar 

putea avea efect advers asupra 

speciilor de păsări prădătoare de 

midii (scoicarul și eiderul) când 

stocurile naturale de midii sunt 

reduse, dar midiile de cultură 

reprezintă o interferență umană 

asupra ecosistemului și s-ar putea 

afirma că sprijină „artificial” 

numerele mari de specii de păsări 

dependente atunci când stocurile 

naturale scad. Dacă populațiile SPA 

au fost afectate negativ ca o 

consecință directă a recoltării 

midiilor din amplasamentele WFO, 

acest lucru ar putea fi privit ca o 

revenire a populației la echilibrul 

natural. 

 

 
Capitolul 3 oferă o imagine de ansamblu asupra tipurilor de efecte ce pot fi asociate cu 
sistemele de acvacultură și identifică speciile sau tipurile de habitate ce s-au dovedit a fi 
deosebit de vulnerabile la forma aceasta de dezvoltare. Efectele fiecărui proiect vor fi unice și 
trebuie evaluate de la caz la caz.  
 
Impacturile planului sau proiectului ar trebui comparate cu obiectivele de conservare ale 
sitului. De pildă, dacă obiectivul este ca populația unei specii de păsări să ajungă la un anumit 
nivel în 10 ani și sunt prevăzute măsuri de conservare pentru a asigura atingerea acestui 
obiectiv, vor împiedica planul sau proiectul realizarea acestui obiectiv de conservare? Dacă nu 
s-au stabilit obiective specifice de conservare, se poate considera că obiectivul de conservare 
este acela de a preveni deteriorarea sitului și a caracteristicilor sale țintă față de momentul în 
care acesta a fost inclus în rețeaua Natura 2000 (articolul 6 alineatul (2) al directivei privind 
habitatele). 
 

Obiectivele de conservare 
 
Obiectivele de conservare pentru un sit Natura 2000 se stabilesc la nivelul statului membru. 
Formularele Standard Natura 2000 oferă informații despre aspectele calificatoare ale unui sit 
Natura 2000 și, în absența unei definiții mai detaliate a obiectivelor de conservare pentru un sit 
Natura 2000, acestea pot fi considerate ca atare. Unele țări au elaborat obiective de 
conservare mai detaliate pentru siturile Natura 2000 fie la un nivel strategic pentru o suită de 
situri, fie la nivel individual. Unele situri pot avea și planuri de management sau obiective de 
management care oferă indicii clare despre obiectivele de conservare ce trebuie atinse.  
 
Printre exemplele de obiective de conservare specifice sitului dezvoltate pentru habitatele din 
Anexa I se numără, de pildă, păstrarea stabilității sau dezvoltarea unei anumite părți a 
habitatului; pentru speciile prezente în sit, obiectivele de conservare pot stabili, de pildă, 
numărul indivizilor ce se dorește a fi menținut, o tendință de stabilizare sau creștere a unei 
populații pe termen lung sau păstrarea ariei de distribuție. Pentru a stabili obiective de 
conservare specifice pentru sit sunt necesare informații inițiale adecvate.  

 
Aspectul calificator al sitului și obiectivele de conservare ale acestuia ar fi trebuit deja 
identificate în etapa de încadrare. Însă în această etapă pot fi necesare informații mai detaliate 
pentru a efectua evaluarea în mod corespunzător.  
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În acest sens, poate fi util să se țină seama de parametrii folosiți pentru evaluarea stadiului de 
conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar. În ceea ce privește habitatele, acești 
parametri includ întinderea, aria acoperită de tipul de habitat în cadrul întinderii sale și 
structurile și funcțiile specifice (inclusiv speciile tipice)62. Acești parametri pot fi utili atât pentru 
stabilirea obiectivelor de conservare (la nivelul sitului), cât și pentru evaluarea efectelor 
activităților de acvacultură asupra habitatelor și speciilor pentru care a fost desemnat situl.  
 
Evaluarea trebuie să analizeze orice modificare sau deteriorare posibilă a întinderii și calității 
habitatelor și speciilor prezente în sit, pe baza efectelor potențiale identificate pentru diversele 
activități din cadrul proiectului și de la fața locului, stadiul și vulnerabilitatea respectivelor 
habitate și specii.  
 
 

Exemplu de obiective de conservare analizate în evaluarea corespunzătoare 

Evaluarea corespunzătoare a exploatațiilor piscicole din SAC și SPA Castelmaine Harbour 
(Irlanda)  
 
S-a realizat un proces complet de evaluare corespunzătoare pentru mai multe proiecte de 
acvacultură și proiecte asociate din SAC și SPA Castelmaine Harbour. În evaluarea 
corespunzătoare au fost analizate obiectivele specifice de conservare ale sitului stabilite de 
autoritățile de conservare a naturii (Serviciul Național pentru Parcuri, Faună și Floră Sălbatică, 
NPWS): 

- menținerea stadiului favorabil de conservare al următoarelor specii: chișcarul de mare, chișcarul 
de râu, somonul, vidra, planta Petalophyllum ralfsii, cufundarul mic, cormoranul, gâsca neagră, 
rața fluierătoare, rața mare, rața sulițar, rața cu cap negru, rața neagră, scoicarul, prundărașul 
gulerat mare, nisiparul, sitarul de mal nordic, fluierarul cu picioare roșii, fluierarul cu picioare 
verzi, pietrușul și cioara de munte.   

- menținerea stadiului favorabil de conservare al următoarelor habitate: estuare, terase 
mlăștinoase și terase nisipoase neacoperite de apă la reflux, vegetație anuală la limita mareei, 
vegetație perenă pe țărmuri pietroase, iarbă sărată (salicornia) și alte plante anuale care 
colonizează nămolul și nisipul, pajiști sărăturate  atlantice, pajiști sărăturate mediteraneene, 
dune mobile embrionare, dune mobile de-a lungul țărmului cu Ammophila arenaria, dune de 
coastă fixe cu vegetație erbacee (dune gri), dune cu Salix repens ssp. argentea (Salix arenariae) 
și depresiuni umede intradunale . 

- restaurarea stadiului favorabil de conservare al pădurilor aluvionare cu Alnus glutinosa și 
Fraxinus excelsior. 

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

Obiectiv: menținerea stadiului favorabil de conservare a teraselor mlăștinoase și nisipoase 
neacoperite de apa mării la reflux în Castlemaine Harbour, definite de următoarea listă de atribute 
și ținte: 
   -  Ținta 1: Habitatul permanent este stabil sau în creștere, supus proceselor naturale 
   - Ținta 2: Întinderea comunității dominate de Zostera este conservată, supusă proceselor 

naturale 
   - Ținta 3: următoarele tipuri de comunități trebuie conservate în stare naturală: complexul 

comunității de nisip fin noroios intertidal; complexul de comunități de nisip fin până la fin 
noroios cu polichete; nisip intertidal cu Nephys cirrosa. 

                                                 
62 În 2009 s-a publicat o primă evaluare a stadiului de conservare a speciilor și habitatelor protejate prin 
directiva privind habitatele. Aceasta oferă informații utile despre stadiul de conservare al fiecărei specii 
și a fiecărui habitat enumerate în directiva privind habitatele per țară și regiune biogeografică. 
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Odată colectate toate datele inițiale necesare, poate începe evaluarea potențialelor impacturi. 
După cum s-a explicat anterior, aceasta trebuie efectuată din perspectiva: 
- Celor mai bune cunoștințe științifice din domeniu (Decizia CJE în cauza (C-127/02); 
- Obiectivelor de conservare ale sitului; 
- Caracteristicilor ecologice și condițiilor de conservare a sitului și a funcțiilor sale țintă. 
 
Evaluarea efectelor trebuie să se bazeze pe criterii obiective și, dacă se poate, cuantificabile. 
O metodă obișnuită în acest sens este folosirea indicatorilor cheie, cum ar fi pierderea sau 
degradarea habitatelor, afectarea populațiilor speciilor, modificarea funcțiilor ecologice cheie 
etc. În tabelul de mai jos se prezintă o serie de posibile atribute ce trebuie avute în vedere în 
evaluare. 
 
Tabelul 7 Exemple de atribute avute în vedere în evaluarea efectelor potențiale, în legătură cu 
posibilele obiective de conservare din sit 
 

Atribute Obiective de conservare Evaluarea efectelor 

Suprafața 
habitatului 
 

Suprafața ocupată de habitatele țintă 
trebuie să fie stabilă sau în creștere (se 
pot stabili suprafețe țintă generale). 

Posibila reducere a suprafețelor 
habitatelor (suprafața estimată și 
procentajul de suprafață totală din sit).  

Structura și 
funcția 
habitatului 
 

 

Comunitățile habitatelor țintă trebuie să 
aibă o distribuție și o contribuție stabilă. 
Funcțiile habitatului și parametrii 
ecologici de care depinde persistența 
habitatului se mențin. 

Posibile pierderi în aria de distribuție, 
deteriorarea compoziției speciei, 
perturbarea speciilor tipice etc. 
Pierderea sau degradarea funcțiilor (ex. 
ca zone de hrănire, refugiu sau 
reproducere) 

Abundența și 
distribuția 
speciilor, 
structura 
populației etc. 

Populațiile speciilor sunt stabile sau în 
creștere (pot fi stabilite cifre țintă). 
Tendințele populațiilor se îmbunătățesc. 
Distribuția speciilor, inclusiv ariile vitale 
și conectivitatea se mențin și se 
îmbunătățesc (de ex. prin îmbunătățirea 
habitatului și recolonizarea zonelor 
ameliorate). Structura populației se 

Perturbarea și strămutarea speciilor din 
arii pe care le-ar ocupa în mod normal. 
Modificări ale numerelor sau ariilor de 
distribuție folosite de speciile țintă. 
Pierderea sau degradarea habitatelor 
critice și a zonelor vitale (suprafața 
afectată și procentajul din suprafața 
totală a sitului). 
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conservă. Efecte asupra etapelor critice din ciclul 
de viață al speciilor 

 

Exemplu de parametri ce pot fi avuți în vedere în evaluarea efectelor asupra habitatelor/speciilor 
de interes comunitar ce au justificat desemnarea sitului 
 

- Suprafața totală de habitat afectat și procentajul față de suprafața estimată totală a habitatului în 
situl Natura 2000. 

- Numărul estimat de indivizi afectați și proporția din populația speciei prezentă în sit. 
- Estimări privind tendințele habitatelor și ale populațiilor speciilor din aria afectată și din sit. 
- Raritatea și tendințele generale ale habitatelor și speciilor afectate. 
- Reversibilitatea efectului sau recuperarea potențială a elementelor deteriorate din sursele existente 

din interiorul sau din exteriorul sitului. 
- Distribuția habitatelor vizate sau distribuția speciilor în situl Natura 2000 (continuă, împrăștiată, 

dispersată etc.) 
- Efectele asupra funcționării ecologice generale a sitului Natura 2000. 

 
Estimarea efectelor probabile ale unui proiect/plan de acvacultură poate fi dificilă, deoarece 
trebuie bine înțelese procesele ecologice ale mediului și nevoile de conservare ale unor 
anumite specii sau tipuri de habitate ce ar putea fi afectate. Cooperarea dintre operatori și 
autorități este crucială pentru evaluarea corespunzătoare. Se recomandă insistent ca 
autoritățile competente să beneficieze de consultanța și sprijinul experților în desfășurarea 
anchetelor de teren și a evaluării de impact.  
 
Evaluarea trebuie să aplice cele mai bune tehnici și metode disponibile pentru a estima 
amploarea și magnitudinea efectelor. În prezent există o serie de modele, de exemplu pentru 
a simula și prezice efectele îmbogățirii cu nutrienți a zonelor marine din cauza exploatațiilor 
piscicole.  
 

Metode folosite în mod obișnuit pentru preconizarea impacturilor: 
 
În continuare se enumeră câteva dintre tehnicile folosite în mod curent: 
 
- Măsurători directe, de exemplu ale suprafețelor de habitat pierdut sau afectat, pierderi proporționale 

ale populațiilor speciilor, habitatelor și comunităților. 
- Diagrame, rețele și scheme de rețea pentru identificarea impacturilor în lanț cauzate de impacturile 

directe; impacturile indirecte sunt denumite impacturi secundare, terțiare etc. în funcție de modul în 
care se produc. Schemele de rețea sunt mai flexibile decât rețelele atunci când vine vorba de 
ilustrarea relațiilor și a pistelor proceselor. 

- Modele predictive cantitative pentru a realiza predicții derivate matematic pe baza datelor și 
presupunerilor despre forța și direcția impacturilor. În ceea ce privește proiectele de acvacultură, 
modelarea predictivă joacă adeseori un rol important, deoarece unele impacturi depind adesea de 
condiții hidrologice ce pot influența, de pildă, procesele de sedimentare ce ar putea afecta 
biocenoza subacvatică. 

- Studiile privind nivelul populației pot fi benefice în a determina efectul produs de impact asupra 
nivelului populației în cazul păsărilor, liliecilor sau speciilor de mamifere marine, de pildă. 

- Sistemele de informații geografice (GIS) folosite pentru a produce modele de relații spațiale cum ar 
fi acoperirea restricțiilor sau pentru a cartografia arii și locații sensibile unde se produc pierderi de 
habitat. GIS sunt o combinație de cartografie computerizată, stocare de date cartografiate și sistem 
de management al bazelor de date ce stochează atribute cum ar fi utilizarea terenului sau înclinația. 
GIS permit afișarea, combinarea și analiza rapidă a variabilelor stocate. 

- Informațiile de la proiecte similare anterioare pot fi utile, mai ales dacă s-au făcut estimări cantitative 
care apoi s-au monitorizat în timpul operării 

- Opiniile și analizele experților pe baza experiențelor anterioare și consultărilor pentru proiecte 
similare 

- Descriere și corelare: factorii fizici (ex. regimul apei, curent, substrat) pot fi asociați direct cu 
distribuția și abundența speciilor. Dacă se pot previziona viitoarele condiții fizice, atunci se poate 
previziona și viitoarea evoluție a habitatelor și populațiilor sau răspunsurile speciilor și habitatelor pe 
această bază.  
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- Analiza capacității și a puterii de asimilare presupune identificarea pragului de stres sub care se pot 
susține funcțiile populațiilor și ale ecosistemului. Pentru aceasta este necesară identificarea 
potențialilor factori limitatori și elaborarea de ecuații matematice pentru a descrie capacitatea 
resursei sau a sistemului vizavi de pragul impus de fiecare factor limitator.  

 
Adaptat după: „Evaluarea planurilor și proiectelor ce afectează semnificativ siturile Natura 2000. 
Orientări metodologice privind dispozițiile articolului 6 alineatele (3) și (4) din directiva privind habitatele 
92/43/EEC"; 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_ro.pdf.  

 
Impacturile trebuie estimate cât se poate de precis, cu indicarea clară a bazei acestor estimări  
(se vor include și explicații despre gradul de certitudine în estimarea efectelor). Atunci când 
este posibil, estimările trebuie prezentate astfel încât să poată fi verificate.  
 
Pentru fiecare efect identificat, gravitatea impactului depinde de o serie de parametri relevanți 
cum ar fi: magnitudinea impactului, întinderea, durata, intensitatea, calendarul, probabilitatea 
etc.  
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_ro.pdf
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Exemplu: Metode pentru evaluarea efectelor.   
 
Evaluarea corespunzătoare a pescuitului de midii și a acvaculturii de midii, stridii și scoici 
în aria specială de conservare Castlemaine Harbour  

 
Importanța efectelor posibile ale activităților propuse asupra habitatelor se determină pe baza orientării 
privind Obiectivul de conservare elaborat de autoritatea pentru conservarea naturii (Serviciul pentru 
parcuri naționale și viață sălbatică, NPWS), ținând seama de: 
 
1. Măsura în care activitatea va perturba aspectul calificator. Prin perturbare se înțelege o modificare 

a speciilor caracteristice, astfel cum sunt enumerate în orientarea Obiectivul de conservare pentru 
habitatele componente. 

2. Persistența perturbării în relație cu reziliența habitatului. 
3. Suprafețele din habitate sau proporția de populații perturbate. Se stabilește un procent peste care 

efectul va fi considerat semnificativ. 
 
În continuare se prezintă un exemplu pentru două dintre activitățile proiectului: 

 
Activitate Efecte ecologice relevante 

(conform evaluării 
corespunzătoare) 

Habitat 
Afectat 

Comunitate afectată 
în cadrul habitatului 

Atribut  SFC în urma 
activității 
propuse  

Gravitatea 
impactului  

Raționament 

2. 
Reamplasarea 
larvelor de midii 
pe terasa 
nisipoasă 
intertidală 
 

Fauna bentonică 
nevertebrată existentă va 
suferi modificări 
 

1140/1130 Nisip fin spre 
mlăștinos cu un 
complex de 
comunitate de 
policheți; complex de 
comunitate din nisip 
fin mlăștinos 
intertidal 

Suprafața  
habitatului 

Stabil 
(4,3% și  
5,7% pentru  
habitate 
1140 și 
respectiv  
1130 

Minoră Procentul de 
suprapunere 
dintre activitate 
și comunitatea 
bentonică este 
de sub 15% 
Efectele nu 
perturbă 
comunitatea 
existentă 
 

Distribuția 
comunității 

Stabil 
(maxim 
6,8% și  
respectiv 
2,1% 
suprafață 
modificată sau 

afectată) 

Minoră 

Suprafața  
ocupată de iarba 
de mare pe nisip 

Stabil Inexistentă 

Activitate Efecte ecologice relevante 
(conform evaluării 
corespunzătoare) 

Habitat 
Afectat 

Comunitate afectată în 
cadrul habitatului 

Atribut  SFC în urma 
activității 
propuse  

Gravitatea 
impactului  

Raționament 

6. Cultură 
intertidală de scoici 

Pregătirea bancurilor și 
amplasarea larvelor poate 
domina fauna existentă, ducând 
la modificarea structurii 
comunității. 
 
Dragarea elimină infauna și 
perturbă sedimentele și duce la 
modificări ale faunei 
 

1130/1140 Nisip intertidal cu 
Nephtys 
cirrosa; 
nisip fin până la 
mlăștinos cu complex de 
comunitate de policheți  
 

Suprafață habitat Stabil 
(suprapunere 
nominală 
de  
0,3% la  
1130 și de  
0,4% la  
1140) 

Minoră Procentul 
suprapunerii de 
activitate din 
habitat și 
comunitate este de 
sub 10% și 
respectiv 15% 

Distribuție 
comunitate 

Stabil 
(suprapunere de 
2,21% și 
respectiv  
0,1%) 

Minoră 

 
 
SCF: stadiu favorabil de conservare (măsurat conform parametrilor) indicat 
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5.5.3  Analiza efectelor cumulative 
 
Efectele cumulative apar atunci când într-o anumită zonă sunt prezente mai multe proiecte de 
acvacultură sau ca urmare a impactului combinat al acvaculturii și altor tipuri de activități (ex. 
pescuit, activități recreaționale etc.); acest lucru indică beneficiile planificării strategice (vezi 
Capitolul 4).  
 
În multe zone costiere activitățile umane sunt multiple și se suprapun, iar efectele combinate 
ale mai multor activități pot duce la un impact mai mic sau mai mare decât al fiecăreia în parte 
(un efect interactiv). Când se iau deciziile, este important să se țină seama de efectele 
potențiale acumulate sau interactive (sinergice sau antagoniste) ale presiunilor și de 
impacturile ulterioare pe care le pot provoca.  
 
De exemplu, lăsând la o parte perturbarea fundului mării, o zonă cu exploatații piscicole active 
poate beneficia din punct de vedere ecologic de pe urma introducerii acvaculturii de alge sau 
a conchilioculturii deoarece aceste specii consumă excesul de nutrienți produs de exploatațiile 
piscicole (efect antagonist). Pe de altă parte, adăugarea de efluent de canalizare într-un golf 
cu exploatații piscicole poate avea efecte adverse mai grave decât cele estimate pentru 
fiecare presiune analizată separat (efect sinergic) (Crowe ș.a. 2011).  
 
Scara geografică în raport cu care trebuie analizate aceste efecte cumulative va depinde de 
circumstanțele și de scara exactă a planului sau proiectului studiat, de condițiile sitului (ex. 
curenți etc.) și de efectele potențiale asupra unor terenuri mai îndepărtate cauzate de 
activitățile proiectului. Dar evaluarea trebuie să acopere o suprafață suficient de mare pentru a 
capta orice efecte cumulative care ar putea apărea în cadrul planului sau proiectului evaluat. 
Din nou, autoritățile competente de conservarea naturii vor putea ajuta la identificarea 
posibilelor planuri sau proiecte ce trebuie avute în vedere ca parte din testul combinat.  
 
Evaluarea impactului cumulat trebuie să se axeze pe receptor în opoziție cu efectul asupra 
mediului și să analizeze capacitatea receptorului de a se adapta la modificări suplimentare. 
Evaluarea impactului cumulat poate lua în considerare aspecte ce au fost lăsate în afara 
evaluării impactului deoarece nu sunt considerate semnificative per se, dar ar putea fi 
semnificative dacă se analizează în combinație cu altele (Guvernul Scoției, 200763). 
 
Pentru a ajuta la evaluarea potențialelor efecte cumulate ale activităților asupra mediului 
înconjurător s-au elaborat metode diferite. Un astfel de exemplu este modelul elaborat de 
Sutherland ș.a. (200764) pentru evaluarea siturilor marine. Pentru estimarea efectelor 
cumulative, modelul folosește seturi de date spațiale specifice sitului ce reprezintă abundența 
resurselor naturale, inventarul habitatelor, valorile activităților comerciale și recreaționale și 
influența fluxurilor de efluenți produse de sursele prezente în sit.  
 
Aceste seturi de date sunt prelucrate ca straturi tematice într-un GIS ce descrie situl marin. 
Experimentele au arătat că modelul funcționează bine pentru a estima efectele cumulative ale 
straturilor componente aflate în interacțiuni asociate cu diverse situri marine.  
 
 
5.5.4  Identificarea măsurilor adecvate de atenuare  
 
Scopul măsurilor de atenuare este acela de a minimiza sau chiar anula impactul negativ al 
unui proiect. Prin urmare, ele trebuie legate direct de efectele negative probabile identificate în 

                                                 
63Guvernul Scoției, 2007. Evaluarea impactului asupra mediului – Un set de orientări practice pentru exploatațiile 

piscicole marine. Elaborat de RPS, Epsilon Resource Management Limited.  
64 Sutherland, M., Y. Zhao, D. Lane, și W. Michalowski. 2007. Estimating Cumulative Effects using Spatial Data: An 
aquaculture case study.  In Geomatica, Vol. 61, No. 1, pp. 349-353. 
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timpul evaluării descrise mai sus. Opțiunile preferate trebuie să fie evitarea sau reducerea 
impactului la sursă (CE 2000). 
Măsurile de atenuare fac parte integrantă din specificațiile unui plan sau proiect și trebuie 
avute în vedere de evaluarea corespunzătoare. În practică, se creează astfel un proces 
iterativ: proiectele ce pot părea inițial inadecvate se pot îmbunătăți prin introducerea unor 
măsuri de atenuare corespunzătoare pentru a preveni efectele adverse asupra integrității 
sitului Natura 2000.  
 
Identificarea și descrierea măsurilor de atenuare trebuie să conțină: 
- Detaliile fiecărei măsuri propuse și o explicație a modului în care aceasta va evita sau 

reduce impacturile adverse identificate; 
- Dovezi despre cum vor fi puse în aplicare și de către cine; 
- Un calendar pentru punerea în aplicare a planului sau proiectului (e posibil ca unele să 

trebuiască instaurate înainte de începerea proiectului); 
- Detalii despre cum se va monitoriza măsura și cum vor fi introduse rezultatele în modul de 

operare zilnic al proiectului de acvacultură. 
 
Măsurile de atenuare adoptate în contextul acvaculturii trebuie înțelese ca fiind soluții fezabile 
tehnic, care dăunează cel mai puțin habitatelor, speciilor și integrității sitului Natura 2000, mai 
ales dacă locațiile alternative nu sunt fezabile. Măsurile de atenuare ar trebui să se asigure că 
obiectivele de conservare ale sitului pot fi atinse în continuare și să rețină acele elemente de 
care depinde integritatea sitului. În capitolul 3, despre principalele potențiale impacturi ale 
diverselor sisteme de acvacultură, au fost incluse exemple de măsuri potențiale pentru 
evitarea sau minimizarea impactului produs de operațiunile de acvacultură.  
 
 
5.5.5  Evaluarea existenței sau inexistenței efectelor adverse asupra integrității sitului 
 
Odată ce efectele potențiale ale proiectului au fost evaluate cu cea mai mare acuratețe 
posibilă, evaluarea corespunzătoare poate trece la etapa următoare, și anume aceea de a 
determina dacă impacturile vor avea efecte adverse asupra integrității sitului Natura 2000, per 
se sau în combinație cu alte planuri sau proiecte. 
 
Aceasta înseamnă a stabili dacă planul sau proiectul va avea efect advers asupra: 
- Coerenței structurii și funcției ecologice a sitului, pe toată suprafața sa, 
- Habitatelor, complexului de habitate și/sau 
- Populațiilor de specii pentru care este desemnat situl. 

 
Integritatea sitului 
 
Integritatea biologică se poate defini ca fiind toți acei factori ce contribuie la întreținerea ecosistemului, 
inclusiv elementele structurale și funcționale. În cadrul directivei privind habitatele, „integritatea” sitului 
este asociată cu obiectivele de conservare pentru care situl a fost desemnat ca făcând parte din 
rețeaua Natura 2000 (CE 2007b). De obicei, s-a definit ca fiind „coerența structurii și funcției ecologice a 
sitului, pe toată suprafața sa, care îi permite să susțină habitatul, complexul de habitate și/sau 
populațiile de specii pentru care este clasificat situl” (CE 2000b). În ceea ce privește conceptul de 
‚integritate’, acesta poate fi considerat calitatea sau condiția de a fi întreg sau complet. Într-un context 
ecologic dinamic, se poate considera că are sensul de reziliență și capacitate de a evolua în moduri ce 
sunt favorabile conservării. (CE 2000b). 
 
Un sit poate fi descris ca având un grad ridicat de integritate atunci când se realizează potențialul 
inerent de îndeplinire a obiectivelor de conservare ale sitului, se menține capacitatea de auto-reparare 
și auto-reînnoire în condiții dinamice și este necesar un management extern minim. Așadar, atunci când 
se evaluează „integritatea sitului” este important să se țină seama de o serie de factori, inclusiv 
posibilitatea ca efectele să dureze pe termen scurt, mediu și lung. (CE 2000b) 
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Autorizarea unui plan sau a unui proiect acordată conform articolului 6 alineatul (3) din directiva privind 
habitatele presupune în mod necesar că acesta nu ar putea afecta în mod negativ integritatea sitului 
vizat și, prin urmare, nu ar putea duce la deteriorare sau la perturbări semnificative în sensul articolului 
6 alineatul (2) (Decizia CEJ în cauza C-127/02 alin. 36). 

Evaluarea efectelor asupra integrității sitului ar trebui să se axeze pe a clarifica dacă proiectul: 

 Provoacă modificări ale funcțiilor ecologice semnificative necesare pentru funcțiile țintă; 

 Reduce semnificativ aria de răspândire a tipurilor de habitat sau viabilitatea populațiilor 
speciilor în situl dat, care sunt funcții țintă; 

 Reduce diversitatea sitului; 

 Duce la fragmentarea sitului; 

 Duce la pierderea sau reducerea caracteristicilor cheie ale sitului (ex. copaci, inundații 
anuale regulate) de care depinde starea funcțiilor țintă; 

 Perturbă sau deteriorează habitatele critice pentru specii cum ar fi locurile de odihnă și de 
înnoptat, de hrănire sau de reproducere ale speciilor pentru care a fost desemnat situl; 

 Perturbă atingerea obiectivelor de conservare ale sitului. 
 
Este important de reținut că evaluarea trebuie să pună accentul pe faptul de a demonstra 
obiectiv, cu dovezi, că nu vor exista efecte adverse asupra integrității sitului Natura 2000, din 
perspectiva obiectivelor sale de conservare65. Astfel, pentru a autoriza un plan sau un proiect, 
autoritatea competentă trebuie să se asigure că nu rămâne nicio îndoială științifică rezonabilă 
cu privire la absența unor asemenea efecte (decizia CEJ C-127/02, Waddensea). 
 
Pe scurt, există două concluzii posibile ce se pot trage din această evaluare: 
- nu există efecte adverse și proiectul sau planul pot fi aprobate așa cum sunt; 
- vor exista efecte adverse sau nu se poate elimina posibilitatea să existe efecte adverse. 
 
Ultima concluzie nu înseamnă neapărat că planul sau proiectul se refuză automat. Autoritatea 
competentă ar putea solicita dezvoltatorului să refacă sau să mute exploatația sau să 
introducă măsuri de atenuare care ar evita sau elimina efectele adverse preconizate. În mod 
normal, acest lucru presupune o a doua rundă a evaluării corespunzătoare pentru a verifica 
dacă măsurile de atenuare/siguranță sunt într-adevăr suficiente. 
 

5.5.6  Înregistrarea rezultatelor evaluării corespunzătoare  

 
Oricare ar fi rezultatele evaluării corespunzătoare, ele trebuie înregistrate în mod clar. În acest 
sens, raportul de evaluare corespunzătoare trebuie să fie suficient de detaliat pentru a 
demonstra cum s-a ajuns la decizia finală și pe ce baze științifice s-a luat aceasta. O decizie a 
CEJ confirmă acest lucru: Evaluarea corespunzătoare trebuie să conțină concluzii complete, 
precise și definitive capabile să îndepărteze orice îndoială științifică rezonabilă cu privire la 
efectele lucrărilor propuse în situl vizat (Comisia/Italia, C-304/05). 
 
Raportul de evaluare corespunzătoare trebuie: 
 

 Să descrie proiectul sau planul suficient de detaliat pentru ca publicul să îi înțeleagă 
dimensiunea, scara și obiectivele; 

 Să descrie condițiile de bază și obiectivele de conservare ale sitului Natura 2000; 

 Să identifice efectele adverse ale proiectului sau planului asupra sitului Natura 2000; 

 Să explice cum se vor evita aceste efecte prin măsuri de atenuare; 

                                                 
65  Un plan sau proiect cu efecte adverse semnificative nu poate fi acceptat pe motiv că stadiul de conservare a 
tipurilor de habitate și speciilor pe care le găzduiește va rămâne oricum favorabilă în statul membru sau la nivelul 
UE. 
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 Să stabilească un calendar și să identifice mecanismele prin care se vor asigura, aplica 
și monitoriza măsurile de atenuare. 

 
Evaluarea corespunzătoare poate stabili și condiții relevante pentru punerea în practică a 
proiectului, pentru a asigura evitarea potențialelor efecte. 
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Schema unui raport de evaluare corespunzătoare  

Exemplu: evaluare corespunzătoare pentru o exploatație de midii pe un SAC și SPA 

 Detalii despre operațiunile/activitățile propuse 
o Exploatație de larve de midii și crescătorie 
o Acvacultură intertidală/pe fundul mării 

 Activități cu potențial de efect combinat 

 Potențiale efecte perturbatoare 

 Obiective de conservare și aspecte calificatoare în sit 
o Aspecte calificatoare și obiective de conservare în SAC 
o Aspecte calificatoare și obiective de conservare în SPA 

 Efecte ecologice 
o Detaliile potențialelor efecte ecologice ale fiecărei activități propuse asupra 

obiectivelor de conservare ale siturilor SAC și SPA, sursele acestora și 
mecanismele ce vor provoca impactul.  

 Evaluarea corespunzătoare: etapa de încadrare 

 Evaluarea corespunzătoare: Aria specială de conservare 
o Metode pentru evaluarea corespunzătoare 
o Evaluarea exploatării sub-tidale a larvelor de midii 
o Evaluarea reimersiei larvelor de midii pe terasa nisipoasă intertidală 
o Evaluarea dragării midiilor semi-crescute din zona intertidală 
o Evaluarea reimersiei și dragării midiilor în zona subtidală 
o Evaluarea controlului prădătorilor, colectării litorinelor, deversărilor 
o Evaluarea efectelor producției de crustacee și a efectelor combinate asupra 

obiectivelor de conservare pentru vidră, somon și chișcar 

 Evaluarea corespunzătoare: aria specială de protecție 
o Evaluarea efectelor exploatațiilor piscicole și ale acvaculturii asupra păsărilor 

de apă 
 Stadiul populațiilor de păsări de interes special pentru conservare din 

SPA 
 Evaluarea exploatației de larve de midii 
 Evaluarea efectelor reimersiei intertidale de midii în zona fermei 

piscicole: efectele acoperirii cu midii asupra compatibilității habitatului 
cu păsările de apă 

 Evaluarea efectelor reimersiei intertidale de midii în zona dedicată 
midiilor: efectele perturbării de către factorul uman 

 Evaluarea reimersiei subtidale de midii 
 Evaluarea potențialului de cumulare a impacturilor: combinarea 

activităților de acvacultură 
 Evaluarea potențialului de cumulare a impacturilor: activități 

recreaționale asociate cu acvacultura 

 Concluzia evaluării corespunzătoare 
o Funcții SAC  
o Funcții SPA  

 Domeniul de aplicare al monitorizării suplimentare și atenuării 

 Anexe: informații tehnice detaliate pentru susținerea concluziilor din evaluare. 
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ETAPA A III-A. PROCEDURA DE DEROGARE CONFORM ARTICOLULUI 6.4 

 
5.6  Schema articolului 6 alineatul (4) 
 
Dispozițiile articolului 6 alineatul (4) din directiva privind habitatele stabilesc o serie de condiții 
ce trebuie îndeplinite pentru ca autoritatea competentă să autorizeze un plan sau proiect prin 
derogare în cazul în care evaluarea corespunzătoare nu poate demonstra că integritatea 
sitului Natura 2000 vizat nu va fi afectată negativ de acesta. Deoarece este vorba despre o 
excepție de la dispozițiile articolului 6 alineatul (3), îndeplinirea condițiilor în care se poate 
aplica este supusă unei interpretări foarte stricte și se va folosi doar în circumstanțe 
excepționale. 
 
Aceste condiții țin de absența alternativelor, de prezența unor motive cruciale de interes public 
major și de adoptarea tuturor măsurilor compensatorii necesare. 
 
Comisia Europeană a publicat un Document de orientare cu privire la articolul 6 alineatul (4) 
din directiva privind habitatele (CE 2007b) ce oferă clarificări cu privire la conceptul de soluții 
alternative, motive cruciale de interes public major, măsuri compensatorii, coerență generală 
și avizul Comisiei necesar în unele cazuri66. 
 
 
5.6.1 Absența unor soluții alternative 
 
Căutarea de alternative poate fi destul de vastă și trebuie asociată cu obiectivele publice ale 
planului sau proiectului. Aceasta poate presupune locații alternative, scări sau concepte 
diferite de dezvoltare sau procese alternative. Dacă intenția este aceea de a dezvolta sau 
crește producția de acvacultură, atunci întrebarea este: se poate realiza acest lucru într-un 
mod mai puțin dăunător, de exemplu alegând o locație mai potrivită în altă parte sau 
redimensionând sau reducând proiectul sau planul? 
 
În practică, soluțiile alternative ar fi trebuit identificate deja în cadrul evaluării inițiale conform 
articolului 6 alineatul (3). Acestea fac parte din procesul iterativ ce caută să îmbunătățească 
amplasarea și designul unui plan sau proiect în etapele cele mai timpurii.  
 
În conformitate cu principiul subsidiarității, sarcina de a evalua impactul relativ al alternativelor 
asupra sitului vizat sau asupra oricărui alt sit Natura 2000 ce ar putea fi afectat revine 
autorităților naționale competente. De asemenea, soluțiile alternative alese ar trebui să treacă, 
în principiu, prin același exercițiu de încadrare ca și planul sau proiectul inițial și ar putea fi 
supuse unei noi evaluări corespunzătoare. 
 
În plus, autoritățile competente trebuie să analizeze și să demonstreze mai întâi nevoia 
planului sau proiectului vizat. Astfel, în această etapă trebuie analizată și opțiunea zero – 
adică aceea de a nu desfășura proiectul. 
 
 

                                                 
66 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
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5.6.2 Motive cruciale de interes public major 
 
În absența unei soluții alternative, se pot analiza motivele cruciale de interes public major. 
Conceptul de motiv crucial de interes public major nu este definit în directivă. Însă este clar din 
formularea articolului 6 alineatul (4) că doar interesul public, indiferent dacă acesta este 
promovat de un organism public sau privat, poate fi pus în balanță cu obiectivele de 
conservare ale directivei. Astfel, proiectele elaborate de organisme private pot îndeplini 
această condiție din articolul 6 alineatul (4) doar dacă acest interes public este prezent și 
demonstrat (CE 2007b). 
 
Acest interes public poate include sănătatea umană, siguranța publică, consecințele benefice 
de importanță primară pentru mediul înconjurător și alte interese de natură socială (ex. 
ocupare) sau economică.  
 
Pentru a îndeplini cerințele articolului 6 alineatul (4) din directiva privind habitatele, autoritățile 
naționale competente trebuie să aprobe planurile sau proiectele respective cu condiția ca 
motivele cruciale amintite anterior să cântărească mai greu decât obiectivele de conservare 
ale sitului(siturilor) Natura 2000 afectate de respectivele inițiative.  
 
De remarcat că aceste condiții de interes public major sunt chiar mai stricte atunci când este 
vorba de realizarea unui plan sau proiect ce ar putea avea efecte adverse asupra integrității 
unui sit Natura 2000 ce găzduiește habitate și/sau specii prioritare, în cazul în care sunt 
afectate respectivele habitate și/sau specii. Ele se pot justifica doar dacă motivele cruciale de 
interes public major se referă la: 

- Sănătatea umană și siguranța publică sau 
- Consecințele benefice majore asupra mediului sau 
- Alte motive cruciale dacă, înainte de acordarea aprobării pentru plan sau proiect Comisia a 

emis un aviz (CE 2007b). 
 
 
5.6.3 Adoptarea tuturor măsurilor compensatorii necesare 
 
Măsurile compensatorii, astfel cum sunt descrise în articolul 6 alineatul (4) al directivei privind 
habitatele, constituie „ultima soluție” și se folosesc doar când s-a luat decizia de a continua cu 
un plan sau proiect ce ar putea avea efecte adverse asupra integrității sitului Natura 2000 
deoarece nu există alternative și proiectul a fost considerat unul de interes public major 
conform condițiilor descrise mai sus.  
 
Măsurile compensatorii sunt măsuri specifice efectelor adverse inevitabile ale unui proiect sau 
plan. Scopul lor este acela de a asigura protecția coerenței generale a sitului Natura 2000 și 
ele trebuie să ofere compensații care să corespundă direct efectelor negative asupra speciilor 
sau habitatelor vizate.  
 
Se consideră o bună practică adoptarea de măsuri compensatorii cât mai aproape de zona 
afectată, pentru a maximiza șansele de a proteja coerența generală a rețelei Natura 2000. Ca 
principiu general, măsurile compensatorii trebuie aplicate și inițiate înainte de începerea 
lucrărilor la plan sau proiect, pentru a ajuta la amortizarea efectelor dăunătoare ale proiectului 
asupra speciilor și habitatelor, oferindu-le locații alternative adecvate în zona acoperită de 
măsurile de compensare.  
 
Informațiile privind măsurile compensatorii trebuie transmise Comisiei înainte de punerea lor 
în aplicare și, fără îndoială, înainte de realizarea planului sau a proiectului vizat (EC 2007b).  
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ANEXA 1. POLITICA ȘI CADRUL JURIDIC AL UE ȘI INIȚIATIVE DE 

PROMOVARE A ACVACULTURII DURABILE 

 

 

1. Cadrul politicilor UE pentru industria acvaculturii 
 
În cadrul Politicii comune în domeniul pescuitului, principalele instrumente adresate 
acvaculturii sunt Fondul european pentru pescuit (Regulamentul Consiliului (CE) nr. 
1168/2006) și Organizația comună a piețelor cu produse din pescuit și acvacultură 
(Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 104/2000). Mulți dintre factorii și motoarele ce au modelat 
acvacultura au o dimensiune puternică a subsidiarității și sunt modelate de prioritățile și 
deciziile adoptate la nivel național și regional.  
 
Fondul european pentru pescuit (FEP) adoptat în 200667 stabilește cadrul pentru a contribui la 
creșterea durabilă a acvaculturii în Europa până în 2013. În cadrul Axei 2, în special, măsurile 
de acva-mediu pot sprijini folosirea metodelor de producție din acvacultură pentru a proteja și 
îmbunătăți mediul și a conserva natura.  
 
Procesul continuu de reformă a Politicii comune în domeniul pescuitului are ca scop 
promovarea acvaculturii durabile prin orientări strategice naționale și crearea unui Consiliu 
consultativ pentru acvacultură în scopul consultării și consilierii factorilor interesați. Legislația 
„orizontală” a UE, respectiv cerințele de protecția mediului, normele de protecție a sănătății 
publice pentru produse de pescuit, legea pentru sănătatea animalelor se aplică industriei 
acvaculturii și produselor sale după caz.  
 
 
2. Tendințele din acvacultură și factorii de mediu ce influențează producția în UE 
 
La nivel global, acvacultura rămâne un sector de producție important, în creștere – cu o rată a 
creșterii anuale de 8,3% la nivel mondial între 1970 și 2008 (5,3% între 2006 și 2008). 
Producția din acvacultură a atins 68,3 milioane de tone ca volum și 105,4 miliarde USD ca 
valoare în 2008. Tot în 2008, pe plan mondial, acvacultura a furnizat 45,7% din producția 
mondială de pește pentru consum uman (până la 42,6% în 2006). 
 
În 2009, producția totală din acvacultură a UE s-a apropiat de 1,3 milioane de tone, valorând 
aproximativ 3,2 miliarde €. Din păcate, per ansamblu acvacultura UE nu urmează tendința 
globală de creștere, ci mai degrabă stagnează.  
 

Evolution of EU aquaculture production 
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67 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1198/2006 
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Majoritatea absolută a producției UE este destinată pieței UE. Exporturile de produse de 
acvacultură din UE rămân foarte limitate (circa 122 000 tone „echivalent greutate în viu” în 
2009). Produsele din acvacultură importate în UE joacă un rol important (circa 2 milioane de 
tone „echivalent greutate în viu” în valoare de aproximativ 4,6 miliarde € în 2009) – ele 
reprezintă 22% din volumul și 32% din valoarea importurilor totale de fructe de mare.  
 
UE s-a angajat să respecte un nivel ridicat de protecție a mediului înconjurător și există o serie 
de dispoziții pentru a asigura dezvoltarea durabilă a acvaculturii din protecției perspectiva 
mediului înconjurător. De asemenea, trebuie subliniat faptul că acvacultura necesită apă de 
cea mai bună calitate pentru a garanta sănătatea animalelor acvatice și produse sigure și de 
înaltă calitate. Aspectele ecologice ale acvaculturii sunt elemente foarte importante pentru 
acest sector. 
 
În ceea ce privește conservarea naturii, aplicarea programului Natura 2000 este adesea 
percepută ca un factor restrictiv major pentru dezvoltarea acvaculturii și acces la spațiu în 
unele state membre. Dezvoltarea unor documente de interpretare sau orientare cu privire la 
legislația de mediu a UE, a unor estimări comune a „capacității de suport”, a evaluărilor 
științifice și orientărilor privind evaluarea impactului pe baza unor modele predictive comune 
sunt adesea citate ca mijloace de progres. De asemenea, este necesară intensificarea 
consultărilor și a discuțiilor între factorii interesați și autorități (mai degrabă decât impunerea 
de măsuri).  
 
Competiția tot mai mare pentru spațiu și apă reprezintă o provocare majoră pentru 
continuarea dezvoltării exploatațiilor piscicole în apă dulce și a locațiilor de producție din 
acvacultură în zonele costiere. Acceptarea publică a dezvoltării acvaculturii într-o zonă este, 
de obicei, invers proporțională cu densitatea populației și atractivitatea turistică a zonei. 
Acvacultura extensivă în iazuri construite pe uscat și în zone umede sau în lagune costiere se 
confruntă, de asemenea, cu o concurență tot mai mare din partea altor proiecte economice 
(agricultură, industrie, turism…)68. Amenajarea teritoriului, inclusiv managementul integrat al 
zonei costiere sunt considerate instrumente utile pentru atribuirea unor locații adecvate pentru 
dezvoltarea activităților de acvacultură. 
 
 
3. Legislația de mediu relevantă a UE 
 
În cadrul legislației de mediu a UE, directiva-cadru privind apa și directiva-cadru „Strategia 
pentru mediul marin” oferă cadrul pentru definirea și conservarea apelor dulci și marine în UE. 
Alte directive UE relevante pentru aspectele de mediu ale acvaculturii sunt:  directiva 
67/548/CEE privind substanțele periculoase, directiva 2006/113/EC cunoscută drept „directiva 
privind crustaceele și moluștele”69 și directivele ce afectează promovarea de produse 
medicinale veterinare. Relevant este și Regulamentul privind „speciile exotice”70 ce are ca 
scop evaluarea și minimizarea posibilului impact al introducerii de specii exotice pentru 
folosire în acvacultură prin stabilirea unui sistem de permise la nivel de stat membru. 
Rezoluțiile și comunicările privind managementul integrat al zonelor costiere71 sunt, la rândul 
lor, relevante pentru sectorul acvaculturii. Mai mult, s-ar putea aplica și directivele UE privind 
evaluarea impactului de mediu (EIA), și evaluarea strategică de mediu (SEA). Directivele 

                                                 
68 Opportunities for the development of Community aquaculture. Consultation document. European 
Commission, 2007. Disponibil la: http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/index_en.htm 
69 Această directivă va fi înlocuită în  2013 de Directiva-cadru privind apa a CE (DCA). Ea trebuie să 
ofere cel puțin același nivel de protecție a apelor conchilicole ca directiva privind apele conchilicole. 
70 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 708/2007 din 11 iunie 2007 privind utilizarea în acvacultură a 
speciilor exotice și a speciilor absente la nivel local. 
71 Disponibile la: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF 

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2007&nu_doc=708
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF
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privind păsările și habitatele sunt tratate în documentul principal cu accent pe dispozițiile 
privind managementul sitului; însă și dispozițiile lor privind speciile s-ar putea dovedi 
relevante. 
 
În continuare se prezintă scurte informații despre câteva dintre aceste dispoziții. 
 
 
3.1 Directiva cadru privind apa (DCA) 
 
DCA (2000/60/CE), care se aplică apelor interioare și apelor costiere până la 1 milă nautică de 
la linia de bază a statului costier, are ca scop protecția și optimizarea tuturor apelor de 
suprafață și subterane astfel încât acestea să atingă un stadiu ecologic și chimic bun până în 
2015. Directiva stabilește un cadru pentru prevenirea deteriorării continue a ecosistemelor 
acvatice și introduce conceptul comunității biologice, precum și structura naturală și funcțiile 
ecosistemului acvatic, ca element de calitate în evaluarea stării apei de suprafață.  
 
Există legături puternice între DCA și directivele privind păsările și habitatele, ele având cam 
aceleași ambiții în ceea ce privește dorința de a proteja deteriorarea continuă și a optimiza 
starea ecologică a ecosistemelor acvatice, dar și cerințe legale diferite și chiar diferențe 
importante. Dacă măsurile Natura 2000 necesită condiții ecologice mai stricte în ceea ce 
privește calitatea apei, față de cele impuse pentru atingerea unui bun potențial ecologic 
conform DCA, atunci trebuie să se aplice măsurile mai stricte (conform articolului 4 alineatul 
(2) al DCA) și vice-versa.  
 
 
3.2 Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”  
 
Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin” (2008/56/CE) se aplică apelor marine, unde 
intră apele costiere acoperite de DCA (acele aspecte ce nu sunt reglementate de DCA), dar 
se extinde și la acele ape ce țin încă de suveranitatea statelor membre (în principal zone 
economice exclusive). Unele dintre obiectivele directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin” 
sunt similare cu cele ale DCA, dar ea merge mai departe în multe domenii cum ar fi 
descriptorii de biodiversitate sau deșeurile marine și zgomotul. Deși în prezent concentrația 
redusă a activităților de acvacultură în spațiile marine mai îndepărtate de 1 milă nautică face 
acest instrument mai puțin relevant, dezvoltarea preconizată a acvaculturii în larg înseamnă 
că acest text ar putea deveni mai relevant pentru acvacultură în viitor. (Huntington ș.a. 2010). 
 
Directiva solicită statelor membre să elaboreze la nivel regional strategii pentru mediul marin 
care trebuie să conțină o evaluare detaliată a stării mediului, o definiție a stadiului ecologic 
bun la nivel regional și stabilirea unor ținte de mediu și a unor programe de monitorizare cu 
obiectivul general de a menține sau atinge un stadiu ecologic bun în mediul marin, cel târziu 
până în 2020. Cerințele directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin” se aplică tuturor 
activităților de acvacultură din ape marine, fie ele situate în interiorul sau în exteriorul ariilor 
Natura 2000. În toate situațiile se aplică reglementările mai stricte. 
 
Acvacultura este una dintre presiunile ce trebuie abordate în evaluările inițiale efectuate de 
statele membre până în octombrie 2011. Pe această bază, statele membre stabilesc criterii 
pentru un stadiu ecologic bun și obiective ecologice. De asemenea, statele membre trebuie să 
identifice și ariile marine protejate, altele decât cele desemnate situri Natura 2000 (conform 
articolului 13 alineatele (4) și (5). 
 
 
3.3  Dispozițiile privind protecția speciilor din directivele privind păsările și habitatele 
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Articolele 12 și 13 ale directive privind habitatele 

Statele membre iau măsurile necesare pentru a institui 
un sistem de protecție a speciilor de animale 
enumerate în anexa IV în aria lor de extindere din 
Europa. În cazul animalelor protejate, se interzice: 

- orice formă de capturare sau ucidere deliberată; 
- perturbarea deliberată a speciilor respective, în 

special în timpul perioadei de reproducere, 
cuibărire, hibernare și migrare; 

- distrugerea deliberată sau culegerea ouălor din 
natură; 

- deteriorarea sau distrugerea ariilor de 
reproducere sau de odihnă; 

- deținerea, transportul și vânzarea specimenelor 
luate din natură. 

În cazul plantelor protejate, se interzice:  

- culesul, colecționarea, tăierea, smulgerea sau 
distrugerea deliberată a acestor plante în natură; 

- deținerea, transportul sau vânzarea specimenelor 
din respectivele specii, luate din natură. 

Articolul 5 al directivei privind păsările 

Statele membre trebuie să adopte măsurile 
măsurile impuse pentru a stabili un sistem de 
protecție pentru toate speciile de păsări sălbatice 
în aria lor de extindere, interzicând în special 
următoarele: 
- omorârea sau capturarea deliberată a 

speciilor respective, indiferent de metoda 
utilizată; 

- distrugerea sau producerea de daune în mod 
deliberat asupra cuiburilor sau ouălor sau 
eliminarea cuiburilor; 

- culegerea ouălor din natură și păstrarea 
acestora; 

- perturbarea deliberată a acestor păsări, în 
special în perioada de reproducere sau de 
maturizare, dacă o astfel de perturbare are 
efect negativ semnificativ asupra păsărilor; 

- ținerea în captivitate a păsărilor din specii a 
căror vânare și 

- capturare este interzisă 

Pe lângă protecția principalelor situri prin rețeaua Natura 2000, cele două directive privind 
natura mai solicită statelor membre și să creeze un sistem general de protecție pentru toate 
speciile de păsări sălbatice prezente în mod natural în UE și pentru speciile enumerate în 
Anexa IV a directivei privind habitatele. Aceste dispoziții se aplică atât în interiorul, cât și în 
exteriorul siturilor protejate. Termenii exacți sunt prezentați în articolul 5 al directivei privind 
păsările și în articolele 12 (pentru animale) și 13 (pentru plante) din directiva privind 
habitatele72. 

 
3.4 Directivele SEA și EIA  
 
Scopul Directivei privind evaluarea strategică de mediu (Directiva SEA 2001/42/CE) este 
acela de a asigura identificarea, evaluarea și luarea în calcul a consecințelor ecologice ale 
anumitor planuri și programe în timpul pregătirii și înainte de adoptarea acestora.  
 
Evaluarea strategică de mediu este obligatorie pentru numeroase planuri și programe 
(pregătite pentru agricultură, silvicultură, pescuit, energie, industrie, transport, managementul 
deșeurilor, managementul apei, telecomunicații, turism, planificare urbană și rurală sau 
utilizarea terenurilor) care stabilesc cadrul pentru viitoarele acorduri de dezvoltare ale 
proiectelor enumerate în ‚directiva EIA’. SEA trebuie efectuată și pentru planurile și 
programele pentru care, dată fiind probabilitatea de a avea efecte semnificative asupra 
siturilor, s-a solicitat o evaluare conform articolelor 6 sau 7 din directiva privind habitatele.  
 
În sfârșit, scopul SEA este acela de a încuraja o abordare mai integrată și mai eficientă a 
amenajării teritoriului unde mediul și considerațiile de biodiversitate să fie luate în calcul mult 
mai devreme în procesul de planificare și la un nivel mult mai strategic. Acest lucru duce, de 
obicei, la mai puține conflicte ulterioare la nivelul proiectelor individuale. Totodată, permite o 

                                                 
72 A se vedea Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest 
under the Habitats Directive 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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amplasare mai corectă a viitoarelor proiecte, departe de ariile unde ar putea intra în conflict cu 
obiectivele de conservare a naturii.73. 
 
Deși procesul SEA operează la nivelul planurilor și programelor, Directiva privind evaluarea 
impactului asupra mediului (85/337/CEE, modificată în 200974 operează la nivelul proiectelor 
publice și private individuale. Astfel, acordul de dezvoltare pentru proiectele75 ce ar putea avea 
efecte semnificative asupra mediului trebuie acordat doar după ce s-a realizat o evaluare a 
efectelor ecologice probabile.  
 
Directiva EIA face distincția între proiectele ce necesită o EIA obligatorie (așa-numitele 
proiecte din Anexa I) și cele la care statele membre trebuie să hotărască, printr-o procedură 
denumită „încadrare”, dacă proiectele ar putea avea efecte semnificative, ținând seama de 
criteriile din Anexa III a Directivei (așa-numitele proiecte din Anexa II). Piscicultura intensivă 
este inclusă în Anexa II. Conform articolului 4 alineatul (2) al directivei EIA, pentru proiectele 
enumerate în Anexa II statele membre vor stabili printr-o procedură de tipul (2) examinare de 
la caz la caz sau (b) praguri sau criterii stabilite de statul membru, dacă acestea vor fi supuse 
unei evaluări. Statele membre se vor asigura că decizia luată de autoritățile competente 
conform alineatului (2) este adusă la cunoștința publicului. 
 
Relația dintre SEA, EIA și evaluarea corespunzătoare conform directivei privind habitatele 
 
Există numeroase similitudini între procedurile pentru SEA și EIA și evaluările 
corespunzătoare desfășurate pentru planurile și proiectele ce afectează siturile Natura 2000 
conform directivei privind habitatele. Dar acest lucru nu înseamnă că ele sunt una și aceeași, 
fiindcă există și câteva diferențe importante. Așadar, o SEA și o EIA nu pot înlocui sau nu 
pot ține locul unei evaluări corespunzătoare, deoarece nicio procedură nu se 
suprapune cu alta. 
 
Ele pot, bineînțeles, să se desfășoare în paralel sau evaluarea corespunzătoare poate face 
parte din evaluarea EIA/SEA dar, în aceste cazuri, evaluarea corespunzătoare trebuie să 
poate fi clar distinsă și identificată în raportul de mediu al SEA sau în documentația de mediu 
a EIA sau trebuie raportată separat, astfel încât constatările sale să fie diferențiate de cele ale 
EIA sau SEA generală76. 
 
Una dintre diferențele cheie dintre SEA/EIA și evaluarea corespunzătoare din directiva privind 
habitatele este că ele măsoară aspecte diferite ale mediului natural și au criterii diferite pentru 
stabilirea ‚gravității’. O alta este domeniul de aplicare al directivelor: SEA/EIA se aplică tuturor 
planurilor și proiectelor ce intră în domeniul lor de aplicare, indiferent de locația propusă pe 
teritoriul UE. Evaluarea corespunzătoare, pe de altă parte, se aplică doar acelor planuri și 
proiecte ce ar putea avea un efect advers asupra unui sit Natura 2000. 
 
Există, de asemenea, o distincție importantă în ceea ce privește rezultatul evaluării. Evaluările 
efectuate conform SEA și EIA stabilesc cerințe obligatorii de mediu procedurale, și nu 
standard. Evaluarea conform directivei privind habitatele, pe de altă parte, stipulează obligații 
materiale. Cu alte cuvinte, dacă evaluarea corespunzătoare stabilește că planul sau proiectul 
va afecta negativ integritatea unui sit Natura 2000, autoritatea nu poate aproba planul sau 

                                                 
73 A se nota că Convenția de la Aarhus solicită consultări publice pentru planurile ce au legătură cu 
mediul înconjurător chiar și fără SEA 
74 Versiuni consolidate disponibile la: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG: 1985L0337:20090625:EN:PDF 
75 Directiva EIA definește ‚proiectul’ drept executarea lucrărilor de construcție sau a altor lucrări de 
instalare, scheme sau intervenții în peisajul și împrejurimile naturale. 
76 A se vedea documentul de orientare al CE “Assessments of plans and projects significantly affecting 
Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats 
Directive 92/43/EEC”.   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:%201985L0337:20090625:EN:PDF
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proiectul ca atare decât dacă, în cazuri excepționale, invocă proceduri speciale pentru 
proiectele considerate de interes public major.  
 
Acest aspect contrastează cu SEA/EIA elaborate pentru ca autoritățile de planificare să fie pe 
deplin conștiente de implicațiile ecologice ale planului sau proiectului propus, astfel încât 
acestea să fie luate în calcul în decizia finală a acestora. 
 

Tabelul  2: Comparație între procedurile de evaluare corespunzătoare, EIA și SEA  

 Evaluarea corespunzătoare EIA SEA 

Care tipuri de 
dezvoltări sunt 
ținta?  

Orice plan sau proiect care – 
per se sau în combinație cu 
alte planuri/proiecte – ar 
putea avea un efect advers 
asupra unui sit Natura 2000 
(fără planuri sau proiecte 
direct legate de 
managementul sitului din 
perspectiva conservării). 

Toate proiectele enumerate în 
Anexa I. 
Pentru proiectele din Anexa II, 
nevoia realizării unei EIA se va 
stabili de la caz la caz sau prin 
praguri sau criterii stabilite de 
statele membre (ținând seama 
de criteriile din Anexa III). 

Orice planuri și programe sau 
modificări ale acestora care sunt 
(a) pregătite pentru agricultură, 
silvicultură, pescuit, energie, industrie, 
transport, managementul deșeurilor, 
managementul apei, telecomunicații, 
turism, planificare urbană și rurală sau 
utilizarea terenului și care stabilesc 
cadrul pentru viitorul acord de 
dezvoltare al proiectelor enumerate în 
Anexele I și II la directiva EIA sau (b) 
care, dată fiind probabilitatea de a 
avea efecte semnificative asupra 
siturilor, s-a solicitat o evaluare 
conform articolelor 6 sau 7 din 
directiva 92/43/CEE. 

Ce impacturi 
trebuie evaluate 
cu relevanță 
pentru natură?  

Evaluarea trebuie făcută 
ținând seama de obiectivele 
de conservare ale sitului 
(care țin de specii/tipuri de 
habitat pentru care a fost 
desemnat situl). Impacturile 
trebuie evaluate pentru a 
hotărî dacă acestea vor avea 
sau nu efect advers asupra 
integrității sitului vizat.  

Efecte semnificative directe și 
indirecte, secundare, 
cumulative, pe termen scurt, 
mediu și lung, permanente și 
temporare, pozitive și negative 
asupra faunei și florei, printre 
altele. 

Efecte semnificative probabile asupra 
mediului, inclusiv privind aspecte cum 
ar fi biodiversitatea, populația, 
sănătatea umană, fauna, flora, solul, 
apa, aerul, factorii climatici, bunurile 
materiale, patrimoniul cultural inclusiv 
patrimoniul arhitectural și arheologic, 
peisajul și relațiile dintre factorii de mai 
sus. 

Cine răspunde de 
evaluare?  

Autoritatea competentă 
răspunde de a se asigura că 
se efectuează evaluarea 
corespunzătoare. În acest 
context, dezvoltatorului i s-ar 
putea cere să efectueze toate 
studiile necesare și să 
furnizeze autorității 
competente toate informațiile 
necesare pentru a-i permite 
acesteia să ia o decizie bine 
informată. Astfel, autoritatea 
competentă poate colecta 
informații relevante și din alte 
surse, după caz.  

Dezvoltatorul furnizează 
informațiile necesare ce trebuie 
luate în considerare de 
autoritatea competentă ce emite 
acordul de dezvoltare.  

Autoritatea de planificare competentă  

Autoritățile publice 
/ alte autorități 
sunt consultate? 

Nu neapărat, dar sunt 
încurajate („dacă este cazul”). 
 

Obligatoriu – consultările au loc 
înainte de adoptarea propunerii 
de dezvoltare. Statele membre 
vor adopta măsurile necesare 
pentru a se asigura că 
autoritățile ce ar putea fi vizate 

Obligatoriu – consultările au loc înainte 
de adoptarea planului sau a 
programului. Autoritățile și publicul vor 
avea ocazia să își exprime opinia cu 
privire la proiectul de plan sau 
program și la raportul de mediu care îl 
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de proiect au ocazia să își 
exprime opinia cu privire la 
cererea acordului de dezvoltare. 
Aceleași principii se aplică 
consultării publicului. În cazul că 
ar putea apărea efecte 
semnificative asupra mediului 
într-un alt stat membru, trebuie 
consultate autoritățile relevante 
și publicul din acest stat.  

însoțește într-un interval de timp 
corespunzător, înainte de adoptarea 
planului sau a programului sau de 
supunerea aplicarea procedurii 
legislative. Statele membre trebuie să 
desemneze autoritățile ce trebuie 
consultate care, date fiind 
responsabilitățile lor specifice în 
domeniul protecției mediului, sunt cel 
mai probabil interesate. În cazul că ar 
putea apărea efecte semnificative 
asupra mediului într-un alt stat 
membru, trebuie consultate autoritățile 
relevante și publicul din acest stat. 

Cât de important 
este rezultatul 
evaluării?  

Obligatoriu. 
Autoritățile competente pot 
aproba planul sau proiectul 
doar după ce au confirmat că 
nu va afecta negativ 
integritatea sitului. 
 

Rezultatele consultărilor și 
informațiile colectate ca parte 
din EIA vor fi luate în calcul în 
mod corespunzător în 
procedura de aprobare a 
dezvoltării.  

Raportul de mediu și opiniile exprimate 
vor fi luate în calcul în etapa de 
pregătire a planului sau a programului 
și înainte de adoptarea acestuia sau 
de aplicarea procedurii legislative. 

 
 

Exemple de inițiative de promovare a acvaculturii durabile în UE 

 
Pe lângă politicile și cadrul juridic comunitar menționate anterior, numeroase organizații și 
state membre au întreprins acțiuni pentru a stimula dezvoltarea acvaculturii durabile. Mai 
multe inițiative de la nivel național, european și chiar global dezvoltă și actualizează 
permanent coduri de conduită, indicatori de durabilitate și sisteme de certificare pentru a 
ajunge la o înțelegere comună și acceptată a durabilității în acvacultură de către factorii 
interesați și a descoperi cum se pot atinge aceste obiective în practică. 
 
Începând cu anii 1990, în multe state europene s-a introdus acvacultura organică, în 
conformitate cu coduri naționale de practică specifice. Pentru a armoniza normele naționale și 
sistemele private și contura niște standarde minime pentru acvacultura organică la nivel 
comunitar, legislația organică UE a stabilit norme pentru acvacultura și producția de alge 
organice77. Noul Regulament intră în vigoare la 1 iulie 2010.  
 
Câteva exemple: FAO Technical Guidelines for Aquaculture development78, Guide for the 
Sustainable Development of Mediterranean Aquaculture. Interaction between Aquaculture and 
the Environment elaborat de World Conservation Union (IUCN)79, Guide for sustainable 
aquaculture on trout farming (UICN, 2011)80, și Code of Conduct for European Aquaculture 
(FEAP). 

 
Un alt exemplu relevant este ICES Code of Practice on the Introductions and Transfers of 
Marine Organisms (2003)81 care stabilește procedurile și practicile recomandate pentru 
reducerea riscurilor producerii de efecte adverse din cauza introducerii și transferului 
intenționat de organisme marine (inclusiv de apă salmastră). 
 
În plus, UE este membru al Organizației pentru conservarea somonului din Atlanticul de Nord 
(NASCO). O relevanță deosebită pentru sectorul acvaculturii are și Rezoluția părților la 
Convenția pentru conservarea somonului în Atlanticul de Nord pentru a minimiza impactul 

                                                 
77 Commission Regulation (EC) No 710/2009 
78 FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No. 5: Aquaculture development. 
79 Guide published in 2007, developed in collaboration with the Spanish Ministry of Agriculture, Fisheries and Food 
and the European Federation of Aquaculture Producers (FEAP). 
80 UICN (2011). Guide pour le développement durable de l’aquaculture : Réflexions et recommandations pour la 
pisciculture de truites. Gland, Suisse et Paris, France : UICN. 
81 Disponibil la: http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf 

http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf
http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf
http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf
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produs de acvacultură, introduceri și transferuri și modificări genetice asupra stocurilor de 
somon sălbatic (2003). 
 
UE este parte și la Convenția OSPAR 1992 pentru protecția mediului marin al Atlanticului de 
nord-est, care are implicații directe pentru acvacultura marină, de exemplu prin 
Recomandarea 94/6 privind cele mai bune practici ecologice pentru reducerea aporturilor de 
substanțe chimice cu potențial toxic din acvacultură. 
 
Există și inițiative naționale al căror scop este acela de a promova producția durabilă din 
acvacultură prin orientări relevante (de ex. Franța, Danemarca, Regatul Unit etc.) sau 
sistemele de acreditare (de ex. Irlanda etc.). 
 
 
 

4.1 Exemple de proiecte finanțate de UE pentru promovarea acvaculturii durabile 
 
Unele proiecte finanțate de UE au ca scop promovarea metodelor de dezvoltare durabilă a 
acvaculturii. Printre acestea, merită remarcat proiectul SEACASE82. Obiectivul final al acestui 
proiect era acela de a elabora instrumente eficiente pentru durabilitatea producției din 
acvacultură extensivă și semi-intensivă în sudul Europei, minimizând totodată impacturile de 
mediu și îmbunătățind calitatea și imaginea publică a produselor sale. De asemenea, s-au 
analizat și dezvoltat protocoale de exploatare ecologice și posibilități de certificare ce urmau a 
fi propuse pentru ca industria să le poată folosi voluntar.  
 
Un alt proiect intenționa să dezvolte o abordare ecosistemică pentru acvacultură (ECASA)83. 
Un rezultat cheie al acestui proiect este un set virtual de instrumente care să ajute proprietarii 
și operatorii fermelor piscicole și de conchiliocultură să aleagă locațiile astfel încât să 
minimizeze impactul de mediu și să asigure durabilitatea siturilor și a corpurilor de apă pentru 
acvacultură. 
 
Proiectul UE CONSENSUS (2005-2008)84, o „participare multilaterală pentru protocoale 
pentru acvacultură durabilă în Europa” a elaborat un set de indicatori de durabilitate ca punct 
de plecare pentru un sistem de certificare pentru acvacultura durabilă și un proces de analiză 
comparativă bazat pe impact ecologic redus, competitivitate mare și responsabilitate etică în 
ceea ce privește biodiversitatea și bunăstarea animalelor. Au fost implicate toate organizațiile 
și asociațiile importante din sectorul acvaculturii. 
 
Proiectul UE SustainAqua85 a avut ca scop creșterea durabilității industriei acvaculturii de apă 
dulce din Europa prin perfecționarea metodelor de producție, căutarea de aplicații comerciale 
și creșterea calității produselor. SustainAqua a efectuat cinci studii de caz diferite în Europa, 
reprezentative pentru cele mai relevante sisteme de acvacultură de apă dulce și specii de 
pește. S-au testat diverse tehnici practice despre cum se pot consolida exploatațiile piscicole 
din Europa într-o manieră durabilă, de la sistemele de iazuri extensive și semi-intensive, 
predominante în Europa Centrală și de Est la sistemele de acvacultură intensive cu recirculare 
(RAS) așa cum se practică în nord-vestul Europei. Principalele constatări sunt descrise în 
Manualul pentru acvacultură durabilă, principalul produs al proiectului. 
 
EATIP – site-ul web al Platformei europene pentru tehnologie și inovare în acvacultură 
(http://www.eatip.eu) conține rezumate (broșuri tehnice) ale proiectelor de cercetare cu 

                                                 
82 SEACASE realizează studii de caz pe sisteme extensive și semi-intensive de acvacultură în Portugalia, Spania, 
Franța, Italia și Grecia pentru a elabora ghiduri de bune practici și standarde pentru certificarea calității. A se vedea 
și: http://www.seacase.org/ 
83 Proiectul ECASA: http://www.ecasa.org.uk/index.htm 
84 Proiectul CONSENSUS, disponibil la: http://www.euraquaculture.info/ 
85 Integrated approach for a sustainable and healthy freshwater aquaculture: a handbook for 
sustainable aquaculture. Proiect nr.: COLL-CT-2006-030384, Al șaselea program cadru. 

http://www.eatip.eu/
http://www.seacase.org/
http://www.ecasa.org.uk/index.htm
http://www.euraquaculture.info/
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finanțare europeană realizate în cadrul Programelor cadru de cercetare 5, 6 și 7. Aceste 
documente au fost elaborate în cadrul proiectelor Profet Policy și Aquainnova. Numeroase 
proiecte au abordat impacturile asupra mediului și problemele de durabilitate ale acvaculturii. 
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ANEXA 2. INFORMAȚII DESPRE SITURILE NATURA 2000 ȘI 
HABITATELE ȘI SPECIILE DE INTERES EUROPEAN DIN ȚĂRILE UE  
Unele surse naționale (site-uri web) oferă informații utile pentru susținerea conservării speciilor 
și a habitatelor, management durabil, protecție și planificare. Aceste instrumente pot fi utile și 
pentru a stabili sensibilitatea habitatelor și a speciilor la diferite presiuni, inclusiv din partea 
activităților de acvacultură, deoarece oferă informații despre cerințele ecologice, amenințări și 
alte aspecte relevante. Câteva surse relevante sunt prezentate în continuare. 
 
AUSTRIA 
 
Entwicklung von Kriterien, Indikatoren und Schwellenwerten zur Beurteilung des 
Erhaltungszustandes der Natura 2000-Schutzgüter (Dezvoltarea de criterii, indicatori și valori 
prag pentru analiza condiției elementelor protejate din situl Natura 2000). În germană. 
http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/natura_2000/gez/ 

Austria Inferioară: Natura 2000 - Der niederösterreichische Weg (site-ul web al guvernului 
regional pentru Natura 2000 în Austria Inferioară). În germană. 
http://www.noe.gv.at/Umwelt/Naturschutz/Natura-2000.html 

Tyrol: Site web cu informații generale despre N2000 în regiunea Tyrol (În germană). 
http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/naturschutz/natura2000-tirol/ 
 
 
BELGIA 
 
Natura 2000 habitats: doelen en staat van instandhouding. Versie 1.0 (ontwerp). 
Onderzoeksverslag. (Habitate Natura 2000: obiective de conservare și stadiu de conservare. 
În olandeză) http://www.inbo.be/docupload/2426.pdf 

Flandra: Informații despre planurile Natura 2000 în Flandra (în olandeză), inclusiv obiectivele 
de conservare ale siturilor, parametri pentru stadiul favorabil de conservare în ceea ce 
privește suprafața habitatelor și „măsuri și instrumente”. 
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Natuur/Natuurrichtplannen.aspx 
 
 
BULGARIA 
 
Hărți și informații despre siturile Natura 2000 din Bulgaria: 
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/index1.php 
 
 
CEHIA 
 
Zásady managementu stanovišť druhu v evropsky významných lokalitách (Principiile 
managementului habitatului speciilor în siturile de importanță europeană). În cehă. 
http://www.mzp.cz/cz/zasady_managementu_stanovist 

Oferă recomandări pentru conservarea habitatelor selectate ale speciilor de floră și faună 
sălbatică de importanță europeană (103 taxoni: 63 specii de animale și 40 specii de plante), 
cu scopul principal de elaborare a planurilor de management pentru siturile Natura 2000. 
Include informații despre biologia și ecologia fiecărei specii și principalele amenințări, factori și 
activități ce ar putea afecta negativ populația speciilor din siturile de importanță europeană. 

Site web cu informații despre siturile Natura 2000 din țară. În cehă. 

 www.natura2000.cz. 

http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/natura_2000/gez/
http://www.noe.gv.at/Umwelt/Naturschutz/Natura-2000.html
http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/naturschutz/natura2000-tirol/
http://www.inbo.be/docupload/2426.pdf
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Natuur/Natuurrichtplannen.aspx
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/index1.php
http://www.mzp.cz/cz/zasady_managementu_stanovist
http://www.natura2000.cz/
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A se vedea și: http://drusop.nature.cz 
 
 
DANEMARCA 
 
Planuri Natura 2000: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer 
Informațiile de context tehnice și științifice sunt disponibile și la Institutul Național pentru Studii 
de Mediu la: www.dmu.dk. 
 
 
GERMANIA 
 
Informații despre siturile Natura 2000 (management, hartă interactivă etc.) și habitatele și 
speciile de interes european (monitorizarea stadiului de conservare etc.) în germană: 
http://www.bfn.de/0316_natura2000.html 
 
Site-ul web Habitat Mare. Agenția federală pentru conservarea naturii furnizează pe acest site 
web informații cuprinzătoare despre descoperirile recente și informații de context despre 
conservarea naturii marine, în special SPA-urile Natura 2000 din Marea Nordului și Marea 
Baltică:http://www.bfn.de/habitatmare/de/ 
 
Managementmaßnahmen in Küstenlebensräumen und Ästuarien der Nord- und Ostsee 
(NaBiV 91, 2010). Măsuri de management în habitatele costiere și estuarele Mării Baltice și 
Mării Nordului (NaBiV 91, 2010). Publicație. BfN. 
 
Baden-Württemberg http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44492/ 
http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/66368/ 
 
Bayern: http://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/index.htm 
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/naturschutz/natura2000/index.htm 
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-
vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php 
 
Berlin: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/in
dex.shtml 
 
Brandenburg: http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.221574.de 
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-
managementplanung.html 
 
Hesse: www.natureg.de, în dezvoltare; în prezent 
http://natureg.hessen.de/natureg/index.html# oferă informații folosite pentru managementul 
siturilor Natura 2000 (Artensteckbriefe, Artenhilfskonzepte – în germană); în curând se vor 
încărca informații suplimentare, respectiv planurile de management, informații speciale despre 
prezența speciilor/habitatelor în siturile Natura 2000, documente de orientare, rapoarte ale 
experților etc. 
 
Mecklenburg-Vorpommern: http://www.regierung-
mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Lands
chaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp 
 
North-Rhine-Westfalia: http://88.198.49.242/mako/install/ 
 

http://drusop.nature.cz/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer
http://www.dmu.dk/
http://www.bfn.de/0316_natura2000.html
http://www.bfn.de/habitatmare/de/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44492/
http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/66368/
http://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/index.htm
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/naturschutz/natura2000/index.htm
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/index.shtml
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/index.shtml
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.221574.de
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-managementplanung.html
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-managementplanung.html
http://www.natureg.de/
http://natureg.hessen.de/natureg/index.html
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://88.198.49.242/mako/install/
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Rheinland-Pfalz:  http://www.naturschutz.rlp.de ; http://www.natura2000.rlp.de 
 
Sachsen: Planificarea managementului: 
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/21184.htm 
Versiuni scurte ale planurilor: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm#19114 
Cartografiere și coduri de evaluare etc.: 
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18723.htm 
 
Sachsen-Anhalt: Informații despre planificarea în curs de desfășurare și planuri finale (site-ul 
web al Landesamt für Umweltschutz): http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=35704 
 
Schleswig-Holstein: www.natura2000.schleswig-holstein.de 
Oferă informații despre Natura 2000, inclusiv obiective de conservare, întreținerea apei în 
scopul conservării etc. În germană. 
 
Thuringia: Artengruppen (Grupuri de specii) În germană. 
http://www.tlug-
jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/ 
prezintă fișe tehnice despre speciile din diverse grupuri (mamifere, lilieci, amfibieni, reptile, 
crustacee, moluște, libelule, gândaci, fluturi, plante cu flori, ferigi, licheni, păsări). 
 
 
ESTONIA 
 
http://www.envir.ee/1684 
 
 
SPANIA 
 
Informații despre Natura 2000: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-
natura-2000/ 

Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 
comunitario en España (Baze ecologice preliminare pentru conservarea tipurilor de habitat de 
interes comunitar în Spania). Informații despre cerințele ecologice, managementul conservării 
etc. pentru toate tipurile de habitat de interes european prezente în Spania. 
http://www.jolube.es/Habitat_Espana/indice.htm 

Directrices para la redacción de planes o instrumentos de gestión de las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA). Orientări pentru redactarea planurilor sau instrumentelor de 
management al SPA-urilor. Include informații despre măsurile de conservare pentru toate 
speciile de păsări incluse în Anexa I a directivei privind păsările prezente în Spania, 
principalele amenințări cu care se confruntă și activități ce pot intra în conflict cu conservarea 
lor, perturbarea din cauza activităților antropice etc. 
http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=3331 
 
 
FRANȚA 
 
Cahiers d’habitats: fișe tehnice cu o sinteză actualizată a cunoștințelor științifice și măsurilor 
de management al conservării pentru toate habitatele și speciile prezente în Franța (inclusiv 
activități care afectează habitatele etc.). 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html 
 
Référentiel pour la gestion dans les sites Natura 2000 en mer - Les cultures marines Orientări 
privind Natura 2000 și acvacultura în Franța Agenția ariilor marine protejate. 2009 

http://www.naturschutz.rlp.de/
http://www.natura2000.rlp.de/
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/21184.htm
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm#19114
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18723.htm
http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=35704
http://www.natura2000.schleswig-holstein.de/
http://www.tlug-jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/
http://www.tlug-jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/
http://www.envir.ee/1684
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-2000/
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-2000/
http://www.jolube.es/Habitat_Espana/indice.htm
http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=3331
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html
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http://www.aires-
marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_201
0_BD.pdf 
 
Les habitats et les espèces Natura 2000 en mer. Référentiel pour la gestion des activités de 
pêche professionnelle, cultures marines, sports et loisirs en mer dans les sites Natura 2000 en 
mer. Agence des aires marines protégées. 2009. Oferă informații despre stadiul de 
conservare și amenințările cu care se confruntă toate tipurile de habitat protejate în cadrul 
Natura 2000 și despre posibilele presiuni exercitate asupra acestora de piscicultură, 
acvacultură și activitățile recreaționale pe mare. 
http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2
_comp.pdf 
 
 
UNGARIA 
 
Informații despre siturile Natura 2000: 
http://www.naturaterv.hu/ 
 
 
IRLANDA 
 
Informații despre toate siturile Natura 2000 (obiective de conservare, etc.): 
http://www.npws.ie/protectedsites/conservationmanagementplanning/ 
 
 
ITALIA 
 
Abruzzo:  
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList
&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt 
 
Regione Marche: 
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000.aspx 
 
Piedmont: http://www.regione.piemonte.it/parchi/retenatura2000/ 
http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/parchi/retenatura2000.htm 
http://gis.csi.it/parchi/datialfa_2k.htm 
 
Sardinia: http://www.sardegnaambiente.it/foreste/foreste_parchi/areeprotette/retenatura.html 
 
Sicilia:  http://www.artasicilia.eu/web/natura2000/index.html 
 
Trentino: http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/index.html 
 
 
ȚĂRILE DE JOS 
 
http://www.natura2000.nl/pages/homepage.aspx 
 
 
LITUANIA 
 
O rezoluție adoptată în 2004 oferă informații despre activitățile restricționate și permise pentru 
fiecare tip de habitat de interes european. În lituaniană. 

http://www.aires-marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_2010_BD.pdf
http://www.aires-marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_2010_BD.pdf
http://www.aires-marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_2010_BD.pdf
http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2_comp.pdf
http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2_comp.pdf
http://www.naturaterv.hu/
http://www.npws.ie/protectedsites/conservationmanagementplanning/
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000.aspx
http://www.regione.piemonte.it/parchi/retenatura2000/
http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/parchi/retenatura2000.htm
http://gis.csi.it/parchi/datialfa_2k.htm
http://www.sardegnaambiente.it/foreste/foreste_parchi/areeprotette/retenatura.html
http://www.artasicilia.eu/web/natura2000/index.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/index.html
http://www.natura2000.nl/pages/homepage.aspx
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http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274764&p_query=&p_tr2= 
 
 
POLONIA 
 
Informații despre Natura 2000, habitate și specii. 
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/#1 
 
 
PORTUGALIA 
 
Plano sectorial da rede Natura 2000. Planul sectorial al rețelei Natura 2000. Oferă informații 
despre toate siturile Natura 2000, habitate și specii de interes european prezente în 
Portugalia. 
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_sitios.htm 
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_valores_naturais.htm 
 
 
SLOVACIA 
 
Informații despre Natura 2000: www.sopsr.sk/natura/,  
www.enviro.gov.sk, și www.daphne.sk. 
 
 
SLOVENIA 
 
Informații despre Natura 2000: http://www.natura2000.gov.si/ 
 
 
SUEDIA 
 
Informații despre Natura 2000, specii și habitate, planuri de management pentru Natura 2000 
în Suedia, disponibile pe site-ul web al SEPA:  
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/ 
 
 
REGATUL UNIT 
 
Comisia mixtă pentru conservarea naturii (JNCC) – Aspecte de interes pentru   
http://www.jncc.gov.uk/ProtectedSites/SACselection/SAC_habitats.asp 

UK Biodiversity Action Plan – Habitats (Planul de acțiune pentru biodiversitate al Regatului 
Unit – Habitate): http://www.ukbap.org.uk/habitats.aspx 

JNCC Assessment of the conservation status of each habitat on Annex I of the Directive 
(Evaluarea JNCC a stadiului de conservare al fiecărui habitat din Anexa I a directivei): 
http://www.jncc.gov.uk/page-4064 

Arii marine protejate: http://jncc.defra.gov.uk/page-4524 

Rețeaua de informații pentru viață marină: Sub-programul cu informații cheie despre biologie 
și sensibilitate [on-line]. Asociația pentru biologie marină a Regatului Unit disponibil la: 
http://www.marlin.ac.uk 

Scoția: http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/protected-areas/international-
designations/sac/sac-location/ 

Anglia: http://www.naturalengland.org/ourwork/conservation/designatedareas/default.aspx 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274764&p_query=&p_tr2=
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/#1
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_sitios.htm
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_valores_naturais.htm
http://www.sopsr.sk/natura/
http://www.enviro.gov.sk/
http://www.natura2000.gov.si/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/
http://www.jncc.gov.uk/ProtectedSites/SACselection/SAC_habitats.asp
http://www.ukbap.org.uk/habitats.aspx
http://www.jncc.gov.uk/page-4064
http://jncc.defra.gov.uk/page-4524
http://www.marlin.ac.uk/
http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/protected-areas/international-designations/sac/sac-location/
http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/protected-areas/international-designations/sac/sac-location/
http://www.naturalengland.org/ourwork/conservation/designatedareas/default.aspx
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Irlanda de Nord: http://www.doeni.gov.uk/niea/protected_areas_home 

Țara Galilor: http://www.ccw.gov.uk/Splash.aspx 

http://www.doeni.gov.uk/niea/protected_areas_home
http://www.ccw.gov.uk/Splash.aspx
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