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1.

INTRODUCERE ŞI CONTEXT

De unde provine necesitatea unui document de orientare?
Necesitatea aplicării în întregime a Directivelor „Habitate” 1 şi „Păsări” 2 în legătură cu mediul
marin din larg al Uniunii Europene, în special în ceea ce priveşte instituirea reţelei Natura
2000, reprezintă o provocare esenţială pentru politica UE în domeniul biodiversităţii în anii
viitori.
Instituirea unei reţele marine de zone de conservare în baza reţelei Natura 2000 va contribui în
mod semnificativ nu doar la oprirea reducerii biodiversităţii pe teritoriul Uniunii Europene,
dar şi la atingerea obiectivelor privind conservarea la o scară mai mare a mediului marin şi
utilizarea durabilă.
Până în prezent a fost identificat un număr relativ redus de situri Natura 2000 pentru mediul
marin din larg, aceasta reprezentând cea mai importantă lacună a reţelei Natura. Punerea în
aplicare a Directivelor „Păsări” şi „Habitate” în mediul marin se confruntă cu provocări
importante, în special în ceea ce priveşte mediul marin din larg (în contrast cu cel de coastă)
ca urmare a unei lipse de cunoştinţe ştiinţifice privind răspândirea/abundenţa speciilor şi
tipurile de habitate.
Cu ocazia unei reuniuni a directorilor responsabili de reţeaua Natura din statele membre,
reuniune care a avut loc în octombrie 2002, s-a convenit că se impun eforturi suplimentare în
vederea dezvoltării unei interpretări comune a dispoziţiilor referitoare la identificarea şi
gestionarea siturilor marine Natura 2000. S-a solicitat Comisiei Europene constituirea unui
grup de lucru ad hoc aflat în subordinea Comitetului habitatelor, în scopul de a oferi orientări
în acest sens.
Din martie 2003, un grup de experţi marini lucrează la „dezvoltarea unei interpretări comune
a dispoziţiilor Natura 2000 privind mediul marin în vederea facilitării identificării şi
gestionării pe viitor a acestor zone”. Prin urmare, acesta ar trebui să sprijine statele membre în
vederea îndeplinirii acestei atribuţii importante şi a furnizării unor materiale utile de referinţă
pentru alţi participanţi. Documentul va servi, în egală măsură, serviciilor Comisiei în ceea ce
priveşte examinarea oricărei acţiuni în acest domeniu. El va oferi, de asemenea, principalelor
părţi interesate informaţii preţioase şi un grad mai mare de siguranţă în vederea planificării şi
elaborării proiectelor, având în vedere faptul că punctul de vedere al Comisiei asupra mai
multor aspecte cheie ale punerii în aplicare a Directivelor „Păsări” şi „Habitate” în mediul
marin va fi cunoscut la o scară mai largă.

1
2

DIRECTIVA 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică.
DIRECTIVA 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice
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Domeniul de aplicare a ghidului
Prezentul ghid vine în întâmpinarea unei necesităţi imediate de a înregistra progrese în ceea ce
priveşte instituirea reţelei Natura 2000 în mediul marin. În consecinţă, acesta se axează în
principal pe speciile marine şi tipurile de habitate care sunt reglementate de dispoziţiile cu
privire la situri din Directivele „Păsări” şi „Habitate”. Acestea sunt tipurile de habitate
enumerate în anexa I şi speciile enumerate în anexa II la Directiva „Habitate”, precum şi
speciile de păsări enumerate în anexa I şi speciile de păsări migratoare cuprinse în Directiva
„Păsări” (79/409/CEE), pentru care se impune
identificarea, protecţia şi gestionarea unor situri marine
În scopul prezentului document, prin
Natura 2000.
„mediu marin de coastă” se înţelege
Ghidul îşi propune să explice conceptele juridice şi
tehnice relevante necesare sprijinirii instituirii reţelei
Natura 2000 de-a lungul zonei marine în care se aplică
Directivele „Păsări” (79/409/CEE) şi „Habitate”
(92/43/CEE). Ghidul vizează atât mediul marin de
coastă, cât şi cel din larg.

mediul din apele interioare şi marea
teritorială, astfel cum menţionează
UNCLOS 3, dintr-un stat membru de
coastă; prin „mediul marin din larg” se
înţelege mediul din zonele marine care
se extind dincolo de limitele mării
teritoriale în care statele membre îşi
exercită un anumit tip de drepturi de
suveranitate.

Conservarea habitatelor marine şi a speciilor care
prezintă interes la nivel european nu va fi realizată doar
prin identificarea şi gestionarea corespunzătoare a siturilor Natura 2000. De asemenea, este
necesară soluţionarea problemei privind presiunile umane exercitate asupra mediului marin
dincolo de aceste situri, în cadrul unei strategii extinse de conservare marină.
Structura ghidului
Ghidul include următoarele elemente şi urmează aceeaşi logică precum procesul de punere în
aplicare necesar pentru construirea componentei marine a reţelei Natura 2000:
− Capitolul 2 analizează procesul de instituire a reţelei Natura 2000 în contextul mai
extins al politicilor de mediu ale Uniunii Europene. Acesta oferă informaţii despre
legislaţia comunitară şi internaţională care prezintă relevanţă pentru instituirea reţelei
Natura 2000 în mediul marin.
− Capitolul 3 clarifică unele definiţii ale tipurilor de habitate marine din anexa I din
Directiva „Habitate” şi oferă informaţii mai generale privind habitatele şi speciile
marine, inclusiv cu privire la răspândirea acestora în apele de coastă şi din larg ale
statelor membre.
− Capitolul 4 oferă informaţii referitoare la cele mai bune metode de localizare şi
evaluare a habitatelor şi speciilor marine, precum şi o justificare privind selecţia
siturilor.
− Capitolul 5 oferă orientări cu privire la aspecte administrative relevante pentru siturile
marine Natura 2000.

3

UNCLOS, Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării http://www.un.org/Depts/los/index.htm
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− Capitolul 6 analizează mai atent relaţia existentă dintre gestionarea pescuitului şi
Directivele „Păsări” şi „Habitate”.
Limitele ghidului
Ghidul îşi propune să facă trimitere şi să respecte cu fidelitate textul Directivelor „Păsări” şi
„Habitate” şi principiile mai generale care se află la baza legislaţiei comunitare privind
mediul. Acesta nu are un caracter legislativ (nu introduce norme noi, ci oferă orientări privind
aplicarea normelor existente). Prin urmare, documentul prezintă doar punctele de vedere ale
serviciilor Comisiei şi nu are caracter obligatoriu.
Ar trebui subliniat faptul că atribuţia de a oferi o interpretare finală a legislaţiei comunitare îi
revine Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. În consecinţă, orientările oferite vor trebui să
evolueze în conformitate cu orice jurisprudenţă nou apărută în această privinţă.
Prezentul ghid îşi propune să respecte în întregime jurisprudenţa existentă a Curţii de Justiţie.
Acest fapt stabileşte unele aspecte ale ghidului, în special în cazul în care Curtea de Justiţie a
formulat deja unele poziţii clare. Ghidul îşi propune, de asemenea, să explice unele aspecte
juridice privind dreptul mării şi alte diferite principii care sprijină procesul de identificare şi
gestionare viitoare a componentei marine a reţelei Natura 2000.
Prezentul ghid nu are posibilitatea de a acoperi toate aspectele referitoare la reţeaua Natura
2000 în mediul marin, în special în ceea ce priveşte gestionarea şi protecţia siturilor. Cu toate
acestea, ghidul îşi propune să abordeze aspecte esenţiale referitoare la instituirea reţelei
folosind informaţiile disponibile. Este posibil ca unele teme specifice să necesite orientări
suplimentare în cadrul unei etape ulterioare.

*Caretta Caretta 4
Fotografie: M. Melodia. LIFE99 NAT IT/006271
4

Caretta caretta (broasca ţestoasă marină): este o specie prioritară de importanţă comunitară inclusă în anexele II şi IV la
Directiva „Habitate”.
EN: loggerhead turtle; FR: tortue de carouane; ES: tortuga boba; DE: Unechte Karettschildkröte; RO: ţestoasa de Mediterana
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2.
2.1.

CONTEXT GLOBAL
Contextul politicii UE privind biodiversitatea marină şi ariile protejate

Politica UE în domeniul biodiversităţii marine, inclusiv al ariilor protejate, se dezvoltă în
contextul unor angajamente asumate la nivel global, regional şi la nivelul Uniunii Europene.
La nivelul Uniunii Europene, şefii de stat şi de guverne din cadrul Uniunii Europene şi-au
asumat angajamentul de „a opri reducerea biodiversităţii [pe teritoriul Uniunii Europene] până
în 2010”. La nivel global, aceştia s-au alăturat unui număr de aproximativ 130 de lideri
mondiali, asumându-şi angajamentul de „a opri în mod semnificativ rata actuală a reducerii
biodiversităţii [la nivel global] până în 2010.” Confruntându-se cu dovezi privind continuarea
şi chiar accelerarea procesului de pierdere a biodiversităţii şi a unor bunuri şi servicii esenţiale
ale ecosistemului – astfel cum s-a subliniat recent în Evaluarea milenară a ecosistemelor –
Consiliul European a solicitat în repetate rânduri depunerea unor eforturi accelerate în vederea
respectării acestor angajamente.
Cel de-al şaselea Program de acţiune în domeniul mediului al Comunităţii Europene identifică
„natura şi biodiversitatea” ca fiind unul dintre domeniile prioritare în care se impune
adoptarea unor măsuri. Obiectivele şi sectoarele prioritare care necesită adoptarea unor măsuri
privind natura şi biodiversitatea menţionate de Parlamentul European şi de Consiliu în al
şaselea Program comunitar de acţiune 5 include:
•

Instituirea reţelei Natura şi punerea în aplicare a instrumentelor şi măsurilor
tehnice şi financiare necesare în vederea punerii integrale în aplicare a acestora şi
pentru protecţia, în afara siturilor Natura 2000, a speciilor protejate în temeiul
Directivelor „Habitate” şi „Păsări” [a şaptea liniuţă din articolul 6.2. litera (a.)]

•

Promovarea în continuare a protecţiei ariilor marine, în special cu ajutorul reţelei
Natura 2000, dar şi prin alte metode comunitare fezabile [a patra liniuţă din
articolul 6.2. litera (g.)]

În calitate de parte contractantă la Convenţia privind diversitatea biologică (CDB),
Comunitatea Europeană a elaborat o strategie privind biodiversitatea şi planuri de acţiune
privind biodiversitatea Uniunii Europene care au ca scop, inter alia, integrarea aspectelor
privind biodiversitatea în alte politici comunitare. Aspectele privind biodiversitatea marină
sunt abordate atât de planul de acţiune privind biodiversitatea (PAB) pentru resursele
naturale, cât şi de PAB-Pescuit. Aspectele marine au fost întotdeauna corelate cu impactul
flotelor de pescuit europene din apele internaţionale.
O revizuire din anii 2003-2004 a politicii Uniunii Europene privind biodiversitatea a evaluat
punerea în aplicare, eficienţa şi caracterul adecvat al strategiei privind biodiversitatea şi al
planurilor de acţiune ale Comunităţii Europene, în special în contextul obiectivelor pentru
2010. Această revizuire s-a încheiat prin Conferinţa din Malahide privind biodiversitatea şi
Uniunea Europeană, desfăşurată în mai 2004 sub auspiciile preşedinţiei irlandeze 6 a
Consiliului de Miniştri. „Mesajul din Malahide” a obţinut aprobarea aproape unanimă privind
priorităţile privind atingerea obiectivelor stabilite pentru 2010. Acestea includ finalizarea
5

Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al
şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu (JO L 242, 10.9.2002, p.1)

6

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/biodiversity/develop_biodiversity_policy/malahide_conference/index_en.htm
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reţelei Natura 2000 pe mare până în 2008, precum şi convenirea şi punerea în aplicare a
gestionării pentru toate siturile Natura 2000 până în 2010.
Acţionând în baza unui număr mare din priorităţile identificate în Mesajul din Malahide,
Comisia a adoptat în mai 2006 o Comunicare privind Oprirea reducerii biodiversităţii până
în anul 2010 şi mai departe [COM(2006) 216 final] 7, care stabileşte o abordare strategică
privind oprirea reducerii biodiversităţii până în 2010. Aceasta prezintă, în special, un plan de
acţiune al Uniunii Europene cu obiective şi acţiuni prioritare clar definite în vederea atingerii
obiectivului din 2010 şi subliniază responsabilităţile respective ale instituţiilor UE şi ale
statelor membre. În conformitate cu procesul menţionat anterior, prima acţiune din acest plan
de acţiune privind biodiversitatea Uniunii Europene 8 vizează accelerarea eforturilor în
vederea finalizării reţelei Natura 2000. Aceasta prevede: „finalizarea reţelei marine de arii de
protecţie specială (APS) până în 2008; adoptarea unor liste de situri de importanţă comunitară
(SIC) până în 2008 pentru mediul marin; desemnarea unor arii speciale de conservare (ASC)
şi stabilirea priorităţilor de gestionare şi a măsurilor necesare de conservare pentru aceste
ASC [până în 2012 pentru mediul marin]; instituirea unor măsuri similare de gestionare şi
conservare pentru ariile de protecţie specială [până în 2012 pentru mediul marin]”. Planul de
acţiune precizează, de asemenea, indicatorii în vederea monitorizării progreselor înregistrate
şi un calendar pentru evaluările corespunzătoare. 9
Comunicarea privind biodiversitatea a fost salutată la scară largă şi de alte instituţii
comunitare, inclusiv Consiliul pentru mediu din decembrie 2006, care a invitat Comisia şi
statele membre să procedeze de urgenţă la punerea în aplicare a planului de acţiune privind
biodiversitatea.
Comunicarea şi planul de acţiune iau în considerare diversele angajamentele internaţionale
existente cu privire la ariile marine protejate, care includ:
-

Angajamentul asumat în cadrul Reuniunii mondiale la nivel înalt pentru dezvoltare
durabilă privind instituirea, până în 2012, a unui sistem reprezentativ la nivel mondial de
arii marine şi de coastă protejate.

-

Deciziile privind ecosistemele marine şi de coastă şi ariile protejate, care au fost adoptate
prin intermediul conferinţei Convenţiei privind diversitatea biologică, în special hotărârea
COP7 de instituire (până în 2012) şi de menţinere a unei reţele de arii marine şi de coastă
protejate care să fie gestionate în mod eficient, ecologic, în conformitate cu legislaţia
internaţională şi în baza unor informaţii ştiinţifice.

-

În ceea ce priveşte Oceanul Atlantic şi Marea Baltică, angajamentul asumat în cadrul
Reuniunii ministeriale comune a Comisiilor de la Helsinki şi OSPAR (Bremen 2003) de a
finaliza, până în 2010, o reţea comună de arii marine protejate bine gestionate care,
împreună cu reţeaua Natura 2000, să fie coerente din punct de vedere ecologic. Atât
HELCOM (Comisiile de la Helsinki), cât şi OSPAR au convenit că siturile marine Natura

7

A se vedea Comunicarea Comisiei. Oprirea reducerii biodiversităţii până în anul 2010 şi mai departe
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0216en01.pdf
8

A se vedea acţiunea A1.1.1 din anexa 1 din Comunicarea privind biodiversitatea
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/current_biodiversity_policy/biodiversity_com_2006/pdf/sec
_2006_621.pdf
9
A se vedea
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/667&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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2000 sunt eligibile pentru a fi incluse în reţeaua OSPAR/HELCOM de arii marine
protejate.
-

În ceea ce priveşte Marea Mediterană, Protocolul Convenţiei de la Barcelona din 1995
privind ariile mediteraneene special protejate şi diversitatea biologică în Marea
Mediterană, care prevede elaborarea unei liste de arii special protejate de interes
mediteranean (lista ASPIM)

-

În ceea ce priveşte Marea Neagră, Protocolul privind biodiversitatea şi conservarea
peisajului, anexat la Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării a fost
semnat la Sofia, Bulgaria în anul 2003 (procesul de ratificare este în curs de desfăşurare).
Protocolul vizează inter alia menţinerea ecosistemului Mării Negre într-o stare ecologică
bună şi a peisajului acestuia în condiţii corespunzătoare, în vederea protecţiei, conservării
şi gestionării durabile a diversităţii biologice şi a peisajului Mării Negre, contribuind,
astfel, la îmbogăţirea resurselor biologice ale acesteia.

În ceea ce priveşte siturile care vor fi protejate în baza Directivei „Păsări”, o importantă
conferinţă desfăşurată sub auspiciile preşedinţiei olandeze în noiembrie 2004 la Bergen-opZoom a identificat lacune semnificative în procesul de desemnare a ariilor marine protejate
pentru păsări şi, în conformitate cu Conferinţa din Malahide, a recomandat extinderea
completă a reţelei de ASP la mediul marin (2008), instituirea unui regim de protecţie eficace,
punerea în aplicare a obiectivelor de gestionare şi iniţierea acestora în cazul tuturor siturilor
până în 2010. Pagina de internet a Direcţiei Generale Mediu prezintă raportul Conferinţei de
la Bergen op Zoom şi alte documente importante elaborate în cadrul lucrărilor conferinţei sau
relevante pentru acestea. 10
2.2.

Strategia privind protecţia şi conservarea mediului marin: o abordare
ecosistemică în vederea asigurării conservării biodiversităţii şi a utilizării durabile
a resurselor naturale

Cel de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu 11 a considerat conservarea şi
protecţia mediului marin o problemă complexă care necesita o abordare cuprinzătoare şi
multidimensională şi a solicitat Comisiei să elaboreze o strategie tematică care să trateze
această problemă. Comisia a adoptat strategia tematică pentru mediul marin, inclusiv o
propunere de acţiune legislativă, în anul 2005. 12
Strategia adoptată este întemeiată pe o nouă abordare ambiţioasă a problemei referitoare la
protecţia şi gestionarea ecosistemelor marine şi promovează utilizarea durabilă a resurselor
marine. Aceasta tratează principalele pericole care au fost identificate deja în cadrul unei
comunicări anterioare: 13 un cadru necorespunzător pentru gestionarea mărilor, având în
vedere complexităţile instituţionale şi juridice şi numărul părţilor interesate; cunoştinţe de
bază insuficiente, ca urmare a legăturilor insuficiente dintre ariile de cercetare care necesită
adoptarea unor măsuri şi stabilirea unor priorităţi, precum şi absenţa unei politici specializate.
Perspectiva propusă de strategie vizează protecţia şi regenerarea oceanelor şi mărilor Europei
şi îşi propune să garanteze că activităţile umane sunt desfăşurate în mod durabil, astfel încât
generaţiile prezente şi viitoare să se bucure şi să beneficieze de oceane şi mări diverse din
10
11

12

13

A se vedea http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/focus_wild_birds/25year_birds_directive/index_en.htm
DECIZIA nr. 1600/2002/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 22 iulie 2002 de stabilire a celui deal şaselea program comunitar de acţiune pentru media, JO L 242, 10.09.2002, pp. 0001 - 0015
COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE CONSILIU ŞI PARLAMENTUL EUROPEAN. Strategia tematică privind protecţia şi
conservarea mediului marin şi Propunere de directivă privind strategia marină, COM(2005) 504 şi COM(2005) 505
COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE CONSILIU ŞI PARLAMENTUL EUROPEAN „Către o strategie privind protecţia şi
conservarea mediului marin”, COM(2002) 539
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punct de vedere biologic şi dinamice, sigure, curate, sănătoase şi productive. Acest nou mod
de abordare elaborează o politică integrată în vederea aplicării unei serii unice, integrate şi
coerente de măsuri pentru conservarea şi protecţia mediului marin.
Comisia propune punerea în aplicare în mod progresiv a unei abordări ecosistemice în vederea
gestionării activităţilor umane care influenţează mediul marin, inclusiv obiective şi atribuţii,
pentru a asigura conservarea biodiversităţii şi a utilizării durabile a resurselor marine. Această
abordare ia în considerare conceptele de stadiu corespunzător de conservare şi de stare
ecologică corespunzătoare, astfel cum impun Directivele „Habitate” şi „Păsări” şi Directivacadru privind apa.
Consiliul şi Parlamentul au susţinut metoda propusă de strategie şi în prezent au
responsabilitatea adoptării instrumentului juridic propus. Ulterior, statele membre trebuie să
garanteze atingerea unei stări corespunzătoare a mediului în mediul marin până cel mai târziu
în anul 2021, precum şi să continue protecţia şi conservarea acestui mediu şi prevenirea
deteriorării sale.
În conformitate cu directiva propusă, măsurile care vor fi adoptate de statele membre în
vederea asigurării unei stări corespunzătoare a mediului trebuie să fie întemeiate pe evaluări
corecte şi fiabile ale influenţei exercitate de activităţile umane asupra mediului marin.
Propunerea încearcă pe toate căile să garanteze instituirea unor sisteme adecvate de
monitorizare şi evaluare. Aceste sisteme vor include obligaţii curente de monitorizare definite
de Directivele Habitate şi Păsări.
ABORDAREA ECOSISTEMICĂ
Elaborarea unor orientări în vederea punerii în aplicare în mediul marin a aşa-numitei abordări
ecosistemice a constituit una dintre activităţile întreprinse sub egida Comisiei Europene în cursul
elaborării strategiei ecologice pentru mediul marin.
În acest context, abordarea ecosistemică este înglobată în conceptul de dezvoltare durabilă, care impune
ca necesităţile generaţiilor viitoare să nu fie compromise de acţiunile umane actuale. Abordarea
ecosistemică pune accentul pe un regim de gestionare care menţine sănătatea ecosistemului alături de
utilizarea corespunzătoare de către oameni a mediului marin, în avantajul generaţiilor actuale şi viitoare.
Convenţia privind diversitatea biologică 14 defineşte abordarea ecosistemică ca fiind „o strategie pentru
gestionarea integrată a solului, apei şi resurselor biologice care promovează conservarea şi utilizarea
durabilă în mod echitabil”, iar ecosistemul poate fi definit ca un „complex interactiv de comunităţi vii şi
mediul înconjurător, funcţionând ca o unitate în mare măsură independentă.” Aceasta recunoaşte faptul
că „oamenii, prin diversitatea lor culturală, constituie o componentă integrală a ecosistemelor”.
În vederea furnizării unui grad mai ridicat de specificitate în scopurile strategiei marine europene,
abordarea ecosistemică este definită ca „o gestionare integrată globală a activităţilor umane, bazată pe
cele mai bune cunoştinţe ştiinţifice disponibile referitoare la ecosistem şi dinamica acestuia, în scopul
identificării şi adoptării unor măsuri privind influenţele care deţin un rol decisiv asupra sănătăţii
ecosistemelor marine, obţinând, astfel, o utilizare durabilă a bunurilor şi serviciilor ecosistemului şi
păstrarea integrităţii acestuia.” Prezenta definiţie consideră în mod clar oamenii ca parte integrantă a
ecosistemelor naturale şi subliniază faptul că activităţile umane în cadrul acestor ecosisteme trebuie să
fie astfel gestionate încât să nu compromită componentele ecosistemului care contribuie la integritatea
structurală şi funcţională a acestuia.

14

http://www.biodiv.org/programmes/cross-cutting/ecosystem/default.asp

Last printed 02/10/2007 2:33

12

Convenţiile HELCOM şi OSPAR au adoptat o interpretare mai specifică a abordării
ecosistemice. Textul complet al acestei interpretări poate fi consultat la următoarea adresă de
internet: http://www.helcom.fi/stc/files/BremenDocs/JointEcosystemApproach.pdf
2.3.

Politica maritimă a Uniunii Europene

Strategia europeană menţionată mai sus în domeniul protecţiei şi conservării mediului marin
la care se face referire la punctul 2.2, trebuie considerată în contextul mai larg al elaborării
unei noi politici maritime a Uniunii Europene.
La 7 iunie 2006, Comisia Europeană a adoptat o Carte Verde 15 privind o viitoare politică
maritimă pentru Uniunea Europeană. Această Carte Verde este rezultatul unor consultări cu
părţile interesate, desfăşurate pe parcursul unei perioade mai mari de un an, pentru
identificarea discrepanţelor dintre domeniile de politică sectorială privind mările şi oceanele şi
pentru a încerca adoptarea celor mai bune practici şi acumularea unor experienţe obstacole şi
provocări. Necesitatea acestei politici decurge din importanţa economică, socială şi ecologică
a dimensiunii maritime în Europa. Avem, astfel, perspectiva unei Europe cu o economie
maritimă dinamică, aflată în armonie cu mediul marin şi susţinută, prin excelenţă, de ştiinţa
marină.
Strategia pentru protecţia şi conservarea mediului la care se face referire la punctul 2.2 va
contribui direct la activităţile desfăşurate în scopul adoptării politicii maritime viitoare a
Uniunii Europene.

2.4.

Legăturile dintre mediul marin de coastă şi Directiva-cadru UE privind apa

Directiva-cadru UE privind apa 16 (DCA) instituie un cadru menit să intensifice protecţia şi să
îmbunătăţească mediul acvatic al apelor continentale, tranziţionale şi de coastă.
Apele de coastă sunt definite ca o fâşie de o milă nautică pornind de la linia de bază utilizată
pentru a defini lăţimea apelor teritoriale. Obiectivele generale ale DCA urmăresc să prevină
orice altă deteriorare a stării şi să obţină o „stare bună” a tuturor apelor până în anul 2015.
Conceptul de stare a apei include atât „starea ecologică”, cât şi „starea chimică”. În ceea ce
priveşte starea chimică, sfera de acţiune a DCA este extinsă astfel încât să acopere toate apele
teritoriale.
În ceea ce priveşte aceste mase de apă, statele membre vor garanta respectarea tuturor
standardelor şi obiectivelor până în 2015, în absenţa unor dispoziţii contrare ale legislaţiei
comunitare în baza cărora au fost desemnate ariile protejate individuale. În cazul în care mai
multe obiective se referă la un corp de apă, se va aplica cel mai strict dintre acestea.
În vederea atingerii obiectivelor ecologice, DCA prevede elaborarea unui program de măsuri
ca parte dintr-un plan mai amplu de gestionare a bazinelor hidrografice. Primul dintre aceste
planuri va apărea în 2009. Scara de planificare o reprezintă districtul hidrografic, care
15
16

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy_en.html

DIRECTIVA 2000/60/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 23 octombrie 2000 de stabilire a
unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, JO L327/00, 23.12.2000. http://europa.eu.int/eurlex/pri/en/oj/dat/2000/l_327/l_32720001222en00010072.pdf
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cuprinde unul sau mai multe bazine hidrografice învecinate împreună cu apele asociate de
coastă. Pentru elaborarea planurilor de gestionare, autorităţile competente trebuie să stimuleze
o implicare publică activă a tuturor părţilor interesate.
Sistemul de clasificare DCA privind calitatea apei include cinci categorii de stări: foarte bună,
bună, medie, slabă şi necorespunzătoare. „Starea foarte bună” defineşte acele condiţii asociate
absenţei presiunilor umane sau unui grad foarte scăzut al acestora. Aceasta mai este denumită
şi „condiţia de referinţă”, întrucât ea reprezintă starea cea mai bună care poate fi obţinută –
constituie elementul de referinţă. Aceste condiţii de referinţă sunt specifice în funcţie de tipul
apei, astfel încât ele diferă în cazul unor tipuri diferite de râuri, lacuri sau ape de coastă pentru
a se lua, astfel, în considerare marea diversitate a regiunilor ecologice din Europa. Evaluarea
calităţii are la bază gradul de abatere de la aceste condiţii de referinţă, în conformitate cu
definiţiile din directivă. „Stare bună” reflectă o abatere „uşoară”, „stare moderată” reflectă un
nivel moderat de abatere şi aşa mai departe. Aceste definiţii sunt dezvoltate în anexa V la
DCA.
Evaluarea stării apei se bazează pe elemente calitative biologice, chimice şi hidromorfologice.
În cazul apelor de tranziţie şi de coastă, elementele biologice care trebuie luate în considerare
includ fitoplanctonul, flora acvatică, fauna nevertebrată bentonică şi ihtiofauna. Elementele
calitative hidromorfologice prezintă caracteristici precum expunerea la valuri, structura zonei
delimitate de maree sau variaţia de adâncime. Transparenţa, condiţiile de oxigenare sau
substanţele nutritive sunt exemple de elemente chimice care trebuie introduse în evaluare.
Această directivă-cadru stabileşte că, în ceea ce priveşte ariile protejate Natura 2000 şi toate
celelalte arii care necesită o protecţie specială prin legislaţie comunitară specifică, obiectivele
lor ecologice trebuie integrate în planurile relevante de gestionare a bazinelor hidrografice.
Aceste planuri vor include ariile de tranziţie şi de coastă care sunt de competenţa autorităţii
bazinelor hidrografice.
2.5.

Provocarea reprezentată de construirea reţelei marine Natura 2000. Planificarea
unui sistem de arii marine protejate

Componenta marină a reţelei Natura 2000 va fi o componentă integrală a reţelei ecologice
europene globale Natura 2000. În ceea ce priveşte mediul terestru, reţeaua marină va avea ca
scop protecţia siturilor cu valoare ecologică la nivel pentru (i) tipurile de habitate naturale
enumerate în anexa I şi (ii) habitatele speciilor prezentate în anexa II la Directiva „Habitate”,
în vederea garantării faptului că aceste caracteristici pot fi păstrate sau, acolo unde este cazul,
readuse la o stadiu corespunzător de conservare în mediul lor natural.
Componenta marină a reţelei Natura 2000 va trebui, de asemenea, să includă o reţea coerentă
de arii de protecţie specială (APS) clasificate în conformitate cu Directiva „Păsări”. Acestea
vor fi teritoriile cel mai adecvate în materie de număr şi dimensiune în ceea ce priveşte
conservarea păsărilor marine enumerate în anexa I la Directiva „Păsări”, precum şi păsările
marine migratoare, ţinând seama de cerinţele acestora în materie de protecţie.
În timp ce domeniul de aplicare referitor la specii din Directiva „Păsări” include deja speciile
marine, se admite faptul că anexele existente din Directiva „Habitate” nu mai insistă atât de
mult asupra speciilor marine şi asupra tipurilor de habitate, în special asupra celor care apar în
mediul marin din larg. Cu toate acestea, un prim pas important în ceea ce priveşte protecţia
mediului marin va consta în punerea pe deplin în aplicare a angajamentelor marine Natura
2000 existente.
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Este posibil ca prezenta lucrare să necesite completarea, în viitorul apropiat, cu enumerarea
unor tipuri de habitate şi de specii marine suplimentare, fapt care ar asigura un temei juridic
pentru extinderea domeniului de aplicare al reţelei marine. În cadrul strategiei marine,
Comisia a propus un cadru privind elaborarea unei abordări raţionale pentru punerea deplină
în aplicare a reţelei Natura 2000 pe mare, în vederea analizării posibilelor propuneri de
adaptare a anexelor la Directiva „Habitate” pentru consolidarea acestora în materie de habitate
şi specii marine.
Acest proces îşi propune să asigure fundamentul pentru protecţia altor tipuri de habitate şi de
specii relevante. Această provocare trebuie soluţionată prin cooperarea la nivelul UE. Există o
serie de tipuri de habitate şi de specii marine a căror conservare reprezintă o preocupare la
nivel european şi care nu sunt acoperite în prezent de Directivele Habitate şi Păsări, dar care
trebuie să fie protejate în vederea asigurării unei stări favorabile de conservare. O mare parte
dintre aceste habitate şi specii sunt identificate şi enumerate de organizaţii regionale, precum
OSPAR, Convenţia de la Helsinki şi Convenţia de la Barcelona. Vor fi necesare cunoştinţe
ştiinţifice suplimentare şi o evaluare în vederea completării acestor liste.
2.6.

Diferite zone marine. Aplicarea legislaţiei în materie de protecţia naturii în apele
europene.

Statele membre au obligaţia de a aplica legislaţia în materie de protecţia naturii în apele aflate
în jurisdicţia acestora şi, în afară de acestea, în apele în care îşi exercită drepturi suverane.
Directivele „Habitate” şi „Păsări” se aplică pe teritoriul european al statelor membre 17. În
consecinţă, apele adiacente departamentelor franceze de peste mări (département d'outre-mer –
DOM) şi teritoriilor enumerate în anexa II la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene 18
sunt excluse.
2.6.1.

Definiţii ale diferitelor zone marine

În baza legislaţiei internaţionale, statele de coastă instituie mai multe zone marine
jurisdicţionale precum marea teritorială, zona economică exclusivă (ZEE) şi platforma
continentală. Unele state de coastă instituie alte zone în care invocă drepturi de suveranitate
exclusivă asupra resurselor naturale, precum „zone de protecţie a pescuitului”, „zone de
protecţie a mediului înconjurător”…
Comunitatea Europeană a acceptat normele internaţionale referitoare la zonele maritime
adoptate în 1982 ale Convenţiei Naţiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS).
Marea teritorială reprezintă zona adiacentă de mare asupra căreia se extinde suveranitatea
unui stat de coastă, dincolo de ţărmul acestuia şi de apele sale interioare. În temeiul articolului
3 din UNCLOS, toate statele au dreptul să stabilească lăţimea unei mări teritoriale până la
limita de 12 mile nautice. 19
Marea teritorială reprezintă zona adiacentă de mare (de până la 12 mile nautice) asupra
căreia se extinde suveranitatea unui stat de coastă, dincolo de ţărmul acestuia şi de apele sale
interioare.
Apele marine situate în amonte de ţărmul liniei de bază a apei teritoriale fac parte din apele
interioare ale statului (a se vedea definiţia detaliată a apelor interioare în UNCLOS, articolul
17
18

A se vedea Directiva „Păsări”, articolul 1 şi
JO C 325 , 24.12.2002. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/treaties/dat/12002E/htm/12002E.html

19

O milă nautică este de 1’ de arc ecuatorial; 40 000 km/360/60= 1 milă nautică=1,852km; 12nm= 22,2km
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8) 20. În apele interioare şi marea teritorială, jurisdicţia se extinde la spaţiul aerian, coloana de
apă, albia şi subsolul acestuia.
Zona economică exclusivă (ZEE) este definită de UNCLOS 21 ca fiind zona de dincolo de
marea teritorială, adiacentă acesteia (între 12 şi 200 mile nautice 22) în care statul de coastă
deţine drepturi suverane în scopul explorării şi exploatării, conservării şi gestionării resurselor
naturale, biologice sau non-biologice, ale apelor aflate deasupra fundului mării şi de pe fundul
mării şi asupra subsolul său. Statul de coastă deţine, de asemenea, jurisdicţia în ceea ce
priveşte cercetarea ştiinţifică marină şi protecţia şi conservarea mediului marin în ZEE.
Platforma continentală 23
În temeiul legislaţiei internaţionale, statele de coastă îşi exercită, de asemenea, drepturile
suverane asupra resurselor non-biologice şi asupra organismelor vii sedentare din „platforma
continentală”.
Termenul de „platformă continentală” este utilizat de geologii marini cu sensul general de
parte a marginii continentale care se găseşte între linia ţărmului şi punctul de întâlnire dintre
platforma şi panta continentală sau în cazul în care nu există o pantă vizibilă, între linia
ţărmului şi punctul în care adâncimea apei aflate deasupra este de aproximativ 100 – 200 de
metri.
În continuare, acest termen este definit la articolul 76 din UNCLOS în conformitate cu o
formulă complexă. Conform acestei definiţii, „platforma continentală a unui stat de coastă
cuprinde fundul mării şi subsolul zonelor submarine care se extind dincolo de marea sa
teritorială de-a lungul prelungirii naturale a ţărmului său,până la capătul exterior al
marginii continentale, sau la o distanţă de 200 de mile nautice de la liniile de bază de la care
se măsoară lăţimea mării teritoriale, unde capătul exterior al marginii continentale nu se
extinde până la acea distanţă”.
În consecinţă, platforma continentală se extinde cu cel puţin 200 mile nautice în largul mării.
Aceasta nu se poate extinde cu mai mult de 350 mile nautice. Platforma continentală este
fundul mării şi subsolul, şi nu coloana de apă situată deasupra. Termenul de platformă
continentală utilizat în prezentul document este termenul juridic, definit la alineatul anterior
(definiţia UNCLOS).

20

http://www.un.org/Depts/los/index.htm

21

UNCLOS, Convenţia Naţiunilor Unite privind dreptul mării, articolul 55. Zona economică exclusivă nu se va extinde cu mai mult de 200
mile nautice de la liniile de bază de la care se măsoară lăţimea mării teritoriale. (UNCLOS, articolul 56)
http://www.un.org/Depts/los/index.htm

22

23

De la 22,2 la 370,4km
Se va avea în vedere că platforma continentală diferă de ZEE
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LEGENDĂ
ZONE MARINE. Primul caz
Platforma continentală geologică mai mare de 350 mile nautice şi ZEE declarată de statul de coastă
Zona economică exclusivă
Ape teritoriale
Platforma continentală (definiţia UNCLOS)
Platforma continentală (termen geologic)
Coloană de apă jurisdicţională
Fundul mării şi subsolul jurisdicţional
Coloană de apă internaţională
Fundul mării şi subsolul internaţional
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LEGENDĂ
ZONE MARINE. Al doilea caz
Platforma continentală geologică mai mică de 200 mile nautice şi ZEE declarată de statul de coastă
Zona economică exclusivă
Ape teritoriale
Platforma continentală (termen geologic)
Platforma continentală (UNCLOS)
Coloană de apă jurisdicţională
Fundul mării şi subsolul jurisdicţional
Coloană de apă internaţională
Fundul mării şi subsolul internaţional
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LEGENDĂ
ZONE MARINE. Al treilea caz
Platforma continentală geologică mai mică de 200 mile nautice şi nicio ZEE declarată de statul de coastă
Ape teritoriale
Platforma continentală (termen geologic)
Platforma continentală (UNCLOS)
Coloană de apă jurisdicţională
Fundul mării şi subsolul jurisdicţional
Coloană de apă internaţională
Fundul mării şi subsolul internaţional

Baza de date a statelor de coastă care detaliază fiecare caz în parte poate fi consultată pe pagina
de internet a UNCLOS: http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/index.htm, conţinând toate
referinţele juridice. Mai multe hărţi ilustrative ale zonelor marine pot fi consultate la
următoarea adresă: http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/MAPS/
2.6.2.

Aplicabilitatea directivelor privind protecţia naturii marine. În ce măsură se aplică
Directivele „Habitate” şi „Păsări”?
Istoricul discuţiilor referitoare la sfera geografică de aplicare a directivelor

Poziţia iniţială adoptată de o serie de state membre a vizat limitarea obligaţiilor acestora la
apele teritoriale, mai precis până la 12 mile nautice de la liniile de bază. Comisia a contestat în
mod consecvent acest lucru, pledând pentru o sferă mai extinsă de aplicare întrucât, în mod
evident, protecţia habitatelor şi a speciilor marine, care sunt incluse în anexele la directive, nu
poate fi realizată în mod adecvat într-o astfel de zonă limitată. În urma dezbaterilor desfăşurate
de-a lungul mai multor ani şi în urma discuţiilor purtate între serviciile juridice ale Comisiei şi
Consiliu, Consiliul a admis necesitatea punerii în aplicare a directivelor privind protecţia
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naturii în ZEE ca fiind un element esenţial în ceea ce priveşte protecţia ecosistemului marin (a
se vedea concluziile Consiliului pentru pescuit de la Luxemburg, 2001 24). Această confirmare
susţine aplicarea în zona exclusiv economică care, în cazul litoralului atlantic, se extinde până
la 200 mile nautice (370,4km) de la linia de coastă pentru diverse state membre.
Această opinie a fost confirmată de poziţia Curţii Europene de Justiţie formulată în hotărârea în
Cauza C-6/04 din 20 octombrie 2005 şi de poziţiile adoptate de tribunalele altor state membre
(de exemplu: Cauza britanică nr. CO/1336/1999 Regina c. Secretarul de Stat pentru Comerţ şi
Industrie ex parte Greenpeace Limited 25)

Principiu juridic
În ceea ce priveşte exploatarea şi conservarea resurselor naturale, opinia Comisiei este că
recunoaşterea de către un stat de coastă a drepturilor exclusive într-o zonă maritimă implică nu
numai drepturi, ci şi obligaţii. Dreptul exclusiv de exploatare a resurselor naturale implică o
obligaţie similară de a conserva resurse naturale. În consecinţă, legislaţia comunitară referitoare
la conservarea resurselor naturale se aplică în toate zonele maritime în care statele membre îşi
exercită astfel de drepturi. Aceasta include următoarele zone maritime:
-

Apele interioare şi marea teritorială,

-

Zona economică exclusivă (ZEE) şi/sau alte zone în care statele membre îşi exercită
drepturi suverane echivalente (zone de protecţie a pescuitului, zone de protecţie a
mediului…)

-

Platforma continentală.

Acest principiu este în conformitate cu:
-

Regulamentul 2913/92 al Consiliului „Codul vamal” (articolul 23) în care definiţia
„mărfurilor obţinute sau produse în întregime într-o ţară” include produse obţinute de pe
fundul mării sau din subsolul mării în afara apelor teritoriale, dacă respectiva ţară deţine, în
scopul exploatării, drepturi exclusive asupra acestui sol sau subsol. Regulamentul include
aceeaşi definiţie a mărfurilor obţinute în întregime într-o ţară precum Regulamentul
anterior 802/1968 al Consiliului. În această etapă iniţială, Comunitatea a inclus deja în
domeniul de aplicare al acestuia platforma continentală care nu aparţine teritoriului statelor
membre. Definiţia comună a originii mărfurilor, care prevede că mărfurile produse şi alte
produse extrase din fundul mării dincolo de marea teritorială sunt mărfuri produse în
întregime într-o ţară, sub rezerva ca ţara respectivă să exercite drepturi exclusive asupra
fundului mării în scopul exploatării acestuia. Astfel, în conformitate cu această interpretare,
legislaţia comunitară se aplică în cazul platformei continentale şi al zonei economice
exclusive din statele membre ale Uniunii Europene.

24

Fragment din anexa la Concluziile Consiliului privind Strategia de integrare a preocupărilor în materie de mediu şi
dezvoltare durabilă în politica comună în domeniul pescuitului, Luxemburg, 25 aprilie 2001: punctul (15). Directivele
„Habitate” şi „Păsări” (5) şi, în special, reţeaua asociată de situri protejate în mediul marin „Natura 2000” reprezintă un
element esenţial în ceea ce priveşte protecţia ecosistemului marin care ar putea avea consecinţe asupra pescuitului. Statele
membre sunt încurajate, în cooperare cu Comisia, să-şi continue activitatea în vederea punerii depline în aplicare a acestor
directive în zonele lor economice exclusive.
REF: http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/ACF20DE.html
25

http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/ewd/rrrpac/marine/06.htm#fn
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-

Concluziile Consiliului privind Strategia de integrare a preocupărilor în materie de mediu şi
dezvoltare durabilă în politica comună în domeniul pescuitului, Luxemburg, 25 aprilie
2001, care include următoarele precizări [punctul (15)]: Directivele „Habitate” şi „Păsări”
(5), în special reţeaua asociată de situri protejate din mediul marin „Natura 2000”,
reprezintă un element esenţial în ceea ce priveşte protecţia ecosistemului marin care ar
putea avea consecinţe asupra pescuitului. Statele membre sunt încurajate, în cooperare cu
Comisia, să-şi continue activitatea în vederea punerii depline în aplicare a acestor
directive în zonele lor exclusiv economice. 26

-

Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie (în principal poziţia Curţii în hotărârea de Cauză
C-6/04 27 şi poziţia tribunalelor altor state membre adoptate în diferite cazuri în justiţie (de
exemplu: Regatul Unit: Regina c. Secretarul de Stat pentru Comerţ şi Industrie ex parte
Greenpeace Limited, cauza nr.: CO/1336/1999 28)
Obligaţiile statelor membre

Statele membre au obligaţia de a aplica legislaţia comunitară în sectoarele menţionate mai sus,
ceea ce presupune aplicarea Directivelor „Habitate” şi „Păsări”. În consecinţă, se preconizează
ca statele membre să propună în următorii ani siturile necesare în vederea finalizării
componentei marine a reţelei Natura 2000 prin aplicarea Directivelor „Păsări” şi „Habitate” în
cazul apelor interioare ale acestora, al mării teritoriale, precum şi în cazul ZEE sau al altor zone
similare declarate, precum şi în ceea ce priveşte platforma continentală a acestora.
În scopuri de gestionare, statele membre vor lua măsuri în vederea reglementării activităţilor
care sunt de competenţa acestora. În ceea ce priveşte alte activităţi, statele membre vor depune
eforturile necesare pentru a solicita autorităţii competente corespunzătoare să adopte măsuri.
Cazurile speciale în care se impune necesitatea reglementării activităţilor de pescuit în vederea
protecţiei unui sit Natura 2000 în zone maritime aflate sub suveranitatea sau în jurisdicţia
statelor membre, sunt prezentate în detaliu în capitolul 6 din prezentul document de orientare.
Principiul general este cel conform căruia măsurile vor fi adoptate în domeniul politicii comune
a pescuitului şi în conformitate cu normele acesteia. Normele de bază relevante sunt prevăzute
în Regulamentul 2371/2002.
În zonele care nu se află sub suveranitatea sau în jurisdicţia statelor membre, Comunitatea va
promova, acolo unde va fi posibil, măsuri care vor fi adoptate prin intermediul unor convenţii
internaţionale corespunzătoare în materie de pescuit.
Există un caz special în care platforma continentală se extinde dincolo de ZEE sau în care nu a
fost declarată o ZEE. În această situaţie, solul şi subsolul, care sunt reglementate de legislaţia
comunitară, se află sub o coloană de apă internaţională. În acest caz, obligaţia de a proteja
mediul marin de pe fundul mării trebuie să fie compatibilă cu necesitatea respectării legislaţiei
internaţionale referitoare la coloana superioară de apă (reglementată, în principal, de cadrul
UNCLOS).
În acest caz special se impune o diferenţiere precisă a resurselor naturale care fac obiectul
legislaţiei comunitare şi a celor care fac obiectul unei legislaţii internaţionale. Resursele
26

A se vedea: http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/ACF20DE.html

27

A se vedea articolele 115-120 ale hotărârii (http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C6%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100)
28
http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/ewd/rrrpac/marine/06.htm#fn
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naturale ale platformei continentale asupra cărora statele membre deţin drepturi de suveranitate
sunt definite în partea VI din UNCLOS referitoare la platforma continentală (articolul 77.4):
Resursele naturale menţionate în prezenta secţiune includ resurse minerale şi alte resurse
abiotice de pe fundul mării şi din subsol, precum şi organisme biotice care aparţin unor specii
sedentare, mai precis organisme care, în faza de exploatare, sunt fie fixate pe fundul mării sau
sub acesta, fie nu se pot deplasa decât prin contact fizic permanent cu fundul mării sau
subsolul.
În consecinţă, se pare că în cazul în care platforma continentală se găseşte sub o coloană de apă
internaţională, se aplică doar dispoziţiile Directivei „Habitate” în cazul habitatelor şi al
speciilor sedentare, întrucât legislaţia comunitară se aplică doar în ceea ce priveşte fundul
mării, dar nu şi în ceea ce priveşte coloana de apă sau suprafaţa. Din raţiuni similare, Directiva
„Păsări” şi dispoziţiile Directivei „Habitate” referitoare la conservarea speciilor nonsedentare 29 nu se aplică în acest caz.
Această situaţie este relevantă în special în ceea ce priveşte Marea Mediterană unde statele
membre – cu excepţia Ciprului – nu au declarat o ZEE. Aceasta poate fi relevantă şi în unele
zone ale Oceanului Atlantic unde un stat membru de coastă pretinde o platforma continentală
care trece de 200 de mile nautice.
În ceea ce priveşte Marea Mediterană, orice măsuri care vizează reglementarea activităţilor de
pescuit dincolo de apele teritoriale trebuie adoptate în conformitate cu declaraţia de politică a
„Declaraţiei Conferinţei ministeriale a Comunităţii Europene privind dezvoltarea durabilă a
pescuitului în Marea Mediterană”, Veneţia, 25-26 noiembrie 2003.
Această declaraţie admite faptul că formarea unor zone de protecţie a pescuitului permite
îmbunătăţirea conservării şi a controlului activităţii de pescuit, contribuind, astfel, la o mai
bună gestionare a resurselor. Cu toate acestea, se consideră că procesul de desemnare acestor
arii protejate trebuie să respecte o abordare regională concertată. În vederea înregistrării unor
progrese în acest sens, statele mediteraneene vor colabora la nivelul regional corespunzător.
În acest context, ar fi util, de asemenea, să se menţioneze mai multe măsuri de reglementare în
ceea ce priveşte pescuitul, măsuri care au fost adoptate de organizaţii internaţionale, precum
Comisia internaţională pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) în ceea ce
priveşte Marea Mediterană şi Atlanticul de Est 30 (de exemplu: Recomandări ale ICCAT privind
instituirea unui plan multianual de recuperare a unor specii de peşti, precum tonul roşu…)

29

30

care include specii înotătoare de broaşte - ţestoase, cetacee sau peşti
A se vedea http://www.iccat.es/
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Zone maritime din Marea Mediterană 31
Situaţia unor diferite zone maritime din Marea Mediterană este foarte complexă.
Comunitatea Europeană, precum şi toate statele sale membre au ratificat Convenţia Naţiunilor
Unite privind dreptul mării. Marea majoritate a statelor terţe riverane la litoralul Mării
Mediterane 32 au procedat, de asemenea, la ratificarea acesteia (toate cu excepţia Turciei,
Marocului, Libiei, Israelului şi Siriei).
Ciprul este singurul stat membru care a declarat o ZEE în Marea Mediterană. Cu toate acestea,
Franţa, Spania şi Malta au declarat diferite tipuri de zone de protecţie care se extind dincolo de
apele lor teritoriale (zone de protecţie a pescuitului, zone de protecţie a mediului …)
Tunisia a declarat, de asemenea, o ZEE în Marea Mediterană în iunie 2005. Croaţia a declarat
drepturi suverane echivalente privind exploatarea şi conservarea resurselor biologice dincolo
de apele sale teritoriale.

2.7.

Aspecte juridice privind punerea în aplicare a legislaţiei de mediu privind protecţia
mediului marin. Aspecte privind gestionarea în contextul unor competenţe şi
responsabilităţi diferite

Nu există nicio diferenţă de ordin juridic între mediile marine şi cele terestre în ceea ce priveşte
obligaţiile statelor membre referitoare la punerea în aplicare a Directivei „Păsări” şi „Habitate”.
Obligaţia finală care prevede obţinerea unui stadiu corespunzător de conservare în cazul
speciilor şi al tipurilor de habitate de importanţă comunitară este aceeaşi în ambele medii.
Obligaţiile statelor membre sunt, de asemenea, identice în ceea ce priveşte necesitatea de a
verifica dacă procesul de identificare a sitului se bazează exclusiv pe criterii ştiinţifice.
În ceea ce priveşte ariile care urmează a fi protejate în baza Directivei „Păsări”, Curtea de
Justiţie a subliniat faptul că selecţia siturilor şi stabilirea limitelor ar trebui să se facă în baza
unor criterii exclusiv ornitologice 33.
În ceea ce priveşte Directiva „Habitate”, jurisprudenţa confirmă faptul că selecţia sitului de
către statele membre ar trebui să se bazeze în mod exclusiv pe criteriile ecologice menţionate în
anexa III la directivă 34.
În consecinţă, provocările viitoare în materie de gestionare nu ar trebui să constituie un factor
decisiv în acest proces.

31

Referinţe: i) “Gobernanza en el Mar Mediterráneo. Estatus legal y perspectives”. IUCN 2005. ii) “Marine Specially protected areas, the
General aspects and the Mediterranean Regional Sysytem” (Arii marine special protejate, aspecte de ordin general şi sistemul regional
mediteranean) Tullio Scovazzi 1999
32
O bază de date completă în ceea ce priveşte ratificările, actualizată în mod regulat, poate fi consultată la următoarea adresă de internet
http://www.un.org/Depts/los/reference_files/status2006.pdf
33
(hotărârea din 2 August 1993, Comisia c. Spania, rapoartele C-355/90 CEJ, p.4221, în mod special punctele 26-27; hotărârea din 11 iulie
1996, Regina c. Secretarul de Stat pentru Mediu ex parte Royal Society for the Protection of Birds: rapoartele C-44/95, CEJ, p. 3805, în special
punctul 26)
34
(hotărârea din 11 septembrie 2001, Comisia c. Franţa, rapoartele C-220/99, CEJ, p.5831; hotărârea din 11 septembrie 2001, Comisia c.
Irlanda, C-67/99, rapoartele CEJ, p. 5757; hotărârea din 11 septembrie 2001, Comisia c. Germania, C-71/99, rapoartele CEJ, p. 5811)
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Posibilele efecte asupra speciilor şi habitatelor marine exercitate de activităţile umane care sunt
reglementate la nivel comunitar sau internaţional sunt mai mari în mediul marin în comparaţie
cu mediul terestru. În această situaţie, o importanţă deosebită o are identificarea zonelor marine
în care este situat situl protejat, în vederea stabilirii metodei corespunzătoare de gestionare,
întrucât diferite regimuri juridice vor fi luate în calcul în cazul celor trei zone marine
menţionate mai sus (punctul 2.6; mare teritorială, zonă economică exclusivă, platformă
continentală).
În cazul fiecărui sit marin, autoritatea naţională responsabilă 35 trebuie să stabilească măsurile
necesare de conservare în vederea asigurării stadiului corespunzător de conservare a speciilor şi
a tipurilor de habitate pentru care este desemnat situl. În funcţie de locaţia sitului şi de tipul
măsurii, responsabilitatea punerii în aplicare a acestor măsuri poate varia. Aceste măsuri pot
necesita adoptarea la nivel federal, naţional, internaţional sau la nivelul Comunităţii Europene.
Măsurile care vor fi adoptate la nivel naţional şi comunitar în vederea reglementării activităţilor
umane desfăşurate în cadrul siturilor marine Natura 2000 vor fi în conformitate cu UNCLOS şi
cu alte legislaţii internaţionale relevante. Acest lucru este specific mediului marin din larg.
În consecinţă, autorităţile naţionale trebuie să identifice măsurile necesare de conservare şi
actorii ulteriori responsabili de aplicarea şi intrarea în vigoare a acestora. Fiecare autoritate
naţională va pune în aplicare toate măsurile care ţin de competenţele sale şi va solicita altor
organisme responsabile să adopte măsurile care ţin de competenţele proprii ale acestora.
Un exemplu edificator în acest sens este politica comună în domeniul pescuitului, care ţine de
competenţa exclusivă a Comunităţii. Punctul 6 de mai jos din prezentul document se axează pe
acest aspect, având în vedere relevanţa acestuia în ceea ce priveşte gestionarea siturilor Natura
2000 în mediul marin. Navigaţia constituie un alt sector în care competenţele depind, de
asemenea, de locaţia sitului.
Limitele competenţelor
Un stat de coastă deţine competenţe diferite în diferite zone maritime. În ansamblu, cu cât se
înaintează mai mult în larg, cu atât competenţele exclusive ale statului de coastă sunt mai mici
în ceea ce priveşte legiferarea şi/sau aplicarea legislaţiei. O parte dintre competenţe sunt
împărţite la nivel comunitar. Pescuitul comercial constituie o politică relevantă în care
comunitatea deţine o jurisdicţie legislativă exclusivă. Unele activităţi de tipul celor militare,
exploatări miniere sau prospectarea/exploatarea petrolului ţin de competenţe naţionale care
guvernează întreaga platformă continentală. Alte sectoare, precum transportul marin dispun de
regimuri diferite de reglementare pentru zone marine diferite, cu diferite autorităţi de
reglementare. Cadrul juridic internaţional este definit de Convenţia Naţiunilor Unite privind
dreptul mării (UNCLOS). Organismele relevante din acest sector sunt Autoritatea
internaţională pentru fundul mării (ISA) şi Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO).
2.8.

Legăturile cu organizaţiile regionale şi internaţionale şi acordurile încheiate cu
acestea

Organizaţiile regionale pentru mediul marin şi acordurile încheiate precum Convenţia de la
Helsinki, OSPAR, Convenţiile de la Barcelona şi Bucureşti dezvoltă reţele diferite de zone
marine protejate. Comisia salută toate aceste iniţiative care coincid cu progresele politicii de
35
Autoritatea naţională responsabilă de gestionarea unui sit Natura 2000 este organismul administrativ desemnat în formularul - tip da date pe
care statele membre îl transmit Comisiei pentru fiecare sit Natura 2000 în conformitate cu Decizia 97/266/CE a Comisiei din 18 decembrie
1996 (JO L 10 , 24.4.1997).
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conservare a naturii Uniunii Europene. Elaborarea unei metode coerente şi complementare în
procesul de identificare a siturilor Natura 2000 şi a altor reţele de arii marine protejate ar
constitui o măsură favorabilă care ar facilita coerenţa globală a reţelei.
Astfel cum se descrie mai sus (punctul 2.5), întrucât lucrările desfăşurate de aceste organizaţii
regionale / acorduri privind habitatele şi speciile marine a căror conservare prezintă interes vor
constitui mijloace relevante care vor fi luate în considerare în primele etape ale procesului de
elaborare a unor posibile adaptări ulterioare ale anexelor la Directiva „Habitate” în materie de
mediu marin.
Comisia de la Helsinki (HELCOM) şi Comisia pentru protecţia mediului marin al Atlanticului
de nord-est (OSPAR) au adoptat un program comun de lucru privind crearea unei reţele de arii
marine protejate. Acest program îşi propune să asigure până în anul 2010 existenţa unei reţele
coerente din punct de vedere ecologic constituite din arii marine protejate bine gestionate
pentru zonele maritime reglementate atât de Convenţia de la Helsinki, cât şi de OSPAR. În
acest scop, s-a convenit adoptarea unei serii de măsuri, care includ elaborarea unei propuneri
comune de program având ca obiectiv stimularea protecţiei speciilor şi habitatelor din apele
marine europene, în vederea formulării unor sugestii supuse analizei Comunităţii Europene în
vederea modificărilor anexelor la Directivele „Habitate” şi „Păsări”. (Informaţii complete se
găsesc în rapoarte – anexa 7 – ale primei reuniuni comune ministeriale a Comisiilor Helsinki şi
OSPAR, Bremen: 25 - 26 iunie 2003 http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html; Joint HELCOM/OSPAR
Work Programme on Marine Protected Areas)

Părţile semnatare ale Convenţiei de la Barcelona au încheiat un protocol în anul 1995 privind
ariile special protejate şi diversitatea biologică din Marea Mediterană, stabilind criterii comune
privind selecţia unor zone marine şi de coastă protejate care vor fi considerate zone special
protejate de importanţă mediteraneană (ASPIM, http://www.rac-spa.org/index1.htm ). Conservarea
patrimoniului natural prin protejarea unor specii pe cale de dispariţie şi a habitatelor acestora
constituie obiectivul esenţial care ar trebui să caracterizeze o ASPIM 36. Ariile special protejate
de importanţă mediteraneană enumerate şi repartizarea geografică a acestora trebuie să fie
reprezentative pentru regiunea mediteraneană şi biodiversitatea acesteia.

2.9.

Aspecte transfrontaliere privind desemnarea şi gestionarea siturilor

Întrucât conservarea tipurilor de habitate şi a habitatelor pentru specii poate avea o dimensiune
transfrontalieră, este necesară, de asemenea, asigurarea coerenţei siturilor de importanţă
comunitară (SIC) şi a ariilor de protecţie specială(APS) propuse, desemnate de diferite state
membre pentru a fi incluse în reţeaua Natura 2000. Această atribuţie îi va reveni Comisiei în
colaborare cu statele membre vizate şi cu sprijinul ştiinţific al Agenţiei Europene de Mediu.
Orice activitate ulterioară de protecţie a unui element cu o dimensiune internaţională în temeiul
Directivei „Habitate” ar necesita desemnarea unor diferite ASC în diferite ZEE, fiecare ţară
fiind responsabilă pentru propria arie. Acest lucru va fi stabilit în urma unei evaluări
corespunzătoare realizate de fiecare stat membru pentru aria sa. Caracterul pertinent al
formulării unei propuneri privind partea sa ca sit de importanţă comunitară va fi determinat de:
-

36

criteriile de evaluare din anexa III la Directiva „Habitate” (inclusiv o reprezentare
suficientă a acestui tip de habitat în reţea şi asigurarea reprezentativităţii sitului la nivel
naţional)

Protocol privind ariile special protejate şi diversitatea biologică din Marea Mediterană, articolul 8
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-

interesul în materie de garantare a integrităţii globale a elementelor naturale de
importanţă comunitară care prezintă o dimensiune transfrontalieră.

Scopul este de a asigura o metodă comună acolo unde un anumit element prezintă o
dimensiune transfrontalieră, pentru a se verifica dacă siturile propuse/desemnate de către statele
membre vizate protejează în mod corespunzător acest element în cadrul reţelei Natura 2000. O
astfel de metodă (care implică caracteristici comune recunoscute şi limite coerente) va favoriza
o serie de sisteme mai bune de gestionare, asigurând protecţia siturilor prin punerea în aplicare
a unor măsuri mai simple şi mai eficiente.
Marea Wadden constituie un exemplu tipic de zonă naturală de coastă/de ţărm care prezintă o
dimensiune internaţională prin adăpostirea unor specii şi tipuri de habitate de importanţă
comunitară. Întrucât se extinde de-a lungul coastelor Danemarcei, Germaniei şi Ţărilor de Jos,
aceasta este una dintre cele mai mari zone umede ale Europei. Aceasta prezintă numeroase
elemente care necesită protecţie în baza Directivelor „Păsări” şi „Habitate”, inclusiv habitate
necesare protecţiei speciilor: păsările sălbatice enumerate în anexa I la Directiva „Păsări”,
precum şi speciile de păsări migratoare, mamiferele marine şi speciile de peşti menţionate în
anexa II la Directiva „Habitate”. Protecţia se impune, de asemenea, în cazul tipurilor de
habitate menţionate în anexa I la Directiva „Habitate”: bancuri de nisip uşor acoperite în
permanenţă de apă marină, estuare, terase mlăştinoase, mlaştini sărăturate şi dune de nisip...

Hartă a zonei care trebuie transmisă Organizaţiei Maritime Internaţionale spre a fi desemnată
drept arie maritimă foarte sensibilă (AMFS) – Marea Wadden
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NATURA 2000
Dogger Bank: exemplu de arie naturală cu dimensiune transnaţională
Adâncime
Insula Dogger Bank, situată în Marea Nordului, este o entitate naturală care se extinde de-a
lungul zonelor economice exclusive din mai multe state membre. Partea superioară a entităţii
geografice se găseşte la mai puţin de 20 de metri adâncime şi se află în apele Regatului Unit,
în apropierea graniţei ZEE cu Ţările de Jos. Entitatea se continuă în direcţia nord-est,
extinzându-se de-a lungul apelor neerlandeze şi germane, în timp ce adâncimea apei creşte în
mod progresiv.
2.10. Punerea în aplicare a reţelei Natura 2000. Etape administrative de la identificarea
până la desemnarea siturilor marine Natura 2000.
Siturile marine ale reţelei Natura 2000 vor asigura protecţia unora din următoarele
bogăţii naturale:
1. Păsările marine în conformitate cu prevederile Directivei Păsări: specii de păsări
menţionate în anexa I (articolul 4.1) şi alte păsări migratoare (articolul 4.2).
2. Habitatele menţionate în anexa I la Directiva „Habitate”: inclusiv toate tipurile de
habitate clasificate la codurile 11* („Zone maritime şi zone afectate de maree”) şi
12* („Faleze şi litoraluri cu prundiş sau pietriş”) şi tipul de habitat 8330 (Peşteri
scufundate complet sau parţial). Patru tipuri de habitat relevante pentru desemnarea
marină a siturilor sunt enumerate în anexa I şi sunt prezente în apele din larg: 1110
Bancuri de nisip acoperite în permanenţă de apa marină puţin adâncă, 1170 recife,
1180 coloane marine provocate de scurgerile de gaze şi 8330 peşteri scufundate.
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3. Specii menţionate în anexa II (18 specii marine, inclusiv peşti, reptile, cetacee şi
specii de foci)
4. Specii marine menţionate în Anexa IV din Directiva Habitate. Siturile nu sunt
desemnate pe baza prezenţei speciilor din Anexa IV. Cu toate acestea, ele vor
necesita de asemenea protecţie în baza prevederilor articolului 12 din Directiva
Habitate.
5. Specii marine menţionate în anexa V la Directiva „Habitate”. Astfel cum s-a
menţionat anterior, siturile nu sunt desemnate pe baza prezenţei speciilor. Totuşi,
acestea vor necesita, de asemenea, protecţie în baza dispoziţiilor articolelor 14 şi 15
din Directiva „Habitate”.

Situri desemnate în conformitate cu dispoziţiile Directivei „Păsări”
Ariile de protecţie specială (APS) sunt identificate şi desemnate în conformitate cu
dispoziţiile Directivei „Păsări”. În articolul 4 din directivă, s-a stabilit că statele membre
trebuie să clasifice în mod special teritoriile cel mai adecvate ca număr şi dimensiune ca APS
în vederea conservării acestor specii, ţinând cont de cerinţele de protecţie a acestora în marea
geografică şi pe ţărmurile unde se aplică directiva în cauză. În pofida faptului că identificarea
şi desemnarea ariilor de protecţie specială constituie responsabilitatea satului membru
respectiv, această atribuţie va fi îndeplinită pe baza criteriilor ornitologice şi se va finaliza
prin selecţia celor mai adecvate teritorii 37.
Imediat ce un sit a fost desemnat drept APS, se aplică în cazul său cerinţele juridice în materie
de protecţie definite la articolele 6 alineatele (2), (3) şi (4) din Directiva „Habitate”.
Statele membre trebuie să trimită Comisiei toate informaţiile relevante astfel încât aceasta să
adopte măsurile corespunzătoare în vederea asigurării faptului că reţeaua APS formează un
întreg coerent.

Situri desemnate în conformitate cu dispoziţiile Directivei „Habitate”
Prima etapă: elaborarea unei liste de situri de importanţă comunitară. Criteriile privind
selectarea siturilor eligibile pentru a fi identificate ca situri de importanţă comunitară (SIC)
sunt în conformitate cu anexa III la Directiva „Habitate” şi informaţiile ştiinţifice relevante.
Statele membre vor identifica şi realiza o evaluare la nivel naţional a importanţei relative a
siturilor pentru fiecare tip de habitat natural din anexa I şi pentru fiecare specie menţionată în
anexa II (inclusiv tipuri de habitate naturale prioritate şi specii prioritare). În baza acestor
dispoziţii, fiecare stat membru propune o listă de SIC. Lista, care va include informaţii
adecvate pentru fiecare sit, este transmisă Comisiei Europene 38.

37

A se vedea concluziile esenţiale ale Curţii de Justiţie în hotărârea sa finală pronunţată în data de 19 mai 199837 în acest caz de referinţă
semnificativ privind punerea în aplicare a directivei.
38

O hartă, denumirea, locaţia şi datele care rezultă din aplicarea criteriilor menţionate în anexa III, furnizate întrun format standard (în conformitate cu Decizia Comisiei din 18 decembrie 1996 privind formatul informaţiilor
pentru siturile Natura 2000 propuse, JO L 107 , 24.4.1997). Acest format se aplică şi în cazul siturilor desemnate
în baza Directivei „Păsări”.
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A doua etapă: adoptarea listei de SICp. Lista siturilor de importanţă comunitară propuse
trebuie adoptată de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 21 din
Directiva „Habitate”. Această etapă conferă un efect juridic formal măsurilor de protecţie
definite la articolul 6 alineatele (2), (3) şi (4) din Directiva „Habitate”.
A treia etapă: desemnarea unor arii speciale de conservare (ASC). Imediat ce un sit de
importanţă comunitară a fost adoptat, statul membru respectiv va desemna acel sit drept arie
specială de conservare (ASC) cât mai rapid posibil şi în termen de cel mult şase ani, stabilind
priorităţile în baza importanţei siturilor în vederea întreţinerii sau readucerii la un stadiu
corespunzător de conservare, a unui tip de habitat natural menţionat în anexa I sau a unei
specii menţionate în anexa II şi în vederea coerenţei reţelei Natura 2000, ţinând seama de
ameninţările de degradare sau distrugere la care sunt expuse aceste situri.
În mediul marin, obligaţiile statelor membre sunt similare cu obligaţiile în cazul mediului
terestru. În consecinţă, dispoziţiile Directivei „Habitate” cu privire la procesul de desemnare a
siturilor sunt identice: procesul de desemnare a siturilor se bazează exclusiv pe criterii
ştiinţifice. Provocările viitoare în materie de gestionare (referitoare la orice activitate viitoare
precum pescuitul, producerea sau furnizarea energiei…) nu ar trebui să constituie un factor
decisiv în acest proces.
Mai multe informaţii referitoare la acest subiect pot fi consultate pe pagina de internet a
Comisiei
privind
conservarea
naturii
şi
biodiversitatea
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm

2.11. Informaţii actualizate privind punerea în aplicare a reţelei Natura 2000 în zonele
marine. Prezentare generală a ariilor de protecţie specială şi a siturilor de
importanţă comunitară existente în mediul marin
Până în iunie 2006, statele membre desemnaseră 480 de situri conţinând ape marine (64 754 km2) drept APS în baza Directivei „Păsări” şi 1 249 de situri (77 784 km²) drept SICp
în baza Directivei „Habitate”.
Barometrul

actualizat

Natura

2000

poate

fi

consultat

la

următoarea

adresă:

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/useful_info/barometer/index_en.htm

Cea mai mare parte a siturilor marine desemnate/propuse existente sunt localizate în ape
teritoriale. Astfel, eforturile actuale şi viitoare ale statelor membre vor trebui să vizeze, în
principal, finalizarea reţelei Natura 2000 în mediul din larg.
În acest sens, Germania a formulat deja o propunere pentru o contribuţie semnificativă la
componenta marină a reţelei Natura 2000 în mediul din larg (10 noi situri). Două dintre aceste
arii au fost desemnate ca APS şi sunt, de asemenea, protejate din septembrie 2005 ca
monumente ale naturii în baza legislaţiei naţionale germane. 39
Alte state membre sunt în curs de identificare a siturilor în vederea protecţiei acestora în baza
ambelor directive. De exemplu, în Regatul Unit, Consiliul comun pentru conservarea naturii
(Joint Nature Conservation Council - JNCC) a oferit consultanţă ştiinţifică autorităţilor
naţionale (DEFRA - Departamentul Regatului Unit pentru alimentaţie ecologică şi afaceri
39

O prezentare generală şi descrieri detaliate ale procesului german care se finalizează prin desemnarea locaţiilor
sunt disponibile în limba engleză pe pagina de internet (www.habitatmarenatura2000.de), precum şi în cartea
„Progress in marine Conservation in Europe” (Progresul înregistrat în domeniul conservării marine în Europa)
[von
Nordheim
et
al.
(eds.)
2006].
Habitat
mare
Natura2000”
http://www.habitatmarenatura2000.de/en/aktuelles-summary-nature-conservation.php
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rurale) în vederea susţinerii „identificării ariilor speciale de conservare şi a ariilor marine de
protecţie specială din larg” în apele din larg ale Regatului Unit. Documentul relevant în
cauză include o metodă utilă şi un argument important privind identificarea şi selectarea pe
viitor a siturilor Natura 2000 (Acesta poate fi consultat la următoarea adresă.
http://www.jncc.gov.uk/page-2412)

3.
3.1.

TIPURI DE HABITATE ŞI DE SPECII CARE NECESITĂ SITURI MARINE
NATURA 2000.
Definiţii ale tipurilor de habitate marine. Actualizarea „Manualului de
interpretare a habitatelor Uniunii Europene”.

În prezent, doar nouă tipuri de habitate marine sunt menţionate în Anexa I LA Directiva
„Habitate” ca tipuri de habitate naturale de importanţă comunitară, a căror conservare necesită
desemnarea unor arii speciale de conservare (ASC).

92/43 Directiva Habitate. Anexa I
Tipuri de habitate naturale din zone maritime şi zone afectate de
maree de importanţă comunitară a căror conservare necesită
desemnarea unor arii speciale de conservare (ASC)
1110

Bancuri de nisip acoperite în permanenţă de apă marină
puţin adâncă

1120 *

Straturi cu Posidonia (Posidonion oceanicae)

1130

Estuare

1140

Terase mlăştinoase şi terase nisipoase neacoperite de apă la
reflux

1150 *

Lagune

1160

Fiorduri largi şi puţin adânci şi golfuri

1170

Recife

1180

„Coloane” marine provocate de scurgerile de gaze

8330

Peşteri scufundate complet sau parţial

Unul dintre obiectivele grupului de lucru marin a vizat revizuirea aplicabilităţii definiţiilor
existente ale habitatelor marine la mediul din larg şi adaptarea acestora, acolo unde este cazul,
în vederea extinderii reţelei de arii protejate de-a lungul tuturor ariilor maritime europene în
care statele membre îşi exercită jurisdicţia.
La o primă revizuire, s-a considerat că doar trei dintre tipurile de habitat menţionate mai sus
necesitau o definiţie mai completă în Manualul de interpretare a habitatelor Uniunii
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Europene 40. Eforturile experţilor s-au concentrat în consecinţă asupra următoarelor tipuri de
habitate:
-

1110 „bancuri de nisip acoperite în permanenţă de apă marină puţin adâncă”

-

1170 „recife”, şi

-

1180 „coloane marine provocate de scurgerile de gaze”

Principalele elemente referitoare la definiţiile fiecărui tip de habitat sunt menţionate mai jos.
Există, de asemenea, elemente semnificative care vin în completarea informaţiilor de bază,
consolidând aceste definiţii (a se vedea apendicele 1 la prezentul document).
3.1.1.

Tipul de habitat 1110 „bancuri de nisip acoperite în permanenţă de apă marină
puţin adâncă”

Pe baza lucrărilor anterioare desfăşurate de grupul de experţi marini, un grup independent de
experţi marini, sub coordonarea Agenţiei Europene de Mediu (EEA), a revizuit definiţia
acestui tip de habitat în iunie 2006. EEA a fost susţinută în eforturile sale de Centrul tematic
european pentru diversitate biologică (European Topic Centre on Biological Diversity) 41,
ICRAM 42 şi de mai mulţi alţi experţi în domeniu. Ca rezultat final al acestui proces, EEA a
prezentat următoarea definiţie, în conformitate cu opinia comitetului ştiinţific menţionat mai
sus.

1110

Bancuri de nisip acoperite în permanenţă de apă marină puţin adâncă

Definiţie:
Bancurile de nisip sunt entităţi geografice topografice ridicate, alungite, rotunjite sau
neregulate, permanent inundate şi înconjurate în mare parte de o apă mai adâncă. Acestea sunt
formate, în principal, din sedimente nisipoase, însă un banc de nisip poate prezenta şi particule
mai mari de nisip, inclusiv bolovani de rocă şi galeţi, sau particule mai mici, inclusiv noroi.
Bancurile unde sedimentele nisipoase se prezintă sub forma unui strat situat deasupra
substraturilor tari sunt clasificate drept bancuri de nisip în cazul în care biotele asociate depind
mai curând de nisip decât de substraturile tari de la bază.
„Acoperite în permanenţă de apă marină puţin adâncă” înseamnă că adâncimea apei deasupra
unui banc de nisip depăşeşte rareori 20 m sub nivelul zero al hărţii maritime. Cu toate acestea,
bancurile de nisip se pot extinde sub 20 m sub nivelul zero al hărţii maritime. Prin urmare,
aceste zone ar trebui incluse în desemnările corespunzătoare în cazul în care fac parte din
entitatea geografică şi adăpostesc agregatele biologice ale acesteia.

40

Manualul de interpretare a habitatelor Uniunii Europene (The Interpretation Manual of European Union Habitats) - EUR25 este un
document ştiinţific de referinţă adoptat de Comitetul habitatelor.

41

Centrul tematic european pentru diversitate biologică. Un centru tematic al Agenţiei Europene de Mediu. A se vedea
http://biodiversity.eionet.europa.eu/ .
42
ICCRAM (Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al Mare, Roma, Italia) face parte din consorţiul Centrul tematic
european (ETC)) http://www.icram.org/
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Această definiţie are la bază cele mai bune cunoştinţe ştiinţifice disponibile şi respectă metoda
deja stabilită în manualul de interpretare a habitatelor. În momentul formulării acestei opinii,
comitetul independent menţionat mai sus acordă atenţie deplină necesităţii formulării unei
definiţii valabile şi operaţionale pentru toate apele marine reglementate de directivele Uniunii
Europene privind protecţia naturii. Ulterior revizuirii definiţiei, comitetul de experţi a
formulat mai multe recomandări, care includ:
•

În momentul identificării şi definirii bancurilor de nisip din mediile costiere şi din larg,
este posibil ca statele membre să fie nevoite să utilizeze diverse scări, întrucât variaţiile în
condiţii naturale au loc la o scară mult mai mare în larg decât în mediile costiere.
Bancurile de nisip sunt, în general, entităţi naturale de dimensiuni mai mari în larg decât
în mediile costiere.

•

Ar trebui subliniat faptul că va fi necesar un aviz suplimentar al experţilor în momentul
evaluării acestui tip de habitat la nivel naţional.

•

Secţiunea 4 din prezentele orientări oferă exemple suplimentare privind mijloacele şi
metodele care pot fi utilizate în vederea identificării bancului de nisip respectiv, inclusiv
în ceea ce priveşte nivelul superior şi pantele.

•

Ca şi în cazul marii majorităţi a celorlalte tipuri de habitate din manualul de interpretare,
exemplele menţionate în secţiunea 2 referitoare la „specii de animale şi plante
caracteristice” nu reprezintă o listă completă şi nu se limitează în mod obligatoriu la acest
tip de habitat (a se vedea definiţia completă a acestui tip de habitat din apendicele 1).

În mediul din larg, cele mai multe dintre bancurile de nisip sunt entităţi ridicate care pornesc
din fundul mării. Un banc de nisip este format în mare parte din sedimente nisipoase care se
înscriu în principal într-o gamă definită de dimensiuni a particulelor de nisip 43. Dimensiunile
mai mari ale particulelor de nisip, inclusiv blocuri şi galeţi, precum şi dimensiuni mai mici ale
particulelor, inclusiv noroi, pot fi întâlnite, de asemenea, pe bancul de nisip, dar numai în
cantităţi mici.
Pentru ca un banc de nisip să poată fi considerat o entitate acoperită de apă „puţin adâncă”, sa decis definirea adâncimii arbitrare de 20 de metri sub nivelul zero al hărţii maritime pentru
partea superioară a bancului de nisip: alte părţi ale entităţii pot fi găsite la adâncimi mai mari.
În practică, ar fi util să se includă şi secţiuni ale bancului de nisip care se prelungesc sub 20m
în adâncime, în cazul în care acestea constituie o parte integrală a bancului de nisip în
ansamblu.
Astfel de entităţi geografice pot acoperi o zonă considerabilă, iar unele dintre ele prezintă o
dimensiune transfrontalieră. Doggerbank din Marea Nordului este un caz tipic de banc de
nisip care se prelungeşte de-a lungul zonelor marine din mai multe state membre.
3.1.2.

Tipul de habitat 1170 „Recife”

În ceea ce priveşte recifele, s-a convenit asupra următoarei definiţii:
1170 „Recife”
Definiţia habitatului:
43
În vederea aplicării acestei definiţii, nisipul prezintă particule cu diametrul cuprins între 1/16mm (= 0,0625mm) şi 4,76 mm (depăşind
dimensiunea standard nr. 4 a SUA). Această gamă de dimensiuni este în conformitate cu toate clasificările standard geotehnice cele mai
răspândite în acest domeniu.
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Recifele pot fi concreţiuni biogenice sau de origine geogenică. Acestea prezintă substraturi tari,
compacte, pe baze solide şi moi, care pornesc de pe fundul marin în zona de sublitoral şi litoral.
Recifele pot susţine o zonificare a comunităţilor bentonice de alge şi specii de animale, precum şi
concreţiuni şi concreţiuni coralogene.
Clarificări:
• „Substraturile tari compacte” sunt: roci (inclusiv rocile moi, de exemplu calcarul), blocuri şi galeţi
(în general cu diametru >64 mm).
• „Concreţiunile biogenice” sunt definite după cum urmează: concreţiuni, încrustări, concreţiuni
coralogene şi midii bivalve provenite de la animale moarte sau vii, şi anume baze tari biogenice care
asigură habitatele pentru speciile epibiotice.
• „Origine geogenică” înseamnă: recife formate de substraturi non-biogenice.
• „Pornesc de pe fundul marin" înseamnă : reciful diferă din punct de vedere topografic de fundul
mării care îl înconjoară.
• „Zona de sublitoral şi litoral” înseamnă: recifele se pot prelungi de la zona de sublitoral, fără
întrerupere, până la zona intertidală (de coastă) sau pot apărea doar în zona de sublitoral, inclusiv
zonele cu apă mai adâncă cum ar fi zona batială.
• Aceste tipuri de substraturi tari, acoperite de un strat subţire şi mobil de sedimente, sunt clasificate
drept recife în cazul în care biotele asociate depind mai curând de substratul tare decât de sedimentul
superior.
• În cazul în care există o zonificare neîntreruptă a comunităţilor de sublitoral şi litoral, integritatea
unităţii ecologice va fi respectată în ceea ce priveşte selecţia siturilor.
• O varietate de entităţi topografice subtidale se regăsesc în acest complex de habitate, precum habitate
hidrotermale de aerisire, munţi submarini, pereţi stâncoşi verticali, zone terigene orizontale,
proeminenţe, culmi, râpe, creste, pante sau roci de bază plane, roci sparte şi câmpuri de blocuri şi
galeţi.

Interpretarea anterioară a definit „recifele” ca fiind în esenţă „substraturi stâncoase şi
concreţiuni biogenice care pornesc de pe fundul mării”. Având în vedere importanţa acestui
tip de habitat pentru desemnarea siturilor din larg de importanţă comunitară în temeiul
Directivei „Habitate”, a fost necesară o clarificare pentru a include toate tipurile diferite de
recife existente în apele Uniunii Europene.
Substraturile stâncoase includ habitate complexe de tipul munţilor submarini sau al gurilor
hidrotermale. Concreţiunile biogenice includ încrustările, concreţiunile coralogene şi midiile
bivalve provenite de la animale moarte sau vii, mai precis baze tari biogenice care asigură
habitatele speciilor epibiotice.
3.1.3.

Tipul de habitat 1180 „Coloane marine provocate de scurgerile de gaze”

În ceea ce priveşte tipul 1180 „coloane marine provocate de scurgerile de gaze”, noua
interpretare diferenţiază mai clar două subtipuri ale acestui tip de structură, cunoscute sub
denumirea de „recife cu bule” şi „structuri în rigole de şiroire”.
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1180 „Coloane marine provocate de scurgerile de gaze”
Definiţia habitatului
Coloanele marine sunt formate din plăci de gresie, pavaje şi stâlpi cu înălţime de până la 4m, formaţi prin
agregarea cimentului de carbonat care rezultă din oxidarea microbială a emisiilor de gaze, în principal a
metanului. Formaţiunile se amestecă cu supapele de respiraţie care emană gaz în mod intermitent. Metanul
provine, cel mai probabil, din descompunerea microbiană a materialelor vegetale fosile.
Primul tip de coloane marine este cunoscut sub denumirea de „recife cu bule”. Aceste formaţiuni susţin o
zonificare a diverselor comunităţi bentonice formate din alge şi/sau nevertebrate din substraturi marine tari,
diferită de cea din habitatul care le înconjoară. Animalele aflate în căutarea unui adăpost în numeroasele
peşteri contribuie şi mai mult la diversitatea biologică. În acest habitat este prezentă o varietate de entităţi
topografice de sublitoral, precum: proeminenţe, stâlpi verticali şi structuri stratificate foietate cu numeroase
peşteri.
Cel de-al doilea tip include structurile de carbonat din „rigolele de şiroire”. „Rigolele de şiroire” sunt
depresiuni din zonele de pe fundul mării cu sedimente moi, cu o adâncime de până la 45m şi cu o lăţime de
câteva sute de metri. Nu toate rigolele de şiroire sunt provocate de scurgerile de gaze, iar dintre cele
provocate de scurgerile de gaze, multe dintre acestea nu conţin structuri considerabile din carbonat şi, prin
urmare, nu sunt incluse în acest habitat. Comunităţile bentonice sunt formate din nevertebrate din substraturi
marine tari şi sunt diferite de habitatul noroios care le înconjoară (de regulă). Diversitatea comunităţii din
substratul moale de pe panta noroioasă care înconjoară „rigola de şiroire” poate fi, de asemenea, importantă.

În scopul facilitării unei mai bune întrebuinţări a prezentului document, apendicele I conţine o
definiţie completă a tipurilor de habitate marine clasificate de la 1110 la 1180 şi 8830.

3.2.

Identificarea tipurilor de habitate şi a speciilor marine existente de importanţă
europeană în cazul diferitelor state membre.

Grupul marin de lucru a adunat informaţii generale referitoare la frecvenţa de apariţie a
tipurilor de habitate şi specii care necesită protecţie prin elaborarea, pentru cele două mări şi
un ocean din Uniunea Europeană (Marea Baltică, Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic), a
unor diferite tabele care indică prezenţa în fiecare stat membru în parte a:
1. tipurilor de habitate marine menţionate în anexa I la Directiva „Habitate” 92/43
2. speciilor marine menţionate în anexa II 92/43 la Directiva „Habitate”
3. păsărilor marine menţionate în anexa I şi a speciilor migratoare.
Aceste enumerări fac, de asemenea, diferenţă între prezenţa în larg şi prezenţa în apele de
ţărm (ape interioare şi mare teritorială). În prezent au fost elaborate proiecte de liste. Acestea
sunt incluse în apendicele 2 din prezentul document. Imediat ce vor fi finalizate, aceste liste
vor fi considerate drept elemente de referinţă care vor fi înaintate grupului de lucru privind
habitatele şi Grupului de lucru ştiinţific Ornis spre a fi analizate de către acestea. Statele
membre care nu au furnizat încă informaţiile necesare le pot trimite Comisiei în vederea unei
revizuiri ulterioare a textului.
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* Monachus monachus

44

Fotografie: M.Om. LIFE96 NAT GR/003225

4.

O METODĂ DE LOCALIZARE ŞI DE SELECŢIE A SITURILOR MARINE
NATURA 2000.

Prezentul capitol are două obiective principale:
1. Să propună cele mai bune mijloace de localizare şi de evaluare a tipurilor de
habitat din anexa I şi a speciilor din anexa II la Directiva „Habitate” şi a speciilor
de păsări migratoare din anexa I la Directiva „Păsări”, pentru care ar trebui să se ia
în considerare siturile marine Natura 2000.
2. Să propună (o) bază(e) de selecţie a locaţiei.
Orientările privind desemnarea şi informaţiile furnizate în următoarele secţiuni se axează în
principal pe habitatele şi speciile descoperite la distanţă de coastă şi în apele din larg, întrucât
numeroase state membre au identificat deja siturile Natura 2000 de coastă şi de ţărm,
împreună cu orientări şi informaţii referitoare la desemnarea acestora. Prezentul capitol îşi
propune să prezinte cele mai bune orientări în materie de metode de localizare şi de selecţie a
siturilor marine Natura 2000. Acesta nu oferă detalii privind cantitatea de informaţii necesare
sau privind modalitatea de evaluare a caracterului exhaustiv al reţelei rezultate de situri
Natura.
4.1.

Localizarea şi evaluarea habitatelor din anexa I

Având în vedere lipsa unor date biologice mai detaliate, identificarea siturilor Natura 2000 din
zonele marine aflate la distanţă de coastă trebuie să se bazeze pe date geologice, hidrologice,
geomorfologice şi biologice mai generale decât în cazul zonelor de coastă sau terestre. În
cazul tuturor habitatelor marine de la anexa I la directivă, există o metodologie privind
identificarea locaţiei şi realizarea unei evaluări fizice şi ecologice a ariilor necesare, cu toate
că datele existente pot fi insuficiente sau pot lipsi în unele arii maritime (în special în apele
adânci, la sute de mile depărtare de coastă).
44

Monachus monachus este o specie prioritară de importanţă comunitară prezentată în anexele II şi IV la Directiva „Habitate”. EN:
Monk seal; FR: phoque moine; ES: Foca monje; RO: foca călugăr.
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În cazul în care nu se cunoaşte încă localizarea tipurilor de habitat de sublitoral din anexa I,
acestea pot fi localizate în două etape, folosindu-se datele disponibile. Informaţiile geofizice
sau oceanografice la scară mare sunt, în mod frecvent, disponibile pentru arii maritime mari şi
pot fi utilizate ca o primă etapă în selecţia siturilor Natura 2000, susţinând identificarea
locaţiei posibilelor habitate din anexa I. A doua etapă implică, în consecinţă, colectarea unor
informaţii mai specifice sau noi studii, orientate spre acele arii specifice în care informaţiile
existente indică prezenţa unui habitat inclus în anexa I sau posibilitatea prezenţei unui astfel
de habitat. Această metodă este utilă, în mod special, pentru statele membre care dispun de
arii maritime mari şi de ape adânci, în care există posibilitatea ca informaţiile biologice
detaliate să fie distribuite în mod inegal. Cele două etape presupun:
1. utilizarea unor informaţii fizice disponibile aplicate la nivel regional, precum datele
geologice modelate privind fundul mărilor, date batimetrice (de exemplu IOC et al.
2003), date oceanografice fizice, hărţi marine sau navale (în care acestea indică tipul
fundului de mare), pentru a anticipa, astfel, locaţia posibilului habitat inclus în anexa I.
Tabelul 1 indică disponibilitatea în general a acestor date în cazul fiecărui stat
membru, tabelul 2 indică ce tip de date la scară mare ar fi adecvate în vederea
localizării fiecărui tip de habitat din anexa I, iar secţiunea 4.2.1 descrie în mod mai
detaliat sursele de date;
2. îmbunătăţirea şi completarea acestor informaţii prin utilizarea unor seturi de date de
teledetectare mai localizată ca, precum sonar lateral, studii ale sistemului acustic de
discriminare la sol (AGDS), sistem batimetric multifascicol, fotografiere în spaţiu sau
imagini din satelit (doar în cazul unor habitate din ape foarte puţin adânci, precum
straturile de iarbă marină sau algele roşii). Aceste date teledectate vor trebui validate
în domeniu (verificate pe teren) prin prelevarea directă de sedimente şi/sau biote
(prelevare prin dispozitiv de colectare/prin sondare, studiul scafandrului, traule
bentonice) sau prin observare de la distanţă [video, fotografie, ROV (Remote Operated
Vehicle – dispozitiv comandat de la distanţă)]. Ca şi validarea pe teren, datele obţinute
din prelevarea directă vor fi, de asemenea, utilizate în vederea evaluării directe a
biotelor habitatului inclus în anexa I. Secţiunea 4.2.2 de mai jos furnizează mai multe
detalii cu privire la metodele utilizate, iar tabelul 3 prezintă un rezumat al metodelor
corespunzătoare pentru fiecare tip de habitat.
4.1.1.

Date fizice la scară regională

Posibilele tipuri de habitat din anexa I pot fi identificare prin utilizarea informaţiilor fizice
existente, la scară largă, privind fundul mărilor. Această metodă va permite statelor membre
cu arii maritime de mari dimensiuni şi cu ape adânci, în care există posibilitatea ca
informaţiile biologice detaliate să lipsească sau ca acestea să fie insuficiente, să se
concentreze asupra unui număr mai restrâns de zone în vederea colectării/selectării unor date
mai detaliate. Datele fizice la scară largă sunt disponibile în numeroase state membre, dar cu o
rezoluţie spaţială şi de acoperire diferite. Tabelul 1 prezintă, în termeni foarte generali,
disponibilitatea seturilor de date la scară largă pentru fiecare stat membru.
Exemple de astfel de seturi de date care pot fi utilizate includ hărţi geologice ale fundului
marin, date batimetrice (inclusiv date furnizate de hărţile marine, deşi trebuie remarcat faptul
că, în cazul zonelor care prezintă un posibil interes de conservare în afara zonelor marine
importante, datele batimetrice pot avea un caracter general), date oceanografice (precum
temperatura, salinitatea, stratificarea, curenţii de apă, turbiditatea etc.) pentru a permite
identificarea unor diferite mase de apă şi, în unele cazuri, a unor imagini din satelit. Seturile
de date la scară regională utilizate în acest scop au tendinţa de a se situa la o scară de
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aproximativ 1:250 000 la 1:1 000 000 pentru a acoperi suprafeţe întinse şi sunt, în general,
obţinute prin modelarea unor date provenite de la puncte de referinţă, unde seismice etc.
Datele de la scară regională au fost, în general, colectate în alte scopuri decât identificarea
biotopurilor sau a habitatelor şi pot utiliza, astfel, sisteme de clasificare care nu coincid cu
definiţiile habitatelor din anexa I; în consecinţă, există unele limite cu privire la utilizarea
acestora, care depind de habitatul sau subtipul de habitat analizat. De exemplu, utilizarea unor
imagini obţinute din satelit şi a unor fotografii în spaţiu în vederea identificării habitatelor de
tipul straturilor cu Posidonia se limitează la ape puţin adânci (la o adâncime de aproximativ
15m, în condiţii adecvate). Datele la scară largă pot să nu fie întotdeauna disponibile pentru
public la nivel naţional (de exemplu în cazul Spaniei) sau pot fi disponibile doar pe suport de
hârtie; cu toate acestea există unele informaţii în format digital disponibile pentru zone
întinse, precum hărţile generale batimetrice ale oceanelor (General Bathymetric Chart of the
Oceans - GEBCO) http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/gebco/gebco.html. Tabelul 2 oferă o
imagine de ansamblu asupra tipurilor de informaţii la scară regională care pot fi utilizate în
prima etapă a localizării diferitelor tipuri de habitate marine din anexa I.
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Tabelul 1
Tabelul 1
Tip de date

Disponibilitatea datelor la scară largă privind habitatele de pe fundul mărilor pentru fiecare stat membru
Disponibilitatea datelor la scară largă sau gradul de acoperire a majorităţii apelor din statele membre (până la
ZEE/200nm sau platforma continentală)
B

CY

D

DK

Hărţi geologice privind
fundul mărilor (scară
aprox. 1:250 000)

Da4

Batimetrie >200m
adâncime (GEBCO)
Batimetrie <200m
adâncime

F

FIN

UK

Da5

Da6

Insuficient

Da2

Da

Da1

Da

Da3

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Nu se
aplică

Nu se
aplică

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

?

Da

Da

?

Da

Nu

Da

Da

Imagini prin satelit
Altele (a se vedea note)

E

EST

GR

I

IRL

LT

LV

M

NL

PL

P

S

Da4

Note:
1

LV: Golful Riga: 100%; Marea Baltică: 63% din apele teritoriale (sau 16% din platforma continentală), (scară 1:200 000)

2

UK: aproximativ 95% din apele de ţărm şi până la zona desemnată a platformei continentale

3

SE: mai puţin de 50%

4

DE: Hărţi geologice ale fundului mărilor cu o acoperire de aproximativ 75%. De asemenea, hărţi marine, istorice şi hărţi recente de
pescuit

5

DK: Hărţi geologice ale fundului mărilor cu o acoperire de aproximativ 60%.

6

FR: Parţial
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Tabelul 2
Tip de date la
scară largă

Date la scară largă pentru identificarea şi localizarea habitatelor sau a subtipurilor de habitat
1110
Bancuri
de nisip
de
suprafaţă

1170
Recif
(stâncos)

1170
Recif
(pietros)

1170
Recif
(biogenic)

1170
Recif
(hidrotermal)

1180
Coloane
marine

8330
Peşteri
marine

1120
Straturi
cu
Posidonia

Hărţi/date
geologice
privind fundul
mărilor

Da

Da

Parţial

Nu

Da

Parţial

Parţial

Parţial

Batimetrie

Da

Parţial (nu va face diferenţa între unele subtipuri de recife)

Parţial

Nu

Parţial

Date
oceanografice
(temperatură,
curenţi,
turbiditate etc.)

Nu

Nu

Parţial

Nu

Nu

Parţial

Imagini prin
satelit şi
fotografii din
spaţiu (doar în
cazul apelor
puţin adânci)

Parţial

Parţial (nu va face diferenţa
între unele subtipuri de recife)

Nu

Nu

Nu

Parţial

Nu

Parţial

NOTĂ: Datele de prelevare ale punctului sau liniei, precum dispozitivul de prelevare a mostrelor de sedimente
de pe fundul mărilor, excavator, eşantioanele video sau fotografice pot fi, de asemenea, utilizate alături de
analize geostatistice în vederea identificării habitatelor.

4.1.2.

Date fizice şi biologice de prelevare teledetectate la scară locală sau regională

Cea de-a doua etapă pentru identificarea şi localizarea habitatului din anexa I vizează
selectarea oricăror informaţii fizice şi biologice existente referitoare la ambele zone cunoscute
ale habitatului din anexa I, precum şi la acele zone din posibilul habitat din anexa I identificat
în prima etapă. În cazul în care nu există informaţii referitoare la habitate, un nou studiu poate
fi orientat spre zonele habitatului din anexa I identificat în prima etapă, evitând, astfel,
necesitatea elaborării unui studiu privind zonele vaste ale fundului mării. Selecţia datelor ar
trebui să includă examinarea arhivelor şi datelor ştiinţifice furnizate de părţile interesate
mediul academic relevant, guvern, ONG-uri şi industrie. Aceste informaţii pot include hărţi
istorice privind entităţile geografice relevante de pe fundul mărilor şi zonele de pescuit.
Ca şi în cazul informaţiilor fizice referitoare la locaţia şi dimensiunea unei zone a habitatului
din anexa I, datele biologice care servesc la evaluarea florei şi faunei unui posibil sit, sunt
esenţiale, cu toate că există unele dificultăţi privind definirea cantităţii şi calităţii datelor
necesare. În calitate de ghid, informaţiile necesare finalizării formularului de date Natura
2000 45 trebuie să fie considerat drept nivelul minim necesar. Decizia 97/266/CE a Comisiei
45

Formularul –tip este definit în Decizia 97/266/CE a Comisiei din 18 decembrie 1996 privind formularul-tip pentru siturile propuse ca
situri Natura 2000, JO L 107, 24.4.1997. A se vedea
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standard_data_forms/index_en.htm
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prezintă pe scurt informaţiile care trebuie colectate de statele membre şi defineşte formularul
de date necesar transmiterii informaţiilor pentru siturile Natura 2000. Formularul de date
Natura 2000 conţine câmpuri obligatorii care trebuie completate: 4.1 „Caracterul general al
sitului” şi 4.2 „Calitate şi importanţă”. Se recomandă includerea altor informaţii biologice
relevante specifice locaţiei în cazul secţiunii 3.3 „Alte specii importante de floră şi faună”.
Informaţiile necesare pentru completarea acestor câmpuri ar include informaţii referitoare la
prezenţa speciilor din lista roşie (Red Data book) şi a speciilor menţionate de convenţii
internaţionale, precum şi specii esenţiale şi tipice prezente în situl respectiv. Informaţiile care
se limitează la câteva specii uşor de observat şi răspândite sau comune nu constituie, de
regulă, o bază suficientă pentru efectuarea unei evaluări.
Există probabilitatea ca datele selectate din arhive, hărţile existente şi datele provenite dintr-o
varietate de surse, inclusiv de la părţile interesate, să fie disponibile într-o gamă largă de
formate şi la diverse niveluri de detalii. Toate datele biologice relevante pentru habitatele
marine din anexa I ar trebui să fie selectate şi pot fi schiţate într-un sistem de informaţii
geografice (Geographic Information System – GIS) şi suprapuse hărţilor aferente tipurilor de
fund de mare sau alte date fizice sau hidrografice la scară largă. Rezultatele existente ale
programelor bentonice de cartografie care utilizează clasificarea EUNIS (European Nature
Information System) ar trebui să fie utilizate, de asemenea, la cel mai ridicat nivel posibil, în
vederea sprijinirii caracterizării habitatelor din punct de vedere biologic (Dahl et al 2004).
Hărţile istorice şi hărţile maritime (de exemplu ale zonelor de pescuit) pot fi, de asemenea,
utilizate pentru a furniza informaţii referitoare la anumite habitate. Studiul şi cartografia
habitatelor marine au devenit din ce în ce mai comune şi răspândite în ultimii 5-10 ani,
stimulate atât de progresele înregistrate în materie de tehnologie, cât şi de cererea din ce în ce
mai mare pentru acest tip de informaţii. În timp ce scopul realizării hărţilor variază în mod
considerabil (de exemplu evaluări ecologice ale industriei, conservare, pescuit, planificare),
tehnicile de bază şi tipul de date colectate au numeroase elemente comune. Tabelul 3 oferă
exemple ale tipului de date care pot fi întâlnite şi pot servi atât la localizarea poziţiei tipurilor
de habitate, prin aprecierea dimensiunii geografice a habitatului, cât şi la evaluarea diversităţii
biologice.
În Tabelul 3, datele care pot fi obţinute prin diferite tipuri de metode de analiză sunt
comparate cu diferitele tipuri şi subtipuri de habitate marine care pot fi întâlnite în apele din
larg. Tabelul conţine o notă care indică dacă este posibilă utilizarea fiecărui tip de date:
-

în vederea stabilirii locaţiei pe fundul mării a tipurilor de habitate sau subtipurilor de
habitate din anexa I („localizare”);

-

în vederea trasării extinderii pe fundul mării a habitatelor sau subtipurilor de habitate din
anexa I („extindere”); sau

-

în vederea furnizării unor informaţii referitoare la diversitatea biologică a acelui habitat
sau a subtipului de habitat („biodiversitate”).

În practică, se pot folosi diferite tipuri de metode de analiză în vederea furnizării de informaţii
referitoare la diferite tipuri de habitate în funcţie de diverşi factori care includ resursele
financiare şi de timp disponibile, precum şi adâncimea şi suprafaţa marină care urmează să fie
acoperite. Metodele de teledetectare pot fi utilizate pentru a acoperi suprafeţe importante ale
fundului mării, dar acestea vor necesita validarea prin prelevare directă, precum eşantionare
fotografică sau prelevarea de eşantioane cu ajutorul unui dispozitiv. Unele metode (de
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exemplu imagini obţinute prin satelit sau fotografii din spaţiu) pot fi utilizate doar în cazul
apelor cu adâncime foarte mică. Câteva dintre metodele de prelevare directă (cele care se
axează pe săpături pe fundul mării) pot distruge habitatele sensibile, precum recifele
biogenice sau straturile de iarbă marină şi, în consecinţă, utilizarea acestora ar trebui să fie
limitată doar la cazurile în care prelevarea unui eşantion (de exemplu în scopul studierii
animalelor de pe fundul mării) este necesară, iar aceste metode nu trebuie utilizate în vederea
stabilirii extinderii unui habitat sensibil. În cazul acestor metode distructive de prelevare de
eşantioane, datele existente obţinute prin utilizarea acestor metode pot servi la furnizarea unor
informaţii referitoare la zonele fundului mării, dar în cazul în care se planifică efectuarea unui
nou studiu, se vor utiliza metode de analiză mai puţin distructive.
Mai multe detalii privind metodele utile de identificare şi caracterizare a habitatelor marine
pot fi obţinute prin consultarea unor diferite publicaţii şi referinţe. Bäck et al 1996 şi 1998
descrie metodele utilizate în vederea identificării şi monitorizării habitatelor marine din Marea
Baltică. Davies et al 2001 oferă informaţii privind tehnicile de monitorizare a ariilor speciale
de conservare marine din Regatul Unit, analizând în acelaşi timp şi costurile aproximative pe
care le implică diferite tehnici, iar o mare parte dintre aceste metode pot fi utilizate în egală
măsură în vederea localizării habitatelor subtidale din anexa I şi a evaluării diversităţii lor
biologice ca posibile ASC.
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Tabelul 3
Tip de date

Date care servesc la localizarea, stabilirea extinderii şi evaluarea diversităţii biologice a habitatelor sau subtipurilor de
habitate?
1110 Bancuri
de nisip de
suprafaţă

1170 Recif
(stâncos)

1170 Recif
(pietros)

1170 Recif
(biogenic)

1170
Recif
(hidrotermal)

1180
Coloane
marine

8330
Peşteri
marine

1120
Straturi cu
Posidonia

Sonar lateral1

Localizare,
extindere?

Localizare,
extindere

Localizare,
extindere

Localizare,
extindere

?

Localizare,
extindere

Nu se aplică

Se aplică

Batimetrie multifascicolă1

Localizare,
extindere

Localizare,
extindere

Localizare,
extindere

Localizare,
extindere

Localizare,
extindere

Localizare,
extindere

Nu se aplică

Se aplică în
anumite condiţii

Sisteme terestre acustice
de diferenţiere (acoustic
ground discrimination
systems - AGDS) 1

Localizare,
extindere

Localizare,
extindere

Localizare,
extindere

Localizare,
extindere

?

Localizare,
extindere?

Nu se aplică

Localizare,
extindere

Imagini din satelit1, 2

Localizare,
extindere

? Localizare,
extindere

Nu se aplică

Nu se aplică

Localizare,
extindere

Fotografii din spaţiu1, 2

Localizare,
extindere

Nu se aplică

Nu se aplică

Nu se aplică

Localizare,
extindere

Metode de teledectare:

Localizare, extindere (nu va face diferenţa între subtipurile de recife)

Prelevare directă sau metode de observare:
Prelevare prin dispozitiv
3
de colectare/prin sondare

Extindere

Prelevare de către

Biodiversitate
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Nu se aplică

Biodiversitate
(aplicare
restrânsă)

Biodiversitate
(nu se
recomandă)

Nu se aplică

Biodiversitate
(aplicare
restrânsă)

Nu se aplică

Biodiversitate
(nu se
recomandă)

Biodiversitate

Biodiversitate

Biodiversitate

Biodiversitate

Biodiversitate

Biodiversitat
e

Biodiversitate

Biodiversitate
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scafandru
Biodiversitate
(aplicare
restrânsă)

Nu se aplică

Extindere

Extindere

Extindere

Biodiversitate

Biodiversitate

Biodiversitate

Biodiversitat
e

Nu se
recomandă3

Nu se aplică

Nu se
recomandă3

Nu se aplică

Nu se
recomandă

Extindere

Extindere

Extindere

Extindere

Biodiversitate

Biodiversitate

Biodiversitate
(nu se
recomandă)

Biodiversitate

Video de
derulare/fotografie/ROV

Extindere

Extindere

Extindere

Extindere

Biodiversitate

Biodiversitate

Biodiversitate

Traule/drage epibentice3

Biodiversitate
(aplicare
restrânsă)

Nu se aplică

Nu se
recomandă3

Video tractat3

Nu se recomandă

Extindere
Biodiversitate

Biodiversitate

Note:
1

În cazul tuturor metodelor de teledetectare, diferenierea habitatelor între ele i de fundul mrii care le înconjoar depinde de rezoluia metodei de prelevare – o rezoluie
mai bun va asigura colectarea unor date de o calitate mai bun în vederea diferenierii habitatelor, dar aceasta acoper arii mai restrânse i presupune costuri mai ridicate
în materie de colectare i procesare comparativ cu datele care dispun de o rezoluie mai slab.

2

Fotografiile din spaiu i imaginile prin satelit se limiteaz la apele cu adâncime mic (6-7 m în adâncime), în funcie de limpezimea apei i de ali factori.

3

Prelevarea prin dispozitiv de colectare/prin sondare i traulele/dragele bentonice sunt metode de prelevare destul de distructive. Aceste metode pot furniza date utile,
dar utilizarea lor extins nu este recomandat în ceea ce privete evaluarea habitatelor sensibile la deteriorri fizice (de exemplu, recif biogenic, straturile de iarb marin i
alge roii) i nu trebuie folosite în vederea identificrii extinderii acestora. Aparatele video tractate pot distruge, de asemenea, habitatele sensibile, în cazul în care intr în
contact cu fundul mrii i nu sunt recomandate în aceste situaii.
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4.2.

Criterii de selecţie a siturilor pentru ariile speciale de conservare/siturile de
importanţă comunitară pentru habitatele din anexa I

Articolul 3.1 din directivă (92/43/CEE) prevede că „se instituie o reţea ecologică europeană
coerentă, care să reunească ariile speciale de conservare” şi că, „compusă din situri care
adăpostesc tipurile de habitate naturale enumerate în anexa I şi habitatele speciilor enumerate
în anexa II, această reţea permite menţinerea, sau, după caz, readucerea la un stadiu
corespunzător de conservare în aria lor de extindere naturală a tipurilor de habitate naturale şi
a habitatelor speciilor respective”. Reţeaua va include, de asemenea, arii de protecţie specială
clasificate de către statele membre în conformitate cu Directiva „Păsări” (79/409/CEE).
În conformitate cu articolul 4.1 din Directiva „Habitate”, criteriile de selecţie a siturilor pentru
habitatele din anexa I sunt stabilite în anexa III la textul directivei. Criteriile de evaluare din
etapa 1 (enumerate mai jos pentru habitate) sunt aplicate la nivel naţional în vederea evaluării
importanţei relative a siturilor pentru fiecare habitat enumerat în anexa I la directivă, cu
modificările ulterioare aduse în 1997 şi 2004.
Etapa 1A:
a) „Gradul de reprezentativitate al sitului pentru respectivul habitat;
b) Raportul dintre suprafaţa sitului acoperită de tipul respectiv de habitat natural în şi
suprafaţa de pe teritoriul naţional acoperită de respectivul habitat natural;
c) Gradul de conservare a structurii şi funcţiilor tipului respectiv de habitat natural şi
posibilităţile de regenerare ale acestuia;
d) Evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea tipului de habitat natural
respectiv.
Toate aceste criterii sunt prezentate mai jos.
Odată ce siturile au fost identificare de statele membre în etapa 1, Comisia procedează la
evaluarea importanţei comunitare a acestora, în conformitate cu articolul 4.2, prin utilizarea
criteriilor din etapa 2 incluse în anexa III la directivă, în colaborare cu Agenţia Europeană de
Mediu şi alte părţi interesate, de comun acord cu fiecare stat membru. Această evaluare se
aplică listelor de situri, indiferent dacă acestea au fost identificate pentru habitatele din anexa
I sau speciile din anexa II sau pentru habitate şi specii la un loc. Evaluarea importanţei
comunitare a siturilor incluse în listele naţionale, folosindu-se criteriile din etapa 2 pentru
habitatele din anexa II, va ţine cont de:
a) „valoarea relativă a sitului la nivel naţional;
b) localizarea geografică a sitului faţă de rutele de migraţie ale speciilor din anexa II şi
situaţiile în care situl aparţine unui ecosistem continuu, situat de o parte şi de cealaltă a
uneia sau mai multor frontiere interne ale Comunităţii;
c) suprafaţa totală a sitului;
d) numărul de habitate naturale din anexa I şi de specii din anexa II prezente în sit; şi
e) evaluarea ecologică globală a importanţei pe care o prezintă situl pentru ariile
biogeografice respective şi/sau pentru întreg teritoriul menţionat la articolul 2, atât în
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ceea ce priveşte caracteristicile sale cu aspect unic, cât şi felul în care acestea se
combină.”
Evaluarea din etapa 2 a fost realizată pentru siturile terestre şi costiere în ceea ce priveşte
regiunile biogeografice enumerate la articolul 1litera (c) punctul (iii) din directivă. Limitele
terestre ale acestor regiuni au fost stabilite pe baza ecologiei terestre. Cu toate acestea, în ceea
ce priveşte mediul marin, pare rezonabilă adoptarea unei metode bazate pe principalele zone
marine. Astfel, în momentul evaluării în cadrul etapei 2 a valorii ecologice globale a siturilor
marine propuse, zonele marine (ape interioare, mare teritorială, ZEE şi platformă
continentală) care ar trebui luate în considerare pentru fiecare regiune biogeografică ar putea
include:
•

Zonele marine care înconjoară cele trei arhipelaguri macaroneziene europene până la
regiunea biogeografică macaroneziană

•

Oceanul Atlantic de Nord-Est şi Marea Nordului până la regiunea biogeografică
atlantică

•

Marea Baltică până la regiunile biogeografice continentale şi boreale.

•

Marea Mediterană până la regiunea biogeografică mediteraneană.

Aderarea Bulgariei şi României, şi posibila aderare pe viitor a Turciei, impun o analiză
separată a Mării Negre. În scopul gestionării, limitele dintre mări şi oceane ar trebui să fie
stabilite în conformitate cu limitele existente ale organizaţiilor marine regionale. Separarea
Mării Baltice de Oceanul Atlantic va fi definită de HELCOM 46.
4.2.1.

Reprezentativitatea sitului pentru habitatul respectiv

Acest criteriu verifică cât de tipic este un sit pentru un anumit habitat. Notele explicative
aduse formularului de date Natura 2000 (CE 1995) precizează faptul că acesta trebuie să fie
corelat cu Manualul de interpretare a habitatelor din anexa I (CE 1999), întrucât acesta oferă o
definiţie, o listă a speciilor caracteristice şi alte informaţii relevante pentru fiecare habitat.
Trebuie să se aplice, de asemenea, informaţiile suplimentare referitoare la interpretarea
habitatului în cazul habitatelor marine menţionate în secţiunea III din prezentele orientări În
momentul analizării gradului de reprezentativitate a sitului pentru tipurile de habitate din
anexa I, statele membre ar trebui să ia în considerare cele mai bune exemple în ceea ce
priveşte extinderea şi calitatea principalului tip şi ale principalelor sale variaţii (Hopkins and
Buck 1995).
În conformitate cu articolul 3.2 din directivă, siturile ar trebui să fie astfel selectate încât să
reprezinte gama tipurilor de habitate prezente pe teritoriul statului membru. Semnificaţia
termenului de teritoriu al statului membru aplicat mediului marin este explicată în secţiunea
2.6 din prezentul document. Aceasta include toate zonele marine în care statele membre îşi
exercită drepturi de suveranitate sau jurisdicţionale [ape interioare, mare teritorială, zonă
economică exclusivă (ZEE) şi/sau alte zone în care statele membre îşi exercită drepturi
suverane echivalente şi platforma continentală].
Întrucât tipurile de habitate marine enumerate în anexa I din directivă sunt foarte vaste, o serie
de diferite „subtipuri” de habitate pot fi întâlnite în jurisdicţia unui stat membru. Gama de
46

(Acest comentariu a fost susţinut de reprezentanţi ai Suediei şi Danemarcei în cadrul grupului ştiinţific de lucru al Comitetului habitatelor,
februarie 2006)
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situri identificate pentru un anumit habitat poate fi selectată astfel încât să reprezinte gama de
subtipuri de habitate prezente, precum şi gama naturală geografică a habitatului. De exemplu,
tipul de habitat 1170 (recif) poate include subtipuri de recif stâncos, recif pietros şi recif
biogenic (format din diverse specii).
Pentru ca seria de situri identificate de fiecare stat membru pentru fiecare tip de habitate din
anexa I să reprezinte atât sfera ecologică, cât şi cea geografică de variaţie prezentă în partea
marină a teritoriului acestuia, se pot identifica posibile situri, în primul rând, în ceea ce
priveşte locaţia geografică a zonelor cu tipuri de habitat din ape naţionale şi, în al doilea rând,
în ceea ce priveşte caracterizările fizice şi ecologice ale acestora. În ceea ce priveşte posibilele
situri din apele din larg, se va acorda, de asemenea, o atenţie specială posibilelor situri din
apele învecinate ale statelor membre în care o zonă de habitate se poate suprapune peste
frontierele naţionale.
Principalele regiuni biogeografice marine pot fi în continuare împărţite în mări regionale sau
mări subregionale pentru a susţine, astfel, evaluarea reprezentativităţii în materie de locaţie
geografică. Aceste zone marine ar trebui să aibă la bază caracteristicile fizice şi ecologice ale
fundului mării şi ale maselor de apă, folosindu-se atât forma topografică, caracterul structural
şi tipul de substrat, cât şi caracteristicile oceanografice, precum adâncimea, temperatura apei,
stratificarea, salinitatea etc. Un proiect de exemplu (figura 1) a fost realizat pentru mările
regionale din regiunea biogeografică atlantică, axându-se pe mările din Irlanda şi Regatul Unit
(Vincent et al. 2004), în acelaşi timp fiind create şi subregiuni pentru regiunea baltică. Orice
regiuni dezvoltată, cu un caracter specific marin, ar trebui să se bazeze mai curând pe criterii
ecologice decât pe frontiere administrative sau naţionale.
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Planul mărilor regionale în apele din Irlanda şi Regatul Unit
Planul limitei mării regionale
Pământ
1.

Partea de nord a Mării Nordului

2.

Partea de sud a Mării Nordului

3.

Partea de est a Canalului Mânecii

4.

Partea de vest a Canalului Mânecii şi Marea Celtică

5.

Împrejurimile de sud-vest ale Atlanticului

6.

Marea Irlandeză

7.

Minches şi Scoţia de Vest

8.

Platforma continentală scoţiană
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9.

Canalul Faroe-Shetland

10.

Rockall Trough şi Bank

11.

Împrejurimile de nord-vest ale Oceanului Atlantic

Limitele dintre mările de la punctele 4 şi 8 şi mările de la punctele 5 şi 11 nu sunt stabilite.
4.2.2.

Zona de tipuri de habitate

Notele explicative la formularul – tip (CE 1995) indică faptul că trebuie să se măsoare
suprafaţa acoperită de tipul de habitat în sit şi suprafaţa totală a teritoriului naţional care este
acoperită de acelaşi tip de habitat, în vederea selectării unui procent corespunzător din tipurile
de habitat drept ASC/SIC. Deşi acest lucru este evident, aceste măsurători pot fi extrem de
dificile, în special cele privind suprafaţa naţională de referinţă. Decizia UE 97/266/CE admite
dificultăţile privind utilizarea tuturor acestor criterii, în special acele criterii care vizează
teritoriul naţional. Din acest motiv, înregistrările de date pot fi efectuate în categorii ample, de
exemplu în vederea estimării suprafeţei relative a habitatelor dintr-o ASC/SIC, trei clase sunt
suficiente (A: 100>p>15%, B: 15>p>2% şi C: 2>p%). Se poate obţine o estimare
aproximativă a suprafeţei totale a habitatelor relevante pentru apele din larg în situaţia în care
există hărţi geologice ale fundului mării, integrate de alte surse de date.
În momentul utilizării acestor clase pentru tipurile ample de habitate precum tipul 1170
(recif) şi 1110 (bancuri de nisip de suprafaţă), care pot fi larg răspândite în apele din statele
membre cu zone maritime întinse (cum este cazul Regatului Unit), cea mai mare parte a
siturilor din larg vor fi, probabil, incluse în clasa C şi chiar şi siturile foarte întinse (care pot
măsura 50 000ha) pot fi incluse doar în categoria B.
Zona de habitat considerată pentru selectarea sitului candidat este legată de alte principii
utilizate în vederea selectării sitului, de exemplu, structura şi funcţiile (a se vedea mai jos)
sunt, în mod frecvent, cel mai bine conservate în siturile care sunt extensive (McLeod et al.
2002).
În ceea ce priveşte selecţia siturilor la nivel comunitar, Comisia a furnizat un document de
referinţă (Hab 97/2 rev4) în vederea sprijinirii acestui proces. Acesta indică anumite limite
procentuale în vederea analizării propunerilor statelor membre în cadrul unor seminarii
biogeografice. În cazul în care o propunere acoperă mai puţin de 20% din resursă, în mod
normal acest lucru ar fi considerat inadecvat. În cazul în care acoperă mai mult de 60%, în
mod normal acest lucru ar fi considerat suficient. În ceea ce priveşte propunerile care acoperă
între 20 – 60%, concluziile ar trebui să se bazeze pe opinia experţilor privind un anumit
habitat sau speciile vizate. Se presupune, în mod normal, că habitatele şi speciile prioritare vor
atinge cel mai ridicat nivel de reprezentare în reţea. Cu toate acestea, documentul Hab 97/2
rev 4 nu constituie un document specific de referinţă pentru mediul marin, iar cifrele
menţionate nu sunt obiective specifice în ceea ce priveşte contribuţia la nivel naţional la
reţeaua Natura 2000, care va trebui să fie evaluată pentru fiecare caz în parte.
Diferitele metode utilizate în vederea identificării siturilor Natura 2000 din mediul marin sunt
descrise în mod detaliat în lucrarea „Progress in marine Conservation in Europe” (Progresul
înregistrat în domeniul conservării mediului marin în Europa) [von Nordheim et al. (eds.)
2006]. 47
47

http://www.habitatmarenatura2000.de/en/aktuelles-summary-nature-conservation.php
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Practici suedeze privind selecţia ariilor marine protejate, inclusiv siturile Natura 2000
în mediul marin
Practica privind selecţia ariilor marine şi a siturilor marine Natura 2000 din Suedia reprezintă o
modificare a sistemului sugerat de IUCN (Uniunea internaţională pentru conservarea naturii)
(Kelleher and Kenchington, 1992). Iată câteva concluzii care se desprind de aici:
Sistemele biologice marine diferă în anumite privinţe de sistemele terestre, prin urmare criteriile de
selecţie a ariilor marine protejate (AMP)/siturilor Natura 2000 pot fi diferite de cele utilizate în vederea
selectării zonelor de protecţie terestră. Sistemele marine au de asemenea tendinţa de a fi mai deschise
decât sistemele terestre şi din acest motiv zonele marine protejate au tendinţa de a fi mai expuse la
activitatea de protecţie a habitatelor, biotopurilor sau funcţiilor ecosistemului, decât a unor specii
individuale.
AMP şi siturile marine Natura 2000 nu sunt, de regulă, foarte cunoscute publicului sau au o valoare
estetică foarte redusă. În consecinţă, informaţiile oferite publicului cu privire la aceste zone prezintă o
importanţă vitală.
În ceea ce priveşte gestionarea unei AMP/a unui sit Natura 2000, zonificarea este o modalitate de a stabili
practici şi norme de gestionare pentru diverse activităţi din diferite zone ale unei AMP. (Mai multe detalii
pot fi găsite în anexa 4.1)

4.2.3.

Conservarea structurii şi a funcţiilor

Articolul 1 litera e) din Directiva „Habitate” menţionează stadiul de conservare a unui tip de
habitat natural, inclusiv structura şi funcţiile acestuia. Notele explicative la formularul – tip
2000 (CE 1995) explică faptul că acest criteriu include trei subcriterii:
1.

Gradul de conservare a structurii

2.

Gradul de conservare a funcţiilor

3.

Posibilităţi de regenerare

Deşi aceste subcriterii ar putea fi evaluate în mod separat, ele ar trebui, totuşi, să fie
combinate în vederea respectării condiţiilor de selecţie a siturilor, întrucât ele exercită o
influenţă complexă şi interdependentă asupra procesului de evaluare (CE 1995). Siturile
selectate (şi limitele acestora) ar trebui să ia în considerare cerinţele în materie de structură şi
funcţie ale unui anumit habitat.
În general, cunoştinţele referitoare la structura şi funcţiile habitatelor marine sunt insuficiente
şi incomplete. În ceea ce priveşte habitatele marine care depind de anumite aspecte ale
mediului marin mai vast în vederea păstrării structurii acestora (de exemplu, reciful biogenic
format din Sabellaria spp. depinde nu numai de prezenţa speciei, dar şi de condiţii ale mareei
şi de disponibilitatea de sedimente), selecţia sitului (şi în mod special stabilirea limitei) ar
trebui să ţină cont de aceste aspecte.
O metodă indirectă privind evaluarea conservării structurii şi funcţiilor vizează evaluarea
stării naturale a habitatului, folosindu-se informaţiile referitoare la locaţie şi intensitatea
activităţilor periculoase şi făcându-se comparaţii cu datele istorice privind anumite habitate.
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Utilizarea unor modele poate fi un instrument eficace în cazul în care factorii de presiune sunt
corelaţi cu elemente importante ale structurii şi funcţiei (Dahl et al. 2004). Toate datele
disponibile privind variabilitatea naturală şi probabilitatea unor deteriorări sau vulnerabilitatea
habitatului trebuie să fie luate în considerare în vederea evaluării stadiului de conservare.
4.2.4.

Evaluare globală

Acest criteriu este utilizat în vederea evaluării celor trei criterii anterioare în cadrul unei
metode integrate şi pentru luarea în calcul a impactului diferit pe care o pot avea acestea
asupra habitatului analizat (CE 1995).
4.2.5.

Principii suplimentare de selecţie

Principiile suplimentare de selecţie, precum cele prezentate mai jos, pot fi utilizate în vederea
susţinerii procesului de selecţie a siturilor.
•

stadiul prioritar/non-prioritar [a se vedea articolul 1 litera (d) din Directiva
„Habitate”];

•

aria geografică [a se vedea articolul 1 litera (e) şi articolul 3.1];

•

Responsabilităţi speciale (a se vedea articolul 3.2);

•

Interes multiplu [anexa III etapa 2.2 litera (d)];

•

Raritate;

•

Coerenţa ecologică a reţelei Natura 2000 (anexa III etapa 2.2)

EXEMPLU DE SELECŢIE A SITULUI PENTRU TIPUL DE HABITAT DIN ANEXA I RECIF (COD 1170) ÎN ZEE
GERMANĂ „(BOEDEKER ET AL. 2006)”
PRINCIPII DE SELECŢIE
(1)

Prima etapă în obţinerea unei serii complete de posibile situri de recife în ZEE germană a vizat
furnizarea următoarelor orientări cartografice la nivel naţional şi a unor explicaţii pentru tipul de
habitat:
„Proeminenţe permanent scufundate sau care ies la suprafaţă la reflux, fiind formate din
substraturi tari, precum roci, straturi de roci de coastă, argilă (material morenic), substraturi
tari biogenice (de exemplu scoici şi recife Sabllaria), inclusiv câmpuri de rocă sau de blocuri
de rocă pe culmi morenice submarine. Ca urmare a evoluţiei specifice glaciare şi postglaciare
din Marea Nordului şi din Marea Baltică, apar în mod frecvent mozaicuri complexe din tipul de
habitat 1110 (bancuri de nisip). Proeminenţele formate din substraturi mixte (de exemplu
particule de nisip, noroi, marnă, argilă) sunt, de asemenea, clasificate ca tip de habitat 1170,
în cazul în care predomină substraturile tari”.

(2)

A doua etapă a vizat identificarea zonelor în care tipul de habitat recif din anexa I este prezent
în Marea Nordului (regiune biogeografică atlantică) şi în Marea Baltică (regiune biogeografică
continentală). Următoarele etape au avut ca scop realizarea unei hărţi GIS (Sistem informaţional
geografic) a posibilelor habitate de recife:
•

Identificarea posibilelor recife prin intermediul analizei hărţilor existente privind distribuţia
sedimentelor, a hărţilor de pescuit şi prin intermediul unei evaluări a arhivelor ştiinţifice.

•

Verificarea posibilelor situri de recife cu ajutorul unui sonar lateral şi/sau unor profiluri video.
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(3)

•

Evaluarea dimensiunilor particulelor din câmpurile de galeţi cu ajutorul unor înregistrări
video subacvatice (măsurători laser) şi, în unele zone, cu ajutorul unor scufundări ştiinţifice.

•

Determinarea caracteristicilor biologice cu ajutorul unor traule de dragare a fundului mării
(eşantioane bentonice), şi/sau profiluri video şi, în unele zone, cu ajutorul unor scufundări
ştiinţifice.

•

Fotografii şi documentaţie video privind tipurile de habitate prin profiluri video şi scufundări
ştiinţifice.

A treia etapă a vizat obţinerea unei serii complete de recife valoroase din punct de vedere
ecologic în baza propunerilor privind SCIp, care reflectă, de asemenea, diferitele forme şi
caracteristici ecologice ale tipurilor de habitate într-un mod reprezentativ. Următoarele forme de
habitate de recife sunt întâlnite în ZEE germană:
a. Marea Nordului (regiune biogeografică atlantică):
• Recife sub formă de câmpuri de rocă sau de galeţi, care pornesc de la nivelul mării în
partea centrală a Bancului Amrum, fâşii de recife stâncoase de-a lungul pantei Văii glaciale
Elba şi recife pietroase dispersate (Borkum-Riffgrund).
b. Marea Baltică (regiune biogeografică continentală):
• Recife pietroase şi întinderi de scoici pe panta Fehmarn Belt cu un nivel ridicat de salinitate
(până la 25 psu) şi cu vegetaţie macrofită.
• Recife pietroase şi întinderi de scoici pe şi de-a lungul pantelor Darss Sill reprezentând
„recife mai profunde” cu o salinitate medie de 10 – 18 psu şi cu vegetaţie macrofită. Recife
pietroase şi întinderi de scoici pe un banc mai adânc cu salinitate scăzută şi fără vegetaţie
macrofită (Bancul Rönne).
• Recife sub formă de câmpuri de roci sau de galeţi, care pornesc de pe vârful unui banc de
suprafaţă cu un nivel scăzut de salinitate şi o vegetaţie macrofită bogată (Adler Grund).

Tipuri de habitate naturale „Bancuri de nisip” şi „Recife” în ZEE germană
Recife
Bancuri de nisip
SIC în ZEE germană
Limita zonei exclusiv economice germane
Limita apelor teritoriale germane
Sursa hărţii: Harta marină 2920 şi harta marină 2921
Proiectare: Mercator
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4.3.

Localizarea şi evaluarea speciilor din anexa II

Articolul 3.1 din Directiva „Habitate” prevede instituirea unei reţele ecologice europene
coerente, compusă din situri care adăpostesc habitatele speciilor enumerate în anexa II. Cu
toate acestea, articolul 4.1 din Directiva „Habitate” prevede, de asemenea, că, în cazul
speciilor acvatice cu arii mari de extindere, se vor propune arii speciale de conservare doar în
situaţiile în care există „un teritoriu, care se poate delimita clar, care prezintă elementele fizice
şi biologice esenţiale pentru viaţa şi reproducerea respectivelor specii”.
Pentru speciile din anexa II care îşi petrec timpul în zone terestre cunoscute pentru a se
reproduce sau a-şi schimba pielea, de exemplu focile şi broaştele ţestoase, aceste zone sunt în
mod evident zone care prezintă o importanţă vitală pentru viaţa şi reproducerea speciilor
respective şi, în consecinţă, ar trebui să fie luate în considerare pentru selecţia ariilor speciale
de conservare. Această secţiune din orientări vizează identificarea siturilor marine situate la
distanţă de coastă, pentru speciile marine din anexa II, în special pentru acele specii
răspândite pe suprafeţe marine extinse, pe parcursul unei perioade sau pe întreaga perioadă a
ciclului lor de viaţă sau în zona lor geografică.
În cazul unor specii, precum cetaceele sau peştii care nu trăiesc pe pământ şi în ceea ce
priveşte acele perioade din ciclul vieţii speciilor care trăiesc pe pământ, identificarea zonelor
marine „esenţiale pentru viaţa şi reproducerea acestora” poate fi dificilă. Acest lucru se
datorează, parţial, atât faptului că aceste specii sunt mobile în cadrul coloanei de apă şi pot fi
greu observate, cât şi în parte faptului că datele privind modelele lor de răspândire în
momentul în care se găsesc pe mare sunt insuficiente, iar un astfel de studiu este costisitor şi
trebuie să se desfăşoare de-a lungul unor perioade mari de timp. Cu toate acestea, sunt
disponibile date în cazul unor specii din anexa II din unele arii marine şi pot fi utilizate
cercetări suplimentare, inclusiv unele metode relativ noi, precum utilizarea senzorilor POD
(detectori de marsuini) şi monitorizarea prin satelit a unor animale individuale (foci, cetacee şi
broaşte - ţestoase) care pot furniza informaţii referitoare la modelele de aglomerare care pot fi
utilizate în vederea identificării zonelor luate în considerare spre a fi desemnate ASC.
Tehnicile geostatistice, similare celor propuse în vederea identificării şi delimitării
aglomerărilor de păsări pe mare (a se vedea secţiunea 4.6) pot fi utilizate, de asemenea, în
vederea identificării densităţilor şi centrelor de răspândire în spaţiu şi timp pentru speciile
mobile cum ar fi cetaceele (Schieeidat et al 2002). Aceste metode au fost utilizate în vederea
identificării şi delimitării aglomerărilor de marsuinilor comuni şi de specii de sardele în apele
teritoriale şi din larg.
-

În vederea susţinerii identificării siturilor ASC pentru speciile migratoare precum
marsuinii comuni (Phocoena phocoena), Comisia Europeană a organizat o reuniune ad
hoc în data de 14 decembrie 2000 [CE (2001), Habitats Committee Hab. 01/05]. Cu
ocazia acestei reuniuni, s-a decis că „există posibilitatea identificării unor zone care
prezintă importanţă pentru ciclul de viaţă al acestei specii” (a se vedea mai jos). Aceste
zone ar putea fi identificate pe baza:

-

prezenţei continue sau regulate a speciilor (deşi sunt supuse unor variaţii de sezon);

-

unei bune densităţi a populaţiei (în strânsă legătură cu zonele învecinate);

-

unui procent ridicat de tineri în raport cu procentul de adulţi în anumite perioade ale
anului.
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În plus, alte elemente biologice sunt caracteristice pentru aceste zone, precum „viaţa socială şi
sexuală foarte dezvoltată.”
Pe lângă întreaga protecţie care este asigurată în cadrul ariilor speciale de conservare sau în
cazul în care ariile speciale de conservare nu pot fi identificate pentru aceste specii, articolele
12 şi 14 din Directiva „Habitate” prevede mecanisme de protecţie a acestor specii marine
mobile enumerate în anexele IV şi V (care includ speciile enumerate în anexa II) în zona
marină mai extinsă.
4.3.1.

Disponibilitatea datelor pentru speciile din anexa II

Disponibilitatea datelor la scară regională privind distribuţia speciilor din anexa II este
insuficientă, în timp ce nu există date disponibile pentru toate zonele marine. Tipurile de date
care pot fi utilizate în scopul identificării siturilor pentru speciile din anexa II pot include:
-

înregistrări privind observarea cetaceelor în cadrul studiilor Seabirds at sea cu ocazia
studiilor marine (în Marea Nordului şi Skagerrak şi Kattegat, de exemplu Reid et al.
2003);

-

studiul SCANS desfăşurat pentru unele zone din Marea Nordului, Skagerrak şi Marea Belt
(Hammond et al. 2002) şi alte zone pentru SCANS II (a se vedea caseta aferentă);

-

studii specifice din spaţiu (de exemplu Scheidat et al. 2004);

-

studii cu dispozitive acustice fixe (POD) (pentru cetacee, Verfuß et al. 2004);

-

Localizarea prin satelit a unor animale individuale (pentru foci, de exemplu McConnel et
al. 1999, broaşte - ţestoase, Matthiopoulos et al. 2004, şi pentru cetacee, de exemplu Dietz
et al. 2003, Teilmann et al. 2004);

-

statistici ale unor studii naţionale ihtiologice (în mod frecvent, datele referitoare la peştii
care nu sunt comercializaţi pot fi obţinute, dar nu şi selectate sau analizate);

-

observaţii accidentale şi date privind eşuări;

-

imagini prin satelit şi hărţi privind stratul de gheaţă (în mod special pentru acele specii
cum ar fi foca inelată baltică care foloseşte gheaţa marină pentru a se reproduce sau pentru
a-şi schimba pielea);

-

datele furnizate de sistemele de înregistrare cronologice integrate de date care dispun de
capacitatea reconstrucţiei deplasării în spaţiu prin punctele estimate (calcularea poziţiei
estimate pe baza unor măsurători ale vitezei şi direcţiei de deplasare); Ref. Adelung şi
Wilson, Univ. Kiel, şi

-

sisteme pasive acustice de înregistrare cronologice integrate, fie sub formă de antene
remorcate de vase destinate cercetărilor maritime sau sub formă de sisteme montate pe
carcasa de pe feriboturi etc. Sisteme remorcate, de exemplu Gillespie şi Chappell (2002).
Sistemul montat pe carcasă nu este încă dezvoltat.
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Cetacee mici în Atlanticul european şi Marea Nordului (SCANS I şi II)
SCANS I a generat primele estimări ale abundenţei la scară largă în cazul marsuinilor comuni şi al altor cetacee
mici din Marea Nordului, Kattegat, Skagerrak şi Marea Celtică în anul 1994. Aceste estimări aveau un caracter
destul de precis şi de obiectiv ca urmare a zonei extinse studiate şi a metodologiei utilizate. În urma utilizării
acestor estimări ale abundenţei în cazul marsuinilor comuni, s-a calculat nivelul capturilor accidentale în Marea
Nordului şi Marea Celtică şi s-a demonstrat că ele nu puteau fi susţinute de criteriile Comisiei internaţionale
pentru vânătoarea de balene (IWC). Acest proiect a înregistrat, în mare măsură, un succes datorat eforturilor
comune depuse de Regatul Unit, Danemarca, Franţa, Germania, Irlanda, Suedia, Norvegia şi Ţările de Jos.
O continuare a acestui proiect o reprezintă în momentul de faţă
proiectul în curs de desfăşurare SCANS II, care beneficiază de
participarea unui număr de douăsprezece ţări. Cele trei obiective
principale ale acestuia vizează
- stabilirea abundenţei absolute a populaţiilor de cetacee mici,
mai precis marsuinul comun (Phocoena phocoena), delfinul cu bot
gros (Tursiops truncatus) şi delfinul comun (Delphinus delphis).
Pe lângă zona analizată anterior, SCANS II va acoperi, de
asemenea, apele platformei continentale până în partea de vest a
Marii Britanii, Irlandei, Franţei, Spaniei şi Portugaliei.
- dezvoltarea şi testarea unor metode în vederea monitorizării
populaţiilor de cetacee. SCANS-II va elabora şi va testa posibile
metode şi va recomanda un complex de protocoale de monitorizare
adaptate în funcţie de specii şi zone.
- dezvoltarea unui cadru de gestionare a capturilor accidentale
SCANS-II va dezvolta un cadru de gestionare bazat pe estimări ale
abundenţei şi alte informaţii disponibile pentru a facilita atingerea
obiectivelor în materie de conservare pe termen scurt şi lung.
Primele rezultate au parvenit în luna iunie a anului 2006, iar
raportul final, inclusiv o recomandare în materie de gestionare a
fost întocmit, în luna decembrie a anului 2006. În anul 2007 vor fi
iniţiate studii în larg la vest de zona studiată în prezent. Rezultatele
acestui proiect sunt prevăzute pentru anul 2008.
A se vedea http://biology.st-andrews.ac.uk/scans2/
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Zona SCANS
Zona adăugată SCANS-II
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Tabelul 4

Disponibilitatea datelor la scară largă privind distribuţia speciilor marine în zona marină pentru fiecare stat membru

Tip de date

Disponibilitatea datelor la scară largă sau acoperirea marii majorităţi a apelor statelor membre (până la ZEE/200nm sau platforma
continentală)
B

CY

Studii specifice din
spaţiu şi de pe
mare ale
animalelor marine
(observaţii)
Studii SCANS ale
unor zone din
Marea Nordului
(Hammond et al.
2002);
Observaţii privind
cetaceele în cadrul
studiului European
Seabirds at Sea ESAS (Reid et al.
2003)

Studii cu
dispozitive
acustice fixe
(POD) (pentru
cetacee, Scheidat
et al. 2004);
Telemetrie prin
satelit (localizare)
Observaţii
accidentale şi date
privind eşuări
Imagini prin satelit
Hărţi ale straturilor

Nu se
aplică
Nu se
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Nu se
aplică
Nu se

D
Da

DK
Da10

E
Da

Da

Da

Da5

EST
Da2

F
Da4

FIN
Da2

GR

I

IRL

LT

LV

M

NL
Da

Da4

Da

Da

Da

Da

Da

Da10

?

Da8

Da

Da11

Da6

Da4

Da9

Da

Da

Da4

Da

Nu se
aplică
Nu se

Da7

?
?

Nu se

Da4

GB
Da4

Da3

Da4

Nu se
aplică
Nu se

Da3

Da1

Nu se
aplică
Nu se

Nu se
aplică
Nu se

Nu se
aplică
Nu se

Nu se
aplică
Nu se

Nu se
aplică
Nu se

Nu se
aplică
Da

PL

P

S
Da2

Da2

Nu se
aplică
Nu se

57

de gheaţă
Note:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

aplică

aplică

aplică

aplică

aplică

aplică

aplică

aplică

aplică

aplică

aplică

Fin: În apele finlandeze, focile inelate se reproduc mai degrabă pe gheaţa maritimă din largul mării decât pe pământ. Localizarea şi dimensiunea gheţii maritime
variază.
Fin: Pentru foca gri i foca inelat
Finlanda i Estonia: pentru foca inelat, pe alocuri în Finlanda
UK i FR: Date restrânse pentru un numr redus de zone i date disponibile pentru un numr restrâns de animale.
E. Date referitoare la SCANS II în zonele marine ale Atlanticului - Golful Cádiz (sud-vestul Spaniei) i Marea Cantabric (nordul Spaniei).
E: Pentru balena cu cioc din zona central-estic a Oceanului Atlantic (Insulele Canare) i broatele estoase marine din Marea Mediteran (sud-estul Spaniei).
E: Date specifice privind selecia habitatelor pentru cetacee i broate estoase marine din Marea Mediteran (sud-estul Spaniei).
NL: Limitat la posibile parcuri eoliene
NL: Foci (comune) i foci gri
DK: Studii sistematice pentru marsuinii din partea de vest a Mării Baltice. Studii sistematice la scară redusă în vederea monitorizării fermelor eoliene din larg şi
a altor progrese înregistrate.
DK: Pentru marsuini, focile comune i focile gri din zonele situate în apele interioare daneze, Skagerrak, Waddensee danez i alte zone.

Statele membre care nu au furnizat încă informaţiile necesare le pot trimite Comisiei în vederea unei revizuiri ulterioare a textului
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Tabelul 5

Tip de date

Date utile care susţin identificarea siturilor pentru speciile marine din anexa
II
Foci

Cetacee

Broaşte ţestoase

Peşti

Studii specifice privind animalele
marine efectuate din aeronave
(observaţii)

Nu1

Da

Da

Nu

Studii privind animalele marine
efectuate de pe ambarcaţiuni
(observaţii)

Nu1?

Da

Da

Nu

Studii SCANS privind zone din
Marea Nordului (Hammond et al.
2002) şi din Atlantic;

Nu

Da

Da

Nu

Observaţii privind cetaceele în
cadrul studiului European
Seabirds at Sea (ESAS) (Reid et
al. 2003)

Parţial utile
(diferenţiere
imposibilă la
nivelul
speciilor)

Da

Nu

Nu

Studii efectuate cu dispozitive
acustice fixe (POD) (pentru
cetacee, Scheidat et al. 2004);

Nu

Da

Nu

Nu

Telemetrie prin satelit
(localizare)2

Da

Da

Da

?

Observaţii accidentale sau date
privind eşuări 3

Doar informaţii
suplimentare

Doar informaţii
suplimentare

Doar informaţii
suplimentare

Doar informaţii
suplimentare

Imagini din satelit/hărţi privind
stratul de gheaţă3

Da (doar
zonele de
reproducere a
focii inelate)

Da Doar
informaţii
suplimentare

Nu

Nu

Date privind capturile/capturile
accidentale

Doar informaţii
suplimentare

Doar informaţii
suplimentare

Doar informaţii
suplimentare

Da?

Studii naţionale ihtiologice

Suplimentare în
unele ţări

Suplimentare, în
unele ţări

Suplimentare, în
unele ţări

Parţial

Note:
1

Studiul efectuat din aeronave indic locaia precis a siturilor pentru focile inelate pe ghea doar în cursul
sezonului de schimbare a pielii (în Finlanda). Studiul efectuat din aeronave este foarte fiabil, dar este costisitor
i dispune de un numr restrâns de posibiliti de repetare. Studiile efectuate pe mare (din ambarcaiuni) sunt mai
accesibile ca pre i pot acoperi perioade mai lungi de timp, putând fi reluate de mai multe ori, dar datele sunt
mai puin precise.

2

O metod foarte precis, dar foarte costisitoare pentru un numr restrâns de animale individuale, dar care poate
furniza estimări privind utilizarea habitatelor prin intermediul unei utilizări predictive a modelelor spaţiale.
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3

Pot fi utilizate informaii care s completeze datele utilizate în vederea identificrii unui sit (de exemplu
identificarea zonelor marine cu un nivel ridicat de productivitate), dar nu pot fi utilizate pentru a stabili
dimensiunea aglomerrii unei specii i nici pentru a identifica un sit pentru acea specie.

4.4.

Criterii de selecţie a siturilor pentru ariile speciale de conservare/siturile de
importanţă comunitară pentru speciile din anexa II

Astfel cum s-a menţionat în secţiunea 4.3 din prezentele orientări, articolul 3.1 din directivă
(92/43/CEE) prevede că „se instituie o reţea ecologică europeană coerentă, care să reunească
ariile speciale de conservare” şi că această reţea, „compusă din situri care adăpostesc tipurile
de habitate naturale enumerate în anexa I şi habitatele speciilor enumerate în anexa II, această
reţea permite menţinerea sau, după caz, readucerea la un stadiu corespunzător de conservare
în aria lor de extindere naturală a tipurilor de habitate naturale şi a habitatelor speciilor
respective”. Reţeaua va include, de asemenea, arii de protecţie specială clasificate de către
statele membre în conformitate cu Directiva „Păsări” (79/409/CEE).
În conformitate cu articolul 4.1 din directivă, criteriile de selecţie a siturilor pentru speciile
din anexa II sunt stabilite în anexa III la textul directivei. Criteriile de evaluare ale etapei 1
(enumerate mai jos în cazul speciilor) se aplică la nivel naţional în vederea evaluării
importanţei relative a siturilor pentru fiecare specie enumerată în anexa II la directivă, cu
modificările ulterioare aduse în 1997 şi 2004.
Etapa 1B:
a) Raportul dintre dimensiunea şi densitatea populaţiei din respectiva specie prezentă în
sit şi ale populaţiei prezente pe teritoriul naţional;
b) Gradul de conservare a caracteristicilor habitatului relevante pentru specia respectivă
şi posibilităţile de regenerare;
c) Gradul de izolare a populaţiei prezente în sit faţă de aria de extindere naturală a
speciei;
d) Evaluarea globală a importanţei sitului pentru conservarea speciei respective.
Toate aceste criterii sunt prezentate mai jos. Odată ce siturile au fost identificare de statele
membre în etapa 1, Comisia procedează la evaluarea importanţei comunitare a acestora, în
conformitate cu articolul 4.2, prin utilizarea criteriilor din etapa 2 incluse în anexa III la
directivă, în colaborare cu Agenţia Europeană de Mediu şi alte părţi interesate, de comun
acord cu fiecare stat membru. Această evaluare se aplică listelor de situri, indiferent dacă
acestea au fost identificate pentru habitatele din anexa I sau speciile din anexa II sau pentru
habitate şi specii la un loc. Evaluarea importanţei comunitare a siturilor incluse în listele
naţionale, folosindu-se criteriile din etapa 2 pentru speciile din anexa II va ţine cont de:
a) „valoarea relativă a sitului la nivel naţional;
b) localizarea geografică a sitului faţă de rutele de migraţie ale speciilor din anexa II şi
situaţiile în care situl aparţine unui ecosistem continuu, situat de o parte şi de cealaltă a
uneia sau mai multor frontiere interne ale Comunităţii;
c) suprafaţa totală a sitului;
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d) Numărul de tipuri de habitate naturale din anexa I şi de specii din anexa II care sunt
prezente în sit; şi
e) evaluarea ecologică globală a importanţei pe care o prezintă situl pentru ariile
biogeografice respective şi/sau pentru întreg teritoriul menţionat la articolul 2, atât în
ceea ce priveşte caracteristicile sale cu aspect unic, cât şi modul în care acestea se
combină.
În cursul întrunirilor regiunii biogeografice între 1994 – 2004 au fost elaborate orientări
suplimentare referitoare la interpretarea criteriilor de mai sus, care includ unele criterii
relevante pentru speciile marine 48. Selecţia siturilor pentru specii ar trebui să includă situri sau
zone importante pentru diferite aspecte ale ciclului de viaţă al speciilor (CE 1995). Aceste
categorii se referă, în principal, la păsări, dar se aplică, în egală măsură, şi speciilor marine:
•

indigene (această categorie poate fi întâlnită în tot cursul anului în sit);

•

înmulţire/reproducere (această categorie utilizează situl pentru a-şi face cuib şi creşte
pui);

•

în stadii de transformare (categorie care utilizează situl pentru migraţie sau pentru a-şi
schimba pielea, în afara teritoriilor utilizate pentru reproducere); şi

•

hibernare (categorie care utilizează situl pe timpul iernii).

Aceste informaţii trebuie să fie incluse în formularul - tip (Decizia 97/266/CE a Comisiei din
18 decembrie 1996 privind formularul-tip pentru siturile propuse ca situri Natura 2000,
Jurnalul Oficial L 107, 24.4.1997). Notele explicative din formular se regăsesc în secţiunea
4.1.2 din prezentul document.
4.4.1.

Procentul populaţiei din statele membre

În cazul în care o specie dispune de unele estimări ale populaţiei, se poate face o estimare a
procentului populaţiei naţionale prezente în sit(sau în teritoriu). Definirea limitelor pentru
„siturile” din apele din larg care susţin un anumit procent al populaţiei naţionale ale unor
specii mobile poate se poate confrunta cu unele dificultăţi ca urmare a absenţei unor limite
naturale clare (precum limite de coastă, topografice etc.) în larg. Utilizarea acestui criteriu
reprezintă, în egală măsură, o provocare pentru mediul marin din larg unde populaţiile pot fi
de multe ori răspândite de-a lungul mai multor limite naţionale. Cu toate acestea, progresele
recente înregistrate în materie de utilizare a tehnicilor geostatistice în vederea identificării
densităţilor şi centrelor de distribuţie în spaţiu şi timp în ceea ce priveşte speciile mobile
precum cetaceele (Scheidat et al 2002) şi păsările (Garthe & Skov 2004, Skov et al 1995 şi
2000) pot susţine procesul de selecţie a sitului pentru speciile mobile. Utilizarea acestor
tehnici poate furniza, de regulă, informaţii cu o rezoluţie suficientă pentru a estima care dintre
cele trei clase de dimensiuni ale populaţiei se aplică: A: 100%>p>15%; B: 15%>p>2%; C:
2%>p>0% (CE 1995)
În cazul în care populaţiile de specii din anexa II sunt prea mici pentru a fi viabile în mediul
natural sau în cazul în care acestea sunt numai în trecere în zonele respective, statele membre
pot opta să nu le mai ia în considerare pentru selecţia sitului.
48

„Principiile de orientare” suplimentare care susţin interpretarea criteriilor din etapa 1A au fost formulate de Regatul Unit ulterior întrunirii
regiunii biogeografice a Atlanticului din 1994, iar acestea sunt reproduse în Hopkins & Buck.
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4.4.2.

Conservarea caracteristicilor habitatului relevante pentru specia respectivă şi
pentru regenerare

Acest criteriu include cele două subcriterii:
•

Gradul de conservare a caracteristicilor relevante pentru specia respectivă; şi

•

Posibilităţi de regenerare.

În vederea definirii siturilor cu ajutorul acestui criteriu, trebuie să înţelegem care elemente ale
sunt relevante pentru specia respectivă. Pentru speciile marine cu o arie extinsă, siturile care
pot fi identificate şi care sunt utilizate pentru reproducere şi pentru hrană prezintă o
importanţă clară pentru viaţa şi reproducerea speciei respective. Se pot identifica, de
asemenea, situri utilizate în alte scopuri (de exemplu pentru schimbarea pielii) care pot fi
relevante pentru specie. Cu toate acestea, indiferent dacă un astfel de sit este „un teritoriu care
se poate delimita clar, prezintă elementele fizice şi biologice esenţiale pentru viaţa şi
reproducerea” speciilor relevante (articolul 4.1 din Directiva „Habitate”), acesta va trebui
stabilit, de exemplu, de opinia unui expert.
În cazul în care se constată o stare de degradare medie sau parţială a caracteristicilor unui sit,
atunci se impune realizarea unei evaluări privind posibilitatea readucerii respectivei
caracteristici la un stadiu de bună conservare.
Foca călugăr Monachus monachus – Exemplu de criteriu de selecţie a sitului
În cadrul unui proiect Life-Nature au fost desfăşurate lucrări pe teren în patru zone care au fost
recunoscute ca fiind importante refugii pentru populaţia de foci călugăr din Grecia. Au fost întreprinse
măsuri de monitorizare şi lucrări pe teren în vederea estimării dimensiunii populaţiei, inventarierii
factorilor biotici şi abiotici, identificării pericolelor şi evaluării importanţei fiecărui sit.
Dintre aceste patru situri, două situri esenţiale au fost identificate pe insulele Kimolos-Polyaigos şi
Karpahos-Saria. Aceste situri reprezintă împreună mai mult de 10% din populaţia la nivel mondial
şi, prin urmare, constituie zone importante de conservare atât la nivel naţional, cât şi la nivel
internaţional.
Pe baza acestor rezultate, Insula Kimolos a fost inclusă în situl Natura 2000 aflat în vecinătatea insulei
Polyaigos ca urmare a relevanţei sale pentru habitatele de reproducere a focilor călugăr. În prezent
Arhipelagul Karpathos-Saria a fost, de asemenea, desemnat drept sit Natura 2000.

A se vedea anexa 4 pentru mai multe detalii.
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sursa: www.alonissos.com/ monk_en.htm

Last printed 02/10/2007 2:33

63

Exemplu de selecţie a sitului pentru marsuinii comuni (Phocoena phocoena) în ZEE
germană din Marea Nordului
(Krause et al. 2006)
În conformitate cu criteriile menţionate la articolul 4.1 din Directiva „Habitate”, s-a identificat un singur SICp
din ZEE germană din Marea Nordului, în principalele zone delimitate pentru marsuinii comuni. Identificarea şi
delimitarea au fost posibile datorită celor trei criterii stabilite în cadrul întrunirii „ad hoc” organizate de CE (CE
2001) (a se vedea textul) şi datorită unui criteriu suplimentar: procent ridicat de comportament sensibil, şi anume
refugierea.
Principii de selecţie:
(1) Colectarea datelor: Prezenţa, distribuţia şi comportamentul marsuinilor comuni au fost analizate prin
studii transecte din spaţiu cvasi sinoptice. În zonele cu o prezenţă mai mare a marsuinilor comuni, au
fost realizate zboruri suplimentare cu o mai mare rezoluţie a transectelor liniare.
Aceste date au fost completate şi verificate prin seturi de date obţinute în cursul unor perioade lungi
pornind de la observaţiile din baza de date privind păsările marine (Seabird-at-sea -SAS), observaţiile
înregistrărilor efectuate din spaţiu privind evaluarea impactului asupra mediului, datele furnizate de
SCANS I şi datele furnizate de detectorii de marsuini (POD). Ultima metodă a fost utilizată cu succes
doar în cazul Mării Baltice.
(2) Hărţi de distribuţie a speciilor. Concentrările de marsuini comuni din luna mai până în luna august
(perioada de reproducere) au fost modelate prin metode geostatistice, pe baza analizei variogramelor şi
prin metoda de kriging şi au fost vizualizate ca hărţi de distribuţie în GIS:
(3) Zone de concentrare: Limitele de aglomerare au fost identificate cu ajutorul limitei de densitate
sugerate de un expert în mamifere marine (înregistrare 0,04 per km² transect).
(4) Estimarea dimensiunii populaţiei: În cadrul SICp şi pentru Marea Nordului germană în ansamblul
său, s-a calculat dimensiunea populaţiei şi s-a estimat procentul de marsuini comuni în cadrul limitelor
respective.
(5) Selecţia şi delimitarea: S-a selectat un singur sit de aglomerare cu o densitate a populaţiei de marsuini
comuni de până la 10 ori mai mare în cursul intervalului de timp relevant pentru reproducere.
Delimitarea acestei SICp s-a bazat, în principal, pe gradientul de densitate a marsuinilor comuni. Cu
toate acestea, distribuţia habitatelor „bancuri de nisip” şi „recife” a constituit, de asemenea, un criteriu
important de delimitare.
În final, frontierele care delimitează terenul au fost simplificate şi consolidate pentru a asigura o
delimitare simplă şi sigură a siturilor marine. În cea mai mare parte a celorlalte SICp din Germania,
marsuinii comuni sunt prezenţi cu regularitate, dar au fost înregistraţi în formularele de date UE ca fiind
doar „prezenţi”, deoarece densitatea populaţiei lor nu îndeplineşte criteriile menţionate la articolul 4.1.
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Baza: Harta marină 2920
Editor: Federal Maritime and Hydrographic Agency (Agenţia Maritimă şi Hidrografică
Federală)
Proiectare: Mercator-Abbildung
Sistem geodezic de referinţă: World Geodetic System (Sistemul geodezic mondial)
(Datum WGS 84)
30 mile nautice
(1 nm ~ 1,852 km)
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Limita ZEE germane
Limita apelor teritoriale germane
Adâncimi (în metru, nivelul de mijloc de referinţă al apei)
Ţara
SICp Sylter Außenriff
Marsuini comuni, pe reţea de 3x6 min
(bază de date: studii regionale şi baza de date Seabirds at Sea)
Absenţă observaţii
< 0,026 număr/km
0,026 – 0,058 număr/km
0,058 – 0,151 număr/km
0,151 – 1,712 număr/km
1,713 – 2,818 număr/km
Identificarea puilor de marsuini comuni
Distribuţia densităţii marsuinilor comuni pe baza algoritmului 2 D-Kriging; prin calcularea
limitei la 6º E (baza de date: studii regionale)
Zone cu o densitate mare de marsuini comuni (peste pragul numărului înregistrat de 0.04 de
indivizi pe km în studiul regional)
Prezenţa marsuinilor comuni (sub prag)
4.4.3.

Izolarea populaţiilor de specii

Aceasta reprezintă o măsură aproximativă a contribuţiei unei anumite populaţii la diversitatea
genetică a speciilor şi a fragilităţii populaţiei specifice din locaţia studiată (CE 1995). În cazul
unei abordări mai simpliste, cu cât o populaţie este mai izolată, cu atât contribuţia sa la
diversitatea genetică a speciilor vizate va fi mai mare. În consecinţă, termenul de „izolare” ar
trebui să fie analizat într-un context mai larg, aplicându-se în egală măsură endemicii propriuzise, unor subspeciilor, varietăţilor sau raselor, precum şi în cazul unor subpopulaţii ale unei
metapopulaţii (97/266/CE). În acest context, se va utiliza următoarea clasificare:
A: populaţie (aproape) izolată;
B: populaţie non-izolată, dar la limita ariei de distribuţie;
C: populaţia neizolată cu o arie extinsă de răspândire (CE 1995).
În cazul în care populaţiile de specii din anexa II sunt prea mici pentru a fi autosuficiente în
mediul natural sau în cazul în care acestea sunt prezente numai în trecere, statele membre pot
opta să nu le ia în considerare pentru selecţia sitului.
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4.4.4.

Evaluare globală

Acest criteriu este utilizat pentru a rezuma criteriile anterioare şi pentru a evalua, de
asemenea, alte caracteristici ale sitului care sunt considerate relevante pentru o anumită specie
utilizându-se cea mai calificată opinie a unui expert (CE 1995). Astfel de alte caracteristici pot
varia de la specie la specie şi pot include activităţi umane desfăşurate în sit sau în zonele
învecinate care sunt în măsură să influenţeze stadiul de conservare a speciilor, gestionarea
solului, protecţia juridică a sitului, relaţiile ecologice dintre diferitele tipuri de habitate şi
specii etc. (97/266/CE).
4.4.5.

Principii suplimentare de selecţie

Principiile suplimentare de selecţie, de tipul celor prezentate mai jos, care au fost formulate în
cadrul întrunirilor regiunii biogeografice 49, pot fi utilizate în vederea susţinerii procesului de
selecţie a sitului.
− Starea prioritară/non-prioritară [a se vedea articolul 1 litera (d) din Directiva
„Habitate” şi anexa II);
− Zona geografică [a se vedea articolul 1 litera (e) şi articolul 3.1);
− Responsabilităţi speciale [a se vedea articolul 3.2);
− Interes multiplu [etapa 2.2 litera (d) din anexa III)
− Raritate;
− Coerenţa ecologică a reţelei Natura 2000 (etapa 2.2 din anexa III)
Aceste criterii sunt, în principiu, foarte utile, dar, în practică, este de multe ori foarte dificil să
se compare zone diferite din punctul de vedere cantitativ, întrucât unele zone pot să nu
dispună de date şi, ,ai mult decât atât, pot exista date obţinute prin diferite metode (studii
efectuate în ambarcaţiuni şi din spaţiu, observaţii accidentale, monitorizare acustică pasivă
etc.) şi în condiţii diferite (perioada anului, starea mării, observatori instruiţi sau. observatori
neinstruiţi etc.). Se impune coordonarea eforturilor în sensul colectării unor date care să poată
fi comparate cantitativ, prin proiecte de tip SCANS şi SCANSII. Coordonarea este necesară
atât la nivel naţional, cât şi transnaţional.
4.5.

Identificarea ariilor de protecţie specială pentru păsările marine şi alte păsări
acvatice

Articolele 4.1 şi 4.2 din Directiva „Păsări” solicită statelor membre să clasifice „cele mai
adecvate teritorii, ca număr şi suprafaţă, ca arii de protecţie specială” în ceea ce priveşte acele
specii de păsări menţionate în anexa I la directivă şi, de asemenea, în ceea ce priveşte speciile
migratoare de păsări care sun prezente cu regularitate, ţinând seama de cerinţele lor în materie
de protecţie pe mare şi pe uscat.
Coloniile de reproducere de păsări marine şi zonele de coastă, de hibernare sau de popas
pentru păsările de apă migratoare fac parte în mod cert dintre „cele mai adecvate teritorii” şi
sunt relativ uşor de identificat. Cu toate acestea, o varietate de păsări din anexa I şi păsările
migratoare utilizează habitate bentonice şi pelagice, începând cu fundul mării, trecând prin
coloana de apă şi ajungând la suprafaţa mării, în zone situate în apropierea sau la distanţă de
coastă, în scopuri diferite, inclusiv pentru hrănire, popas şi schimbarea penelor. Aceste
habitate sunt utilizate pe parcursul anului, iar zonele care prezintă o importanţă specială
49

De Exemplu: Hopkins JJ & Buck AL 1995 Directiva „Habitate”, regiunea biogeografică atlantică. Raportul întocmit în cadrul seminarului
regiunii biogeografice atlantice, Edinburgh, Scoţia, 13-14 octombrie 1994. Comitetul comun pentru conservarea naturii Raport 247,
Peterborough, 31p
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trebuie să fie luate în considerare în vederea includerii lor în reţeaua Natura 2000 ca arii de
protecţie specială (APS).

Caseta A. O abordare suplimentară privind
identificarea ariilor de protecţie specială.

BirdLife International (2004) a elaborat un
document care propune o abordare generală privind
identificarea zonelor marine care prezintă importanţă
pentru conservarea păsărilor din Europa. Acesta este
inclus în apendicele 4.1 la prezentul document de
orientare.
Aspectele relevante pentru identificarea zonelor
importante pentru păsări, precum limitele, precum şi
criteriul marin de clasificare sunt analizate în mod
detaliat.

Păsările pot fi observate la suprafaţa mării pe parcursul unor perioade mai lungi de timp decât
în cazul acelor specii marine cărora li s-a acordat o protecţie specială în Directiva „Habitate”.
Cu toate acestea, unele dintre problemele ştiinţifice întâlnite în momentul în care se încearcă
identificarea siturilor pentru mamiferele marine cu arii extinse de răspândire sunt foarte
similare cu problemele care apar în momentul în care se încearcă identificarea siturilor marine
necostiere pentru păsările marine şi alte păsări acvatice. Acestea se referă într-o mare măsură
la caracterul insuficient al datelor corespunzătoare pentru numeroase zone şi modul în care se
pot stabili în mod clar zone specifice („cele mai adecvate” pentru păsări sau „care prezintă
relevanţă pentru viaţa şi reproducerea” speciilor din anexa II la Directiva „Habitate”) pentru
acele specii care sunt foarte mobile şi pot fi răspândite pe suprafeţe foarte întinse. În practică,
unele zone identificate pentru speciile marine în baza Directivei „Habitate” şi pentru păsările
marine în conformitate cu Directiva „Păsări” pot să se suprapună, de exemplu, în cazul în care
acestea exploatează aceleaşi resurse de hrană sau utilizează aceleaşi habitate.
Din aceste motive şi din multe altele, metodele adoptate în vederea identificării ariilor de
protecţie specială de pe uscat nu pot fi aplicate cu uşurinţă mediului marin. Habitatele marine,
de exemplu, au o calitate tridimensională mai accentuată. De multe ori, limitele habitatelor nu
sunt vizibile, pot fi mult mai dinamice, atât în spaţiu, cât şi în timp şi se pot extinde de la o
scară foarte redusă la una foarte amplă. În consecinţă, definirea unor situri discrete, estimarea
numărului de păsări prezente în acestea şi, prin urmare, evaluarea importanţei lor relative sau
absolute pentru păsări pot fi extrem de dificile.
Cu toate acestea, păsările marine şi alte păsări care utilizează marea sunt răspândite în mod
nealeatoriu în momentul în care sunt prezente pe mare, prezentând adesea asocieri clare cu
caracteristicile habitatului. Acestea ar putea servi la răspândirea altor păsări, mamifere marine
sau altor specii, dar şi la procese şi caracteristici fizice şi/sau biologice. Răspândirea
animalelor de pradă va reprezenta în mod evident un factor decisiv privind distribuţia
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păsărilor care se hrănesc. Aceşti factori care guvernează răspândirea păsărilor prezente pe
mare, alături de biologia şi ecologia păsărilor vor determina, în egală măsură, caracterul
spaţial al aglomerărilor de păsări; de exemplu păsările pot forma stoluri mari, dense sau mai
răsfirate. Caracterul aglomerărilor importante va determina, la rândul său, caracteristicile
zonelor de protecţie specială, precum dimensiunea şi localizarea limitelor.
În consecinţă, scara de răspândire a păsărilor marine şi a altor păsări acvatice în mediul marin
variază de la foarte mică, zeci de metri de exemplu în cazul unor aglomerări de raţe de apă
care nu se reproduc, la zeci sau chiar sute de kilometri, precum răspândirea în cazul unor
specii procellariidae. Cu toate acestea, indiferent de scara de răspândire, distribuţia păsărilor
va fi asociată cu distribuţia caracteristicilor fizice ale habitatului, precum adâncimea apei,
substratul marin şi alte caracteristici dinamice precum fronturile, precum şi caracteristici
biologice cum ar fi sursele de hrană. În consecinţă, acolo unde acest lucru este posibil,
procesele şi funcţionarea ecosistemului vor fi luate în considerare în momentul diferenţierii
acestor zone deoarece, chiar dacă păsările le utilizează doar în trecere (poate în timp ce petrec
perioade considerabile de timp călătorind sau în coloniile de reproducere sau în adăposturile
de pe uscat), acestea pot prezenta relevanţă pentru supravieţuirea şi reproducerea populaţiilor
lor. Faptul că aceste zone pot fi utilizate doar într-un anumit anotimp sau pentru o perioadă
scurtă de timp nu le diminuează importanţa. Dacă speciile din anexa I sau speciile migratoare
sunt prezente într-un număr suficient încât să îndeplinească criteriile de selecţie a sitului (a se
vedea mai jos), acest lucru va permite eligibilitatea respectivului sit drept APS, indiferent
dacă speciile respective beneficiază de o protecţie specială în baza oricăror alte instrumente
internaţionale.
Cu toate acestea, procesul de identificare a ariilor de protecţie specială în mediul marin va
varia de la un stat membru la altul, deşi principiile generale care trebuie aplicate vor fi foarte
similare. Aplicarea acestor orientări va fi determinată inter alia de caracterul fizic şi biologic
al teritoriului maritim al fiecărui stat membru şi de numărul de păsări pe care le adăposteşte.

4.5.1.

Desemnarea ariilor de protecţie specială: Curtea de Justiţie clarifică unele obligaţii
ale statelor membre

Statele membre au obligaţia de a clasifica drept arii de protecţie specială (APS) toate siturile
care, prin aplicarea criteriilor ornitologice, sunt cele mai adecvate pentru conservarea speciilor
de păsări enumerate în anexa I la Directiva „Păsări”. Aceasta este principala concluzie
formulată de Curtea de Justiţie în hotărârea sa de referinţă pronunţată la 19 mai 1998 50, întrun caz semnificativ de testare privind punerea în aplicare a directivei. Aceasta a susţinut
afirmaţia Comisiei, conform căreia un anumit stat membru nu ar fi respectat în mod evident
cerinţa de a clasifica un număr suficient de zone drept APS.
Acest caz s-a axat pe obligaţia esenţială prevăzută la articolul 4 alineatul (1) din directivă
privind protecţia speciilor de păsări pe cale de dispariţie şi vulnerabile. Aceasta solicită
statelor membre să „clasifice în special cele mai adecvate teritorii, ca număr şi suprafaţă, ca
arii de protecţie specială pentru conservarea acestor specii, ţinând seama de condiţiile de
protecţie din zona geografică maritimă şi de uscat în care se aplică prezenta directivă”.
50

Cauza C-3/96, Comisia c. Olanda, susţinută de Germania. http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C3%2F96&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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Acesta a fost prima dată când Curtea de Justiţie s-a confruntat cu un caz privind caracterul
general al obligaţiei de a clasifica ariile de protecţie specială.
Această hotărâre, precum şi altele, au confirmat importanţa criteriilor ornitologice. Criteriile
ştiinţifice privind identificarea siturilor importante de păsări au fost elaborate deja încă din
anul 1981, când a fost realizat primul inventar de zone importante de păsări din Comunitatea
Europeană. În anii 1980, Comisia Europeană a înfiinţat, de asemenea, un grup de lucru, ceea
ce a determinat identificarea criteriilor la nivel comunitar privind selecţia ariilor de protecţie
specială.
Comisia, deşi admite în totalitate că sunt necesare şi alte măsuri de conservare pentru
numeroase păsări din anexa I, inclusiv măsuri pentru teritorii mai vaste care să acopere atât
uscatul, cât şi pentru zonele maritime în ceea ce priveşte speciile dispersate, a afirmat că
acestea nu pot înlocui măsura care vizează clasificarea teritoriilor cele mai adecvate ca APS.
Absenţa unei clasificări eficace a însemnat faptul că aceste arii nu vor face obiectul unui
regim de protecţie, care este definit în prezent în articolul 6 din Directiva „Habitate”, care se
aplică tuturor ariilor de protecţie specială.
Principalele concluzii ale Curţii de Justiţie
Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-3/96 include următoarele elemente esenţiale:
- Articolul 4 alineatul (1) din directivă solicită statelor membre să clasifice drept APS cele mai
adecvate teritorii ca număr şi suprafaţă pentru conservarea speciilor enumerate în anexa I, o
obligaţie care nu poate fi evitată prin adoptarea altor măsuri de conservare
- Condiţiile economice prevăzute la articolul 2 din directivă pot să nu fie luate în considerare în
momentul selectării unei APS şi al definirii limitelor acesteia.
- Marja de discreţie pe care o au statele membre în momentul selectării celor mai adecvate teritorii
pentru a fi clasificate drept APS nu vizează caracterul adecvat al clasificării ca APS a teritoriilor
care par să fie cele mai adecvate în conformitate cu criteriile ornitologice, ci doar aplicarea acelor
criterii privind identificarea celor mai adecvate teritorii pentru conservarea speciilor enumerate în
anexa I la directivă.
- În consecinţă, statele membre au obligaţia de a clasifica drept APS toate siturile care, prin
aplicarea criteriilor ornitologice, par să fie cele mai adecvate în vederea conservării speciilor
respective.
- Inventarul zonelor importante pentru păsări (IBA), deşi are caracter juridic obligatoriu pentru
statele membre vizate, reprezintă o listă de situri relevante pentru conservarea păsărilor sălbatice
din Comunitate.
- În această cauză, IBA 89 s-a dovedit a fi singurul document care include dovezi ştiinţifice care
permit să se verifice dacă statul acuzat şi-a respectat obligaţia de a clasifica drept APS cele mai
adecvate teritorii ca număr şi suprafaţă pentru conservarea speciilor protejate.
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Sterna dougallii: 51
Fotografie: Bretagne Vivante. LIFE98 NAT F 005250

51

Sterna dougallii este o specie de pasăre enumerată în anexa I la Directiva „Păsări” ES: Charrán rosado FR: sterne de
Dougal; DK: Dougalisterne; DE: Rosenseeschwalbe EN: Roseate tern RO: Chira dougall
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CRITERII UTILIZATE PENTRU INVENTARUL DIN 1989 PRIVIND ZONELE
IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI (IBA)
Situri pentru reproducere
1. Situri care adăpostesc 1% sau mai mult din cuplurile de reproducţie ale populaţiei
biogeografice.
2. Dacă punctul (1) nu corespunde (de exemplu populaţia biogeografică nu este cunoscută,
criteriul de 1% este mult prea ridicat pentru a selecta situri importante), criteriile au avut la
bază caracteristicile specifice de răspândire şi preferinţele în materie de habitat ale speciilor
3. Dacă punctul (2) nu se aplică, toate siturile care sunt confirmate ca fiind zone de reproducere
(acest criteriu a fost valabil doar pentru un număr de şase păsări marine foarte puţin
cunoscute: Bulweria bulwerii, Puffinus puffinus mauretanicus, Puffinus assimilis,
Pelagodroma marina, Oceodroma leucorhoa şi Oceodroma castro)
4. Siturile care prezintă o importanţă specială pentru populaţiile reproducătoare marginale sau
izolate, ale căror criterii se bazează pe caracteristici specifice de răspândire şi pe preferinţele
în materie de habitate ale speciilor
5. Toate siturile obişnuite ale speciilor sau subspeciilor rare sau pe cale de dispariţie sau
populaţiile biogeografice distincte mici sau pe cale de dispariţie: aproximativ 2 500 perechi.
(în cazul unor specii coloniale se utilizează un nivel format din cinci perechi pentru a exclude
siturile neobişnuite de reproducere).
6. În cazul speciilor răspândite pe suprafeţe întinse, siturile sunt selectate pe baza densităţilor
mari sau a numărului mare de specii.
7. Siturile obişnuite în care se întâlnesc un număr semnificativ de trei sau mai multe specii din
anexa I.
Alte situri decât siturile pentru reproducere
8. Siturile care deţin 1% (cel puţin 100 de indivizi) din populaţia migratoare sau biogeografică
dintr-o anumită specie
9. Siturile unde există (cel puţin) 20 000 de păsări acvatice sau 5 000 de păsări de pradă în
trecere în timpul unui sezon de migraţie
10. Siturile care prezintă o importanţă specială pentru populaţiile marginale, ale căror criterii sunt
fondate pe caracteristici specifice de răspândire şi pe preferinţe în materie de habitate ale
speciilor
11. Situri care deţin 5 (25, specii gregare) indivizi dintr-o specie sau subspecie rară şi pe cale de
dispariţie sau dintr-o populaţie biogeografică mică şi pe cale de dispariţie (mai puţin de
10 000 de indivizi ca număr).
12. Situri care prezintă în mod obişnuit un număr semnificativ de trei sau mai multe specii din
anexa I
Siturile vor fi, de asemenea, incluse în cazul în care se află printre cele mai importante 100 de
situri din Comunitate sau printre cele mai importante cinci situri dintr-o anumită regiune
comunitară în ceea ce priveşte speciile sau subspeciile din anexa I.

4.5.2.

Specii care necesită analiza unor APS

În linii mari, putem vorbi de două categorii de specii din anexa I şi specii migratoare care
necesită analiza unor APS – păsările marine şi păsările acvatice. În Europa, păsările marine
includ specii din următoarele familii:
Procellariidae (pasăre palmipedă, petrel,
furtunar)
Hydrobatidae (rândunică de furtună)
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Lariidae (pescăruş)
Sternidae (rândunică de mare)

Alcidae (pinguin)

Păsările acvatice includ specii din următoarele familii:
Gaviidae (cufundar)
Podicipedidae (corcodel)

Anatidae (raţă)

În plus, ar putea fi necesar să se ia în considerare familia Phalaropodinae (phalaropes), ai
cărei membri utilizează foarte mult mediul marin.
O listă de specii care sunt întâlnite în apele marine europene în cazul cărora trebuie să se ia în
considerare APS este prezentată în anexa 2 la prezentul document de orientare (tabelul 3).
Cea mai mare parte din aceste specii, dacă nu chiar toate, pot fi considerate specii migratoare,
ceea ce justifică luarea lor în considerare pentru APS pe mare. Scările de răspândire la care
migrează aceste specii într-un anumit anotimp variază atât de la o specie la alta, cât şi de la o
subspecie la alta. Tabelul 3 din anexa 2 indică speciile incluse în anexa I la Directiva „Păsări”
şi încearcă, de asemenea, să indice scările la care aceste specii ar putea să se aglomereze în
mod specific în momentul în care nu migrează. Fiecare specie poate fi răspândită de la scară
mică la scară foarte mare, în funcţii de condiţiile diferite de mediu şi de alte condiţii.
Subliniind aceste posibile scări de răspândire, tabelul încearcă pur şi simplu să faciliteze o
evaluare preliminară a tipurilor de APS care ar putea fi adecvate pentru specii; se va realiza o
evaluare completă în contextul condiţiilor ecologice ale speciilor şi ale modelelor cunoscute
de răspândire în vederea identificării complete a tipurilor posibile de APS.
În mod evident, lista speciilor din anexa 2 tabelul 3 poate să nu fie completă şi nu exclude
posibilitatea luării în considerare a altor specii de păsări marine sau de păsări acvatice care
utilizează mediul marin şi care ar putea să fie eligibile pentru APS.
4.5.3.

Tipuri de APS

Siturile selectate ca APS ar trebui să poată fi identificate uşor, făcând astfel necesară
identificarea unor aglomerări distincte de păsări marine şi păsări acvatice sau a unor zone de
habitat distincte care prezintă relevanţă pentru supravieţuirea şi reproducerea speciilor.
Întrucât aceste aglomerări sunt condiţionate de scara de răspândire (la nivel spaţial şi/sau
temporal), fiind guvernate de ecologia şi biologia speciilor, se pot identifica diferite tipuri de
aglomerări de păsări. Tabelul 3 din anexa 2 a indicat, într-adevăr, că diferite tipuri de APS
sunt necesare pentru anumite specii de păsări marine şi păsări acvatice. Similitudinile privind
condiţiile ecologice între specii, probabil şi între familii sau alte grupuri taxonomice (dar nu
în mod obligatoriu), permit identificarea a patru tipuri generale de APS posibile:
i) Extinderi ale APS terestre existente în mediul marin. În multe cazuri, se impune extinderea
APS existente de coastă şi insulare ale coloniilor de păsări marine la mediul marin, deoarece
păsările care sunt deja protejate în cadrul acestor APS folosesc foarte mult apele adiacente
coloniilor (la distanţe variabile de la colonie) în foarte multe scopuri. Aici pot intra zonele
importante de ţărm care sunt folosite pentru hrană în sezonul de reproducere în cazul unor
specii precum cufundarul şi unele concentrări periodice specifice ale unor anumite specii,
precum furtunarul şi petrelul mare Puffinus puffinus şi Calonectris diomedea care se
aglomerează în sezonul de reproducere;
ii) Zone care adăpostesc, de regulă, concentrări ale anumitor specii de păsări, dar nu în mod
obligatoriu, în alt sezon decât cel de împerechere, în mod specific în apele puţin adânci, de
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coastă şi de ţărm. De exemplu, un număr mare de specii precum raţa, cufundarul şi corcodelul
formează aglomerări mari în alte anotimpuri decât cel de reproducere în situri previzibile
pentru popas, schimbarea penelor şi hrănire. În unele cazuri aglomerările acestor specii pot fi
formate prin extinderea APS terestre existente care adăpostesc grupuri de păsări acvatice
nereproducătoare;
iii) Zone din larg care adăpostesc concentrări de păsări marine. În cursul anului, păsările
marine folosesc mările şi oceanele din jurul Europei în numeroase scopuri, în special pentru
hrană. Dacă se pot defini zone importante pentru aglomerarea speciilor pelagice, care ar putea
include fronturi foarte productive, curenţi, zone abrupte, turbioane şi bulboane şi mişcări
ascendente, atunci acestea ar trebui să fie luate în considerare pentru clasificarea ariilor de
protecţie specială. Aceste arii pot să se afle la distanţă de coloniile reproducătoare şi e posibil
ca aceste concentrări de păsări să se aglomereze la o scară mult prea mare pentru a permite
identificarea unor situri distincte. Cu toate acestea, măsura în care aceste aglomerări (la scară
largă) de păsări sunt întâlnite în mod regulat şi includ un număr suficient de păsări şi de
specii pentru a merita statutul de APS necesită o atenţie specială; a fost realizat un număr
redus de analize relevante ale datelor existente;
iv) Zone cruciale pentru migraţie. În cazul unor specii, poate fi necesară luarea în considerare
a unor zone în care păsările se adună sau călătoresc în concentrări cu o frecvenţă
semnificativă şi prezente în mod regulat în timpul migraţiei. Aceste zone ar putea include
puncte de popas pentru păsările migratoare, strâmtori sau poteci care sunt esenţiale pentru
supravieţuirea speciilor.
4.5.4.

Surse de date pentru identificarea ariilor de protecţie specială

Ca şi în cazul ariilor speciale de conservare în baza Directivei „Habitate”, aspectele analitice
ale procesului de identificare a ariilor de protecţie specială, care includ aspecte privind
calitatea datelor, trebuie să fie luate în considerare în ceea ce priveşte rezultatul final al
acestui proces. Concluziile trebuie să fie coerente, pe cât posibil formulate în mod obiectiv,
să facă faţă provocărilor şi să poată fi obţinute prin metode repetate.
Identificarea ariilor marine de protecţie specială trebuie să se fondeze întotdeauna, cel puţin
parţial, pe datele existente şi vor fi, de multe ori, stabilite în totalitate prin analiza
(examinarea) datelor. În cazul multor specii de păsări marine pelagice, există informaţii
restrânse cu privire la condiţiile lor în materie de habitat şi la alţi factori care influenţează
răspândirea lor la scară largă, ceea ce face dificilă prevederea siturilor în care apar păsările.
Cu toate acestea, au fost colectate numeroase date corespunzătoare ale unor analize
întreprinse în apele din nord-vestul Europei, iar tipurile de date necesare care permit
adoptarea unei serii de metode sunt relativ uşor de obţinut. Există posibilitatea ca datele să fie
obţinute în urma prelevării de eşantioane, fiind astfel necesară o manipulare ulterioară şi
analiza acestora pentru a putea fi utilizate la identificarea ariilor de protecţie specială (a se
vedea mai jos).
Ca şi în cazul mediului terestru, cele mai bune date disponibile vor fi utilizate întotdeauna în
procesul de identificare a ariilor de protecţie specială, iar prelucrarea acestor date va urma, pe
cât posibil, protocoale ştiinţifice stricte. Situl poate fi determinat printr-o varietate de metode,
de la analizele ad hoc a datelor existente, la analize personalizate ale datelor colectate special.
Se impune evaluarea calităţii datelor. Mai mulţi factori prezintă relevanţă pentru evaluarea
calităţii datelor, printre care:
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i)
ii)

iii)

iv)

v)
vi)

experienţa observatorilor privind diminuarea erorilor care apar în procesul de
estimare a numărului de păsări şi de identificare a speciilor;
structura analizelor/studiilor; există probabilitatea ca datele provenite din studii
sistematice, în opoziţie cu studiile şi observaţiile ocazionale sau oportuniste să fie
de o calitate superioară, evitându-se, de exemplu, supra- sau subestimarea mişcării
păsărilor;
dimensiunea spaţială şi temporală a studiului; este necesară realizarea unei
evaluări a tuturor sectoarelor unei arii adecvate pentru păsări în vederea
identificării unor eventuale erori sau lipsuri, facilitând, astfel, o delimitare corectă
a frontierelor sitului. Această evaluare ar trebui să indice dacă măsurătorile au fost
efectuate pe uscat, din aeronave sau din ambarcaţiuni;
erori în prelevarea eşantioanelor; se poate solicita evaluarea privind gradul de
reprezentare a eşantioanelor; de exemplu, prelevarea parţială de eşantioane dintr-o
zonă poate produce erori în cazul în care studiul urmează linii transecte care sunt
orientate paralel cu habitate liniare importante, precum bancurile alungite,
cursurile de apă sau unele fronturi oceanografice;
condiţiile studiului sau înregistrării; e posibil ca unele rezultate ale studiilor să fi
fost afectate de situaţii neobişnuite, precum condiţii meteorologice nefavorabile
sau un incident de poluare;
comportamentul neobişnuit al păsărilor; comportamentul sau răspândirea păsărilor
trebuie să nu fie afectate de platformele de studiu, precum avioane care zboară la
altitudini joase sau tehnici agresive, precum transmiţătoare sau accesorii ale
dispozitivelor de înregistrare;

iar rezultatele manipulărilor iniţiale ale datelor vor trebui, de asemenea, să fie prelucrate cu
atenţie, de exemplu în ceea ce priveşte:
vii)
viii)

calculele privind estimări ale populaţiei; faptul că estimarea populaţiei rezultă
dintr-o numărătoare completă sau dintr-o eşantionare, acest lucru poate afecta
posibila exactitate a estimării respective;
fiabilitatea estimărilor populaţiei; dintr-un singur studiu pot rezulta mai multe
estimări ale populaţiei. În acest caz, se va utiliza cea mai fiabilă estimare a
populaţiei.

Datele care sunt considerate necorespunzătoare în ceea ce priveşte estimarea populaţiei sau
stabilirea modelelor de răspândire vor fi tratate ca atare, deşi ele pot prezenta, totuşi,
relevanţă stabilirea necesităţii de desfăşurare a unor lucrări de studiu mai detaliate sau mai
structurate într-o anumită arie. Aşa cum am afirmat anterior, estimarea este dificilă; cea mai
mare parte a studiilor au probabil unele limite. De exemplu, un studiu de prelevare a
eşantioanelor efectuat din aeronave, bine planificat şi bine executat care utilizează observatori
cu experienţă şi o estimare de la distanţă, ar trebui să producă estimări corecte ale populaţiei,
însă vor fi necesare informaţii suplimentare obţinute prin observaţiile efectuate la sol sau din
ambarcaţiuni, în vederea unei identificări precise a speciilor sau calculării speciilor greu de
observat sau a celor aflate în apropierea ţărmului. În unele situaţii (de exemplu siturile mici
sau delimitate), studiile efectuate din ambarcaţiuni sau cele sistematice efectuate la sol pot
furniza estimări mai bune ale populaţiei.
Datele ar trebui să provină, pe cât posibil, din colectarea sistematică de date efectuată la scara
corespunzătoare, în intervale adecvate de timp şi utilizând metode fiabile. În cazul în care
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sunt disponibile numai date de calitate inferioară, acestea trebuie utilizate cu atenţia cuvenită.
Aşa cum am afirmat anterior, trebuie să se procedeze la evaluarea calităţii tuturor datelor şi a
gradului în care acestea sunt adecvate pentru stabilirea ariilor de protecţie specială; se va avea
în vedere colectarea unor date noi, de o calitate superioară. Cu toate acestea, este necesară
crearea unui echilibru între obţinerea unor „date perfecte” şi garantarea faptului că o arie de
importanţă recunoscută beneficiază de protecţie în calitate de APS de îndată ce acest lucru
este posibil. Absenţa unor „date perfecte” nu trebuie să constituie un motiv de întârziere. Este
necesară identificarea posibilităţilor de utilizare a studiilor existente în vederea completării
datelor care lipsesc.
Tabelul de mai jos indică sursele posibile de date adecvate pentru identificarea unor diferite
tipuri de APS menţionate mai sus. Tabelul de la pagina următoare prezintă pe scurt
disponibilitatea datelor referitoare la răspândirea păsărilor marine şi a păsărilor acvatice în
statele membre.
Categorii de date care pot fi utilizate, de regulă, pentru identificarea unor diferite tipuri
de APS marine.
Tip de APS Extinderi
marine la
APS
existente de
colonii
Tip de date
Transect aerian
Da
personalizat

Concentrări
costiere de păsări,
de obicei în afara
sezonului de
reproducere

Concentrări în Zone
larg de păsări cruciale
marine
pentru
migraţie

Da

Posibil
(concentrări
foarte
condensate)

Nu

Transect personalizat
din ambarcaţiuni

Da

Da

Da

Posibil

Date existente ale
studiului efectuat pe
mare (de exemplu
date „European
Seabirds at Sea”)
Telemetrie
(radio/satelit)1

Nu

Da (în larg)

Da

Nu

Da

Da

Da

Da

Înregistrări biologice

Nu

Posibil
Posibil (pe ţărm)

Da

Da5

Nu
Doar informaţii
suplimentare

Da2
Da
(parţial)4

Radar
Nu
Observaţii efectuate la Da
sol
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1

Costurile relative aferente diferitelor metode variază, dar metoda prin satelit sau alte metode de
localizare a indivizilor furnizează date corecte pentru (de regulă) un număr redus de păsări, la costuri
semnificative, de aceea acestea nu ar trebui să fie luate în considerare decât în cazul în care alte
metode se dovedesc a fi ineficiente. Cu toate acestea, pentru anumite specii şi aspecte specifice
aceasta poate fi o tehnică foarte utilă.
2
Studiile prin radar pot furniza informaţii specifice privind traseele de migraţie, dar aceasta este o
metodă foarte laborioasă şi costisitoare care poate fi utilizată doar în anumite tipuri de arii.
3

Poate constitui o sursă principală de date pentru unele situri de coastă delimitate sau în
cazul în care răspândirea la scară amplă a speciilor este confirmată de studiul efectuat din
ambarcaţiuni sau din aeronave, aceasta va ţine de competenţa observatorilor de la sol.
4
5

În ceea ce priveşte concentrările de pe ţărm.
Dispozitivele de înregistrare GPS pot determina coridoarele de migraţie sau punctele critice.
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Disponibilitatea datelor privind răspândirea păsărilor maritime şi a păsărilor acvatice din fiecare stat membru.

Disponibilitatea datelor la scară largă sau gradul de acoperire de către studiu a celei mai mari părţi a apelor statelor membre (până la
ZEE/200nm sau platforma continentală)
Tip de date

B

CY

D

DK

Transect aerian personalizat

Da

Da

Da

Transect personalizat din
ambarcaţiuni

Da

Da

Da

Date existente ale studiului efectuat
pe mare (de exemplu date
„European Seabirds at Sea”)

Da

Da

Da

Telemetrie (radio/satelit)

Nu

Nu

Nu

Radar

Da

Da

Da6

Observaţii la sol

Da

Da

Da

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E

EST

F

FIN GB GR I IRL LT LV M NL PL
8

Da7

Da7

Da7

P

Da

1

Da

Da

Da

Da

Da1

Da

Da

Da9

Da2

Da

Da

Da10

Da3

Nu

Da

Nu

Da5

Da

Da4

Da

Da

Da

S SL

UK: doar pentru ariile cu concentrări cunoscute de păsări în fază de hibernare; studiul este în curs
UK: bază de date comparate pentru Marea Nordului şi zone din Oceanul Atlantic, baza de date conţine date care acoperă mai mult de 25 de ani
UK: doar pentru un număr redus de specii (furtunarul de balene Puffinus puffinus, cufundarul-guşă-roşie Gavia stellata)
UK: din zone costiere cunoscute
NL: lângă posibile ferme eoliene
DK: lângă posibile ferme eoliene
ES: Date accidentale obinute într-un studiu anterior. Studiul recent este în curs de desfurare.
FR: tehnica cea mai eficient pentru zonele vaste
FR: Date disponibile din partea de sud-vest a Franei
FR: doar pentru un număr foarte redus de câteva specii (petrelul mare)
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4.5.5.

Prelucrarea datelor pentru identificarea ariilor de protecţie specială

Identificarea zonelor speciale de protecţie va fi realizată, cel mai probabil, prin utilizarea
datelor privind răspândirea şi abundenţa păsărilor în cadrul zonelor studiate. De multe ori,
acestea vor fi date deja existente şi se vor aplica la scară mare în acele state membre care
dispun de o tradiţie îndelungată în materie de colectare a datelor. Cu toate acestea, datele vor
fi în mod specific colectate în alte scopuri decât identificarea ariilor de protecţie specială şi,
prin urmare, acestea vor trebui analizate în scopul identificării ariilor de protecţie specială în
alte moduri decât cele luate în considerare iniţial (şi, de cele mai multe ori, în moduri diferite).
În mod similar, datele existente pot constitui, adeseori, eşantioane de date care nu pot avea
imediat funcţie de indicatori ai dimensiunilor totale ale populaţiei. În plus, rezoluţia la care au
fost colectate aceste date va fi, de regulă, la o scară mult prea imprecisă pentru a putea stabili
imediat frontierele sitului. În mod evident, acestea ar trebui utilizate în cazul în care există
date corespunzătoare. Se vor lua măsuri pentru ca scara la care sunt stabilite frontierele să
reflecte nivelul spaţial la care speciile eligibile utilizează habitatele marine de-a lungul
timpului; distribuţia în spaţiu poate varia foarte mult zilnic, periodic şi între anotimpuri.
Având în vedere că datele existente sunt suficiente din punct de vedere calitativ şi cantitativ,
cu toate acestea, acestea trebuie să fie utilizate ca bază pentru o ulterioară modelare şi analiză
în vederea evaluării eligibilităţii sitului (în ceea ce priveşte numărul de păsări prezente),
precum şi stabilirea frontierei. Tehnicile de modelare statistică şi spaţială pot fi, de asemenea,
stimulate prin includerea datelor privind habitatul şi a altor date privind mediul ca şi
covariabile în cadrul unor modele de răspândire a păsărilor. Cu toate acestea, dacă date simple
de contorizare şi de localizare sunt adecvate pentru a stabili limita unui sit, modelarea
suplimentară poate să nu fie necesară.
Există mai multe tehnici de modelare sau acestea pot fi adaptate imediat în vederea
interpretării ulterioare a datelor privind răspândirea păsărilor, pornind de la o simplă modelare
geografică, trecând printr-o modelare statistică şi spaţială sau o combinare a două sau mai
multe tehnici. Pe lângă evaluarea calităţii datelor (a se vedea mai sus), se impune respectarea
cerinţelor în materie de date a tuturor instrumentelor statistice şi de modelare aplicate,
inclusiv ipoteze privind distribuţia de bază a datelor. În momentul estimării dimensiunii
populaţiei sau al stabilirii dimensiunii spaţiale a răspândirii păsărilor (a se vedea mai jos), este
necesară evitarea încălcării tuturor restricţiilor referitoare la teste şi a altor restricţii
metodologice. Cu toate acestea, în cazul în care este necesară diminuarea restricţiilor
referitoare la teste, de exemplu ca urmare a datelor insuficiente, acest lucru trebuie evidenţiat
în mod explicit şi se vor identifica eventualele consecinţele pentru analiză.
Orice analiză a datelor referitoare la răspândirea păsărilor marine va avea drept scop
identificarea posibilelor arii corespunzătoare de mare densitate (sau „puncte critice”). În
absenţa unor date covariabile, metodele de interpolare spaţială de diferite tipuri, care aplică
structura spaţială inerentă a răspândirii păsărilor observate la o rezoluţie mai bună în zona
studiată, precum metoda kriging (a se vedea casetele E, F), sunt adecvate. În cazul în care
există date covariabile, de exemplu informaţii privind habitatele, se pot utiliza şi alte
instrumente de modelare, care ar putea permite extrapolarea datelor privind răspândirea
păsărilor la zone din afara zonei studiate.
Întrucât cea mai mare parte a datelor privind răspândirea păsărilor pe mare provin din studii
efectuate în ambarcaţiuni şi aeronave, din ce în ce mai multe date sunt furnizate prin metoda
de teledectare (radio şi satelit) şi înregistrările biologice. Se impune elaborarea unor
protocoale privind aplicarea acestor date (a se vedea caseta B). Deşi metodele de identificare a
zonelor centrale de utilizare au fost prezentate în cadrul BirdLife (2004), o parte din ele,
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precum analiza nucleului, trebuie să fie aplicate cu atenţie (Hemson et al. 2005) şi, cu
siguranţă, în mod consecvent prin studii relevante de cercetare care susţin identificarea ariilor
de protecţie specială. Tehnicile analitice ar trebui aplicate în toate etapele de stabilire a
eligibilităţii sitului şi de definire a frontierelor.
Caseta B. Zone importante de păsări pentru păsările marine (IBA marine) din Spania şi Portugalia – o
abordare pluridimensională care utilizează metode inovatoare

Între anii 2004-2008, partenerii BirdLife International din Spania
(SEO) şi Portugalia (SPEA) desfăşoară două proiecte strategice
Life-Nature pentru a contribui la punerea în aplicare a Directivei
„Păsări” în mediul marin. Proiectele vor elabora o metodologie
privind analiza răspândirii în spaţiu a speciilor din larg şi a celor
pelagice. Aceasta va avea la bază cele mai noi metode din
ornitologia marină (BirdLife International 2004) care decurg din
datele de telemetrie, hărţile privind distribuţia densităţii şi din
analiza nucleului în vederea identificării acelor zone pe care
păsările le utilizează în mod intens.
© Filipe Viveiros
Proiectele elaborează inventare detaliate, folosind criterii metodologice obiective pentru a identifica zone
importante de păsări (Important Bird Areas - IBA) pe mare în ceea ce priveşte speciile de păsări marine
enumerate în anexa I la Directiva „Păsări” care sunt răspândite în apele marine din Spania şi Portugalia, aici
fiind incluse şi unele dintre cele mai rare specii de păsări din Europa, cum sunt speciile pe cale de dispariţie la
nivel mondial Puffinus mauretanicus, Pterodroma madeira şi Pterodroma feae, precum şi numeroase specii
marine a căror conservare reprezintă o preocupare la nivel mondial, de exemplu Calonectris diomedea,
Puffinus assimilis, Larus audouinii şi Sterna sandvicensis.
Inventarul va include o caracterizare a zonelor economice exclusive din Portugalia şi Spania, precum şi o
caracterizare detaliată pentru fiecare IBA, cu o cartografie cu referinţă geografică GIS şi o descriere a
principalelor riscuri care le afectează. În acest scop, se va studia relaţia existentă între datele oceanografice şi
prezenţa/absenţa păsărilor marine. Monitorizarea anumitor specii va fi realizată prin satelit (Calonectris
diomedea şi Larus audouinii) şi prin localizare radioelectrică (Bulweria bulwerii, Puffinus assimilis,
Oceanodroma castro), prin studii ale apelor de coastă, analiza şi cartografierea descoperirilor semnificative din
Spania şi Portugalia şi crearea unei baze de date cu păsările care ajung pe plajă. Identificarea şi prelevarea
generică a celor mai favorabile zone este realizată pe baza caracteristicilor oceanografice a zonelor vizate.
Combinarea acestor metode va furniza dovezi cu privire la zonele esenţiale pentru conservarea păsărilor marine
(de exemplu teritoriile pentru hrănire). În contrast cu speciile de coastă gregare, păsările marine pelagice pot
depinde de zone mai puţin clar definite pentru supravieţuirea acestora. Aceste zone trebuie să fie identificate
prin intermediul unor metode în mare parte indirecte, precum telemetria, întrucât metodele tradiţionale de
contorizare a aglomerărilor de păsări (de exemplu Skov et al. 1995) nu pot fi utilizate în cazul acestor specii.
Toate speciile de păsări marine pe cale de dispariţie la nivel mondial din Europa sunt întâlnite în apele din
Portugalia şi Spania. Comportamentul lor pe mare este foarte puţin cunoscut, iar metodologiile utilizate în
vederea localizării acestora sunt încă în curs de dezvoltare. Ambele proiecte SPEA şi SEO vor compara datele
provenite din observaţii directe pe mare (studii efectuate de pe ambarcaţiuni, din aeronave) cu datele obţinute în
urma localizării păsărilor marine. Cu toate acestea, densităţile păsărilor marine pe mare pot fi mult mai mici
decât cele înregistrate în mările din nord. Se va elabora o metodologie standard privind identificarea şi
delimitarea zonelor importante de păsări pe mare, pe baza criteriilor standardizate şi cantitative; aceasta ar
putea fi utilizată în vederea identificării zonelor importante de păsări din alte ţări, ameliorând, astfel, protecţia
pe mare în cazul speciilor cu adevărat pelagice.

4.6.

Criterii de selectare a siturilor pentru ariile de protecţie specială

În timp ce articolul 4 din Directiva „Păsări” nu prevede criterii precise privind selectarea
zonelor de protecţie specială, unele state membre au elaborat unele orientări specifice privind
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selecţia zonelor de protecţie specială. Orientările de selectare ar trebuie clar definite,
întemeiate pe principii ştiinţifice, criterii convenite şi vor putea fi aplicate cu uşurinţă. Scopul
vizat este de a oferi unele orientări privind identificarea ariilor marine de protecţie specială şi
nu de a oferi norme prescriptive de aplicare între toate statele membre. Cu toate acestea,
aplicarea orientărilor de selectare în cadrul statelor membre individuale ar trebui să respecte o
procedură atât prescriptivă, cât şi fezabilă, care este adaptată la cerinţele individuale ale
statelor membre.
Prezentele orientări privind stabilirea ariilor de protecţie specială în mediul marin îşi propun
să respecte orientările instituite în materie de mediu terestru şi să fie formulate în funcţie de
obiectivul general privind realizarea unei coerenţe ecologice a ariilor de protecţie specială şi a
unor reţele Natura mai vaste ca ansamblu.
Este posibil ca realizarea coerenţei ecologice să fie un proces iterativ, atât în cadrul statelor
membre, cât şi între acestea. Principiile de coerenţă ar trebui să se bazeze pe cunoştinţele în
materie de ecologie a tuturor speciilor din anexa I şi a celor migratoare întâlnite frecvent şi ar
trebui, de asemenea, să ţină seama de grupările funcţionale ale speciilor.
Înţelegerea cerinţelor în materie de protecţie a speciilor (astfel cum se prevede la articolul 4)
constituie o etapă importantă stabilirea nivelului de contribuţie al reţelei APS pentru
conservarea fiecăreia dintre speciile vizate de directivă şi care necesită desemnarea ariilor de
protecţie specială.
Stroud et al (2001) sugerează faptul că speciile în cazul cărora ar trebui localizate cele mai
mari procente ale populaţiilor în cadrul unei reţele de arii protejate sunt cele care:
• apar local în densităţi mari (specii gregare);
• apar, în mare măsură, în habitate naturale sau seminaturale;
• frecvenţa apariţiei acestora poate fi anticipată în anumite situri, de regulă, între ani (mai
precis specii care nu sunt neobişnuite sau dispersive);
• răspândirea lor la nivel naţional sau internaţional este limitată; sau
• dimensiunea populaţiilor lor este redusă la nivel naţional sau internaţional.
Este necesară înţelegerea cerinţelor ecologice impuse de fiecare specie înainte de a lua o
decizie cu privire la metoda cea mai bună care trebuie adoptată pentru fiecare etapă a ciclului
său de viaţă. Acest lucru este valabil, în special, în cazul unor specii de păsări care nu se
concentrează în acelaşi mod în care se concentrează unele specii de păsări acvatice, dar care
apar pe mare în densităţi mai mari la o scară spaţială şi/sau temporală care poate fi anticipată.
În ceea ce priveşte unele păsări insectivore din coloniile de păsări acvatice, este necesară
acordarea unei atenţii deosebite pentru a se evita calificarea de două ori a acestora pentru
desemnarea ariei de protecţie specială, şi anume o dată pentru colonia de reproducere şi o dată
pentru zonele pentru hrănire în anotimpul de reproducere.
Păsările marine insectivore dintr-o colonie de reproducere constituie un bun exemplu de
ilustrare a locurilor în care ar trebui să se aplice cu atenţie pragurile procentuale
tradiţionale,,,de exemplu 1%, , întrucât acestea pot să nu reflecte întotdeauna dacă o anumită
specie de păsări marine poate să facă obiectul unei metode bazate pe localizarea în anumite
etape din ciclul său de viaţă. De exemplu, doar o treime dintr-o colonie de reproducere de
garia se hrăneşte în mod normal într-o anumită perioadă şi, prin urmare, aceasta poate să nu
formeze niciodată aglomerări de 1% sau mai mult din populaţia sa biogeografică sau
naţională. Totuşi, ea poate forma concentrări de păsări care se hrănesc care sunt stabile în
spaţiu, a căror apariţie poate fi anticipată în ani diferiţi şi care necesită protecţie pentru a
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garanta cerinţele ecologice ale unei anumite arii de protecţie specială a unei anumite colonii
de reproducere.
În consecinţă, evaluarea cerinţelor în materie de protecţie pentru fiecare specie de păsări
marine va necesita respectarea atentă a cerinţelor ecologice şi a caracteristicilor de
comportament ale acestora în diferite etape ale ciclului lor de viaţă.
De exemplu, în Regatul Unit, selectarea unui sit are loc în cadrul unui proces compus din
două etape (Stroud et al. 2001). Etapa iniţială, etapa 1, are drept scop identificarea teritoriilor
adecvate prin aplicarea principiilor de selectare care au la baza lor o evaluare obiectivă a
importanţei numerice relative a populaţiilor de păsări studiate. În cazul în care aplicarea
orientărilor din etapa 1 nu identifică un complex adecvat de situri pentru conservarea unei
anumite specii, atunci se vor aplica criteriile din etapa 2.

Orientări: etapa 1
Aplicarea orientărilor din etapa 1 depinde de disponibilitatea datelor corespunzătoare
referitoare la populaţiile şi speciile relevante luate în considerare pentru protecţie în cadrul
ariilor de protecţie specială. În cazul în care există date suficiente, atunci ar trebui identificate
populaţii importante prin plasarea acestora într-un context adecvat.
Exemplu din Regatul Unit de orientări din etapa 1 privind eligibilitatea zonelor ca APS
O zonă este eligibilă ca APS dacă:
(1) este utilizată în mod regulat de 1% sau mai mult din populaţia Regatului Unit (sau din întreaga Irlandă)
de specii enumerate în anexa I la Directiva „Păsări” în orice anotimp;
(2) este utilizată în mod regulat de 1% sau mai mult din populaţia biogeografică a unei specii migratoare
frecvent întâlnită (alta decât cele enumerate în anexa I) în orice anotimp;
(3) este utilizată în mod regulat de mai mult de 20 000 de păsări acvatice (astfel cum prevede Convenţia de
la Ramsar) sau 20 000 de păsări marine în orice anotimp.
,Danemarca aplică orientări din etapa 1, foarte similare, care sugerează faptul că o zonă este eligibilă dacă:
(1) este utilizată în mod regulat de 1% sau mai mult din populaţia naţională a unei specii enumerate în
anexa I,
(2) prezintă o densitate a unei specii din anexa I care reprezintă mai mult de trei ori media naţională pentru
specia respectivă;
(3) este utilizată în mod regulat de 1% sau mai mult din populaţia migratoare a unei specii migratoare;
(4) prezintă o densitate a unei specii migratoare care reprezintă mai mult de trei ori media naţională pentru
specia respectivă;
(5) este utilizată în mod regulat de mai mult de 20 000 păsări acvatice în orice anotimp.
În aceste context, termenul„regularitate” ar trebui definit la nivel operaţional. În ceea mai mare parte, s-a aplicat
definiţia de la Ramsar:
(1) numărul necesar de păsări a fost înregistrat în două treimi din anotimpurile pentru care există date
corespunzătoare disponibile, anotimpurile fiind de cel puţin trei ca număr; sau
(2) media maximelor acestor anotimpuri în care situl prezintă o importanţă internaţională, considerată
pentru o perioadă de cel puţin cinci ani, atinge nivelul necesar (mediile bazate pe trei sau patru ani pot fi
indicate doar în evaluările provizorii).

În anumite cazuri, de exemplu în ceea ce priveşte speciile care sunt rare sau se găsesc în zone
foarte izolate (precum în cazul mediului marin), punctele critice pot fi identificate pe baza
unui număr limitat de date (a se vedea Stroud et al. 2001).
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Ar fi ideal ca estimările populaţiei utilizate în evaluarea importanţei posibilelor zone de
protecţie specială să provină din recensăminte şi/sau analize riguroase (a se vedea mai sus).
Desemnarea se va baza, în mod firesc, pe cele mai bune date disponibile. Acestea vor fi, de
preferinţă, datele referitoare la cea mai recentă perioadă de cinci ani din fiecare anotimp
corespunzător, dar ar putea fi necesar ca aceasta să ia în calcul serii mai lungi de date (de
exemplu 25 de ani în cazul datelor referitoare la răspândirea păsărilor marine din Regatul
Unit/ Olanda/ Danemarca/ Germania/ Marea Nordului din Belgia sau 10 ani în cazul datelor
privind păsările acvatice de lângă ţărmul belgian). Utilizarea unor serii de date care acoperă
perioade mai lungi de timp poate contribui la soluţionarea problemei privind schimbările pe
termen lung (dar posibil ciclice) în distribuţie. Acest lucru subliniază necesitatea unor sisteme
adecvate de monitorizare a păsărilor marine în scopul unei mai bune înţelegeri a variaţiilor
răspândirii în spaţiu şi timp.
În general, aceste metode din etapa 1 oferă protocoale repetabile şi, pe cât posibil, obiective,
care au ca rezultat o soluţie coerentă care ar putea avea relevanţă în ceea ce priveşte evitarea
sau soluţionarea problemelor ulterioare.
Orientări: etapa 2
În cazul în care aplicarea orientărilor din etapa 1 nu permite identificarea unei serii adecvate
de APS pentru nicio specie, oricare ar fi cauzele, atunci se vor pune în aplicare criteriile din
etapa 2. Zona care îndeplineşte cerinţele uneia sau mai multor orientări din etapa 2 va fi luată
în considerare pentru clasificarea în calitate de APS. Aceste orientări pot acorda (şi chiar
acordă în diferite state membre) o atenţie specială următoarelor:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Dimensiunea şi densitatea relativă a populaţiei. Zonele care adăpostesc specii relevante de păsări în număr
sau într-o densitate mai mare decât alte zone ar trebui favorizate în ceea ce priveşte selecţia;
Răspândirea speciilor. Ariile selectate ar trebui să dispună de acoperirea geografică cea mai întinsă de-a
lungul ariei unei specii;
Reproducere intensă. Zonele cu o reproducere mai intensă comparativ cu alte zone vor avea prioritate în
ceea ce priveşte selecţia;
Istoria răspândirii. Zonele cu o istorie mai îndelungată a răspândirii vor avea prioritate în ceea ce priveşte
selecţia;
Zone cu un număr mare de specii. Zonele care au un număr nai mare de specii eligibile în conformitate cu
articolul 4 din Directiva „Păsări”;
Mediu natural. Zonele care includ habitate naturale sau seminaturale vor avea prioritate în ceea ce priveşte
selecţia faţă de cele care nu dispun de astfel de habitate ;
Condiţii defavorabile de mediu. Zonele care au adăpostit cel puţin o dată la fiecare perioadă de 10 ani un
procent considerabil al populaţiei biogeografice a unei specii în perioade cu condiţii meteorologice
defavorabile sau alte condiţii defavorabile din orice anotimp şi care au avut relevanţă pentru
supravieţuirea unei populaţii viabile vor avea prioritate în ceea ce priveşte selecţia.

4.6.1.

Metode alternative pentru selecţia siturilor

O metodă alternativă care îmbină criteriile din etapa 1 şi etapa 2 este furnizată de BirdLife
International (BirdLife 2005). Această metodă are drept scop identificarea zonelor importante
de păsări din mediul marin. Criteriile relevante sunt prezentate în caseta D.
Caseta D. Criterii aplicate de BirdLife International, care au relevanţă pentru identificarea zonelor
marine importante de păsări (a se vedea şi caseta A)
(1) Situl adăposteşte în mod regulat un număr semnificativ de specii pe cale de dispariţie la nivel mondial sau
alte specii a căror conservare reprezintă o preocupare la nivel mondial;
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(2) Există informaţii sau ipoteze conform cărora situl ar adăposti, în mod regulat, 20 000 de păsări acvatice sau
10 000 de perechi de păsări marine aparţinând uneia sau mai multor specii;
(3) Există informaţii sau ipoteze conform cărora situl ar adăposti 1% sau mai mult din populaţia migratoare sau
din altă populaţie distinctă aparţinând unei specii de păsări acvatice;
(4) Există informaţii sau ipoteze conform cărora situl ar adăposti 1% sau mai mult dintr-o populaţie distinctă
aparţinând unei specii de păsări marine;
(5) Situl este unul dintre cele mai importante „n” situri dintr-o ţară în cazul unei specii cu un statut defavorabil în
Europa şi în cazul căreia metoda de protecţie a sitului este considerată a fi adecvată; („n" va fi definit în funcţie
de ţară pentru o anumită specie);
(6) Situl este unul dintre cele mai importante „n” situri dintr-o ţară în cazul unei specii cu un statut de conservare
favorabil în Europa, dar a căror arie de răspândire la nivel global este concentrată în Europa şi în cazul căreia
există informaţii că metoda de protecţie a sitului este adecvată;
(7) Există informaţii conform cărora situl ar adăposti în mod regulat cel puţin 1% din populaţia migratoare sau a
Uniunii Europene aparţinând unei specii pe cale de dispariţie în Uniunea Europeană;
(8) Există informaţii că conform cărora situl ar adăposti în mod regulat cel puţin 1% din populaţia migratoare
aparţinând unei specii migratoare care nu este pe cale de dispariţie în Uniunea Europeană;
(9) Situl este unul dintre cele mai importante cinci situri din regiunea europeană respectivă în ceea ce priveşte
specia sau subspecia pe cale de dispariţie în Uniunea Europeană.

4.7.

Limitele sitului

În timp ce modelul terestru constituie un bun fundament pentru identificarea şi clasificarea
siturilor Natura 2000, în cazul mediului marin trebuie admis faptul că există diferenţe
importante între cele două metode. Acestea vizează:
Dimensiunea sitului Limitele unor posibile situri Natura 2000 trebuie să fie astfel definite
încât să asigure baza unei protecţii corespunzătoare ale caracteristicilor a căror conservare
prezintă relevanţă. Locul în care apar, în primul rând, specii protejate trebuie considerat drept
aria-nucleu a sitului şi trebuie inclus în cadrul limitelor sitului. În special, în cazul desemnării
ariilor de protecţie specială, unde natura sau scara de răspândire a speciilor determină
aglomerări mai răsfirate, generând concentrări mai mici separate de aglomerarea-nucleu,
decizia referitoare la necesitatea includerii acestor concentrări secundare în cadrul unei limite
se va baza pe dimensiunea globală a elementului care prezintă relevanţă. Aceasta poate fi
determinată, în egală măsură, de normele formale privind regularitatea cu care grupurile
secundare prezintă relevanţă în cursul altor studii. Toate conceptele introduse în acest context
trebuie să fie definite, evident, în mod operaţional. În ceea ce priveşte definiţiile operaţionale
ale Regatului Unit pentru termenii „secundar”, „regularitate” importantă şi „importanţă”, a se
consulta (Webb et al. 2004a, b, c; McSorley et al. 2004).
Statele membre pot opta să ia în considerare importanţa identificării unor zone tampon din
jurul siturilor Natura 2000. Acestea nu reprezintă o cerinţă legală în baza Directivei „Păsări”
sau a Directivei „Habitate”, deşi orice activităţi sau progrese care pot afecta caracteristica
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eligibilă şi care se desfăşoară în afara sitului fac încă obiectul unor exigenţe de protecţie şi de
siguranţă procedurale din articolul 6 din Directiva „Habitate” 52.
Forma sitului. În mediul marin, în care siturile se află la distanţă de coastă, sunt preferate
limitele simple ale siturilor, constituite din linii „drepte” şi poligoane convexe, care
„încadrează” elementele relevante pentru calificare. Această metodă va simplifica gestionarea
ulterioară a studiului şi monitorizarea sitului, precum şi notificarea obligaţiilor care va fi de
competenţa altor autorităţi abilitate.
4.7.1.

Stabilirea limitelor ariilor de protecţie specială

Dimensiunea spaţială a punctelor critice sau a caracteristicilor relevante pentru păsările pentru
care se instituie protecţia, va fi definită, pe cât posibil, prin aplicarea criteriilor definite în mod
obiectiv. Limitele îndreptate spre mare ale siturilor pot fi definite în diverse moduri, dar ideal
ar fi ca acestea să se bazeze pe aplicarea unor tehnici analitice „obiective”, bine stabilite
privind datele referitoare la răspândirea speciilor şi pot fi perfect trasate în interiorul unui
sistem informaţional geografic. De exemplu, acestea pot fi delimitate de izolinii care separă
regiunile în care gradientul din densitatea păsărilor atinge un prag convenit sau definit în mod
operaţional (de exemplu Garthe şi Skov 2004; a se vedea caseta E).

Exemplu de selectare a sitului pentru păsările marine din ZEE germană din Marea Baltică (Krause et al.
2006)
Procesul de identificare şi de selectare a ariilor de protecţie specială din ZEE germană din Marea Baltică se
finalizează prin desemnarea unei singure APS mari de aproximativ. 2 000 km², care este comunicată Comisiei în
mai 2004. Această arie este definită prin suprapunerea concentrărilor a mai mult de jumătate de milion de păsări
marine, în principal prin distribuţia şi abundenţa cufundarului, corcodelului de iarnă, corcodelului cu gât roşu,
corcodelului mare, gariei negre, ferestraşului moţat, raţei de gheţuri, raţei negre, raţei catifelate şi eiderului.
Principii de selectare:
(1) Selectarea speciilor de păsări în vederea conturării zonelor speciale de protecţie: Răspândirea păsărilor
marine în Marea Baltică a fost studiată prin studii transecte efectuate din aeronave şi din ambarcaţiuni.
Dintr-o listă totală de 33 de specii care au fost luate în considerare pentru selectarea APS marine, s-a constat
că unsprezece specii dintre cele din anexa I şi dintre speciile de păsări migratoare apar frecvent în zonele din
largul Mării Baltice germane şi sunt adăpostite de zone distincte de aglomerare.
(2) Hărţi privind răspândirea speciilor: Aceste concentrări de specii de păsări au fost modelate prin metode
geostatistice, bazate pe analiza variogramă şi metoda obişnuită de kriging şi au fost vizualizate ca hărţi de
răspândire în cadrul unui GIS.
(3) Definirea concentrărilor importante de păsări marine: În cazul fiecăreia dintre aceste specii, limitele
concentrării au fost identificate prin analiza de gradient [Praguri de densitate specifice unor specii
(densitatea logaritmică pe km²) cufundar 0,1, corcodel de iarnă 0,1., corcodel cu gât roşu 0,1, corcodel mare
0,1, garie neagră 0,3, ferestraş moţat 0,8, raţă catifelată 1,2, raţă neagră 1,2, raţă de gheţuri 1,3 şi eider 1,3)].
Valoarea densităţii limitelor a servit drept densitate minimă specifică speciei şi anotimpului în cazul fiecărei
concentrări relevante de păsări marine.
(4) Conversia datelor referitoare la o singură specie în date referitoare la mai multe specii: Prin
suprapunerea zonelor de concentrare pentru fiecare specie individuală, au fost identificate zonele cele mai
52

Raportul Consiliului Internaţional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) privind Distribuţia coralilor de
apă rece în Atlanticul de Nord şi importanţa acestora pentru pescuitul din Atlanticul de Nord - Est. Raport de
cercetare cooperativă nr. 262. Decembrie 2003
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importante. Zonele respective şi liniile de contur au fost apoi combinate pentru a permite, astfel,
identificarea unei complex de arii formate din arii eligibile pentru desemnare ca APS.
(5) Estimarea dimensiunii populaţiei: În cadrul fiecărei zone de concentrare, au fost calculate densitatea
medie şi dimensiunea populaţiei pentru fiecare specie în parte.
(6) Selectarea şi evaluarea ariilor de protecţie specială din Marea Baltică germană: În cele din urmă, au
fost selectate cele mai adecvate arii ca număr şi dimensiune în ceea ce priveşte protecţia şi conservarea
speciilor de păsări sălbatice enumerate în anexa 1 la directivă şi de specii migratoare frecvent întâlnite. În
ceea ce priveşte ZEE germană din Marea Baltică, un singur sit de dimensiuni mari a fost suficient pentru a
desemna un număr adecvat de populaţii aparţinând speciilor relevante din anexa I şi speciilor de păsări
migratoare.
A se vedea şi: www.habitatmarenatura2000.de

În mod alternativ, limitele ariilor marine de protecţie specială pot fi identificate de acea arie
de răspândire care adăposteşte un prag, stabilit în mod analog sau definit în mod operaţional,
al numărului total sau al numărului total estimat/modelat de păsări (de exemplu Webb et al.
2004a, a se vedea Caseta F).
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Caseta F. Stabilirea limitelor APS a Golfului Carmarthen
Golful Carmarthen, situat la sud de Ţara Galilor, adăposteşte concentrări importante la nivel internaţional de raţe
negre Melanitta nigra în afara sezonului de reproducere.

În iarna 2001/2002 au fost desfăşurate de-a lungul mării studii din spaţiu, care au utilizat o metodologie
standardizată (Kahlert et al. 2000). Densităţile eşantionate de raţe au fost transformate în dimensiunea totală a
populaţiei folosindu-se metodologia de la distanţă (Buckland et al. 2001).
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Densitatea raţelor a fost modelată de o parte şi de cealaltă a zonei de studiu folosindu-se procedura de kriging, o
metodă de interpolare în spaţiu bazată pe variografie (Cressie 1991).

S-au formulat recomandări cu privire la limita spre mare a ariei de protecţie specială, astfel încât 95% din
populaţia modelată se regăsea în cadrul acestei limite. A se vedea Webb et al. (2004a) pentru detalii complete
privind acest studiu de caz. A se consulta şi McSorley et al. (2004) şi Webb et al. (2004b,c) pentru mai multe
detalii referitoare la metodele aplicate în vederea identificării siturilor şi limitelor pentru concentrările la ţărm de
păsări acvatice în afara sezonului de reproducere, inclusiv normele privind includerea acumulărilor secundare
separate de acumularea-nucleu.
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Aşa cum s-a afirmat anterior, limitele pot fi identificate prin intermediul unor analize ale
ariilor marine pe care păsările le folosesc în mod „considerabil” (care sunt, din nou, definite în
mod operaţional; a se vedea caseta G).
Caseta G. Stabilirea posibilelor arii de protecţie specială pentru furtunar Puffinus puffinus cu ajutorul
telemetriei radio.
Transmiţătoarele radio au fost utilizate în scopul reproducerii furtunarului în trei arii de protecţie specială de
colonii existente terestre de reproducere din Regatul Unit – Bardsey, vestul Ţării Galilor, Skomer, sud-vestul
Ţării Galilor şi Rum, vestul Scoţiei. Aceste păsări formează stoluri dense („colonii”) pe mare înainte de lăsarea
întunericului înainte de a intra în colonia de reproducere.

În vederea identificării limitelor posibile de extindere a zonelor existente de protecţie specială în mediul marin,
rezultatele obţinute prin localizarea radio a păsărilor în colonii au fost analizate cu ajutorul analizei nucleului.
Această metodă are drept scop definirea ariei de răspândire sau a zonei care este utilizată în mod intens de
animale (Powell 2000).

Siturile furtunarului
În partea de est a locaţiei Rum
În partea de vest a locaţiei Rum
Nuclee
Distanţa de ţărm
Creşterea ariei de răspândire cu 1km
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Zona continentală a Regatului Unit
Harta JNCC 2005
Recomandările privind extinderile marine ale limitelor ariilor de protecţie specială în aceste trei colonii au fost
fondate pe ariile în care se pare că păsările petrec 95% din timp (McSorley et al. 2005). Cu toate acestea, un
procent arbitrar de 95% a prezentat mai multă relevanţă din trei motive:
a) existau puţine diferenţe între nucleele de 90% şi 95% din toate cele trei colonii;
b) 95% reprezintă o analogie utilă care deţine o importanţă statistică (de aceea nu ar trebui confundată cu
aceasta);
c) este în conformitate cu alte studii.

În mod evident, limitele sitului pot fi identificate prin raportarea acestora la limitele cunoscute
ale habitatelor care prezintă relevanţă pentru speciile analizate, ceea ce depinde în mod clar de
disponibilitatea acestor date. Analizele care includ două sau mai multe abordări de acest gen
pot prezenta o utilitate specială şi pot conduce la soluţii mai riguroase.
În cazul în care ariile de protecţie specială limitează mediul terestru, atunci localizarea
limitelor spre litoral pot fi stabilite de alte considerente, mai practice, care sunt specifice
sitului.
În mod evident, numărul eligibil de păsări (a se vedea mai sus) se va întâlni în orice zonă
maritimă dacă respectiva zonă este suficient de mare, astfel în vederea identificării unor zone
mai retrase, sau a celor mai importante puncte cheie pentru fiecare specie, se pot aplica alte
tehnici de optimizare în cazul datelor de răspândire obţinute în urma studiilor, de exemplu o
formulare corespunzătoare a criteriului de clasificare marină (Marine Classification Criterion
- CMC) (Skov et al. 1995). CMC garantează că numărul eligibil de păsări se regăseşte în
cadrul unor posibile arii de protecţie specială în dimensiunea corespunzătoare (şi anume în
relaţie cu posibilităţile de răspândire ale speciilor).
4.7.2.

Limitele transfrontaliere ale ariilor de specială

Limitele oricărei APS care se extinde în zonele maritime din două sau mai multe state
membre vor trebui să facă obiectul unei cooperări între statele membre învecinate, asigurând,
astfel, integritatea sitului şi eliminând discontinuităţile limitelor unui singur element . Va
trebui să se ajungă la o înţelegere cu privire la dimensiunea elementului vizat la punctul de
intersecţie al jurisdicţiei statelor membre, precum şi cooperarea între factorii de decizie ai
fiecărui stat în parte în vederea obţinerii unei anumite coerenţe a metodelor în ceea ce priveşte
stabilirea limitelor. De asemenea, cooperarea cu celelalte state terţe poate fi necesară, de
exemplu în Marea Baltică se va coopera cu Rusia, în Oceanul Atlantic cu Islanda şi Norvegia,
iar în Marea Mediterană cu mai multe ţări care nu fac parte din UE
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5.

MĂSURI DE GESTIONARE ÎN VEDEREA PROTECŢIEI SITURILOR MARINE
NATURA 2000.

Gestionarea siturilor marine Natura 2000 se poate confrunta cu anumite obstacole ca urmare a
complexităţii unor situri, precum şi ca urmare a costurilor activităţii desfăşurate în acest
mediu. Procesul de decizie al unor acţiuni care urmează a fi puse în aplicare dincolo de marea
teritorială poate prezenta, de asemenea, un anumit grad de complexitate datorită participării
unui număr mai mare de instituţii comunitare sau internaţionale. Pe de altă parte, numărul
total al părţilor interesate din aceste zone este, în mod normal, mai redus decât în zonele aflate
în apropierea coastei sau pe uscat. Sistemele adecvate de monitorizare trebuie să susţină
sisteme corespunzătoare de gestionare care să găsească o soluţie la ameninţările existente şi să
verifice dacă obiectivele de conservare sunt atinse.
Prezentul capitol tratează aspecte generale în materie de gestionare care trebuie abordate în
mod frecvent în cazul siturilor marine Natura 2000. Acesta evidenţiază contextul juridic al
gestionării şi protecţiei siturilor, astfel cum este prevăzută la articolul 6 din Directiva Habitate
şi pentru care Comisia a oferit deja orientări interpretative şi metodologice. Posibila structură
şi formatul conţinutului planurilor de gestionare sunt prezentate drept un instrument cu rol în
gestionarea siturilor şi în ciclul de planificare a gestionării vizate. S-au identificat diferite
tipuri de presiuni exercitate asupra siturilor marine Natura 2000, care prezintă relevanţă
pentru gestionarea şi protecţia siturilor şi s-au luat în considerare activităţi umane majore care
pot afecta siturile Natura 2000. Prezentul capitol nu acoperă toate aspectele. Aspectele de
gestionare referitoare la activităţile de pescuit şi Natura 2000 sunt analizate în următorul
capitol. Prezentul capitol prezintă mai multe studii de caz privind gestionarea marină. Anexa 4
prezintă mai multe exemple şi detalii referitoare la aceste aspecte.
5.1.

Temeiul juridic în materie de protecţie. Dispoziţiile legislaţiei comunitare
referitoare la gestionarea activităţilor în curs de desfăşurare şi planurile şi
proiectele de reglementare privind progresele viitoare.

Secţiunea „Conservarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor” din Directiva Habitate
92/43/CEE tratează problema instituirii şi conservării reţelei Natura 2000. La acest capitol,
articolul 6 stipulează unele prevederi care guvernează conservarea şi gestionarea siturilor
Natura 2000. Articolul în cauză conţine trei serii principale de prevederi:
− articolul 6(1) stipulează instituirea măsurilor necesare de conservare şi se axează pe
participările pozitive şi proactive. Principalul obiectiv vizează întreţinerea sau refacerea
habitatelor şi a speciilor la o „stare favorabilă de conservare”. Articolul 6(1) completează
articolul 4(4) din directivă, care solicită ca, în termen de şase ani de la adoptarea listelor
CE ale siturilor de importanţă comunitară (LIC), statele membre să desemneze siturile de
importanţă comunitară ca ZSC şi să instituie priorităţi de conservare. În acelaşi termen
limită, statele membre trebuie să instituie măsurile necesare de conservare care să includă,
acolo unde este cazul, planuri adecvate de gestionare concepute în mod specific pentru
situri sau încorporate în alte planuri de dezvoltare, precum şi măsuri de reglementare,
administrative sau contractuale adecvate care să fie în conformitate cu cerinţele ecologice
ale valorilor naturale prezente în locaţie. În ceea ce priveşte zonele speciale de conservare
şi zonele speciale de protecţie terestre, planurile de gestionare au un rol important în
gestionarea siturilor marine şi facilitarea atingerii obiectivelor reţelei Natura 2000.
− articolul 6(2) stipulează unele măsuri privind evitarea deteriorării habitatelor şi a tulburării
într-o mare măsură a speciilor. Se pune astfel accentul pe măsuri preventive.
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− articolele 6(3) şi (4) stipulează o serie de măsuri de siguranţă procedurală şi de sine
stătătoare, planuri şi proiecte de guvernare care pot exercita o influenţă considerabilă
asupra unui sit Natura 2000.
În cadrul acestei structuri, se poate constata o diferenţă între articolele 6(1) şi (2), care prevăd
un regim general de protecţie şi gestionare, şi articolele 6(3) şi (4), care prevăd o procedură
care se aplică unor circumstanţe specifice.
Cerinţele în materie de protecţie impuse de zonele speciale de protecţie (ZSP) sunt menţionate
în articolul 4(4) din Directiva 79/409/CEE care prevede că, în ceea ce priveşte unele zone,
„…statele membre vor adopta măsurile necesare pentru prevenirea poluării sau a
deteriorării habitatelor sau a oricăror tulburări care pot afecta păsările, cu condiţia ca
acestea să fie semnificative având în vedere obiectivele din prezentul articol …”.
Ulterior intrării în vigoare a Directivei 92/43/CEE, obligaţiile de mai sus au fost înlocuite în
conformitate cu articolul 7 din Directiva 92/43/CEE, care stipulează următoarele: „Obligaţiile
care decurg din articolele 6(2), (3) şi (4) din prezenta directivă vor înlocui orice obligaţii
care decurg din prima teză a articolului 4(4) din Directiva 79/409/CEE în ceea ce priveşte
zonele clasificate în conformitate cu articolul 4(1) sau recunoscute în mod similar în baza
articolului 4(2) din prezenta…” În consecinţă, prevederile articolului 6(1) nu se aplică unor
zone speciale de protecţie (ZSP). Cu toate acestea, prevederi similare se aplică zonelor
speciale de protecţie în temeiul articolelor 4(1) şi (2) din Directiva 79/409/CEE. În ceea ce
priveşte prevederile articolele 6(2), (3) şi (4), reiese în mod evident din termenii articolului 7
că toate acestea se aplică în prezent zonelor speciale de protecţie deja clasificate.
Comisia Europeană a publicat două documente de referinţă privind gestionarea activităţilor
umane în strânsă legătură cu siturile Natura 2000 53. Primul dintre acestea se numeşte
Gestionarea siturilor Natura 2000, prevederile articolului 6 din Directiva Habitate
92/43/CEE. Documentul îşi propune să pună la dispoziţia statelor membre unele orientări
privind interpretarea conceptelor esenţiale prevăzute de articolul 6 din Directiva Habitate 54.
Cel de-al doilea document, Evaluarea planurilor şi proiectelor care exercită o influenţă
considerabilă asupra siturilor Natura 2000, oferă consultanţă metodologică privind
prevederile articolelor 6(3) şi (4) din Directiva Habitate 92/43/CEE în ceea ce priveşte
evaluarea planurilor şi proiectelor care exercită o influenţă considerabilă asupra siturilor
Natura 2000 (norme similare pentru mediul maritim sau terestru).
Evaluarea impactului: O altă legislaţie relevantă care guvernează evoluţia planurilor sau a
proiectelor viitoare de dezvoltare care pot avea un impact asupra unui sit Natura 2000 este cea
referitoare la evaluarea influenţei asupra mediului exercitate de aceste activităţi. Aceste
directive sunt:
-

53

Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului 55 (Directiva EIA). Procedura EIA
verifică dacă impactul proiectelor asupra mediului este identificat şi evaluat anterior
acordării autorizaţiei necesare. Autorităţile publice şi de mediu vor fi consultate în ceea ce
priveşte aplicarea în vederea obţinerii acordului în materie de dezvoltare şi informaţiilor
referitoare la mediu, iar rezultatele acestor consultări vor fi luate în considerare în cadrul
procedurii de autorizare a proiectului. Publicul va fi informat despre decizia ulterioară.
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm

54

Anexele relevante includ i) Opinii privind planurile de gestionare ii) Opinii privind planurile şi proiectele care influenţează
locaţiile Natura 2000, iii) Formulare standardizate în vederea depunerii informaţiilor la Comisia Europeană în conformitate
cu articolul 6(4), iv) Referinţele cazului judiciar şi v) Exemple de proiecte LIFE-Nature care au implicat gestionarea
55

Jurnalul Oficial nr. L 175 , 05/07/1985 P. 0040 - 0048
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Directiva defineşte categoriile proiectului care vor face obiectul unei proceduri EIA,
procedura urmată în continuare şi conţinutul evaluării. Ea a fost modificată în anii 1995 şi
2003 (pentru referinţe a se vedea nota de subsol) 56
-

Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind
evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului 57 (Directiva SEA).
Directiva impune identificarea şi evaluarea influenţei asupra mediului exercitate de
anumite planuri şi programe în cursul elaborării planului sau programului şi anterior
adoptării sale. Ca şi în cazul Directivei EIA, autorităţile publice şi de mediu vor fi
consultate, iar comentariile lor, precum şi raportul asupra mediului vor fi luate în
considerare în momentul elaborării planului sau programului. Anumite informaţii vor fi
furnizate în momentul adoptării planului; ele vor include detalii privind măsurile adoptate
în vederea monitorizării punerii în aplicare planului sau programului. Planul care a fost
stabilit pentru a impune evaluarea în baza articolelor 6 sau 7 din Directiva 92/43/CE va
impune de asemenea o evaluare automată în baza Directivei 2001/42/CE, dar în anumite
cazuri, se pot adopta unele măsuri în vederea unirii acestor evaluări într-o singură
procedură care este în conformitate cu ambele Directive.

-

Ambele directive, 85/337/CEE cu modificările sale ulterioare şi 2001/42/CE, impun
consultarea oricărui alt stat membru care ar putea fi influenţat de proiect, plan sau
program, după caz.

Pagina de Internet a Comisiei 58 oferă mai multe informaţii referitoare la legislaţia Comunităţii
Europene privind evaluarea efectelor anumitor proiecte asupra mediului şi evaluarea
ecologică a anumitor planuri şi programe, precum şi alte informaţii referitoare la acestea,
inclusiv documente consultative referitoare la ambele Directive EIA şi SEA. În ceea ce
priveşte Directiva 85/337/CEE cu modificările sale ulterioare, documentele consultative
vizează monitorizarea, studiul, revizuirea informaţiilor ecologice şi evaluarea influenţelor
indirecte şi cumulative, precum şi interacţiunile influenţelor. Consultanţa oferită de Comisie
privind punerea în aplicare a Directivei 2001/42/CE în ceea ce priveşte evaluarea influenţelor
exercitate de anumite planuri şi programe asupra mediului pot fi de asemenea descărcate de
pe această pagină de Internet.

56

a): Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectului anumitor
proiecte publice şi private asupra mediului. Jurnalul Oficial L 073 , 14.03.1997 P. 0005 - 0015
b): Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea
anumitor planuri şi programe privind mediul şi de modificare a Directivelor 85/337/CEE şi 96/61/CEE în ceea ce priveşte participarea
publicului şi accesul la justiţie
57
Jurnalul Oficial L 197 , 21.07.2001 P. 0030 - 0037
58
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm
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Tursiops truncatus 59
Fotografie: GECEM. LIFE03 NAT F/000104

5.2.

Obiective de conservare

Măsurile de conservare care urmează a fi instituite vor avea ca scop întreţinerea sau
readucerea speciilor şi a habitatului, pentru care a fost desemnat situl, la un stadiu
corespunzător de conservare. Următoarea casetă include definiţia conceptului de „stadiu
favorabil de conservare”, astfel cum stabilesc dispoziţiile Directivei Habitate.

Stadiu corespunzător de conservare (prevederile Directivei Habitate, articolul 1)
Stadiul de conservare a unui habitat natural, în conformitate cu Directiva Habitate, este considerat a fi
efectul unui ansamblu de factori care influenţează un habitat natural şi speciile sale specifice şi care
poate afecta aria de extindere naturală pe termen lung a habitatului, structura şi funcţiile acestuia, precum
şi supravieţuirea pe termen lung a speciilor sale specifice. Acesta va fi considerat „corespunzător” în
situaţiile în care:
•

aria sa de extindere naturală şi teritoriile care se încadrează în această arie sunt stabile sau în
creştere, şi

•

structura şi funcţiile sale specifice, necesare pentru menţinerea sa pe termen lung, există şi vor
continua, probabil, să existe în viitorul previzibil, şi

•

stadiul de conservare a speciilor sale specifice este corespunzător.

Stadiul de conservare a unei specii înseamnă efectul unui ansamblu de factori care influenţează specia
respectivă, putând afecta aria de extindere naturală pe termen lung a speciei şi abundenţa populaţiei
acesteia. Stadiul de conservare este considerat „corespunzător” în situaţiile în care:

59

•

datele de dinamică a populaţiei pentru specia respectivă indică faptul că specia se menţine pe
termen lung ca element viabil al habitatelor sale naturale, şi

•

aria de extindere naturală a speciei nu se reduce şi nici nu ameninţă să se reducă în viitorul
apropiat, şi

•

specia dispune şi este foarte probabil că va continua să dispună de un habitat suficient de extins
pentru a-şi menţine populaţia pe termen lung;

Tursiops truncatus: este o specie de importanţă comunitară menţionată în Anexele II şi IV din Directiva Habitate. EN: Bottlenose
dolphin; FR: Grand dauphin; ES:delfin mular; DE: Großer Tümmler, RO: delfinul cu bot gros
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Posibilele elemente naturale dintr-un sit marin Natura 2000, care necesită definirea
obiectivelor de conservare, se regăsesc printre următoarele:
1. Păsări marine enumerate în conformitate cu articolele 4.1 şi 4.2 din Directiva „Păsări'”
2. Tipuri de habitate enumerate în anexa I la Directiva „Habitate” (codurile 11*, 12* şi
8330)
3. Specii enumerate în anexa II (18 specii marine, inclusiv specii de peşti, reptile, cetacee
şi foci)
4. Specii marine enumerate în anexa IV la Directiva „Habitate”. Siturile nu sunt
desemnate pe baza prezenţei speciilor din anexa IV dar, în cazul în care acestea sunt
prezente în sit, ele vor necesita, în egală măsură, protecţie în conformitate cu
dispoziţiile articolului 12 din Directiva „Habitate”.
5. Speciile marine enumerate în anexa V la Directiva „Habitate”. Aşa cum s-a afirmat
anterior, siturile nu sunt desemnate pe baza prezenţei acestora. Cu toate acestea, ele
vor necesita de asemenea o protecţie în conformitate cu dispoziţiile articolelor 14 şi 15
din Directiva „Habitate”.
Aceste elemente sunt identificate în formularul-tip pe care autoritatea naţională competentă a
statelor membre îl trimite Comisiei prin intermediul Reprezentanţei Permanente naţionale
pentru ariile de protecţie specială (APS) pentru siturile eligibile pentru identificarea siturilor
de importanţă comunitară (SIC) şi pentru ariile speciale de conservare (ASC) în conformitate
cu Decizia 97/266/CE a Comisiei din 18 decembrie 1996. 60
Din acest punct de vedere, autorităţile competente din fiecare stat membru trebuie să
definească obiectivele care trebuie atinse în ceea ce priveşte stadiul de conservare a acestor
elemente 61. Sunt necesare definirea clară a obiectivelor de conservare cu indicatori care pot fi
măsuraţi şi un program corespunzător de monitorizare pentru gestionarea eficientă a unui sit
Natura 2000.
Problemele care necesită soluţionare sunt după cum urmează: Care este obiectivul global?
Care sunt obiectivele specifice? Ce situri vor trebui protejate şi/sau refăcute? Care este nivelul
final de protecţie convenit? Care sunt măsurile care trebuie adoptate? Cine va trebui să adopte
aceste măsuri? În ce interval de timp? E posibil ca o parte din aceste aspecte să pară evidente.
Cu toate acestea, există uneori unele dificultăţi în ceea ce priveşte o soluţionare în mod clar şi
operaţional.
În ceea ce priveşte ASC şi APS terestre, planurile de gestionare au un rol important în
gestionarea siturilor marine, facilitând, astfel, atingerea obiectivelor Natura 2000. Acestea au
rol important în ceea ce priveşte adoptarea unor decizii eficace în materie de gestionare,
inclusiv a celor care au drept scop evitarea unor perturbări semnificative.

60

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31997D0266&model=guichett

61

Autoritatea naţională competentă care a fost însărcinată cu gestionarea sitului Natura 2000, astfel cum au
comunicat statele membre în conformitate cu Decizia 97/266/CE a Comisiei din 18 decembrie 1996 privind
formularul-tip pentru siturile propuse ca situri Natura 2000, Jurnalul Oficial L 107 , 24.4.1997. Formularul-tip la
secţiunea 1.6 RESPONSABIL(I)
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5.3.

Definirea măsurilor de conservare

Datele furnizate de programele de control 62 şi de monitorizare ar trebui să permită statelor
membre să identifice stadiul de conservare a speciilor şi a habitatelor prezente în situri. Statele
membre vor trebui, de asemenea, să identifice posibilele presiuni. Ulterior, acestea vor trebui
să definească măsurile corespunzătoare de întreţinere şi/sau conservare pentru a garanta un
stadiu corespunzător de conservare. În conformitate cu articolul 6.1 din Directiva „Habitate”,
acestea vor trebui să instituie măsurile necesare de conservare care vor include, dacă situaţia
va impune acest lucru, planuri adecvate de gestionare special concepute pentru situri.
În ceea ce priveşte diferitele elemente care fac obiectul protecţiei dintr-un anumit sit, stadiul
lor de conservare actuală, stadiul ţintă şi intervalul de timp necesar atingerii acestuia
constituie elementele majore pentru definirea măsurilor de conservare care vor trebui
adoptate.

Parametri care trebuie luaţi în considerare în procesul de definire a
măsurilor de conservare

5.4.

>

Elemente naturale a căror protecţie a impus
desemnarea sitului

>

Stadiul actual de conservare

>

Condiţia naturală presupusă a habitatelor şi
aria de extindere naturală a
speciilor:Stadiul corespunzător ţintă de
conservare

>

Intervalul de timp necesar atingerii stadiului
corespunzător de conservare

Definirea
măsurilor de
conservare

Aplicarea măsurilor

Măsurile vor trebui să fie aplicate de autorităţile competente relevante. Identificarea autorităţii
competente depinde de tipul (de exemplu: are legătură cu transportul, exploatarea geologică,
pescuitul, turismul…) şi locaţia măsurii care trebuie adoptată – ape teritoriale sau din larg.
Elementele naturale protejate care fac obiectul unor presiuni similare necesită o protecţie
similară. Cu toate acestea, în funcţie de poziţia sitului şi tipul măsurii necesare,
responsabilitatea privind punerea în aplicare acestor măsuri poate varia. Aceste autorităţi
responsabile pot fi instituţii federale, naţionale, ale comunităţii europene sau internaţionale.

62

În conformitate cu articolul 11 din Directiva „Habitate”, „Statele membre pun în aplicare programe de control al stadiului
de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor menţionate la articolul 2, acordând o atenţie deosebită tipurilor de habitate
naturale prioritare şi speciilor prioritare.”
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În consecinţă, autoritatea competentă 63 care răspunde de sit trebuie să identifice măsurile
necesare de conservare şi participanţii care se vor ocupa ulterior de punerea în aplicare şi
intrarea lor în vigoare. Această autoritate are obligaţia de a pune în aplicare toate măsurile
care ţin de competenţa sa şi să solicite şi altor organisme abilitate să ia măsuri în sectoarele de
care răspund acestea (a se vedea punctul 2.7).
5.5.

Planuri de gestionare – conţinut

În timp ce Directiva „Habitate” nu precizează conţinutul unui plan de gestionare, există deja o
destulă experienţă acumulată în acest domeniu, pe care statele membre o aplică siturilor
Natura 2000. În acest sens, aceasta poate avea un rol important în atingerea obiectivelor de
conservare ale sitului. Mai multe organizaţii regionale şi ONG-uri au elaborat instrumente
orientative relevante în acest scop, schiţând structura unui plan de gestionare pentru o arie
marină protejată. Un exemplu util de schiţă de structură a unui plan de gestionare este cel
propus de OSPAR pentru reţeaua sa de arii marine protejate. Acesta este redat în caseta de
mai jos şi are la bază modelul IUCN elaborat în acest sens 64.

Exemplu de plan de gestionare:
Exemplu de structură a unei ZMP a Reţelelor OSPAR şi HELCOM
1. Rezumat executiv
2. Introducere
2.1 Scopul şi domeniul de aplicare al planului
2.2 Autoritatea legislativă responsabilă de plan (naţională şi internaţională)
3. Descrierea sitului şi a elementelor sale
3.1 Cadru regional: locaţie şi acces
3.2 Resurse (date pertinente pentru administraţie; alte date dintr-un apendice sau document
separat)
3.2.1 Fizice: de exemplu caracteristici ale peisajului marin, curenţi, batimetrie, hidrologie
3.2.2 Biologice: ecosisteme (de exemplu recife de corali de apă rece, straturi de iarbă
marină); habitate vitale (de exemplu pentru hrană, depunerea icrelor); specii (de
exemplu pe cale de dispariţie, comerciale, carismatice)
3.2.3 Culturale: arheologice, istorice, religioase
3.3 Utilizări actuale (descriere, instalaţii etc.)
3.3.1 Recreaţionale
3.3.2 Comerciale
3.3.3 Cercetare şi instruire
3.3.4 Drepturi de utilizări tradiţionale şi practici de gestionare
3.4 Cadrul actual juridic şi administrativ
3.5 Pericole actuale şi potenţiale şi implicaţiile acestora pentru gestionare (de exemplu analiza
utilizărilor compatibile sau incompatibile, soluţii)
3.6 Lacune actuale în materie de informaţii
4. Planul
4.1 Scopuri şi obiective (generale şi specifice)
4.2 Tactici de gestionare
4.2.1 Comitete consultative
63

Autoritatea naţională competentă care se ocupă de gestionarea sitului Natura 2000, astfel cum este definită în Decizia
97/266/CE a Comisiei din 18 decembrie 1996 privind formularul-tip pentru siturile propuse ca situri Natura 2000, Jurnalul
Oficial L 107 , 24.04.1997. Formularul -tip, secţiunea 1.6 RESPONSABIL(I)

64

Orientări privind gestionarea zonelor marine protejate din aria maritimă OSPAR (Număr de referinţă: 2003-18).
http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html. http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/0318e_Guidelines%20management%20MPA.doc. Zone marine şi de coastă protejate. IUCN, Gland: 370pp. şi Kellerher, G. 1999.
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4.2.2 Acorduri încheiate între agenţii (sau acorduri cu organizaţii private, instituţii sau
persoane fizice)
4.2.3 Limite
4.2.4 Plan de zonificare
4.2.5 Regulamente
4.2.6 Plan de studii sociale, culturale şi de resurse
4.2.7 Plan de gestionare a resurselor
4.2.8 Instruire şi sensibilizarea publicului
4.3 Gestionare
4.3.1 Personal
4.3.2 Formare profesională
4.3.3 Instalaţii şi echipamente
4.3.4 Buget şi plan de afaceri, surse de finanţare
4.4 Supraveghere şi intrare în vigoare
4.5 Monitorizarea şi evaluarea eficacităţii planului
4.6 Intervalul de timp necesar punerii în aplicare
5. Anexe (Proformă pentru reţeaua de AMP OSPAR etc.)
6. Referinţe

În ceea ce priveşte siturile Natura 2000, următoarele considerente prezintă relevanţă pentru
structura unui astfel de plan.
Scopul şi domeniul de aplicare (Exemplu de structură, punctul 2.1),
Identificarea clară şi descrierea caracteristicilor în baza cărora a fost selectată zona constituie
un element esenţial al unui plan de gestionare. Elementele esenţiale pentru desemnarea zonei
de protecţie specială vizează păsările enumerate în anexa I la Directiva „Păsări” şi păsările
migratoare. Elementele esenţiale în cazul ariilor speciale de conservare sunt tipurile de
habitate enumerate în anexa I şi/sau habitatele pentru speciile enumerate în anexa II la
Directiva „Habitate”. Speciile enumerate în anexa IV, în cazul în care acestea sunt prezente în
sit, vor fi luate de asemenea în considerare în cadrul cerinţelor de gestionare aplicabile ariilor
speciale de conservare 65. Aceste informaţii trebuie incluse în formularul-tip de date Natura
2000 66.
În ceea ce priveşte mediul marin, s-ar impune luarea în considerare a unei măsuri corecte şi
utile din punct de vedere strategic în materie de gestionare, în afară de elementele esenţiale
Natura 2000, de tipurile de habitate şi de specii incluse în listele de protecţie adoptate în
cadrul acordurilor regionale, şi de zonele care prezintă tipuri de habitate şi specii a căror
conservare reprezintă o preocupare şi care ar putea fi încorporate, în mod rezonabil, într-o
adaptare ulterioară a anexelor la Directiva „Habitate”. În mod evident, acest considerent nu
reprezintă o obligaţie absolut necesară pe care statele membre şi-o asumă în baza legislaţiei
comunitare. Cu toate acestea, identificarea tuturor acestor elemente complementare, în cursul
primelor campanii de studii geologice marine desfăşurate ca parte a viitorului proces de
selecţie a siturilor de importanţă comunitară poate contribui la evitarea repetării unor lucrări
ce vor fi întreprinse în viitor. Această metodă va favoriza, în egală măsură, coerenţa unor
viitoare zone marine protejate în baza reţelei Natura 2000 şi a altor complexe de zone
protejate.

65
(Siturile nu sunt desemnate în baza prezenţei speciilor din anexa IV dar, dacă acestea sunt prezente în sit, ele vor necesita, de asemenea, o
protecţie în temeiul dispoziţiilor articolului 12 din Directiva „Habitate”).
66
Astfel cum se prevede în formularul-tip de date . (Decizia 97/266/CE a Comisiei din 18 decembrie 1996 privind formularul-tip pentru
siturile propuse ca situri Natura 2000, JO L 107, 24.4.1997)
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standard_data_forms/index_en.htm
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Această metodă va contribui, de asemenea, la stimularea compatibilităţii dintre reţeaua Natura
2000 şi alte reţele stabilite prin acorduri/convenţii regionale (OSPAR, HELCOM sau
Barcelona). Aceasta va facilita, de asemenea, procesul de selecţie şi de gestionare a viitoarelor
situri ca urmare a unei aplicări mai complete a Directivei „Habitate” în mediul marin.
Autoritatea legislativă responsabilă de plan (Exemplu de structură, punctul 2.2)
Autoritatea legislativă care deţine responsabilitatea finală în materie de elaborarea planului de
gestionare a unui sit Natura 2000 este autoritatea naţională 67. Aceasta are obligaţia de a stabili
măsurile necesare de conservare în vederea asigurării stadiului corespunzător de conservare a
sitului. Cu toate acestea, astfel cum s-a subliniat la punctul 2.7, părţile interesate care răspund
de punerea în aplicare a măsurilor de gestionare pot fi instituţii federale, naţionale, ale
Comunităţii Europene sau instituţii internaţionale 68.
Autoritatea responsabilă pune în aplicare toate măsurile care ţin de competenţa sa şi solicită şi
altor organisme să adopte măsuri în sectoarele de care răspund acestea. Obiectivele planului
de gestionare şi măsurile specifice care trebuie adoptate, trebuie să fie stabilite cu acordul
tuturor participanţilor relevanţi.
Descrierea locaţiei şi caracteristicilor sale (Exemplu de structură, punctul 3)
Una dintre etapele esenţiale privind gestionarea unui sit Natura 2000 va viza descrierea şi
evaluarea stadiului de conservare a fiecăreia dintre caracteristicile identificate în formularultip, în mod ideal cu ajutorul unor indicatori cantitativi. Definiţia acestei „linii de bază”
reprezintă un element major pentru definirea măsurilor care trebuie adoptate şi pentru
evaluarea eficacităţii lor viitoare în vederea asigurării unui stadiu corespunzător de
conservare.
Un alt element esenţial al planului de gestionare vizează înţelegerea caracterului şi
interacţiunilor presiunilor externe pozitive şi negative şi a influenţelor care vor avea un impact
asupra evoluţiei globale a stadiului de conservare a caracteristicilor. Utilizarea unei matrici a
impactului poate constitui o metodă utilă pentru a înţelege mai bine acest aspect (a se vedea
capitolul 5.8 de mai jos).

Monitorizarea şi evaluarea eficacităţii planului (Exemplu de structură, punctul 4.5)

67
Temei juridic: Decizia 97/266/CE a Comisiei din 18 decembrie 1996 privind formularul-tip de informaţii pentru siturile propuse ca situri
Natura 2000, JO L 107 , 24.4.1997
68
De exemplu: apărarea, exploatarea, prospectarea în larg, cercetarea, turismul sunt competenţe naţionale. Pescuitul reprezintă o competenţă
comunitară. Unele aspecte privind reglementările în materie de pescuit sunt abordate la nivel internaţional de Organizaţia Maritimă
Internaţională (IMO)…

Last printed 02/10/2007 2:33

100

Odată ce situl a fost desemnat, statele membre vor adopta măsurile necesare pentru
întreţinerea sau readucerea, la un stadiu corespunzător de conservare, a habitatelor naturale şi
a speciilor de faună şi floră sălbatică pentru care a fost desemnat situl. (articolele 1 şi 4 din
Directiva „Păsări”; articolele 1 şi 2 din Directiva „Habitate”)

Rezumatul proiectului din Regatul Unit privind ariile marine speciale de conservare
cofinanţat de LIFE
Proiectul din Regatul Unit privind ariile marine speciale de conservare a fost creat
în vederea instituirii unor sisteme de gestionare pentru ariile marine speciale de
conservare (ASC) selectate. Proiectul a vizat selecţia a douăsprezece arii marine de
coastă speciale de conservare din jurul Regatului Unit şi dezvoltarea unor sectoare
specifice de cunoştinţe necesare în vederea gestionării şi monitorizării siturilor
marine europene.
Pagina de internet (http://www.ukmarinesac.org.uk/index.htm) comunică unui public mai larg experienţa,
cunoştinţele şi rezultatele proiectului desfăşurat în Regatul Unit privind ariile marine speciale de conservare.
Toate documentele şi informaţiile de bază care au fost publicate pot fi accesate prin intermediul acestei pagini
de internet (http://www.ukmarinesac.org.uk/publications.htm). Mai multe detalii pot fi consultate în anexa 4.

În acest scop, este necesar un program de monitorizare care să evalueze starea actuală a sitului
şi să notifice măsurile adecvate de întreţinere şi/sau regenerare. Autorităţile naţionale 69 au
obligaţia de a monitoriza siturile (articolul 11 din Directiva „Habitate”). Evaluarea eficacităţii
şi caracterului adecvat ale măsurilor adoptate vor permite autorităţii care răspunde de sit să
planifice noi activităţi pentru a atinge obiectivele de conservare şi pentru a întocmi rapoarte
privind stadiul de conservare a sitului în conformitate cu dispoziţiile Directivei „Habitate”
(articolele 11, 17…) şi Directivei „Păsări” (articolele 4, 12..).
În urma unor discuţii aprofundate purtate cu statele membre, Comisia a trimis un document
(DocHab-04-03/03 rev.3) Comitetului habitatelor, prin care aceasta propune un cadru pentru
evaluarea, monitorizarea şi întocmirea unui raport privind stadiul de conservare în vederea
elaborării raportului pe anii 2001-2007 în conformitate cu articolul 17 din Directiva
„Habitate”. Documentul a fost aprobat de Comitetul habitatelor la 20 aprilie 2005. Acesta
propune un format de raportare, matrici de evaluare, definiţii ai termenilor esenţiali şi un
proces între statele membre şi Comisie care să însoţească acest proces. Mai multe informaţii
pot fi consultate la adresa: http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/monnat/home

69

Autoritatea naţională care se ocupă de gestionarea sitului Natura 2000, astfel cum prevede Decizia 97/266/CE a Comisiei
din 18 decembrie 1996 privind formularul-tip pentru siturile propuse ca situri Natura 2000, JO L 107, 24.4.1997.
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Fondul Mondial pentru Natură (World Wide Fund for Nature - WWF) şi Banca Mondială au
elaborat un instrument de planificare pentru gestionarea zonelor protejate denumit „Score
Card to Assess Progress in Achieving Management Effectiveness Goals for Marine Protected
Areas. 2004” (Carte de punctaj pentru evaluarea progreselor privind atingerea obiectivelor de
eficacitate a gestionării zonelor marine protejate) 70. Următorul tabel este inclus în documentul
respectiv. Acesta a fost întocmit pentru o oferi orientări generale privind elaborarea sistemelor
de evaluare şi stimularea standardelor de evaluare şi de raportare.

Tabelul 1
Rezumat al Cadrului Comisiei Mondiale asupra Ariilor Protejate (WCPA)
Elementele evaluării

Explicaţie

Context

Unde
acum?

ne

Evaluarea
importanţei,
70

Criterii evaluate
găsim Importanţă

Punctul
evaluării

focal

al

Statut

Ameninţări
Vulnerabilitate

http://www.icriforum.org/mpa/SC2_eng_nocover.pdf. (A se vedea Anexa V)
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ameninţărilor
mediului politic
Elaborarea planului

şi Context naţional

Unde
vrem
ajungem?

să Legislaţia şi politica Caracter adecvat
privind
ariile
protejate
Evaluarea concepţiei
şi planificării ariei Cum este conceput
sistemului
ariilor
naturale protejate
protejate
Cum este concepută
rezervaţia
Elaborarea planului
de gestionare

Inputuri

De ce avem nevoie?

Resursele instituţiei

Evaluarea resurselor Resursele
necesare
pentru respective
gestionare
Parteneri

Resurse

ariei

Procese

Cum procedă,?

Caracterul adecvat al Nivel corespunzător
proceselor
de de eficienţă
Evaluarea modului de gestionare
gestionare

Rezultate

Care
au
rezultatele?

fost Rezultatele acţiunilor Eficacitate
de gestionare

Evaluarea punerii în Servicii şi produse
aplicare
a
programelor
şi
acţiunilor
de
gestionare; furnizarea
produselor
şi
serviciilor
Realizări

Ce am realizat?

Impact:
efectele Nivel corespunzător
gestionării
prin de eficacitate
Evaluarea realizărilor prisma obiectivelor
şi a măsurii în care au
fost atinse obiectivele

Sursă: Hockings et al. (2000)
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5.6.

Intervalul de timp necesar punerii în aplicare a unui plan de gestionare

Marea Wadden – gestionare transfrontalieră sau internaţională
Marea Wadden reprezintă una dintre cele mai mari zone marine ale
Europei şi este comună Danemarcei, Germaniei şi Ţărilor de Jos.
Aceasta prezintă numeroase habitate care necesită protecţie în
conformitate cu anexa I din Directiva „Habitate”, care include:
• bancuri de nisip, estuare, zone de uscat care apar în timpul refluxului,
mlaştini inundate periodic cu apă sărată şi dune de nisip
Aceste habitate sunt arii care prezintă relevanţă pentru conservare întrucât ele reprezintă zone de reproducere
pentru speciile de peşti, sunt bogate în hrană pentru păsările migratoare şi adăpostesc un număr mare de mamifere
marine (marsuinul comun Phocoena phocoena, foca comună Phoca vitulina).
Cu ocazia Conferinţei de la Wadden din 1982, în cadrul căreia s-au întrunit cele trei guverne vizate, s-a semnat un
acord în care se prevedea că acestea se vor consulta reciproc şi vor depune eforturi comune în vederea punerii în
aplicare a directivelor UE aplicabile, precum şi a altor instrumente juridice internaţionale, precum Convenţiile de la
Ramsar şi Bonn.
De atunci au fost întreprinse numeroase măsuri de conservare la nivel trilateral. Planul de gestionare a focilor
(PGF) este un exemplu de proiect de conservare care a rezultat din această cooperare şi a fost consolidat de aceasta.
Printre alte măsuri, s-a întreprins amenajarea unei serii de rezervaţii de foci de-a lungul Mării Wadden. S-a admis
faptul că PGF a deţinut un rol important în salvarea populaţiei de foci comune şi că acesta va juca în continuare un
rol important în ceea ce priveşte conservarea.
A se vedea anexa 4 pentru mai multe informaţii

http://www.waddensea-secretariat.org/news/publications/maps

Nu este necesar ca măsurile considerate în prezent drept cele mai adecvate pentru a păstra sau
readucerea un sit la stadiul corespunzător de conservare să rămână aceleaşi pe viitor. Natura,
forţele externe care acţionează asupra acesteia, cunoştinţele ştiinţifice şi tehnicile de
gestionare a conservării se modifică de-a lungul timpului.
În consecinţă, planurile de gestionare necesită o revizuire şi/sau actualizare la un interval
corespunzător de timp, ţinând cont de toate modificările care au survenit în sit. Planul trebuie
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să dispună de o limită temporală bine definită Unele state membre consideră perioada de 10
ani drept perioadă de referinţă pentru planurile de gestionare a ariilor naturale protejate.
Monitorizarea regulată a activităţilor şi o evaluare mai periodică a eficacităţii acestora vor
facilita adoptarea unor decizii intermediare în vederea adaptării planurilor de măsuri.
În termeni generali, influenţele referitoare la modificările climatice pot prezenta importanţă
pentru evoluţia ariilor marine protejate. Acest aspect ar putea constitui un aspect relevant
pentru aspectele de gestionare pe termen lung. Schimbările de mediu legate de schimbările
climatice vor trebui monitorizate, iar deciziile în materie de gestionare vor trebui adoptate cu
ajutorul unei metode adaptive.

Ciclul unui plan de gestionare

Identificarea stadiului actuale de conservare (linie de bază) şi a măsurilor necesare pentru
obţinerea unui stadiu corespunzător de conservare
Raportarea şi evaluarea caracterului adecvat şi ale eficacităţii măsurilor de gestionare
Punere în aplicare şi monitorizare
Elaborarea unui plan de gestionare
5.7.

Presiunile şi influenţa activităţilor umane.

O gamă vastă de activităţi umane poate afecta mediul marin. Mai multe convenţii maritime
regionale au elaborat liste semnificative de activităţi şi unele dintre principalele efecte pe care
acestea le pot avea asupra habitatelor şi speciilor marine 71. Autoritatea naţională care răspunde
de situl Natura 2000 poate fi nevoită să reglementeze aceste activităţi pentru a asigura stadiul
corespunzător de conservare a elementelor pentru care a fost selectat situl. Iată câteva
exemple de activităţi umane şi posibile efecte ale acestora:

71
http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/03-18e_Guidelines%20management%20MPA.doc Adaptat din Orientările
privind gestionarea ariilor marine protejate din zona maritimă OSPAR (Număr de referinţă: 2003-18)
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Exemple de activităţi umane şi efectele acestora asupra mediului marin
Activităţi umane
•

Poluare: poluare cu substanţe chimice lichide (chimice, nucleare, biologice), deşeuri
organice şi minerale (activităţi de dragare)

•

Explorarea şi extracţia de resurse minerale: petrol şi gaz, nisip, pietriş...

•

Pescuit, acvacultură, recolte...

•

Transport, navigaţie, infrastructuri de transport

•

Activităţi militare: manevre, cercetare, deşeuri...

•

Construcţii: de coastă şi maritime, inclusiv conducte, infrastructuri petroliere şi ferme
eoliene

•

Turism, navigaţie de agrement şi sporturi maritime...

Efectele ale activităţilor umane
Fizice
•

Îndepărtarea şi modificarea substratului, turbiditate, aluvionare,

•

Eliminarea deşeurilor

•

Poluare fonică

•

Poluare vizuală (păsări...)

•

Modificări ale caracteristicilor apei (temperatură, salinitate, curs...)
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•

...

Chimice
• Contaminare cu compuşi organici (pesticide...), metale grele, hidrocarburi, deşeuri
nucleare
• Creşterea materiilor organice, modificări ale nutritivilor (deşeuri din ape urbane de
coastă, deşeuri din râuri poluate, ape de scurgere din activităţi de agricultură, eutroficare
în zone închise ...)
• ...
Biologice
•

Îndepărtarea speciilor vizate şi nevizate

•

Prejudicii fizice aduse speciilor (inclusiv abraziune)

•

Deplasarea (mişcarea) speciilor

•

Modificări ale populaţiei sau ale structurii sau dinamicii comunitare

•

Introducerea unor patogenilor sau paraziţi microbieni

•

Introducerea unor speciilor neindigene şi a unor organisme modificate genetic

•

...

Refacerea habitatelor din Azore, susţinută de un plan de gestionare
Populaţia de păsări marine din Azore se caracterizează prin tranziţia de la păsări specifice zonelor
tropicale la păsări specifice zonelor temperate şi din acest motiv ele prezintă importanţă pentru
conservarea diversităţii biologice.
Următoarele specii de păsări din Insulele Azore sunt menţionate de Directiva „Păsări”:
Furtunarul de Castro (Oceanodroma castro), Chira dougall (Sterna dougallii), petrelul mare (Calonectris
diomedea borealis), chira de baltă (S.hirundo), furtunarul pitic (Puffinus assimilis).
Aceste specii sunt ameninţate cu dispariţia de animalele de pradă prezentate, tulburările provocate de
turism, eroziunea solului şi degradarea vegetaţiei care a avut drept consecinţă pierderea habitatelor
pentru construirea cuiburilor şi, prin urmare, a perechilor reproducătoare.
Măsurile adoptate în vederea creşterii numărului populaţiilor:
¾ Stârpirea iepurelui non-originar
¾ Controlul eroziunii şi replantarea vegetaţiei native
¾ Construirea unor cuibare şi cuiburi artificiale
¾ Panouri informative şi gardieni ai naturii care să atragă atenţia asupra necesităţii protecţiei
speciilor.
Numărul populaţiilor de reproducere este acum în creştere ca urmare a acestor măsuri.
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Insula Praia deţine în prezent cea mai mare colonie de chire de baltă din Insulele Azore, având peste
1000 de perechi.

A se vedea anexa 4 pentru mai multe detalii.

Sursa: Steve McConnell (pagina de internet a Agenţiei
Europene de Mediu)

5.8.

Evaluarea influenţelor. Tehnica de bază utilizată pentru conceperea matricelor

Secţiunea 5.1 de mai sus prezintă instrumentele juridice actuale privind procesul de evaluare a
influenţelor exercitate de activităţile de dezvoltare asupra mediului. Evaluarea impactului
asupra mediului (EIA) reprezintă un instrument esenţial al politicii de mediu a Uniunii
Europene. De la aprobarea primei directive EIA din anul 1985 (Directiva 85/337/CEE), atât
legislaţia, cât şi practica EIA au evoluat. O directivă de modificare a primei directive a fost
publicată în 1997 (Directiva 97/11/CE), iar Comisia Europeană a publicat trei documente de
orientare care reflectă legislaţia actuală a Uniunii Europene şi situaţia actuală a bunelor
practici. Aceste documente vizează trei etape specifice ale procesului EIA: monitorizarea,
studiul şi revizuirea studiului efectului asupra mediului (EIS).
Scopul documentului de orientare menţionat mai sus este de a furniza consultanţă practică
celor care participă la aceste etape ale procesului EIA, bazându-se pe experienţa acumulată în
întreaga Europă şi în întreaga lume. Respectându-se documentele de orientare în materie de
monitorizare şi studiu, se speră că vor fi adoptate decizii mai bune cu privire la necesitatea
EIA şi la termenii de referinţă pentru studiile necesare, procedându-se, astfel, la demararea
procesului EIA în condiţii mai favorabile. Documentul de orientare cu privire la revizuirea
declaraţiilor privind impactul mediului (EIS) îşi propune să susţină iniţiatorii şi consultanţii
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acestora în formularea unor declaraţii de o calitate mai bună în acest sens, susţinând, în acelaşi
timp, autorităţile competente şi alte părţi interesate în revizuirea acestora într-un mod mai
eficient, astfel încât cele mai bune informaţii posibile să fie puse la dispoziţie în vederea luării
unor decizii. Informaţii complete cu privire la acestea pot fi consultate pe pagina de internet a
Comisiei la adresa:
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm

În vederea elaborării unei metode sistematice referitoare la gestionare, se recomandă
identificarea tipurilor de activităţi care ar putea exercita „a priori” efecte negative
considerabile asupra sitului, inclusiv lista de activităţi (de exemplu: transport, pescuit, parcuri
eoliene, activităţi de prospectare a petrolului şi gazului…) care pot interacţiona cu elementele
protejate ale sitului şi pot afecta, astfel, stadiul de conservare a tipurilor de habitate şi a
speciilor de importanţă comunitară.
În cadrul unui astfel de context, mai multe state membre utilizează matrici ca instrument în
procesul de adoptare a unei decizii. Fiecare matrice va indica în mod clar dacă se
preconizează ca diferitele activităţi umane externe să exercite o influenţă considerabilă asupra
elementelor specifice de conservare. Următoarea matrice are scop exclusiv orientativ.
Cazurile reale trebuie elaborate cu ajutorul elementelor existente ale sitului Natura 2000 şi al
activităţilor umane anticipate. Aceste matrici trebuie elaborate şi finalizate de specialişti, de
preferinţă cu ajutorul părţilor interesate şi este necesară adoptarea unor măsuri în vederea
utilizării cunoştinţelor specializate adecvate.
Matricele trebuie să cuprindă toate elementele ecologice care fac obiectul unei protecţii şi toţi
utilizatorii. Se vor indica doar utilizările relevante pentru acea zonă/sub-zonă specifică. Prima
dimensiune a matricelor vizează elementele ecologice pentru care a fost desemnat situl.
În unele cazuri se recomandă, de asemenea, includerea unor elemente (habitate sau specii)
care sunt necesare pentru stadiul corespunzător de conservare a elementelor protejate în baza
Directivelor „Păsări” şi „Habitate” (de exemplu: starea stocului de peşti necesar pentru focile
sau păsările protejate…).
Nu este necesară prezenţa tuturor habitatelor sau speciilor marine individuale din anexele la
Directivele „Păsări” şi „Habitate” în matrice, întrucât acestea pot fi grupate în baza unor
sensibilităţi similare. Numeroase specii sunt sensibile la activităţi similare, iar numeroase
activităţi exercită influenţe similare. De exemplu, toate speciile de crustacee pot fi afectate de
activităţile desfăşurate de dragă, traul lateral sau de alte activităţi de alterare a sedimentelor.
Cea de-a doua dimensiune vizează activităţile umane în strânsă legătură cu o sensibilitate
specifică a ecosistemului.
Diferitele activităţi/utilizatori sau părţi interesate vor fi enumerate şi grupate în conformitate
cu posibila lor interacţiune cu habitatele şi speciile. Se vor indica numai utilizările relevante
pentru acea zonă/sub-zonă specifică. În momentul prezentării utilizărilor şi influenţelor
exercitate de acestea, se recomandă participarea unor specialişti din diferite regiuni şi medii.
Trebuie subliniat faptul că posibilele interacţiuni se referă mai curând la activităţi tangibile
(prezente sau planificate) decât la diferite sectoare economice/industrii studiate per ansamblu.
Matricea care indică cele două dimensiuni ar putea arăta după cum urmează (aceasta nu este
completată. Pentru exemple finalizate care indică posibile influenţe, a se vedea anexa 3 din
prezentul document de orientare).
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Exemplu de utilizare a matricei
Sit NNN
Specii

Specii selectate
xx

Procese fizice
naturale

Moluşte mari

Phoca vitulina
Peşti mari

Alte elemente care fac obiectul
conservării, dar care nu sunt
enumerate în Directivele CE
Specii de păsări
care se hrănesc cu
materii bentonice

Cetacee

Păsări care se hrănesc
cu peşti

Habitate

1110 bancuri de
nisip
1170 recife
1180 emisii de
gaze

Activităţi legate de

SPAŢIU
Mori eoliene
Porturi
Insule
Prospectarea petrolului
şi gazului
Prospectarea petrolului
şi gazului
Canale de navigaţie
Conducte/cabluri
Practică militară
Energia mareelor
PESCUIT
Traularea fundului mării
Pescuitul/dragarea
crustaceelor şi
moluştelor
Structuri biogenice de
colectare
Pescuit pelagic
Pescuit cu năvod, cu
plasă mare de pescuit,
cu undiţa
Plase fixate
ACTIVITĂŢI DE
EXTRACŢI/
DRAGARE
Exploatarea nisipului
Exploatarea pietrişului
Dragarea canalului

Apendicele 3 ilustrează mai multe exemple privind tehnica de utilizare a matricelor drept
instrument de gestionare în procesul de adoptare a deciziilor în cadrul unei arii marine
protejate Natura 2000.

5.9.

Activităţile umane desfăşurate în siturile marine Natura 2000

Activităţile umane din siturile marine Natura 2000 sunt reglementate de aceleaşi dispoziţii ale
Directivei „Habitate” în ceea ce priveşte zonele terestre. Dispoziţiile articolului 6 din
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Directiva „Habitate” se aplică în cazul în care există probabilitatea ca influenţele unei
activităţi sau a unei combinaţii de activităţi să fie semnificative.
Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 24 octombrie 2005,
„Strategie tematică privind protecţia şi conservarea mediului marin” 72, reprezintă, de
asemenea, un document de referinţă relevant în care sunt identificate diferitele presiuni
exercitate asupra mediului marin.
Comunicarea în cauză ia în considerare calitatea ecologică a mărilor şi oceanelor, oferind un
rezumat şi o descriere mai detaliată a situaţiei. Aceasta subliniază faptul că asupra mediului
marin acţionează o serie de presiuni. Acestea includ pierderea sau degradarea diversităţii
biologice, modificările survenite în structura ecosistemului, pierderea unor habitate,
contaminarea cu substanţe şi nutrienţi periculoşi şi posibilele consecinţe ale modificărilor
climatice.
Presiunile conexe includ pescuitul în scop comercial, explorarea petrolului şi gazului,
transportul, depozitarea în mediu umed şi în atmosferă a unor substanţe şi nutrienţi nocivi
periculoşi, descărcarea deşeurilor, inclusiv descărcarea unor sedimente contaminate dragate,
poluarea fonică submarină şi degradarea fizică a habitatelor ca urmare a activităţilor de
dragare şi de extracţie de nisip şi pietriş.
Următoarele alineate, fără a avea un caracter exhaustiv, ilustrează unele influenţe posibile
exercitate de activităţile umane asupra mediului marin.
5.9.1.

Specii neindigene

Speciile neindigene invadatoare sunt considerate a fi drept una dintre principalele cauze ale
pierderii diversităţii biologice a Uniunii Europene şi a lumii per ansamblu. Speciile
neindigene pot deteriora habitatele naturale şi perturba speciile naturale descoperite în
regiune, modificând condiţiile naturale care pot antrena influenţe economice şi sociale
considerabile. În unele cazuri, posibilele influenţe exercitate de speciile neindigene vor trebui
să fie analizate de autorităţile naţionale competente în momentul instituirii măsurilor de
gestionare pentru un sit Natura 2000 sau în momentul planificării unor progrese viitoare. În
practică, dispoziţiile Directivei „Habitate” prevăd că statele membre:
-

iau măsurile necesare pentru a evita deteriorarea habitatelor naturale şi a habitatelor
speciilor, precum şi perturbarea speciilor pentru care a fost desemnată aria respectivă
(articolul 6.2),

-

probă planurile sau proiectele doar după au constatat că nu au efecte negative asupra
integrităţii sitului Natura 2000 (articolul 6.3)

O dispoziţie relevantă în acest domeniu este articolul 22 din Directiva „Habitate”, care
impune statelor membre să se asigure că„ introducerea deliberată în natură a unei specii
neindigene pentru un anumit teritoriu este reglementată astfel încât să nu afecteze negativ
speciile de faună şi floră sălbatică sau habitatele naturale din aria lor de extindere naturală
şi, dacă este necesar, interzic introducerea respectivă”. Cu toate acestea, introducerile
întâmplătoare, neintenţionate şi introducerile în mediile nesălbatice ar necesita o legislaţie mai
specifică.

72

[COM(2005) 504] http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28164.htm
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Mai mult decât atât, în sensul Directivei „Habitate” pot apărea unele dificultăţi în cazul în
care o specie protejată în baza unei directive este provine dintr-o regiune comunitară, dar
poate fi dăunătoare sau potenţial problematică în altă parte. Acest lucru nu a fost luat în
considerare în momentul adoptării Directivei „Habitate” în 1992, dar ar putea constitui o
problemă în cadrul Uniunii Europene extinse.
Apa de balast provenită din transporturi, specii care călătoresc lipite de carena navelor,
activităţi de acvacultură reprezintă o parte din vectorii cei mai importanţi pentru introducerea
speciilor străine în mediul marin.
Apa de balast: Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO) a adoptat în februarie 2004
Convenţia internaţională privind controlul şi gestionarea apelor de balast şi a sedimentelor
navelor („Convenţia privind apele de balast”). Această convenţie este în curs de semnare de
către statele membre din iunie 2004. Părţile care au participat la semnarea convenţiei au
obligaţia de a preveni, diminua şi în cele din urmă elimina transferul de organisme şi patogeni
acvatici nocivi prin controlul şi gestionarea apelor de balast şi a sedimentelor navelor.
Convenţia asigură un cadru internaţional pentru gestionarea apei de balast şi a sedimentelor,
oferind, în acelaşi timp, părţilor care deţin interese în zonă posibilitatea de a adopta măsuri
suplimentare pentru respectarea standardelor sau condiţiilor specifice, în conformitate cu
legislaţia internaţională. Toate navele destinate transportului apei de balast vor trebui să pună
în aplicare un plan de gestionare a apelor de balast aprobat de administraţie (statul de
pavilion), luând în considerare orientările care vor fi elaborate de IMO. Până în luna iulie a
anului 2005, trei state membre (Finlanda, Ţările de Jos şi Spania) au semnat Convenţia
privind gestionarea apei de balast. Mai multe informaţii pot fi consultate pe pagina de
internet: http://globallast.imo.org/index.asp.
Acvacultură: În cadrul Planului de acţiune în materie de biodiversitate pentru pescuit,
(COM(2001) 162, Vol. IV 73), Comisia a adoptat unele iniţiative în vederea evaluării posibilei
influenţe exercitate de speciile neindigene asupra acvaculturii. Acesta susţine aplicarea
Codului de conduită al Consiliului Internaţional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES)
privind introducerea şi transferul organismelor marine şi Codul de conduită şi manualul de
proceduri pentru introducerea şi transferul organismelor marine şi apă dulce ale Comisiei
Europene Consultative pentru Pescuitul în Apele Interioare (EIFAC).
Comisia a elaborat o propunere de norme de gestionare privind introducerea speciilor
neindigene în acvacultură în cadrul Strategiei privind dezvoltarea durabilă a acvaculturii
europene (COM(2002) 511) 74, care ţine seama de considerentele menţionate mai sus. Această
propunere de Regulament al Consiliului (COM (2006) 154 75) are drept scop introducerea unui
sistem de licenţe pentru reglementarea mişcărilor în acvacultură a speciilor neindigene
absente la nivel local (absente dintr-o zonă din cadrul ariei de extindere naturală a speciilor).
Se preconizează ca această propunere să fie adoptată de Consiliu în prima jumătate a anului
2007.

5.9.2.

Poluarea (inclusiv poluarea acustică)

Poluarea apelor maritime reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări la nivel mondial cu
care se confruntă mediul marin şi conservarea diversităţii biologice. Aceasta poate constitui,
73
74
75

http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2001/act0162en02/4.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2002/com2002_0511en01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0154en01.pdf
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în egală măsură, o ameninţare semnificativă la nivel local. În consecinţă, autoritatea care
răspunde de starea de conservare a sitului Natura 2000 trebuie să analizeze acest aspect în
momentul instituirii măsurilor necesare de conservare pentru situl respectiv. În cele mai multe
cazuri, acest lucru va presupune participarea administraţiilor externe care răspund de
gestionarea apelor continentale, a traficului maritim…
În ceea ce priveşte Europa, cea mai mare parte a poluării apelor marine provine din surse
localizate pe uscat. În consecinţă, punerea în aplicare a dispoziţiilor directivei-cadru privind
apa va deţine un rol major în stimularea stării de conservare a mediului marin. Directiva
respectivă tratează problema tuturor maselor de apă continentale, de tranziţie şi de coastă.
Obiectivul general al politicii Uniunii Europene privind apele vizează purificarea, din nou, a
apelor poluate şi menţinerea acestei stări. Informaţii mai detaliate pot fi consultate pe pagina
de internet a Comisiei 76.
Mai multe convenţii regionale relevante privind apele maritime, precum OSPAR, Convenţia
de la Helsinki, Convenţia de la Barcelona sau de la Bucureşti, au elaborat unele strategii în
vederea reducerii poluării în apele maritime. Aceste strategii (de exemplu Strategia privind
substanţele nocive, adoptată de OSPAR) îşi fixează drept obiectiv prevenirea poluării zonelor
maritime prin reducerea continuă a deversărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe nocive.
Tipuri şi cauze ale poluării
Poluarea poate fi (i) organică, (ii) microbiologică, (iii) chimică, (iv) cu nutrienţi (v)
radioactivă şi (vi) fizică (eliminarea deşeurilor, poluare acustică…).
Poluarea apelor maritime, a zonei de coastă şi a zonelor cu produse în stare solidă şi
lichidă de origine domestică/industrială constituie o problemă majoră în numeroase
ţări, întrucât absenţa unui tratament adecvat constituie, încă, o problemă comună în
numeroase state membre, precum şi în ţările terţe riverane care împart aceleaşi ape
maritime cu UE27. Industriile chimice şi petrochimice concentrate în jurul
principalelor oraşe de coastă reprezintă o sursă majoră de poluare. Poluarea agricolă
cauzată de scurgerile conţinând un nivel ridicat de nutrienţi, îngrăşăminte, pesticide şi
alte produse agrochimice trebuie, de asemenea, să fie luată în considerare. Influenţa
comună a acestora exercitată asupra sănătăţii habitatelor şi speciilor poate fi deosebit
de puternică în unele zone marine. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că aceasta
nu are întotdeauna un efect ireversibil, iar diversitatea biologică poate fi regenerată în
mod semnificativ după îndepărtarea surselor de poluare.
Comisia oferă mai multe informaţii pe pagina de internet Europa 77 cu privire la norme
legislative privind apa (şi politicile conexe) din Comunitatea Europeană.
Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL) 78
constituie principala convenţie internaţională care tratează problema prevenirii
poluării mediului marin de către nave ca urmare a unor cauze operaţionale sau
accidentale. Convenţia MARPOL a fost adoptată la data de 2 noiembrie 1973 în cadrul
IMO privind contaminarea cu petrol, deşeuri, şi substanţe chimice nocive în ambalaje.
În procesul de planificare a măsurilor viitoare de gestionare, în unele cazuri se
recomandă abordarea unor aspecte privind poluarea provocată de activităţi de
76

77

78

http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/overview.html
http://www.europa.eu.int/comm/environment/water/index.html
http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=678&topic_id=258#1
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transport. În aceste situaţii, gestionarii unui sit pot opta pentru utilizarea unor
instrumente utile puse la dispoziţie de Convenţia de la Londra (Convenţia privind
prevenirea poluării mărilor prin deversarea de deşeuri, 1972). Scopul acestei convenţii
este de a controla toate sursele de poluare marină şi de a preveni poluarea mărilor prin
reglementarea deversării de deşeuri. Aşa numita metodă „lista neagră şi lista gri” se
aplică în cazul deşeurilor şi poate fi luată în calcul în ceea ce priveşte deversarea în
mare în funcţie de riscurile pe care le prezintă pentru mediu. În ceea ce priveşte
articolele de pe lista neagră, deversarea este interzisă. Deversarea materialelor de pe
lista gri necesită o autorizaţie specială emisă de autoritatea naţională desemnată şi
trebuie efectuată în condiţiile unui control strict şi numai cu respectarea anumitor
condiţii. Alte materiale sau substanţe pot fi deversate ulterior emiterii unei autorizaţii
generale. Cu toate acestea, metoda respectivă, adoptată în anul 1973, va fi înlocuită cu
Protocolul din 1996 (în curs de semnare de încă patru semnatari), care nu face o astfel
de diferenţiere. Această revizuire se orientează după metoda de precauţie care
presupune în general că deversarea oricăror substanţe poate fi nocivă, cu excepţia
cazurilor în care se demonstrează contrariul. Protocolul din 1996 a fost semnat deja de
un număr mare de state europene de coastă. (a se vedea http://www.londonconvention.org/;
http://www.londonconvention.org/documents/lc72/PROTOCOL.pdf )

Deversarea este o activitate umană care poate fi considerată drept un plan sau un
proiect. În consecinţă, autorizaţiile ad-hoc vor trebui emise în baza dispoziţiilor
articolului 6 alineatele (3) şi (4) din Directiva „Habitate”, în cazul în care este posibil
ca acest plan sau proiect să exercite o influenţă considerabilă asupra unui sit Natura
2000.
Poluarea acustică
Pentru Convenţia Naţiunilor Unite privind dreptul mării [UNCLOS, articolul 1.1
alineatul (4)], „poluarea mediului marin” înseamnă introducerea de către om, în mod
direct sau indirect, de substanţe sau energie în mediul marin, inclusiv estuare, care
provoacă sau pot provoca astfel de efecte dăunătoare precum prejudiciile aduse
resurselor biologice şi vieţii marine, pericolele pentru sănătatea umană, obstacolele
cu care se confruntă activităţile marine, inclusiv pescuitul şi alte utilizări legitime ale
apelor maritime, alterarea calităţii în vederea utilizării apelor maritime şi
deteriorarea locaţiilor de agrement. Zgomotul va fi astfel considerat drept o formă de
poluare, fiind o formă de energie care este introdusă în mediu.
Zgomotul din mediul marin poate fi definit ca introducerea deliberată sau accidentală
a energiei acustice în coloana de apă, de la puncte de emisie concrete sau de origine
difuză.
Există din ce în ce mai multe dovezi care atestă faptul că zgomotul reprezintă o
presiune semnificativă în mediul marin. Oamenii de ştiinţă afirmă că nivelul de
zgomot cu frecvenţă joasă din mediul marin a crescut în emisfera nordică de mai mult
de o sută de ori în ultimii 60 de ani. 79 Poluarea acustică submarină provine de la o
varietate de surse care includ zgomotul provocat de elicele navelor, explorarea
submarină (metode hidro-acustice), operaţiuni seismice de exploatare, construcţii
submarine (construcţia unor stâlpi etc.), şi diverse tehnici sonar. Unele dintre
79

(a) niveluri de zgomot cu frecvenţă joasă (< 1000 Hz) din mediul marin care au crescut în emisfera nordică cu două ordine de
magnitudine în ultimii 60 de ani (3dB/decadă). http://www.iwcoffice.org/_documents/sci_com/SCRepFiles2004/56SCrep.pdf.
DOLMAN, S.J. şi SIMMONDS, M.P. Note of some recent developments in the field of marine noise pollution, including controlled
exposure experiments (Notă asupra unor evoluţii recente înregistrate în domeniul poluării acustice marine, inclusiv experimente de
expunere controlată).
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principalele surse de zgomot submarin antropogen sunt activităţile desfăşurate în
următoarele domenii:
-

Cercetarea şi exploatarea petrolului şi gazului: de exemplu studii seismice cu pistol
de aer comprimat (sau tehnici similare) în vederea descoperirii unor depozite de
combustibil fosil

-

Sisteme active sonar utilizate în scopuri militare sau civile (de exemplu sunete cu
frecvenţă înaltă, medie şi joasă produse de dispozitive sonar, care se pot propaga
pe distanţe de sute de mile).

-

Superpetroliere care traversează oceanele creând niveluri de zgomote de 190
decibeli sau mai mult într-o gamă de 500Hz sau mai mică; ambarcaţiunile mai
mici de tipul remorcherelor şi feriboturilor emit, de regulă, unde sonore de 160170 decibeli 80

-

Aşa-numitele „emiţătoare acustice” sunt dispozitive care emit un sunet strident
care are drept scop îndepărtarea mamiferelor marine (precum şi a altor specii) de
motoarele de pescuit şi dispozitivele pentru acvacultură.

Diversele activităţi menţionate mai sus trebuie să fie reglementate în conformitate cu
dispoziţiile articolului 6 alineatele (3) şi (4) din Directiva „Habitate” în cazul în care
acestea pot exercita o influenţă considerabilă asupra elementelor protejate dintr-un sit
Natura 2000. Mai mult decât atât, dispoziţiile articolului 12 din Directiva „Habitate”,
care menţionează obligaţia de a preveni perturbarea deliberată, prezintă, de asemenea,
o relevanţă specială în această situaţie, întrucât toate speciile de cetacee, care sunt
enumerate în anexa IV, beneficiază de un regim strict de protecţie în temeiul
Directivei „Habitate”.
Patru zone de influenţă sunt adoptate în comun în orice lucrare privind influenţa
zgomotului asupra animalelor marine 81. Această zonificare poate prezenta relevanţă în
procesul de planificare a autorizării unor activităţi umane în strânsă legătură cu siturile
Natura 2000:
Zona de audibilitate
Această zonă este cea mai extinsă şi acoperă suprafaţa de-a lungul căreia sursa de
zgomot poate fi percepută de o anumită specie. Faptul că un sunet este perceptibil nu
presupune şi faptul că animalul este influenţat de zgomotul respectiv. Zona de
audibilitate serveşte frecvent drept o primă aproximare privind stabilirea posibilei
influenţe, întrucât aceasta poate fi calculată cu o precizie relativ bună, în contrast cu
celelalte trei zone. Cu toate acestea, este posibil ca această metodă să supraestimeze în
mod considerabil influenţa zgomotului.
Zona de perturbare a comportamentului

80

Superpetrolierele generează presiuni sonore de 190 dB, aproximativ 1 uPa la 1 metru. Decibelii (dB) se raportează întotdeauna în ceea
la o referinţă (Valorile din apă nu pot fi comparate în mod direct cu valorile din aer şi de aceea se va include întotdeauna valoarea de
referinţă pentru a se evita eventualele confuzii).

81

Richardson et al (1995). Small Takes of Marine Mammals Incidental to Specified ActivitiesSeismic Hazard Investigations in Washington
State (Capturi mici accidentale de mamifere marine care rezultă din activităţi specificate); Investigaţii privind riscurile seismice în statul
Washington) [Federal Register: February 7, 2002 (volumul 67, numărul 26)] [pp 5792-5796] http://www.epa.gov/fedrgstr/EPAIMPACT/2002/February/Day-07/i2998.htm.
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Această zonă desemnează aria în care comportamentul unei anumite specii suferă
unele modificări provocate de zgomot. Această modificare survenită în comportament
poate fi negativă (prevenire), pozitivă (atracţie) sau neutră (de exemplu modificarea
propriilor sunete emise în vederea reducerii influenţei exercitate de zgomot).
Estimarea acestei zone este foarte dificilă, întrucât reacţiile comportamentale (sau
absenţa acestora) poate depinde într-o mare măsură de context şi diferenţele
individuale. Aceasta este zona în care se constată frecvent o influenţă semnificativă
asupra animalelor, de exemplu depărtarea de resurse importante. De aceea se impune
furnizarea unor estimări corecte ale acestei zone pentru speciile relevante şi tipurile
relevante de zgomote.
Zona de mascare
Mascarea este procesul în cadrul căruia adăugarea zgomotului la zgomotul
omniprezent de fond face şi mai dificilă perceperea de către un anumit animal a unui
anumit sunet (sunete de comunicare, sunete de orientare în spaţiu, sunete emise de
animalele vânate sau de prădători etc.). În interiorul zonei de mascare distanţele de
comunicare între indivizii unei anumite specii pot fi mai mici decât în afara zonei.
Zona de prejudicii fizice
Această zonă prezintă relevanţă doar pentru sursele de sunete de intensitate foarte
mare, precum pistoale seismice cu aer comprimat, explozii, activităţi de excavare şi
sonare.
În general, există o convenţie cu privire la cele trei surse principale de zgomot din ocean la
scară globală/regională: navigaţie motorizat, explorare seismică şi utilizarea unor dispozitive
de tip sonar în scopuri militare sau civile (care nu sunt enumerate în funcţie de prioritate). La
scară locală, numeroase alte surse pot prezenta o importanţă şi mai mare decât acestea trei
surse principale. Este fundamentală înţelegerea faptului că în special sunetul de frecvenţă
joasă se propagă foarte uşor în apă şi că sunetele înalte de frecvenţă joasă pot fi percepute de
animale pe arii foarte extinse (până la scara întregului bazin al oceanului).
Acest lucru poate prezenta implicaţii importante în ceea ce priveşte gestionarea ariilor
protejate, întrucât sursele de zgomot care exercită o influenţă negativă semnificativă asupra
animalelor din interiorul ariei protejate pot fi localizate la zeci sau sute de kilometri distanţă.
5.9.3.

Explorarea şi extracţia resurselor de petrol şi gaz

Statele membre şi convenţiile maritime regionale sunt preocupate de mulţi ani de
reglementarea activităţilor de extracţie a petrolului şi gazului în vederea diminuării oricăror
influenţe negative asupra mediului marin. În iunie 1988, Comisia de la Paris a adoptat unele
orientări privind metodele de monitorizare care urmează a fi utilizate în vecinătatea
platformelor din Marea Nordului. Aceste orientări s-au bazat pe obiectivul general al
monitorizării mediului, mai precis pe evaluarea influenţelor şi anvergura deversărilor de
fluide de foraj care conţin petrol, produse în acea perioadă.
Din acel moment, utilizarea şi deversarea fluidelor de foraj care conţin petrol, deversarea
deşeurilor de foraj care conţin fluide de foraj şi deversarea apei rezultate au fost reglementate.
S-au înregistrat noi progrese în domeniu şi s-au introdus noi tehnologii de producţie. Unele
instalaţii au fost transformate în recife diverse din punct de vedere biologic şi productive, atât
în ceea ce priveşte biomasa, cât şi peştii. Este necesar un program coordonat de monitorizare a
efectelor chimice şi biologice în vederea identificării naturii şi dimensiunii posibilelor efecte
de mediu.
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Au fost realizate mai multe studii de monitorizare care au fost ulterior publicate la nivel
naţional. Unele organizaţii regionale au elaborat, de asemenea, documente utile care au oferit
orientări în materie de monitorizare a influenţei asupra mediului exercitate de activităţile de
exploatare în larg a petrolului şi gazului (de exemplu OSPAR 82).
În ceea ce priveşte Marea Mediterană, trebuie remarcat faptul că, Convenţia de la Barcelona a
dat curs încheierii Protocolului privind protecţia Mării Mediterane împotriva poluării
provocate de explorarea şi exploatarea platformei continentale şi a fundului şi subsolului
mării (Ratificare în curs de desfăşurare, nu este încă in vigoare). 83
În ceea ce priveşte alte activităţi sectoriale, efectele noilor programe sau a proiectelor legate
de progresele înregistrate în sectorul petrolului şi gazului trebuie să fie evaluate în
conformitate cu dispoziţiile articolului 6 din Directiva „Habitate”. Articolele 6 alineatele (3) şi
(4) din directivă oferă un cadru echilibrat, pentru a se garanta dezvoltarea activităţilor din
sectorul petrolului şi gazului într-un cadru care respectă cerinţele în materie de protecţie ale
reţelei Natura 2000. În consecinţă, includerea unui sit în reţeaua Natura 2000 nu exclude, a
priori, utilizarea economică viitoare a acestuia.
Posibilele efecte negative ale impactului vizual, acustic, eliminarea deşeurilor etc. vor trebui
luate în considerare. Efectele zgomotului produs în timpul activităţilor de cercetare vor trebui
să fie, de asemenea, abordate în mod corespunzător. Alineatul 5.1 de mai sus oferă informaţii
mai detaliate referitoare la aceste dispoziţii din Directiva „Habitate”.
5.9.4.

Pescuitul.

În martie 2001, Comisia a transmis o Comunicare [COM(2001) 143 final] Consiliului şi
Paramentului European care prezenta elemente relevante ale unei Strategii privind integrarea
cerinţelor în materie de protecţie a mediului în politica comună în domeniul pescuitului. 84
Acest document ilustrează modul în care diferite activităţi de pescuit, inclusiv acvacultura,
interacţionează cu mediul marin în diverse moduri:

82

–

în mod direct, prin eliminarea atât a speciilor vizate, cât şi a speciilor prezente în
stocuri accidentale, fapt care ar putea determina un stadiu necorespunzător de
conservare a unora dintre acestea, putând provoca, astfel, stârpirea sau extincţia
acestora la nivel local;

–

în mod indirect, prin modificarea fluxului de energie prin intermediul reţelei trofice,
ceea ce ar putea afecta stadiul de conservare a altor specii ale ecosistemului (de
exemplu eliminarea unor animale de pradă poate provoca unele probleme de
conservare a speciilor de prădători);

–

în mod direct (de exemplu traularea fundului marin) sau indirect (de exemplu
sedimente sau deşeuri provenite de la unele instalaţii de acvacultură) prin modificarea
mediului fizic şi ameninţarea diversităţii habitatelor care ar putea exercita, la rândul
lor, o influenţă asupra capacităţii acestora de a adăposti atât specii comerciale, cât şi
necomerciale;

–

modificări ecologice datorate fie unor cauze naturale, fie intervenţiei umane care, la
rândul lor, afectează productivitatea ecosistemelor marine şi, prin urmare, pescuitul.

http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html

83

http://www.unepmap.org/Archivio/All_Languages/WebDocs/BC&Protocols/BCP_originals/ProtocolOffshore94_Eng.pdf

84

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0143en01.pdf
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Numeroase exemple de astfel de efecte indică motivul pentru care este necesară o integrare
completă a considerentelor de mediu în gestionarea pescuitului. Pe lângă obligaţia juridică
care decurge din tratat, mai este prevăzută şi obligaţia etică de a lua măsuri pentru ca aceste
efecte să nu se agraveze, devenind imposibil de gestionat sau ireversibile 85. Efectele
acvaculturii pot include de asemenea:
–

Influenţa strâns legată de transferul între instalaţiile de acvacultură şi mediul sălbatic
al unor substanţe antibiotice şi nevegetative, exces de materie organică, nutrienţi şi
patogeni.

–

Introducerea în sălbăticie a unor indivizi care au scăpat, care sunt diferiţi din punct de
vedere genetic de populaţiile locale aparţinând aceleiaşi specii.

5.9.5.

Navigaţia

Cea mai mare parte a comerţului la nivel mondial din punctul de vedere al volumului este
asigurată de nave. Navigaţia reprezintă una dintre formele de transport comercial cele mai
eficiente din punct de vedere energetic şi care generează cele mai puţine prejudicii mediului 86.
Cu toate acestea, în momentul în care se produc accidente majore de navigaţie, acestea pot
avea consecinţe devastatoare asupra mediului marin. La nivel mondial, s-au produs recent
incidente grave care au implicat petrolierele Nakhodka (1997), Erika (1999) şi Prestige
(2002). Pentru a face faţă unor astfel de incidente, statele se pot pregăti în vederea protecţiei
apelor de care răspund prin adoptarea în prealabil a unei serii de acţiuni:
•

elaborarea unor planuri naţionale de contingenţă, în conformitate cu Convenţia
internaţională privind prevenirea, răspunsul şi cooperarea în caz de poluare cu
hidrocarburi din 1990 (Convenţia OPRC) 87. Aceste planuri de contingenţă trebuie să
includă măsuri de protecţie în vederea prevenirii/ diminuării efectelor poluării cu
hidrocarburi în ariile marine protejate, în conformitate cu dispoziţiile articolului 6
alineatele (1) şi (2) din Directiva „Habitate”;

•

participarea la acorduri de asistenţă internaţională şi de cooperare la nivel bilateral (de
exemplu, Planul Manche, care este un acord comun de contingenţă în domeniul
maritim la care iau parte Franţa şi Regatul Unit), multilateral sau regional (de exemplu
Acordul de la Bonn, care reprezintă acordul de cooperare regională a statelor care au
deschidere la Marea Nordului), care sunt şi ele în conformitate cu măsurile de
organizare a navigaţiei prevăzute de Convenţia OPRC;

•

încheierea unui acord în cadrul forumului Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO)
privind măsurile de orientare ale navelor în vederea reducerii riscului de eşuare sau de
coliziune; 88

•

înfiinţarea unor staţii la ţărm în vederea monitorizării traficului vaselor,

•

punerea la dispoziţie a unor remorchere puternice („remorchere de urgenţă”), astfel
încât acestea să poată ieşi în larg şi să asigure asistenţă navelor cu energie motrică

85

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0143en01.pdf, Punctul 2.
Având în vedere influenţa unitară asupra mediului (de exemplu influenţa asupra mediului exercitată de transportul a 1m3 pentru 1km pe
mare în raport cu transportul feroviar, rutier sau aerian)

86
87
88

http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=258&doc_id=682
Pentru IMO, crearea condiţiilor în care navigaţia internaţională se poate desfăşura în siguranţă, exercitând o influenţă minimă asupra
mediului global constituie atribuţia organizaţiei.
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redusă; încheind acorduri în baza cărora o navă care solicită asistenţă şi a cărei stare
trebui să fie stabilizată să poată fi dusă într-un loc de refugiu.
Toate aceste acţiuni au rolul de a reduce riscul poluării provenite de la un accident major de
navigaţie. Astfel de incidente de poluare care au ca sursă accidente majore ale navelor sunt,
din fericire, foarte rare. Cu toate acestea, există o serie de incidente minore de poluare cu un
caracter operaţional care sunt mai semnificative din punct de vedere statistic. Principalele
măsuri care pot fi adoptate de state în vederea prevenirii poluării operaţionale sunt:
•

punerea la dispoziţie, în porturile acestora, a unor instalaţii de recepţie pentru tipurile
de deşeuri care sunt generate la bordul navei – eliminând, astfel, posibilitatea de a de a
proceda la deversarea ilegală a deşeurilor acestora în mare;

•

supravegherea (din spaţiu sau prin satelit) în vederea identificării acelor nave care
recurg la acte de poluare;

•

punerea în aplicare a unui regim eficace de execuţie, astfel încât navele responsabile
pentru comiterea unor acţiuni de poluare să fie acţionate în justiţie.

Influenţa asupra vieţii marine exercitată de poluarea petrolieră trece dincolo de efectele
vizibile, precum păsări şi plaje acoperite cu petrol. Unele zone sunt folosite de peşti pentru aşi depune icrele sau pentru a se reproduce sau servesc drept zone de hrană pentru populaţiile
sălbatice şi activităţile economice umane. Poluarea cu hidrocarburi a habitatelor marine şi de
coastă, fie ea şi temporară, poate avea o influenţă semnificativă asupra stocurilor de peşti,
asupra păsărilor migratoare şi comunităţilor umane locale care depind de activităţile de
pescuit şi turism.
Mai multe zone maritime din Europa [de exemplu strâmtorile daneze, Marea Baltică, Canalul
Mânecii (inclusiv litoralul Britaniei), litoralurile galiciene, Strâmtoarea Gibraltar şi
Strâmtoarea Mării Egee] prezintă unul dintre cele mai intense traficuri maritime din lume. În
cursul ultimilor decenii, pe lângă faptul că nivelul traficului maritim a crescut, natura
traficului a suferit şi ea unele modificări. Numărul petrolierelor a sporit, iar dimensiunea
acestora a crescut.
Vor exista zone în care siturile marine Natura 2000 se vor suprapune peste zonele cu trafic
maritim intens (aici se află unele dintre siturile deja desemnate). În aceste situaţii, statele
membre vor trebui să acorde o atenţie deosebită adoptării măsurilor necesare în vederea
protecţiei acestor situri de activităţile potenţial dăunătoare legate de navigaţie, prin
intermediul unor programe de prevenire şi a unor planuri de acţiune în caz de urgenţă
concepute pentru diminuarea efectelor negative în cazul unor deversări accidentale sau
deliberate provocate de nave.
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HELCOM lansează sistemul de informare privind intervenţia în cazul unor
accidente maritime (MARIS)
Sistemul MARIS este utilizat în scopul afişării datelor
disponibile privind capacităţile de răspuns, urgenţă şi control
din spaţiu; privind sensibilitatea liniei de coastă la poluarea
cu hidrocarburi; traficul navelor şi alte aspecte relevante.
MARIS este considerat a fi un instrument util în ceea ce
priveşte colectarea şi afişarea informaţiilor, precum şi
evaluarea riscurilor în materie de intervenţie. Sistemul poate
fi utilizat pentru a se constata diferitele riscuri implicate de
poluarea cu hidrocarburi şi seturi de date în materie de
intervenţie în cadrul unei hărţi de bază comune şi al unor
combinaţii imparţiale. MARIS permite, de asemenea, unor
funcţionari şi altor experţi din fiecare ţară să întreprindă
evaluări precise privind riscurile maritime şi resursele de
intervenţie în propriile teritorii, bazându-se pe cunoştinţele şi
expertiza acestora în domeniul condiţiilor locale MARIS
care pot fi accesate pe pagina de internet HELCOM
(http://www.helcom.fi/gis/maris/en_GB/main/).

Prin amabilitatea Biroului de presă HELCOM

În aceste zone, se recomandă, de asemenea, reglementarea traficului maritim. În aceste cazuri,
statele membre ar trebui să solicite Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI 89) să ia în
considerare posibilitatea desemnării unei „zone maritime extrem de sensibile” (ZMES) pentru
a include situl Natura 2000 (sau ansamblul de situri), diminuând, astfel, efectele negative ale
navigaţiei internaţionale.
Zona maritimă extrem de sensibilă (ZMES) este acea zonă care necesită o protecţie specială
în urma desemnării sale de către OMI datorită relevanţei acesteia din punct de vedere
ecologic, socio-economic sau ştiinţific şi a cărei vulnerabilitate în faţa prejudiciilor cauzate de
activităţi maritime internaţionale a fost demonstrată. Starea acestei ZMES poate contribui la
protecţia unor habitate marine şi de coastă de valoare, precum şi a faunei sălbatice marine şi la
îmbunătăţirea siguranţei maritime. Orientările privind desemnarea unei „zone maritime
extrem de sensibile” (ZMES) se regăsesc în Rezoluţia OMI A.927(22). Orientări pentru desemnarea
unor arii speciale în baza MARPOL 73/78 şi Orientări pentru identificarea şi desemnarea unor zone maritime
extrem de sensibile 90

89

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI) este un organism internaţional al ONU care reglementează navigaţia
comercială şi comerţul maritim. Convenţia Naţiunilor Unite privind dreptul mării prevede drepturile pe care le deţine un stat
de coastă de a lua măsuri în largul mării pentru a preveni, diminua sau elimina pericolul cu care se confruntă linia de coastă
ca urmare a unui accident maritim.

90

http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D10469/927.pdf
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O măsură politică semnificativă adoptată de Comunitatea Europeană în vederea îmbunătăţirii
siguranţei marine a vizat instituirea în martie 2004 a Agenţiei Europene pentru Siguranţă
Maritimă 91.
Această agenţie va oferi statelor membre şi Comisiei asistenţă tehnică şi ştiinţifică în cazul
contaminării accidentale sau deliberate provocate de nave şi va oferi un sprijin suplimentar, la
cerere, pentru mecanismele de intervenţie în cazul contaminării statelor membre, fără a aduce
atingere responsabilităţii statelor de coastă de a pune în aplicare mecanisme corespunzătoare
de intervenţie în cazul poluării şi respectând cooperarea actuală dintre statele membre în acest
domeniu.
5.9.6.

Producerea energiei electrice pe mare: parcuri eoliene şi alte tipuri de infrastructuri

Producerea energiei electrice pe mare face deja obiectul unor studii de câteva decenii în apele
europene. După câteva experimente iniţiale care au vizat tehnicile de generare a energiei în
zonele de coastă, bazate pe energia intertidală 92, în prezent există un interes din ce în ce mai
mare pentru dezvoltarea unor instalaţii eoliene în larg. De asemenea, sunt în curs de
desfăşurare o serie de experimente privind energia generată de valuri şi generatoare de curenţi
submarini.
Energia eoliană reprezintă o posibilă sursă importantă de energie în contextul obiectivelor UE,
în baza Directivei 2001/77/CE 93, garantându-se astfel creşterea procentului global de energie
regenerabilă din producţia de energie electrică de la 14% în anul 2000 până la 21% în anul
2010.
În ceea ce priveşte proiectele de dezvoltare a parcurilor eoliene, se depun eforturi în vederea
identificării unor situri adecvate care să dispună de o cantitate suficientă de energie eoliană şi
cu o populaţie umană redusă. Generarea de energie eoliană este, în general, rentabilă atunci
când valorile medii ale vitezei vântului depăşesc 5 – 6 m/s. Problemele legate de această
tehnologie includ spaţiul necesar, precum şi impacturile vizuale şi fonice 94. În plus, aceste
instalaţii ar putea prezenta unele riscuri pentru diversitatea biologică, în mod special pentru
păsări ca urmare a coliziunilor provocate de acestea. Unele ţări (de exemplu Danemarca,
Spania, Portugalia…) au dezvoltat, de asemenea, un număr considerabil de parcuri eoliene
terestre, unele dintre acestea fiind construite în zonele de coastă.
În unele ţări s-au elaborat unele planuri privind construcţia unor parcuri eoliene în larg.
Danemarca, Germania, Ţările de jos, Regatul Unit, Spania şi alte state membre au elaborat
programe importante pentru acest sector (prevăzute cu un număr de până la 400 turbine pentru
fiecare parc), acestea urmând să fie puse în aplicare în următorii cinci ani.
Efectele acestor infrastructuri necesită o evaluare corectă în conformitate cu dispoziţiile
articolului 6 din Directiva „Habitate” cu privire la orice posibilă influenţă semnificativă
exercitată asupra speciilor şi habitatelor siturilor Natura 2000. Efectele posibile, care includ
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Regulamentul (CE) nr. 724/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1406/2002 de înfiinţare a unei Agenţii Europene pentru Siguranţă Maritimă (Text cu relevanţă pentru SEE), JO L 129 , 29.4.2004 ,pp. 0001 –
0005.
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32004R0724&model=guichett
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Un model de centrală mareomotrică (240 MW) este localizat în estuarul Rance, lângă St Malo din Britania; aceasta a fost dată în
exploatare în anul 1967.
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Directiva 2001/77/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind promovarea electricităţii produse din
surse de energie regenerabile pe piaţa internă a electricităţii,. JO L 283 , 27.10.2001, pp. 0033 – 0040.
94
Kruckenberg and Jaene, 1999. (Zucco and Merck, Ökologischer Effekt von Offshore-Windkraftanlgen, 2004)
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impactul vizual, coliziunea, zgomotul, consecinţele electromagnetice vor trebui luate în
considerare.
În acest moment, nu există dovezi că nivelurile de zgomot care provin de la parcurile eoliene
existente ar exercita o influenţă semnificativă asupra focilor şi marsuinilor (Madsen et al,
2005), dar turbinele mai înalte şi mai mari construite în viitor ar putea produce zgomote mai
puternice. Cu toate acestea, se pot atinge niveluri semnificative de intensitate a zgomotului în
cursul activităţilor de construcţie a parcurilor eoliene. Acestea prezintă aceleaşi caracteristici
precum cele rezultate din alte activităţi de construcţie în larg şi, în consecinţă, nu sunt legate
în mod special de turbinele eoliene ca atare.
Un grup de lucru ad hoc privind energia eoliană şi diversitatea biologică a fost înfiinţat de
serviciile Comisiei din cadrul DG Mediu şi DG Energie şi Transport în vederea elaborării
unui document de orientare care să garanteze că progresele în materie de energie eoliană sunt
compatibile cu cerinţele de conservare a naturii impuse de UE şi alte legislaţii internaţionale
relevante privind protecţia naturii care sunt aplicate în Europa.
5.9.7.

Activităţi militare

Unele activităţi militare pot exercita o influenţă considerabilă asupra mediului marin.
Preocupările actuale cele mai răspândite vizează impactul activităţilor sonar asupra
mamiferelor marine. Sectorul tehnologic militar elaborează sisteme sonar active din ce în ce
mai sofisticate şi mai puternice în vederea identificării submarinelor tot mai silenţioase.
Sunetul produs de surse de frecvenţe mai joase se poate propaga pe sute de kilometri sub apă.
Întrucât cetaceele (delfinii şi balenele) dispun de o capacitatea auditivă, capacitate de
orientare în spaţiu şi de sisteme vasculare foarte sensibile, utilizarea unor sisteme sonar
puternice poate dăuna acestor specii. Aceste sunete sonar pot afecta, de asemenea, peştii şi
comportamentul acestora.
Toate speciile de cetacee, enumerate în anexa IV la Directiva „Habitate”, beneficiază de un
regim strict de protecţie în temeiul legislaţiei comunitare din apele europene. Prin urmare,
dispoziţiile articolului 12 se aplică protecţiei cetaceelor, inclusiv obligaţiei de a evita
tulburarea deliberată a tuturor apelor UE (în interiorul şi la exteriorul siturilor Natura 2000).
Forţele militare marine din diferite state membre au adoptat o serie de iniţiative politice
privind utilizarea dispozitivelor sonar militare, ţinând seama de necesitarea diminuării
posibilelor efecte asupra mediului. În acest sens au fost întreprinse mai multe acţiuni de
prevenire, procedându-se la desfăşurarea unor studii adecvate şi creându-se zone de prevenire
în care utilizarea acestor activităţi sonar 95 este restricţionată.
În ceea ce priveşte protecţia siturilor Natura 2000, se va lua în considerare faptul că, pentru
noile planuri sau proiecte militare care ar putea exercita o influenţă negativă semnificativă
asupra acestora, articolul 6 alineatele (3) şi (4) din Directiva „Habitate” prevede un cadru
echilibrat în vederea soluţionării posibilelor conflicte de interes dintre activităţile militare şi
aspectele în materie de protecţie a naturii.
Obligaţiile relevante pe care le au statele membre în momentul aplicării Directivelor „Păsări”
şi „Habitate” în apele maritime sunt menţionate în secţiunile 2.6.2 şi 5.1 de mai sus.
Măsurile de protecţie a mediului marin trebuie să ia în considerare legislaţia internaţională
existentă care este, în principal, reglementată în conformitate cu cadrul UNCLOS. Acesta
include dispoziţii specifice privind drepturile şi obligaţiile speciale ale navelor militare. Unele
95

(Simpozionul german privind poluarea fonică – iunie 2003; Acordul încheiat între Ministerul Apărării din Spania şi autorităţile Insulelor
Canare în vederea prevenirii poluării fonice/modificărilor comportamentale ale delfinului Cuvier -ziphius cavirostris- JO 102 27.4.2004, p.
16 643 http://www.boe.es/boe/dias/2004-04-27/pdfs/A16643-16645.pdf ).
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aspecte juridice prevăzute în această secţiune sunt complexe şi depăşesc scopurile prezentului
document.
LIFE-Nature a finanţat două proiecte de anvergură în cadrul cărora procesul de planificare a
gestionării în zonele în care se desfăşoară activităţi militare este realizat într-un mod strategic,
ţinând în permanenţă cont de reţeaua Natura 2000. Mai multe informaţii despre acest subiect
pot fi consultate la adresa
http://europa.eu.int/comm/environment/life/infoproducts/lifeandmilitary_en.pdf

5.9.8.

Amenajări costiere. Gestionarea integrată a zonei costiere

Comparativ cu alte continente, Europa prezintă o platformă continentală extinsă şi o linie de
coastă relativ lungă (89 000 km) în raport cu zona terestră. Mai mult de 50% din populaţia
Europei trăieşte în limitele a 100km distanţă de coastă. Porţiuni extinse ale zonei de coastă a
Europei au fost (sau sunt în prezent) transformate rapid de la o stare naturală la una
urbanizată, ca urmare a unei extinderi a locuinţelor, a construirii unor facilităţi economice/de
agrement şi de alt tip şi a unei infrastructuri tehnice, precum reţele de porturi, aeroporturi şi de
drumuri.
Acestea au ca rezultate distrugerea totală şi fragmentarea unor habitate importante. Cea mai
mare parte a infrastructurilor construite şi planificate au drept scop furnizarea facilităţilor
solicitate de industria turismului. Cu toate acestea, măsurile adoptate degradează chiar
resursele care stau la baza lor: frumuseţea şi farmecul unui mediu natural nepoluat. În plus,
modificările privind utilizarea nereglementată a uscatului generează alte probleme de conflict
cu activităţile de turism.
Aceste infrastructuri determină modificarea dinamicii sedimentare de coastă, afectând, astfel,
mediul marin. Aceasta poate cauza distrugerea unor suprafeţe extinse ale unor importante
habitate marine de coastă, precum pajiştile Posidonia oceanica şi straturile de alge roşii. Se va
acorda o atenţie specială unor activităţi nereglementate de extracţie a nisipului în scopul
desfăşurării unor lucrări civile sau construirii unor plaje artificiale; posibila influenţă nocivă a
acestora asupra ecosistemelor marine sensibile a fost demonstrată în mai multe rânduri pe
litoralul Mării Mediterane. Un alt caz de degradare fizică a fundului mării este efectul
instalării unor conducte şi a unor emisare de colectare a apelor uzate.
Recomandarea Uniunii Europene privind gestionarea integrată a zonelor costiere (integrated
coastal zone management - ICZM) recunoaşte ameninţarea cu care se confruntă zonele de
coastă ale Europei ca urmare a creşterii nivelului de urbanizare şi invită statele membre să
controleze gradul suplimentar de urbanizare şi să se asigure că exploatarea zonelor neurbane
respectă caracteristicile naturale ale mediului de coastă. În termeni mai generali,
recomandarea ICZM a UE introduce unele principii şi aspecte strategice pe care ar trebui să se
bazeze gestionarea zonelor de coastă. Acestea includ:

96

•

protecţia mediului costier, bazată pe o abordare ecosistemică şi păstrarea integrităţii şi
funcţionării acestuia şi gestionarea durabilă a resurselor naturale atât ale
componentelor marine, cât şi a componentelor terestre din zona de coastă;

•

activităţi care implică procese naturale şi respectarea capacităţii de încărcare a
ecosistemelor, activităţile umane devenind astfel cu timpul mai prielnice mediului,
mai responsabile din punct de vedere social şi mai stabile în plan economic 96.

2002/413/CE, JO L 148, 6.6.2002, p.6; capitolul I litera (a), capitolul II litera (e), capitolul IV.3 litera (b) punctul (i).
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În ceea ce priveşte turismul în mod special, evaluarea capacităţii de încărcare a fost concepută
ca instrument care să impună dezvoltării limite susţinute 97. Evaluarea mediului deţine un rol
important în ceea ce priveşte integrarea preocupărilor de mediu în proiecte, programe sau
planuri specifice de dezvoltare. Zonele de coastă se numără printre zonele sensibile
specificate de directiva privind evaluarea efectelor asupra mediului (anexa III), care trebuie să
fie luată în considerare în momentul adoptării unei decizii cu privire la necesitatea supunerii
proiectului la EIM. Directiva privind evaluarea strategică a mediului include în domeniul său
de aplicare planuri şi programe privind amenajarea spaţială şi teritorială, turismul, transportul,
energia, industria şi pescuitul. 98
O evaluare adecvată şi directivele EIM şi ESM sunt instrumente în cadrul cărora se poate
aborda interferenţa cu procesele sedimentare. Proiectul paneuropean EUrosion a oferit
orientări privind EIM şi eroziunea litoralului. 99. Acest ghid de gestionare costieră constituie o
iniţiativă care are drept obiectiv să ofere gestionarilor zonelor de coastă de la nivel european,
naţional şi – în special – de la nivel regional şi municipal soluţii inovatoare de gestionare a
eroziunii litoralului în Europa. Acesta se bazează pe revizuirea unui număr de 60 de studii de
caz, considerate a fi reprezentative pentru diversitatea litoralului european. Ghidul ilustrează o
parte din problemele majore care pot apărea în momentul adoptării unei decizii cu privire la
tipul de gestionare a eroziunii litoralului care este cel mai adecvat pentru o zonă.
5.9.9.

Dragarea. Extracţia pietrişului şi nisipului

Dragarea şenalelor sau extracţia pietrişului şi nisipului în scopul construirii sau întreţinerii
plajelor reprezintă activităţi umane care trebuie să fie evaluate, în ceea ce priveşte posibilele
influenţe asupra şi în apropierea locului de desfăşurare a operaţiunilor şi, în unele cazuri, şi în
ceea ce priveşte posibilele aspecte ale eroziunii litoralului.
Dragarea este considerată o operaţiune care dispune de potenţialul de a exercita o influenţă
considerabilă asupra mediului. Fie că este vorba de operaţiune de dragare sau de etapa de
eliminare, se va proceda cu foarte mare atenţie în vederea diminuării perturbării vieţii marine.
De asemenea, materialul de dragare nu va fi considerat simplu deşeu. Se va acorda o atenţie
specială posibilei utilizări avantajoase a acestora în unele cazuri. Odată cu creşterea gradului
de sensibilizare în ceea ce priveşte aspectele ecologice şi creşterea gradului de severitate a
controlului legislativ, identificarea unui sit corespunzător în vederea mutării materialului de
dragare poate constitui o constrângere majoră asupra punerii în aplicare a unui proiect de
dragare.
Având în vedere faptul că un număr mare de porturi europene sunt situate în estuare care sunt
protejate în temeiul reţelei Natura 2000, există un interes special în legătură cu problema
elaborării unor documente de orientare privind gestionarea activităţilor de dragare şi
conservarea acestui tip de habitate. Serviciile Comisiei au procedat la desfăşurarea unor
lucrări împreună cu statele membre şi principalele grupuri de părţi interesate în vederea
susţinerii corelării acestor obiective.
În ceea ce priveşte reţeaua Natura 2000, este necesară luarea în considerare a faptului că
posibilele efecte ale acestor activităţi umane vor necesita o evaluare corespunzătoare în
conformitate cu dispoziţiile articolului 6 din Directiva „Habitate” privind posibilele lor
influenţe semnificative asupra speciilor şi habitatelor din siturile Natura 2000.
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http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm ; http://www.pap-thecoastcentre.org/publications.html
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm
99
http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm ; www.eurosion.org
98
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În ultimul deceniu, HELCOM, OSPAR şi ICES au oferit consultanţă cu privire la practicile
durabile de extracţie, evaluarea impactului asupra mediului, monitorizarea şi restricţiile de
acordare a autorizaţiilor în zonele sensibile. În anul 1998 HELCOM a adoptat Recomandarea
19/1 privind extracţia de sedimente marine în Marea Baltică (BSEP nr. 76, 1999). Grupul de
lucru CIEM privind efectele extracţiei de sedimente marine (WG EXT) a recomandat un cod
de practică, care a fost actualizat în anul 2001 (ICES Coop. Res. Rep nr. 247, 2001). Părţile
semnatare ale OSPAR au convenit în anul 2003 cu privire la adoptarea orientărilor CIEM
(OSPAR 03/17/1, număr de referinţă: 2003-15).
Convenţia de la Barcelona a adoptat în anul 1994 un Protocol privind protecţia Mării
Mediterane împotriva poluării rezultate din explorarea şi exploatarea platformei continentale
şi a fundului şi subsolului mării. 100

5.9.10. Turism, navigaţie de agrement, sporturi maritime, scufundări…
Peste 200 de milioane de turişti vizitează anual litoralurile europene (cea mai mare parte
vizitează litoralul Mării Mediterane), ceea ce duce la o dezvoltare puternică şi, de multe ori,
necontrolată a activităţilor de agrement, în special în zonele de coastă şi apele puţin adânci,
mai ales în timpul sezonului estival.
Exploatarea în exces de către turişti a siturilor naturale bine conservate constituie o adevărată
problemă în unele câmpii din zonele costiere, ca urmare a zgomotelor produse de aceştia,
lumini etc. sau probleme mai specifice, precum perturbarea cuiburilor de broaşte - ţestoase cu
vehicule cu tracţiune integrală …. În mediul marin, principalele probleme vizează distrugerea
fundului mărilor de mici adâncimi din zone intertidale şi subtidale şi prezenţa unor scafandri
în număr care nu poate fi controlat, provocând eroziunea ecosistemelor sensibile, cum ar fi
recifele coralogene sau modificarea comportamentului peştilor ca urmare a practicilor de
alimentare.
În ultimii ani, succesul tot mai mare înregistrat de activităţile de observare a apelor maritime a
devenit o posibilă sursă de influenţă asupra populaţiilor de balene şi alte cetacee, iar aceste
activităţi vor necesita o gestionare atentă. Mai multe informaţii şi referinţe pot fi găsite într-un
document de orientare publicat de ACCOBAMS „Orientări pentru activităţile comerciale de
observare a cetaceelor în zona ACCOBAMS” 101.

Turismul şi conservarea naturii marine. Exemplu de bune practici:
Observarea balenelor în Irlanda.
Apele irlandeze se numără printre apele cele mai bogate ale
Europei în ceea ce priveşte numărul de cetacee, 24 de specii
fiind înregistrate până în acest moment.
Observarea balenelor este una dintre industriile turistice cu
cea mai rapidă evoluţie din lume şi se consideră că
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http://www.unepmap.org/homeeng.asp

101

A se vedea „Orientări privind activităţile comerciale de observare a cetaceelor în zona ACCOBAMS” (disponibile la adresa
http://www.accobams.mc/).
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potenţialul Irlandei este foarte puţin exploatat.
Grupul irlandez de observare a balenelor şi delfinilor (Irish
Whale and Dolphin Group - IWDG) susţine punerea în
aplicare a unei activităţi responsabile de observare a
balenelor din apele irlandeze.

Observarea balenelor poate aduce beneficii economice comunităţilor din zonele de coastă şi poate
stimula starea de conservare şi sensibilizarea publicului faţă de balene şi delfini. Cu toate acestea, dat
fiind faptul că toate speciile de balene şi delfini din Irlanda sunt protejate (de legislaţia naţională şi
comunitară), în vederea punerii în aplicare a unei activităţi responsabile de observare a balenelor, care
să aducă beneficii pozitive oamenilor şi balenelor şi delfinilor, este necesar un plan de dezvoltare.
Activitatea de observare a balenelor este unul dintre produsele turistice care înregistrează cea mai
rapidă extindere din lume, iar Irlanda, prin bogata sa diversitate şi marea abundenţă de balene şi
delfini, beneficiază de poziţia ideală pentru a exploata acest nou produs turistic.
IWDG încurajează agenţiile naţionale, regionale şi locale de turism şi dezvoltare să adopte noi
oportunităţi privind activităţile de observare a balenelor şi să se asigure că acestea beneficiază de o
dezvoltare durabilă şi exercită o influenţă pozitivă asupra balenelor şi delfinilor, precum şi asupra
comunităţilor din zonele de coastă. Un document relevant în politica activităţii de observare a
balenelor
poate
fi
descărcat
de
la
adresa
http://www.iwdg.ie/downloads/WWPolicyDocument_final.pdf

6.

LEGĂTURILE DINTRE POLITICA COMUNITARĂ ÎN
PESCUITULUI ŞI DIRECTIVELE „HABITATE” ŞI „PĂSĂRI”.

DOMENIUL

Ca răspuns la solicitarea adresată de Consiliul pentru pescuit, Comisia a publicat o
comunicare [COM (2002) 186 final 102] în mai 2002, privind elaborarea unui plan de acţiune
comunitară în vederea integrării cerinţelor de protecţie a mediului în politica comună în
domeniul pescuitului (CFP). Acest plan de acţiuni defineşte principiile de orientare, măsuri de
gestionare şi prevede un program de lucru, având drept scop promovarea dezvoltării durabile.
Acesta identifică mai multe acţiuni prioritare de gestionare, dintre care o serie sprijină
obiectivele şi cerinţele Directivelor „Habitate” şi „Păsări”. (de exemplu diminuarea nivelului
de capturi accidentale, impactul asupra habitatelor…)
Comunicarea încurajează, de asemenea, statele membre să îşi îndeplinească obligaţiile în
conformitate cu directivele de protecţie a naturii în cel mai scurt timp posibil, în mod special
cele care vizează desemnarea şi gestionarea siturilor marine care fac parte din reţeaua Natura
2000.
Regulamentul CE privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în
conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (CFP 103) oferă un instrument
important pentru îmbunătăţirea protecţiei naturii în mediul marin şi atingerea obiectivelor din
Directivele „Păsări” şi „Habitate”. Secţiunea 2 de mai sus menţionează alte instrumente
relevante în domeniul politicii de mediu în vederea îmbunătăţirii mediului marin. Acestea
102
103

http://europa.eu.int/comm/fisheries/doc_et_publ/factsheets/legal_texts/docscom/en/com_02_186_en.pdf

CFP: Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor
piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului, JO L358, p. 59
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=32002R2371&model=guichett
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includ Directiva-cadru privind apa 104, Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului
(EIM) 105…
6.1.

Politica comună în domeniul pescuitului

Începând cu 1 ianuarie 2003, Uniunea Europeană dispune de o nouă politică comună în
domeniul pescuitului. Principalul text este Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului
din 20 decembrie 2002 menţionat mai sus. Integrarea cerinţelor de protecţie a mediului în
politica în domeniul pescuitului, în conformitate cu articolul 6 din Tratatul CE, reprezintă
unul dintre principalele obiective ale organului legislativ comunitar în momentul adoptării
regulamentului respectiv.
Scopul noii politicii comune în domeniul pescuitului (CFP) este de a asigura exploatarea
resurselor acvatice biologice într-un mod care să garanteze condiţii economice, de mediu şi
sociale durabile. În acest scop, se introduce principiul precauţiei, se anticipează punerea în
aplicare în mod progresiv a unei abordări ecosistemice în domeniul gestionării pescuitului 106,
precum şi necesitatea adoptării unor măsuri coerente privind limitarea impactului asupra
mediului exercitată de pescuit. 107
În contextul acestui cadru juridic, au fost adoptate o serie de măsuri în vederea îmbunătăţirii
stadiului de conservare a habitatelor şi speciilor din mediul marin în ultimii câţiva ani.
Acestea includ:
În anul 2003, Consiliul a adoptat Regulamentul privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la
bordul navelor [(CE) 1185/2003]. Acesta are drept scop prevenirea capturării rechinilor în
scopul comercializării înotătoarelor.
- Interdicţia timp de trei ani a pescuitului de uva în vigoare în largul Firth of Forth (Scoţia)
începând cu 2000 a fost reînnoită în 2003 în urma unei reuniuni consultative a experţilor
convocate de DG Pescuit. S-a realizat un studiu care a recomandat prelungirea acestei
interdicţii cu încă trei ani până la obţinerea unor noi dovezi privind efectele pescuitului asupra
supravieţuirii populaţiilor de prădători (păsări, mamifere marine, peşti mari).
- În 2003 şi 2004 Comisia a adoptat în cadrul procedurii de urgenţă două regulamente ale
Comisiei [CE) 1475/2003 şi 263/2004) privind protecţia recifelor de corali din ape adânci
împotriva efectelor pescuitului prin traulare în coloniile de corali denumite „Darwin Mounds”
(în partea de nord-vest a Scoţiei). Aceste măsuri au devenit permanente în anul 2004
[Regulamentul Consiliului (CE) 602/2004)
- În 2004 au fost puse în aplicare legi privind capturile accidentale de cetacee în activităţile de
pescuit (Regulamentul nr. 812/2004), inclusiv utilizarea obligatorie de dispozitive acustice de
intimidare în anumite echipamente şi instituirea unui program comunitar de observare
conceput să furnizeze date privind captura accidentală într-un număr mare de activităţi de
pescuit.
- În 2005 s-a adoptat o legislaţie pentru protecţia habitatelor vulnerabile, precum recifele de
corali, gurile termale şi movilele carbonatate de efectele pescuitului din jurul Insulelor
Macaroneziene [Regulamentul (CE) nr. 1568/2005 al Consiliului). S-a aprobat o modificare a
Regulamentului adoptat în 2004 privind captura totală admisă (TAC) şi cotele de pescuit în
vederea asigurării unei protecţiei temporare a acestor habitate.
104

http://europa.eu.int/comm/environment/water/index.html
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm
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Articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul 2371/2002.
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Articolul 1 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul 2371/2002.
105

Last printed 02/10/2007 2:33

127

- În 2006 Consiliul a adoptat Regulamentul mediteranean [(CE) 1967/2006] care prevede
măsuri în vederea protecţiei habitatelor sensibile precum straturile de Posidonia şi acumulările
de corali şi în vederea interzicerii practicilor de pescuit care pot afecta mediul fizic, precum
utilizarea unor materiale explozibile şi a unor ciocane cu aer comprimat. Acesta include noi
măsuri tehnice referitoare la motoarele de pescuit, zonele de protecţie şi dimensiunile minime.
- Legislaţia care reglementează utilizarea unor setci în derivă de către navele comunitare
pentru pescuit [Regulamentele (CE) nr. 894/97 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin
Regulamentele (CE) nr. 1235/98, (CE) nr. 812/2004, (CE) nr. 2187/2005]
- Legislaţia de punere în aplicare a unor zone restrictive pentru pescuit în vederea protecţiei
habitatelor vulnerabile din apele adânci ale Mării Mediterane şi ale Atlanticului de nord-est
este inclusă în Regulamentul (CE) nr. 41/2006 al Consiliului.
(Întreaga legislaţie menţionată mai sus poate fi consultată în detaliu la adresa http://eurlex.europa.eu/en/index.htm)
Actuala politică comună în domeniul pescuitului permite o mai bună integrare a cerinţelor în
materie de protecţie a mediului în gestionarea pescuitului. Aceasta contribuie, astfel, în mod
direct la atingerea obiectivelor ambelor Directive „Păsări” şi „Habitate”. Mai mult decât atât,
aceasta prevede un sistem de protecţie a habitatelor şi speciilor marine de efectele dăunătoare
ale activităţilor de pescuit, chiar şi în cazurile în care dispoziţiile Natura 2000 nu se aplică.
Acest lucru prezintă o relevanţă specială în următoarele situaţii:
a.) pentru protecţia elementelor naturale care nu sunt enumerate în anexele la Directiva
„Habitate”
b.) pentru protecţia elementelor care sunt enumerate în anexe, dar care sunt localizate în zone
care nu ţin de jurisdicţia statelor membre.
c.) Pentru protecţia acelor elemente enumerate, localizate în zone marine aflate sub jurisdicţia
statelor membre, dar care nu sunt incluse într-un/o SIC/ASC (deoarece acestea sunt
localizate în afara unui SIC sau sunt în aşteptarea unei propuneri/desemnări)
Astfel cum s-a menţionat mai sus, politica comună în domeniul pescuitului permite punerea în
aplicare a măsurilor din domeniul gestionării pescuitului, întrucât este posibil ca protecţia
mediului marin să fi fost deja luată în considerare în cadrul dispoziţiilor politicii comune în
domeniul pescuitului. Acestea pot viza protecţia siturilor eligibile pentru a fi desemnate ASC
sau APS. Măsurile în domeniul pescuitului pot fi adoptate indiferent de etapa în care se află
procesul de desemnare a sitului, întrucât acestea nu depind numai de punerea în aplicare a
Directivelor „Habitate” sau „Păsări”.
Cu toate acestea, presiunile exercitate asupra mediului marin nu sunt provocate doar de
activităţile de pescuit. În consecinţă, desemnarea siturilor Natura 2000 trebuie să garanteze un
sistem global şi coerent de protecţie care să soluţioneze problema efectelor produse de alte
activităţi umane (o parte dintre acestea sunt ilustrate în secţiunea 5.9.).
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Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al
Consiliului din 21 decembrie 2006 ´(de
abrogare a Regulamentului nr. 1626/94 al
Consiliului din 27 iunie 1994) stabileşte
anumite măsuri tehnice privind
conservarea resurselor halieutice în
Marea Mediterană. Acesta reprezintă un
alt exemplu de măsură comunitară
adoptată în contextul politicii comune în
domeniul pescuitului în vederea atingerii
obiectivelor de mediu.
Articolul 43.3 din regulament interzice
utilizarea unor traule de fund, năvoade
sau plase similare pentru pescuitul pe
fundul marin deasupra solului submarin
de Posidonia (Posidonia oceanica) sau al
altor fanerogame marine (include unele
derogări). Solul submarin de Posidonia
este prevăzut ca tip „prioritar” de habitat
în temeiul anexei I la Directiva
„Habitate”
Textul complet al Regulamentului Consiliului poate fi consultat în Eur-Lex:
http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lif.html
Imagine prin amabilitatea WWF/ES. Mai multe detalii le adresa:
http://www.wwf.es/descarga/informe_posidonia.pdf

Exemplele de mai sus indică modul în care utilizarea dispoziţiilor politicii comune în
domeniul pescuitului joacă un rol important în protecţia naturii marine, abordând probleme
relevante de mediu.
Statele membre au convenit să delegarea responsabilităţilor lor naţionale în materie de
gestionare a pescuitului Comunităţii prin instituirea politicii comune în domeniul pescuitului
drept o competenţă comunitară exclusivă. În consecinţă, se prevede obligaţia juridică de
punere în aplicare a măsurilor în baza politicii comune în domeniul pescuitului de fiecare dată
când se impune adoptarea unor măsuri de restricţie a pescuitului la nivelul UE în vederea
soluţionării unor probleme importante de conservare a mediului marin. Acesta constituie un
avantaj semnificativ, întrucât aceste măsuri care vizează conservarea pot fi soluţionate de o
singură decizie la nivelul UE.
O decizie adoptată la nivel comunitar va fi mai eficientă decât deciziile naţionale separate
care ar trebui, totuşi, adoptate. Cu toate acestea, adoptarea unei legislaţii comunitare necesită
coordonare consolidată între statele membre, Comisie şi Consiliu.
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Ţinând seama de dispoziţiile relevante ale 1) Regulamentului (CE)
nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind
conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în
conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului şi 2) ale
Directivei 92/43/CEE din 21 mai 1992 a Consiliului privind
conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră
sălbatică, Regulamentul (CE) nr. 812/2004 al Consiliului a stabilit
măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activităţile de
pescuit.
Acest regulament prevede eliminarea progresivă a pescuitului cu
setci în Marea Baltică începând cu 1 iulie 2004 până la intrarea în
vigoare a interdicţiei totale a acestor unelte de pescuit la data de 1
ianuarie 2008.
Imagine de la WWF

În acelaşi timp, regulamentul stabileşte măsurile care au drept scop
reducerea capturilor accidentale. Acesta susţine utilizarea unor
dispozitive acustice şi a unor sisteme de observare pe mare,
precum şi furnizarea unor specificaţii tehnice şi a unor condiţii de
utilizare.

Textul complet al Regulamentului Consiliului: http://europa.eu.int/eurlex/pri/en/oj/dat/2004/l_150/l_15020040430en00120031.pdf
Mai multe detalii pot fi consultate la adresa:
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/where/baltics/threats/fishing.cfm

6.2.

Măsuri de gestionare a activităţilor de pescuit

Procesul de instituire, monitorizare şi evaluare a stadiului de conservare a reţelei Natura 2000
a fost prezentat în mod detaliat în capitolele anterioare. Evaluarea datelor de monitorizare
poate indica, în unele cazuri, necesitatea reglementării anumitor activităţi de pescuit în
vederea prevenirii deteriorării sitului 108. În astfel de cazuri, ţinând cont de faptul că activităţile
de pescuit constituie competenţa exclusivă a Comunităţii, măsurile de gestionare a pescuitului
trebuie decise în contextul politicii comune în domeniul pescuitului şi în conformitate cu
normele stabilite de aceasta. Normele de bază se regăsesc în Regulamentul 2371/2002.
Măsurile de gestionare a pescuitului vor fi adoptate ulterior consultării părţilor interesate şi, în
special, a consiliilor consultative regionale (CCR) care devin un instrument esenţial al politicii
comune în domeniul pescuitului.
Măsurile de gestionare a pescuitului în conformitate cu politica comună în domeniul
pescuitului pot fi, de asemenea, puse în aplicare în zonele marine imediat ce statul membru
(sau statele membre) a (au) propus zona relevantă ca sit de importanţă comunitară şi aşteaptă
ca zona să fie declarată sit Natura 2000 după adoptarea deciziei corespunzătoare a Comisiei.
În astfel de cazuri, statele membre trebuie să furnizeze informaţiile necesare care justifică
necesitatea unei protecţii temporare a zonei.
În vederea asigurării unei consecvenţe, a eliminării discriminării şi a punerii în aplicare în
condiţii optime a măsurilor de reglementare, atunci când situaţia o va permite, statele membre
108

Directiva 92/43: articolul 6.2: Statele membre iau măsurile necesare pentru a evita, pe teritoriul ariilor speciale de conservare,
deteriorarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor, precum şi perturbarea speciilor pentru care au fost desemnate respectivele arii, în
măsura în care perturbările respective ar putea fi relevante în sensul obiectivelor prezentei directive. http://www.europa.eu.int/eurlex/en/consleg/pdf/1992/en_1992L0043_do_001.pdf
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care au în comun un element marin vulnerabilă vor coordona şi vor propune situri de
importanţă comunitară care să acopere în totalitate elementul de valoare în acelaşi timp. În
conformitate cu Directiva „Habitate”, metoda va fi de tip regional şi nu naţional: obiectivul
final îl constituie instituirea unei reţele ecologice coerente, care să includă ariile protejate pe
regiuni marine care se extind frecvent de-a lungul mai multor state membre. În vederea
prevenirii transferării efortului de pescuit către zonele învecinate, este necesară adoptarea
aceloraşi măsuri de gestionare pentru întreaga regiune marină.
Statele membre vor asigura o monitorizare eficace de control şi aplicarea normelor prevăzute
de politica comună în domeniul pescuitului. În consecinţă, măsurile de gestionare a
pescuitului propuse în zonele Natura 2000 trebuie să poată fi controlate printr-o metodă
rentabilă şi trebuie însoţite de măsuri relevante de monitorizare şi control, precum şi de o
estimare a costurilor necesare controlării unor astfel de zone. Sistemul de supraveghere a
navelor prin satelit (VMS) are rolul cel mai important în privinţa monitorizării zonei
economice exclusive. Monitorizarea zonelor mici şi dispersate este foarte dificilă şi trebuie
evitate.
Definirea posibilelor măsuri de reglementare a activităţilor de pescuit dintr-un anumit sit va
depinde de combinaţia unei serii de diferiţi parametri, precum numărul şi natura elementelor
care vor fi protejate, de stadiul lor de conservare, scara temporală, locaţia sitului marin, etc.
Prin combinarea acestor parametri se poate identifica un număr mare de diferite cazuri de
conservare a naturii care necesită o anumită reglementare a activităţilor de pescuit.
Din acest motiv, prezentul document nu poate conţine un catalog complet al tuturor măsurilor
posibile care trebuie adoptate în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului,
care trebuie stabilite pentru fiecare caz în parte şi care necesită o consultanţă tehnică şi
juridică specifică. Prin urmare, informaţiile din prezentul document prezintă un caracter
general.
În conformitate cu articolul 37 din Tratatul CE, adoptarea măsurilor de reglementare a
activităţilor de pescuit constituie responsabilitatea Consiliului, în baza propunerii formulate de
Comisie. Acest lucru se aplică şi în cazul măsurilor de reglementare a activităţilor de pescuit
în vederea protecţiei unui sit Natura 2000. Măsurile adoptate în conformitate cu politica
comună în domeniul pescuitului sunt nediscriminatorii şi permanente şi reprezintă, în
consecinţă, cea mai bună opţiune. Cu toate acestea, articolele 8, 9 şi 10 din Regulamentul
2371/2002 atribuie unele puteri limitate statelor membre în vederea reglementării activităţilor
de pescuit.
Mai precis, articolul 8 permite statelor membre să adopte măsuri de urgenţă, cu o durată
maximă este de 3 luni, în cazul în care există dovezi ale unei ameninţări grave şi neprevăzute
cu care se confruntă ecosistemul marin, ce apar ca urmare a activităţilor de pescuit. Cu toate
acestea, ca urmare a duratei lor limitate, aceste măsuri vor fi luate în considerare doar în mod
excepţional în cadrul instituirii unor măsuri de conservare care abordează o problemă de
mediu prezentând un caracter permanent.
În conformitate cu articolul 9, statele membre pot adopta măsuri nediscriminatorii pentru
reducerea efectului pescuitului asupra conservării ecosistemelor marine în limitele a 12 mile
marine de la baza ţărmului, cu condiţia ca Comunitatea să nu fi adoptat măsuri specifice
pentru această zonă. Dacă aceste măsuri sunt în măsură să afecteze navele unui alt stat
membru, este necesară o procedură de consultare a Comisiei, a altor state membre şi a
consiliilor consultative regionale vizate, anterior adoptării măsurilor respective.
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În cele din urmă, statele membre pot adopta măsuri privind apele aflate sub suveranitatea sau
jurisdicţia lor în cazul în care acestea se aplică doar navelor lor de pescuit (articolul 10).
În situaţiile în care un stat membru consideră că o activitate de pescuit trebuie reglementată în
vederea protecţiei unui sit Natura 2000, dar acesta nu deţine competenţa necesară în
conformitate cu Regulamentul 2371/2002, responsabilitatea adoptării finale a unor măsuri în
domeniul pescuitului revine Comunităţii. În practică, statul membru vizat va furniza Comisiei
datele de care dispune, indicând măsurile pe care le consideră adecvate. Cu toate acestea, nici
dreptul de iniţiativă al Comisiei în ceea ce priveşte formularea unor propuneri de măsuri în
domeniul pescuitului şi nici puterea legislativă a Consiliului de adoptare a acestor măsuri nu
pot fi restricţionate pe cale juridică la solicitarea statului membru. Cu toate acestea, în
momentul exercitării puterii legislative în sectorul pescuitului Comisia şi Consiliul trebuie să
respecte dispoziţiile articolului 6 din Tratatul CE care impune integrarea cerinţelor în materie
de protecţie a mediului în toate politicile comunitare.
Astfel cum s-a arătat mai sus, măsurile adoptate în cadrul politicii comune în domeniul
pescuitului sunt decise în mod coordonat la nivel comunitar, ceea ce ar trebui să contribuie la
coerenţa şi eficacitatea acestora.

Darwin Mounds este o formaţiune de recife de corali din ape reci şi adânci, descoperită în anul 1998, în apele din larg
din partea de nord a Scoţiei. Regatul Unit şi-a exprimat intenţia de a propune această zonă ca viitoare arie specială de
conservare, îndeplinindu-şi, astfel, obligaţia în conformitate cu Directivei „Habitate”.
În conformitate cu această intenţie şi răspunzând unei solicitări adresate de Regatul Unit, Comunitatea Europeană a
adoptat Regulamentul [(CE) nr. 602/2004 din 22 martie 2004] privind interzicerea traulelor de fund şi a unor unelte de
pescuit similare, pentru a preveni, astfel, degradarea coralilor în zona din jurul formaţiunii Darwin Mounds.
Acesta constituie un exemplu de acţiune comunitară adoptată în contextul politicii comune în domeniul pescuitului care
are drept scop atingerea obiectivelor de mediu. Integrarea cerinţelor de protecţie a mediului în politica comună în
domeniul pescuitului a stimulat adoptarea acestei măsuri comunitare înainte de viitoarea desemnare a SIC/ASC.
(Detalii în anexa 5, comunicat de presă al CE la adresa
http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/archives/com03/com03_36_en.htm )

Colonii de Lophelia Pertusa şi faună bentonică aferentă,
fotografiate pe Darwin Mounds

(Prin amabilitatea Grupului WWF/ DEEPSEAS, © Southampton Oceanography Centre).
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În februarie 2006, Consiliul Internaţional pentru Explorarea Mărilor (CIEM) a iniţiat un nou
proiect denumit „Environmentally Sound Fishery Management in Protected Areas”
(Gestionarea ecologică raţională a pescuitului în ariile protejate) în vederea elaborării unor
planuri de gestionare a pescuitului pentru fiecare dintre cele zece zone germane NATURA
2000 109. În cazul fiecăreia dintre cele zece SICp/APS se va răspunde la următoarele întrebări
centrale:
− În ce măsură activităţile de pescuit din AMP (aria marină protejată) reprezintă o
interferenţă semnificativă cu conceptul şi obiectivele NATURA 2000?
− În ce măsură activităţile de pescuit trebuie reglementate?
− În ce mod pot asigura aceste reglementări un echilibru între cerinţele impuse de
NATURA 2000 şi activităţile de pescuit?
Răspunsurile la aceste întrebări se vor baza pe datele deja existente şi, după caz, pe cele recent
colectate – în mod special în urma cooperării cu pescarii şi industria pescuitului. Proiectul îşi
propune să îmbunătăţească în mod semnificativ calitatea datelor utilizate în vederea evaluării
posibilelor conflicte existente între pescuit şi interesele de conservare a naturii în apele
germane şi va necesita o analiză a activităţilor de pescuit desfăşurate de toate navele de
pescuit care acţionează în AMP (şi în împrejurimi).

109

A se vedea http://www.ices.dk/marineworld/protectedAreas.asp
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Apendicele 1.

Definiţii ale tipurilor de habitate marine. Actualizarea
„Manualului de interpretare a habitatelor Uniunii Europene”.

Apendicele 2.

Liste de tipuri de habitate şi specii marine existente pentru diferite
state membre

Apendicele 3.

Exemple privind tehnica utilizării matricei ca instrument de gestionare
în procesul de adoptare a deciziilor.

Apendicele 4.

Experienţe pozitive şi exemple de punere în aplicare a reţelei Natura
2000 în mediul marin, inclusiv proiecte Life-fund.

Apendicele 5.
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