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MINUTA   

întâlnirii grupului de lucru 1 al BLSAC din 21.11.2018. 
 

 
“Posibilități de pescuit în zonele marine protejate” 

 
O întâlnire a grupului de lucru 1 al BLSAC a avut loc astăzi, 21 noiembrie 2018, la 

Hotel Golden Tulip în orașul Varna cu următoarea agendă: 
 
10:00 - 10:20 - Perspectiva UE privind deșeurile marine în contextul UE ccu accent pe 
poluarea cauzată de uneltele de pescuit - Maris Stulgis, Policy office, DG Mare; 
10:20 - 10:35 - Întrebări și răspunsuri; 
10:35 - 10:55 - Deșeuri rezultate din activitățile de pescuit - prezentare generală a 
observațiilor desfășurate în zona costiera bulgăreasca - Violin Raykov; 
10:55 - 11:15 - Deșeuri marine și MARLITER - Mihaela Candea Mirea, ONG Mare Nostrum; 
11:15 - 11:35 - Identificarea surselor și a categoriilor de deșeuri marine provenite din 
industria pescuitului - toti membrii; 
11:35 - 12:00 - Întrebare - Cum poate industria pescuitului să reducă deșeurile marine? 
 
Au participat 6 dintre cei zece membri ai grupului de lucru. Absenti: Kiril Geglev, Manaila 
Marian Sorinel, Dragoi Eugen, Gabriel Ciocan 
 
Violin Raykov nu a participat la întâlnirea grupului de lucru din cauza unor probleme de 
sănătate. 
 
Maris Stulgis și Alena Petrikovikova - DG MARE au participate la intalnire printr-o 
conferring online si au sustinut o prezentare pe tema "Perspectiva UE privind deșeurile 
marine in contextul UE". 
Aceasta a fost urmata de întrebări și discuții pe tema prezentării. 
 
Florin Luchian: În prezentare s-a afirmat că 27% din deșeurile marine provin din unelte de 
pescuit. De ce este acest procent atât de mare și cum a fost calculat? În opinia sa, 
majoritatea pescarilor care au au pierdut uneltele de pescuit depun toate eforturile pentru a 
le recupera din cauza valorii lor financiare considerabile. Avand in vedere acest fapt, el 
estimează că ponderea deșeurilor marine provenite din activitățile de pescuit ar trebui să fie 
2-3%. 
 
Alena Petrikovikova a clarificat metodele utilizate pentru a calcula acest procent. Din 100 
de bucati de deșeuri recuperate, 27 au provenit din unelte de pescuit. 
Aleksander Trapchev: Există o tendință în apele teritoriale ale Bulgariei de la Marea 
Neagră pentru navele de marfă de a elimina deșeurile în apă, cea mai mare parte fiind metal 
și plastic. 
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UE prevede măsuri în acest sens? Dorim să mai cerem mai multe informații privind “Fishing 
for litter". 
Maris Stulgis: “Fishing for litter” este un program de gestionat in comun in cadrul Fondului 
European pentru activitatile maritime si pescuit. Statului membru i se aloca o anumită sumă 
pentru finantarea pescarilor care colectează deșeuri marine. 
Aleksander Trapchev: Este programul unul funcțional? 
Maris Stulgis: Da, programul este unul funcțional, iar Bulgaria și România fac parte din el. 
Reprezentanții bulgari ai pescarii lor și ai organizațiilor de pescuit au declarat ca nu au stiut 
de un astfel de program, M. Stulgis a răspuns că fiecare stat membru a alocat aceste fonduri 
dupa cum a considerat. Statul poate decide să aloce mai multe fonduri altor activități de 
pescuit. 
Ulterior, a avut loc o prezentare pe tema “Deșeuri marine și MARLITER” susinuta de Mihaela 
Candea Mirea. 
 
Comentarii și discuții: 
Aleksander Trapchev: Ca parte a procesului de pescuit, uneltele de pescuit retin o cantitate 
considerabilă deșeuri, dar pescarii colectează numai deșeuri care sunt în principal fabricate 
din metal și pe care le pot da catre firmele de reciclare in schimbul unei remunerații. Dacă, 
totuși, ar exista finanțare și ar primi bani și pentru colectarea materialelor plastice, pescarii 
ar fi mai implicați în astfel de activități. 
 
Lubov Georgieva: Este perceput gresit ca organizațiile de mediu refuză accesul pescarilor 
la finanțarea prevăzută pentru colectarea deșeurilor si realizarea testelor sporadice și 
monitorizare. Pescarii sunt cei care sunt pe mare aproape în fiecare zi și ar putea să fie 
implicați în colectarea deșeurilor atâta timp sunt plătiți pentru astfel de activități. 
 
Mihaela Candea Mirea a explicat că proiectele de igienizare realizate de organizațiile de 
mediu au fost mici și au fost proiecte demonstrative în principal. 
Ca urmare a discuțiilor din cadrul grupului de lucru Mihaela Candea Mirea s-a angajat să 
pregătească recomandări către CE, care vor fi, de asemenea, aduse în atenția Comitetului 
executiv al BLSAC pentru aprobare. 
 
Recomandări: 
- Fondurile naționale alocate activitatilor de pescuit pentru România și Bulgaria ar trebui să 
fie operațional și disponibil pentru ONG-uri și atractiv pentru pescari, pentru a fi accesat și 
implementat 
- În Bulgaria și România o prioritate deosebită ar trebui să acordata crearii de facilități pentru 
recepția deșeurilor de la pescari 
- În Bulgaria trebuie simplificată procedura de primire a deșeurilor de la pescari 
- Campanii de informare și educare a pescarilor (inclusiv a echipajului de operare) sa fie 
efectuate în mod regulat 
 
A urmat închiderea ședinței grupului de lucru. 
 
Minuta reuniunii a fost pregătita de: Elena Peneva .................................... 


