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MINUTĂ 

A întâlnirii Focus Group 1 al BlSAC, 22 Februarie 2023 

Subiect: ''Pescuit la scară mică și recreativ - provocări pentru pescarii la scară mică din 

Bulgaria și România'' 

 

Pe data de 22 Februarie 2023, în orașul Constanța, la hotelul Continental Forum și 

online prin ZOOM, a avut loc o întâlnire a Focus Group 1 al BlSAC pe tema: Pescuit la scară 

mică și recreativ. 

La întâlnire au participat: doamna Pinelopi Belekou - DG MARE, domnul Konstantin 

Petrov Reprezentantul General Comisia pentru Pescuit în Marea Mediterană (GFCM) pentru 

Bulgaria, domnul Alexandru Simeonov și domnul Dinu Dobrin - Agenția Națională pentru 

Pescuit și Acvacultură /ANPA/Constanța, doamna Georgeta Ivanov - Administraţia Rezervaţiei 

Biosferei Delta Dunării/ ARBDD Tulcea, domnul Tiberiu Cazacioc - Asociația RO-PESCADOR. 

Întâlnirea a fost deschisă de secretarul general al BlSAC, dl Yordan Gospodinov, care a 

definit ce este pescuitul la scară mică în raport cu legislația bulgară. În ceea ce privește 

pescuitul de agrement, acesta acoperă un alt segment de pescari care au dreptul de a pescui 

în ape interioare și în Marea Neagră, dar prin lege nu au dreptul de a comercializa cantitățile 

capturate. Legea descrie câte kg dintr-o anumită specie pot fi prinse pentru consumul 

personal. În acest sens, apare un conflict între interesele pescarilor la scară mică și pescuitul 

de agrement, care se practică în Marea Neagră, când au loc trecerile de toamnă prin Bosfor  

ale peștelui albastru, stavridului etc. Pescuitul recreativ nu se limitează la sumele specificate 

în lege, ci este prins nereglementat, după care unele dintre aceste capturi ajung pe piața unde 

sunt vândute. 

Doamna Dimitrina Kostova de la „Asociația Europeană a Pescarilor din Marea Neagră” 

a susținut o prezentare pe tema: „Pescuitul la scară mică și de agrement – provocări pentru 

pescarii la scară mică din Bulgaria”. Principalele provocări pentru pescarii la scară mică 

evidențiate în prezentare sunt: 
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• Atragerea mai multor tineri și organizații active către activitățile pescarilor la scară 

mică. 

• Promovarea activității pescarilor mici la toate nivelurile administrative. 

• Atragerea reprezentanților industriei turismului pentru a include în pachetele turistice 

servicii care îi reprezintă pe micii pescari, precum - pregătirea mâncărurilor speciale, 

plecarea în excursii și prinderea peștelui, și predarea juvenililor. 

• Creșterea încrederii micilor pescari în instituțiile guvernamentale. Acest lucru este 

foarte important în colectarea datelor pentru analiza stării sectorului și a poluării Mării 

Negre și lupta împotriva braconajului (pescuit ilegal, nedeclarat și nereglementat). 

• Atragerea mai multor femei pentru a participa la inițiativele de pescuit la scară mică. 

Potrivit Asociației Europene a Pescarilor din Marea Neagră, modalitățile de a face față 

acestor provocări sunt următoarele: 

➢ Făcând pași mici pentru a crește încrederea pescarilor și pentru a propune în mod 

activ măsuri de management. De exemplu: completarea formularelor statistice 

anuale informative, care trebuie completate de pescari. 

➢ Asigurarea controlului asupra utilizării abuzive a fondurilor UE în construcția de 

noi porturi de pescuit; 

➢ Organizarea de activități, cum ar fi formarea în acvacultură pentru femei, care 

urmăresc să împuternicească femeile și să le doteze cu noi cunoștințe și abilități 

pentru a sprijini participarea lor deplină și efectivă ca lideri la toate nivelurile de 

luare a deciziilor în sectorul acvaculturii; 

➢ Zonarea traulelor - bazată pe cercetări științifice privind stocul de populații de 

pești: 

➢ Confruntarea cu skijeturi atractive, care adesea amenință viața sau distrug plasele; 

➢ Politici multisectoriale – participarea tuturor nivelurilor și sectoarelor la sprijinirea 

dezvoltării și supraviețuirii pescarilor la scară mică etc. 

➢ Sprijinirea proiectelor care implică cel puțin 3 țări și stimularea parteneriatului cu 

țările în care sectorul pescuitului la scară mică are nevoie de sprijin. 

Urmează un discurs al domnului Velislav Vangelov, președintele Organizației 

Producătorilor Scoici de la Marea Neagră, care a subliniat provocările cu care se confruntă 

pescarii la scară mică din Bulgaria. În primul rând, acestea sunt dificultățile pe care le 

întâmpină la completarea documentației primare (jurnalul de pescuit). Sunt cauzate de lipsa 

condițiilor de păstrare a documentației, deoarece cerința este păstrarea documentației la 

bordul ambarcațiunii. De asemenea, pescarii întâmpină dificultăți în păstrarea documentației 

(registre de pescuit, certificate de pescuit, permise, documentație pentru ambarcațiune etc.). 

Este o cerință legală să poarte documente originale la bordul ambarcațiunii, iar adesea bărcile 

sunt mici și nu au încăperi uscate dedicate pentru depozitarea documentelor. Acest lucru 

duce foarte des la udarea lor, pierderea și deteriorarea acestora. 

O altă dificultate pentru pescarii la scară mică (SSF) este raportarea înregistrărilor de 

pescuit. Declarațiile de origine se depun la EAFA în termen de 48 de ore de la descărcarea 

capturii, nu există feedback pentru o declarație nedepusă sau completată incorect, 

responsabilitatea pentru nedepunere și inexactități revine în întregime pescarului, iar acesta 
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nu are niciun control. Toate acestea duc la necompletarea declarațiilor de origine, plasarea 

SSF în sectorul gri al economiei, statistici inexacte din partea EAFA despre cantitățile 

capturilor. 

O problemă foarte importantă care se află în fața SSF este neplata impozitelor 

persoanelor fizice de către comercianții care cumpără produse pescărești de la pescarii la 

scară mică, care sunt persoane fizice. Obligația de a plăti impozit către persoanele fizice revine 

firmei care a cumpărat producția, iar pescarii care și-au vândut marfa nu au opțiunea de 

trasabilitate, și dacă firma în cauză a făcut-o. 

Propunerile Organizației de Producători Scoici de la Marea Neagră pentru a rezolva 

aceste provocări este realizarea unui jurnal de pescuit electronic, o versiune ușoară, printr-o 

aplicație pentru dispozitivul mobil. În acest fel, pescarii nu vor întâmpina dificultăți în 

completarea documentelor în ceea ce privește condițiile meteorologice nefavorabile. O altă 

propunere este identificarea pescarilor în timpul unui control pe teren (mare) prin 

intermediul unui număr național de identificare, un număr individual sau un cod. 

Domnul Laurențiu Mirea, Președintele „Federației Organizațiilor Pescarilor de la 

Marea Neagră”: cu dificultăți similare se confruntă și pescarii și scafandrii români la 

completarea jurnalelor de pescuit. El pune o întrebare colegilor săi bulgari: pentru a avea 

dreptul de a face scufundări și de a desfășura activitate economică, ce fel de document și de 

către cine este eliberat, de care au nevoie scafandrii care colectează scoici și midii în Bulgaria? 

Domnul Velislav Vangelov: documentația pe care scafandrii trebuie să o completeze 

este aceeași cu cea a pescarilor la scară mică, menționând care este captura lor - scoici, rapana 

sau pește. Există certificate separate pentru recoltarea peștelui, pentru recoltarea bivalvelor 

- scoici și creveți și un al treilea tip pentru recoltarea rapanei. 

Domnul Laurențiu Mirea clarifică că întrebarea sa a fost pentru însuși scafandru, ce fel 

de document de scafandru ar trebui să prezinte - este suficient să aibă un certificat de 

profesionist ca să se poată scufunda și care sunt cerințele pentru scafandri? 

Domnul Velislav Vangelov: în Bulgaria, pentru a dobândi specialitatea de pescar, se 

eliberează un certificat de către EAFA, și este la fel pentru scafandri și pescari - se poate face 

manual sau folosind plase și undițe. 

Domnul Yordan Gospodinov: organismul care observă respectarea cerințelor pentru 

muncă în Bulgaria este Direcția „Protecția Muncii” a Ministerului Muncii și Politicii Sociale. 

Când scafandrii operează o barcă, se eliberează o licență și trebuie completat un jurnal de 

bord. Mai mulți scafandri pot lucra la el. 

Domnul Laurențiu Mirea știe și înțelege care sunt cerințele pentru ținerea jurnalului 

de pescuit, întrebarea a fost alta: ce fel de permise pentru scafandri folosesc pescarii care se 

scufunda la scoici și rapana. În România, o singură instituție eliberează permisele pentru 

scafandri pentru scoici și rapana și este o structură militară aflată în subordinea Ministerului 

Apărării. Din această structură, ei au spus că activitățile de scufundări, printre care strângerea 

scoicilor și a rapanei, pot fi desfășurate doar de scafandri instruiți de aceștia, iar acest lucru 

va fi consacrat în legea apărării din România. În prezent se pregătește un ordin executuriu, 
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ceea ce este o mare complicație, iar în acest sens pescarii și scafandrii români solicită ajutorul 

BlSAC. Cererea acestora este recunoașterea tuturor permiselor de scafandru eliberate, nu 

numai de această structură militară, deoarece nu recunoaște licențe de scufundare eliberate 

de UE, și obligă scafandrii din România să obțină pregătire și certificare suplimentară, iar 

taxele pentru eliberarea licenței militare de scufundare sunt mari. Acest lucru este 

reglementat în Decretul militar nr. 63/2021. 

O altă problemă foarte importantă cu care se confruntă pescarii din România este lipsa 

infrastructurii. De-a lungul litoralului Mării Negre din România, de la Sulina până la Vama 

Veche, mici bărci de pescuit sub 12 m debarcă în locuri care nu sunt desemnate ca porturi de 

pescuit, fără drept de folosință a terenului. De exemplu, în urmă cu zece zile la Constanța a 

fost cazul unuia dintre locurile de debarcare a bărcilor mici, folosit de ani de zile, unde 

primarul orașului a dat ordin să plece toată lumea. 

Domnul Yordan Gospodinov: în Bulgaria, cerințele pentru eliberarea licențelor de 

scufundare nu sunt atât de dificile. BlSAC poate sistematiza aceste probleme și poate face 

recomandări statelor membre. Au fost emise reglementări de către UE conform cărora 

trebuie desemnate locuri de debarcare și descărcare a capturilor. Din păcate, în ciuda 

invitației trimise de către BlSAC autorităților bulgare - Ministerul Agriculturii și EAFA, la 

întâlnire nu există reprezentanți ai acestora care ar putea lua o poziție cu privire la problemele 

luate în considerare în actualul grup de lucru. 

Domnul Laurențiu Mirea sugerează ca BlSAC să organizeze o întalnire pentru a invita 

reprezentanți ai GFCM, ai CE și ai structurilor locale - EAFA si ANPA pentru a discuta 

problemele pescarilor la scară mică direct cu instituțiile responsabile, care au fost neglijate 

ani de zile în ambele state membre. 

Domnul Konstantin Petrov - coordonator subregional al GFCM pentru Marea Neagră: 

tema focus grupului este foarte importantă și se pun în valoare informațiile primite de jos în 

sus, ceea ce înseamnă că vin direct de la pescarii înșiși. În strategia 2030 a CE, se notează 

prioritățile specifice în direcția SSF durabile, mijloacele de trai durabile și rolul femeilor în 

pescuit. La ultima întâlnire de lucru a GFCM, de la Tunis, au fost reprezentanți ai Bulgariei. 

Informații detaliate pot fi găsite pe site-ul GFCM. GFCM organizează o întâlnire a Grupului de 

lucru privind ecosistemele marine vulnerabile și habitatele esențiale ale peștilor (WGVME-

EFH) în perioada 8-10 martie. De mare importanță este și proiectul BlackSea4Fish pentru 

Marea Neagră, care este implementat în diverse direcții - rapana, protecția speciilor de 

sturioni, reducerea capturilor accidentale și multe altele. În acest moment, GFCM se 

concentrează pe viitoarele sondaje la Marea Neagră, culegerea de date și planurile de 

gestionare pentru rechin. De asemenea, sunt avute în vedere măsuri de protecție a 

cetaceelor. 

Domnul Yordan Gospodinov către domnul Konstantin Petrov: puteți lua o poziție cu 

privire la subiectele și problemele discutate în focus-grupul actual? 

Domnul Konstantin Petrov: Mijloacele de trai durabile în pescuit sunt încorporate în 

strategia 2030 - un subiect legat de SSF, care este important pentru activitatea GFCM. Comisia 
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își propune să identifice nevoile pescarilor din fiecare parte a Mării Negre. Pentru Bulgaria și 

România, accentul se va pune pe aspectul socio-economic și pe pescuitul de rechini. 

Dl Daniel Buhai: În ceea ce privește ședința GFCM din 9 și 10 martie, de la Roma, este 

posibil să se includă pe ordinea de zi o recomandare pe care BlSAC o va pregăti, cu privire la 

provocările cu care se confruntă SSF în Bulgaria și România. Pot participa personal 

reprezentanții SSF din România? 

Domnul Konstantin Petrov: Este bine să avem reprezentanți ai sectorului din Bulgaria 

și România, pentru că este o oportunitate pentru pescari de a prezenta provocările cu care se 

confruntă. Programul întâlnirii a fost încărcat pe site-ul GFCM, unde există și un link pentru 

înregistrare. Când BlSAC pregătește recomandarea relevantă, GFCM o va revizui și o va 

discuta. Comisia a planificat deja ateliere de rapana în iunie 2023, care sunt o continuare a 

activității din anul precedent. De asemenea, GFCM are o recomandare emisă în 2021, care se 

referă la trasabilitatea calcanului. 

Domnul Ludmil Ikonomov: întreabă dacă există un regulament care să reglementeze 

activitatea de pescuit sportiv, pentru că de multe ori cantitățile capturate de aceștia sunt mari 

și distribuite restaurantelor. 

Domnul Yordan Gospodinov: Oamenii care desfășoară pescuit sportiv nu prind 

cantități mari de pește, ei practică pescuitul ca sport, fotografiază capturile și le returnează în 

mare. Au construit federaţii şi cluburi cu reguli scrise. Pescuitul recreativ este pescuitul care 

depășește semnificativ capturile legale. Foarte des se transformă chiar în pescuit comercial. 

Domnul Yordan Gospodinov a prezentat datele transmise de EAFA privind SSF în 

Bulgaria. Numărul navelor de pescuit înregistrate din SSF la 31.12.2022, cu lungimea de până 

la 9,99 m, sunt 1625. De la 10 m până la 11,99 m, numărul acestora este de 63. În ceea ce 

privește pescuitul de agrement, EAFA nu are registru. Ambarcațiunile de pescuit cu lungimea 

de până la 9,99 m pentru anul 2022 au capturi în valoare de 1.181.773,9 kg de pește, midii și 

rapana, iar cele de până la 11,99 m lungime - 131.623,6 kg. 

Urmează o prezentare a domnului Cătălin Balaban pe tema „Pescuitul de coastă la 

scară mică pe litoralul românesc al Mării Negre”. Singura definiție a pescuitului de coastă la 

scară mică existentă în legislația europeană este următoarea: Pescuitul de coastă la scară mică 

reprezintă activități de pescuit desfășurate de navele de pescuit în apele marine cu o lungime 

totală a navelor mai mică de 12 metri, care nu utilizează unelte de traulă, precum și pescarii 

care desfășoară pescuit staționar, inclusiv colectori de crustacee și moluște. Deși este un 

concept promovat de Fondul European Maritim, Pescuit și Acvacultură, pescuitul la scară mică 

de coastă nu este definit în legislația românească. O definiție actuală a pescuitului la scară 

mică exclude anumite tipuri de nave, precum și utilizarea uneltelor de pescuit tradiționale. 

Această excludere reduce vizibilitatea pescuitului de coastă la scară mică și prezența acestuia 

în statisticile UE. Politica comună în domeniul pescuitului nu definește în mod adecvat 

conceptul de pescuit neindustrial, la scară mică sau de coastă. Se ține cont doar de lungimea 

navei, în timp ce există și alte definiții mai adecvate și mai actualizate pentru acest tip de 

pescuit în convențiile internaționale. Pescuitul la scară mică în Rezervația Biosferei Delta 

Dunării implică 1.200 de pescari autorizați care folosesc bărci mici și practică pescuitul cu 
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unelte tradiționale. Pescuitul se desfășoară în primul rând cu setci fixe sau taliene marine, 

submersibile în zona de coastă. Doar 10 pescari din numărul total dețin permis de pescuit la 

calcan (peste 20 de metri izobat). Restul pescuiesc la liniile de bază în apele mării interioare. 

Dezvoltarea pescuitului la scară mică de coastă a fost limitată în România când multe zone cu 

potențial au devenit zone protejate. În noua perioadă de programare se urmărește 

dezvoltarea adăposturilor de pescuit și a punctelor de debarcare care să permită transferul 

capturii în condiții adecvate din punct de vedere sanitar, care să garanteze și trasabilitatea 

produsului. Necesitatea sprijinirii acestui subsector al pescuitului este susținută de 

următoarele argumente: - flota de pescuit la scară mică este flota cu cele mai limitate resurse 

financiare disponibile ; - veniturile din pescuit ajută la susținerea unui mijloc de existență care 

are o valoare culturală și istorică imensă pentru multe comunități de coastă; - pescuitul de 

coastă la scară mică respectă restricțiile impuse de statutul de rezervă al deltei și al zonei de 

coastă asociate; - se realizeaza cu angrenaje si metode tradiționale specifice unei anumite 

zone. 

Pescuitul de coastă la scară mică trebuie să ia următoarele măsuri: 

• achiziționarea de motoare care emit mai puțin CO2 și eficiente energetic sau 

transformarea motoarelor alimentate cu benzină; 

• asigurarea securității navelor - dotarea ambarcațiunilor cu materiale de siguranță; 

• selectivitatea uneltelor - sprijin european pentru furnizarea de unelte selective, astfel 

încât tranziția să fie cât mai rapidă și eficientă pentru pescari; 

• construirea locurilor de debarcare și instalarea infrastructurii adecvate pentru crearea 

condițiilor de depozitare, congelare și răcire a peștelui; 

• introducerea unor măsuri imediate, realiste și eficiente care să permită creșterea 

marjelor de profit ale pescarilor; 

• implicarea asociațiilor de pescari în implementarea PCP în așa fel încât să promoveze 

și să susțină pescuitul la scară mică. 

Doamna Pinelopi Belekou: CE a investit mult efort în protejarea pescarilor la scară mică, 

deoarece navele lor de pescuit reprezintă 92% din totalul din Marea Mediterană și Marea 

Neagră. SSF joacă, de asemenea, un rol cheie în aspectul socio-economic. Pe 21 februarie 

2023, CE a adoptat un pachet de măsuri pentru a îmbunătăți sustenabilitatea și reziliența 

sectorului pescuitului și acvaculturii din UE. Acesta conține patru elemente: 1- o comunicare 

privind tranziția energetică în sectorul pescuitului și acvaculturii: 2 - un plan de acțiune pentru 

protecția și refacerea ecosistemelor marine pentru un pescuit durabil și rezistent la șocuri; 3 

- comunicarea privind politica comună în domeniul pescuitului azi și mâine; 4 - raport privind 

organizarea generală a piețelor produselor pescărești și de acvacultură. Principalele obiective 

ale măsurilor sunt promovarea utilizării surselor de energie mai curate și reducerea 

dependenței de combustibilii fosili, precum și reducerea impactului sectorului asupra 

ecosistemelor marine. Măsurile propuse vor fi luate treptat pentru a facilita adaptarea 

sectorului. Pe 9 martie, în cadrul ședinței dintre Consiliile Consultative, doamna Charlina 

Vicheva va prezenta acest pachet de măsuri. Un element cheie al planului regional de acțiune 

al GFCM privind SSF a fost pus în discuție în ultima prezentare – și anume dreptul pescarilor 

de a participa la luarea deciziilor. Fondurile europene sunt deschise pescarilor la scară mică și 
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pot contacta autoritățile de management pentru mai multe informații. În ceea ce privește 

problema licenției scafandrilor - aceasta depinde de cadrul legal din țara respectivă. Depinde 

de statul membru să stabilească regulile de aplicare pentru anumite proceduri, atunci când 

nu sunt reglementate de un regulament UE. 

CE a propus, de asemenea, o revizuire a regulamentului de control - raportarea completă 

a capturilor, toate navele de pescuit să aibă sisteme de urmărire. Există încă o discuție între 

Parlamentul European și CE și nu există o decizie finală, dar statele membre fac anchete cu 

privire la derogări pentru navele de 9 sau 12 m. Este interesant să auzim recomandarea BlSAC 

pentru noi tehnologii de declarare a capturilor ușor de implementat, care au apărut în discuții. 

În ceea ce privește lipsa de porturi și locuri de debarcare - aceasta depinde din nou de statele 

membre și de modul în care acestea cheltuiesc fondurile europene pentru a-și îmbunătăți 

infrastructura. BlSAC poate face recomandări în acest sens autorităților naționale, informând 

și CE.  

 În ceea ce privește definiția SSF atinsă în ultima prezentare - GFCM a avut un forum 

specific unde s-a discutat acest subiect. Doamna Pinelopi Belekou îl întreabă pe domnul 

Cătălin Balaban dacă Asociația Pescarilor „Golovița” este înregistrată în registrul flotei 

europene. Dacă nu este, nu există nicio posibilitate de finanțare din partea CE. Ea a întrebat 

și ce fel de pește prind și în ce zonă exactă a Deltei Dunării. 

 Domnul Laurențiu Mirea: Este timpul ca statul român să facă ceva în privința 

pescuitului de coastă la scară mică, pentru că în fiecare an acest tip de pescari este în scădere. 

Multe fonduri și programe de asistență există deja, dar nu sunt vizibile pentru SSF. 

Recomandările trecute transmise statului de către asociațiile din România și de către BlSAC 

nu au fost luate în considerare. El o invită pe doamna Pinelopi Belekou să viziteze România și 

să vadă la fața locului despre nevoile și provocările cu care se confruntă pescarii locali. Se 

propune organizarea unei întâlniri între reprezentanții GFCM, EAFA, ANPA și organizațiile de 

pescuit, pentru a crea un grup de lucru care să examineze și să ia în considerare nevoile SSF 

în cele două state membre. 

Dl Dinu Dobrin, Direcția Politici Marine și Inspecții a ANPA, Constanța: Agenția este 

doar un organ executiv, totuși a transmis propuneri de modificare a Legii pescuitului și 

acvaculturii din România. ANPA are obligația de a face propuneri cu privire la pescuitul 

tradițional de care depind comunitățile de coastă. SSF în Marea Neagră se efectuează de către 

nave de pescuit cu lungimea de până la 12 m, care nu folosesc mijloace de dragare. Ei 

pescuiesc până la 6 mile în apele teritoriale și această limită este impusă de marina țării. SSF 

în România folosesc plase, capcane, cârlige pentru pescuit, iar unele dintre ele folosesc și o 

metodă manuală (prin scafandri) pentru a colecta scoici și midii. ANPA a luat unele inițiative 

legislative pentru modificarea și modernizarea Legii pescuitului și acvaculturii, însă decizia 

finală este luată de Parlamentul României. 

Dna Pinelopi Belekou: invită membrii BlSAC să se familiarizeze cu noul pachet de 

măsuri adoptat de CE la 21 februarie 2023. Pachetul va sprijini, de asemenea, implementarea 

integrală a Politicii comune în domeniul pescuitului în coordonare cu statele membre și părțile 

interesate din sectorul pescuitului, inclusiv pescarii, organizațiile de producători, consiliile 

consultative regionale, societatea civilă și oamenii de știință. A face din sector un loc atractiv 
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de muncă pentru generațiile mai tinere se află, de asemenea, în centrul propunerilor. Comisia 

propune să reducă dependența de combustibilii fosili și să urmărească un sector al pescuitului 

și acvaculturii neutru din punct de vedere climatic. Acesta propune măsuri de sprijinire a 

sectorului în accelerarea tranziției energetice prin îmbunătățirea eficienței combustibilului și 

trecerea la surse de energie regenerabile, cu emisii scăzute de carbon. Un alt aspect este 

conservarea ecosistemelor marine pentru un pescuit durabil. Comisia prezintă un plan de 

acțiune maritim pentru a consolida contribuția PCP la atingerea obiectivelor de mediu ale UE, 

și pentru a reduce impactul negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemelor marine, în 

special prin perturbarea fundului mării, prin capturile accidentale de specii vulnerabile și 

impactul asupra rețelelor trofice marine. Planul de acțiune contribuie la punerea în aplicare a 

Strategiei UE pentru biodiversitate pentru 2030 și la angajamentul său de a proteja legal și 

eficient 30 % din mări, dintre care o treime trebuie protejată cu strictețe. Un alt obiectiv al 

planului este reducerea impactului pescuitului asupra fundului mării. Prin urmare, Comisia 

invită statele membre să propună recomandări comune și să ia măsuri naționale pentru a 

elimina treptat pescuitul mobil de fund în toate AMP-urile (ariile marine protejate) cel târziu 

până în 2030 și să-l interzică în AMP-urile nou create. În plus, planul de acțiune propune 

măsuri pentru a crește selectivitatea uneltelor și a practicilor de pescuit și pentru a reduce 

capturile accidentale de specii amenințate, stabilind un calendar care să ajute statele membre 

să acorde prioritate acelor specii care necesită cea mai mare protecție. BlSAC împreună cu 

statele membre se vor angaja să pregătească o recomandare generală pentru marsuinul 

(Phocoena phocoena) până la sfârșitul anului 2023. 

 

Închiderea ședinței. 

 

Minută ședinței a fost realizată de către: doamna Elena Peneva 

 

Președinte BlSAC: Domnul Daniel Buhai 

 


