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Minuta 

Reuniunii Grupului de lucru 3 al BlSAC 

7 iulie 2020 

Tema: Punerea în aplicare a Directivei-cadru privind strategia marină a Mării 

Negre; în principal D1, D3 - Pește comerciali și scoici, D4: Rețele alimentare, D10 - Deșeuri 

marine. 

 

Pe 7 iulie 2020 în Bulgaria, Pomorie, Grand Hotel Pomorie, a avut loc o reuniune a 

grupului de lucru 3 al BlSAC cu următoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea Directivei-cadru privind strategia marină, Mihaela Mirea. 
2. Prezentare D1-cetacee, D3 - Pești și crustacei comerciale, D4 - Rețele alimentare, 

D10 - Deșeuri marine, Stare ecologică bună și valori limită; 
3. Discuții, completări și opinii; 
4. Comentarii privind recomandarea SUP, NWWAC, decizie de sprijin și propunere către 

AG; 
5. Comentarii cu privire la deciziile CE care stabilesc standarde în proiectarea circulară a 

uneltelor de pescuit; 
6. Recomandări; 

 
Participanți: domnul Marian Paiu, domnul Vasil Raichinov, domnul Dimitar Kanariev, 

doamna Lyubov Georgieva, domnul Danko Penev, domnul Alexander Trapchev, domnul 
Plamen Kamburov, dl. Domnul Kiril Zheglev, doamna Dimitrina Kostova, dl Buhai Dragos. 

 
La întâlnire au participat ca invitați conf. Dr. Violin Raykov, Institutul de Oceanologie, Varna, conf. 

Dr. Galin Nikolov - director executiv al NAFA, Burgas, Domnul Maxim Aurel de la ANPA Constanța prin 

conexiune video. 

Ședința a fost deschisă de domnul Yordan Gospodinov - președinte al BlSAC. Participanții și 

invitații salută membrii BlSAC. Discurs de primire al domnului Galin Nikolov. 
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La punctul 1 de pe ordinea de zi: Moderatorul și președintele grupului de lucru, doamna 

Mihaela Cândea-Mirea, a prezentat Directiva-cadru privind strategia marină. Scopul strategiei 

este de a atinge și de a menține o stare ecologică bună a mediului marin până în 2020. 

Principalii factori care pun presiune asupra mediului sunt pescuitul excesiv, poluarea cu 

substanțe periculoase, poluarea cu petrol și compuși petrolieri, introducerea speciilor non-

native, schimbările climatice . Dna Cândea a precizat că va aborda doar câteva aspecte legate 

de pescuit, deoarece problema este complexă și destul de voluminoasă și va prezenta 

descriptorii 1,3,4 și 10, și anume D 1 - cetacee, D 3 - pești comerciali și crustacei, D 4 - rețele 

alimentare și D 10 - deșeuri marine. Există multe criterii pentru fiecare descriptor al directivei 

și în spatele fiecărui criteriu - descrieri suplimentare care determină starea bună a mediului 

marin. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi: A urmat prezentarea dlui Marian Paiu, pe tema: Sprijinirea 

implementării MSFD în Marea Neagră prin instituirea unui sistem regional de monitorizare a 

cetaceelor (D1) și monitorizării zgomotului (D11) pentru a obține o stare ecologică bună (GES) 

(CeNoBS). Proiectul este cofinan’at de Comisia Europeana prin DG Mediu (DG Environment) 

si este implementat prin cooperarea a 9 parteneri din țările Mării Negre și a Secretariatului 

ACCOBAMS (Acordul pentru Conservarea Cetaceelor din Marea Neagr[ Marea Mediterana si 

zona contigua a Atlanticului)  cu sediul la Monaco. 

La punctul 3 din ordinea de zi: Urmează discuții: 

Domnul Marian Paiu a explicat că rolul BlSAC este să explice asociațiilor sale membre, iar 

ei membrilor lor, că este important să fie raportate capturile accidentale de cetacee. În 

România, la verificare, se dovedește că nu există astfel de capturi accidentale. Nu a fost încă 

stabilit o valoare-prag pentru capturile accidentale de cetacee pentru Bulgaria și România. Se 

propune ca acest prag să fie de 1% din populația existentă. Cu toate acestea, întrucât nu există 

cercetări amănunțite  și nu există informații exacte cu privire la numărul de cetacee capturate 

accidental, este necesară colaborarea cu institutele științifice și pescarii. De exemplu, 1% din 

populația existentă în zona din largul coastei Bulgariei este de 295 de cetacee (un număr care 

limitează capturile accidentale de delfini și marsuini). 

Conf. Dr. Violin Raykov - în măsura în care există informații despre Bulgaria, acest prag de 

captură accidentală nu a fost atins. 

La punctul 4 de pe ordinea de zi: Membrii BlSAC au luat în considerare recomandarea 

pregătită de NWWAC (Consiliul consultativ pentru apele de nord-vest) privind punerea în 

aplicare a directivei privind produsele din plastic de unică folosință și aspectele operaționale 

ale Planului de colectare a deșeurilor. 

Urmează discuții cu privire la faptul dacă BlSAC ar trebui să sprijine această recomandare. 

Domnul Kiril Zheglev: Toată lumea dorește ca mările să fie curate, dar există multe 

condiții. În primul rând, organizarea trebuie să fie foarte bună. Navele prind multe deșeuri, 

dar 90% din acestea nu sunt deșeuri provenite de la uneltele de pescuit. 99% din uneltele de 

pescuit din Bulgaria nu sunt fabricate din plastic de unică folosință. Pe de altă parte, pescarii 
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din Marea Neagră sunt săraci și conservatori și își repară uneltele. Pentru ca pescarii să 

colecteze deșeurile, aceștia trebuie să aibă un interes financiar și un sistem bine dezvoltat. 

Deoarece deșeurile sunt fabricate din plastic, lemn, metal, cauciuc și sunt materiale 

eterogene și niciunul dintre pescari nu va aștepta ca cineva să vină pe uscat pentru a 

transporta deșeurile pe care le-au colectat. Pe de altă parte, navele în sine nu au unde să 

colecteze aceste deșeuri. Multe muniții militare și explozibili rămași din al doilea război 

mondial au fost, de asemenea, confiscate. Procedura de transfer a acestora este foarte 

complicată, sunt necesare explicații lungi despre cum și unde a fost prins explozivul și de 

multe ori nava care a găsit acest tip de deșeuri nu se întoarce la pescuit timp de câteva zile. 

Pentru a evita toată această procedură lungă și complicată, pescarii aruncă muniția găsită 

înapoi în mare. 

Dna Lyubov Georgieva: În Bulgaria, în acest moment, procedura de eliminare a plaselor 

este complicată. Este solicitat codul RIEW pentru deșeurile găsite. Acest lucru necesită timp. 

De asemenea, doar anumite depozite de gunoi acceptă deșeuri cu codul corespunzător și se 

poate dovedi că depozitul de gunoi în cauză se află la sute de kilometri. Dacă statul dorește, 

acest sistem poate fi organizat fără probleme. De exemplu: dacă declarați la ANPA că dețineți 

un anumit tip de echipament de pescuit, trebuie să aveți și un cod pentru acesta - un 

document emis pentru reciclarea echipamentului în cauză. Ideea este ca pescarii înșiși să se 

curețe, banii să vină de la ei și să nu aștepte să le plătească cineva. 

Dl Kiril Zheglev: Nu sunt de acord cu poziția doamnei Georgieva. 90% din deșeurile din 

mare nu provin din plase de pescuit sau din alte dispozitive. Nu cunoaștem niciun pescar care 

își aruncă în mod deliberat plasele în mare. Dacă există puncte de primire în porturi, toată 

lumea va dori să predea deșeurile găsite acolo pe mare. 

Dna Mihaela Mirea: Scrisoarea de la NWWAC este doar o recomandare către CE. Dacă 

BlSAC dorește să trimită și către statele membre, acesta îl poate adapta la condițiile existente 

în Bulgaria și România. Directiva privind instalațiile de primire în porturi se aplică atât 

deșeurilor din pescuit, cât și celor pescuite pasiv. Facilitățile pentru primirea ambelor tipuri 

de deșeuri trebuie construite chiar în porturi. În ceea ce privește problema de unde va veni 

finanțarea, CE propune ca aceasta să fie realizată din Fondul general pentru pescuit. Există, 

de asemenea, o inițiativă pentru responsabilitatea extinsă a producătorului - de a avea așa-

numita „taxă verde” pentru achiziționarea unui echipament de pescuit care va fi utilizat 

pentru reciclarea acestor unelte. 

Dl. Plamen Kamburov: Există 12 porturi certificate în Bulgaria - 2 de stat și 10 municipale. 

Fiecare port trebuie să semneze un contract cu o companie de colectare a deșeurilor pentru 

eliminarea diferitelor tipuri de deșeuri. 

Domnul Vasil Raichinov: Pescarii sunt oamenii care doresc cel mai mult ca marea să fie 

curată. Este greu de colectat gunoiul marin, deoarece chiar dacă este localizat în mare, a doua 

zi nu mai este în același loc. Oricât de multe deșeuri colectează un pescar, trebuie să existe 

un loc unde să fie debarcate în port. Nu este dificil de organizat, până la urmă, fiecare 

municipalitate are un contract cu depozitele de deșeuri pentru eliminarea deșeurilor. Există 

mai multe instituții diferite în lanțul de colectare, eliminare și eliminare a deșeurilor și le este 

dificil să lucreze împreună în Bulgaria. 
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Dna Mihaela Mirea: În România, ca și în Bulgaria, nu există facilități pentru colectarea 

deșeurilor marine în porturi, iar în România nu există nici măcar porturi. Probabil că nu toate 

exemplele și sugestiile din recomandarea NWWAC sunt adecvate și se aplică Mării Negre, dar 

pot fi luate ca un exemplu de bună practică. Această recomandare este de mare ajutor 

sectorului pescuitului. Ceea ce este nou este faptul că aduce claritate asupra unor aspecte și 

face directiva mai practică. 

Dl. Yordan Gospodinov: A amintit tuturor că BlSAC are în vedere în mod regulat problema 

gunoiului marin de 2 ani. A fost organizată o  masă rotundă pe această temă în 2018, precum 

și un grup de lucru în 2019. Pescarii trebuie să aibă un interes financiar în colectarea 

deșeurilor. 

Sprijinul pentru această recomandare NWWAC va fi supus la vot la Adunarea Generală a 

BlSAC din 9-10 iulie 2020. 

La punctul 5 de pe ordinea de zi: Urmează o discuție cu privire la deciziile CE privind 

stabilirea standardelor în proiectarea circulară a uneltelor de pescuit. Ideea este ca 

echipamentele de pescuit să fie durabile și de lungă durată, special adaptate condițiilor 

agresive ale mediului marin. 

Dl. Yordan Gospodinov: EMFF în noua perioadă de programare 2021-2027, oferă fonduri 

pentru înlocuirea uneltelor de pescuit existente cu altele noi, în conformitate cu noile cerințe. 

Dna Mihaela Mirea: Momentan nu există cerințe exacte pentru acest nou design. Primul 

pas este în direcția cercetării pentru a găsi materiale noi care să fie durabile și utile. Decizia 

CE în cauză informează comunitatea de pescuit cu privire la ceea ce există înainte de intrarea 

în vigoare a noilor cerințe. 

Ședința se închide. 

 

 

Minuta realizată de: dna Elena Peneva 

Președinte Grup de lucru: Mihaela Mirea 

 

Președinte BlSAC - Dr. Yordan Gospodinov 


