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Subiect: Pescuitul recreativ în Marea Neagr� 

Stimati domni, 

Ca urmare a unui grup de lucru al Consiliului consultativ al Märii Negre privind, Pescuitul recreativ in 

Marea Neagrä", la care au participat reprezentan�i ai autorit��ilor din cele dou� state membre _i 

reprezentan�i ai comunit��ii _tiin�ifice din Bulgaria �i România, BISAC recomand� urmätoarele 

dispozi�ii legate de reglementarea pescuitului recreativ în zona Märii Negre: 

Necesitatea colect�rii datelor privind capturile prin pescuitul recreativ, datorit� faptului c� acela�i 

echipament este utilizat pentru pescuitul recreativ �i pescuitul comercial si, uneori, pescuitul 
recreativ este transformat într-unul la scar� mic�, deoarece se caut� comercializarea _i vânzarea 

pe_tilor captura�i; 

Un control mai bun al pescarilor care efectueaz� pescuit recreativ în Marea Neagr� cu barca �i 

introducerea unei modalitä�i de raportare a capturilor prin SMS; 

Campanii de informare pentru pescarii amatori �i de agrement, organizate de minister, cu 

informatii despre cantitä�ile admisibile ale capturii pentru consumul propriu �i uneltele de pescuit 

permise. 
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Distinctie clar� între pescuitul recreativ �i pescuitul amator/ sportiv. 
A_teptäm _i comentarlile dvs. pe aceast� temà 

Cu respect, 

Dr. Yordan Gospodinov 

Pre_edinte al BISAC 
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ADVIS Informatii suplimentare 

Consiliul consultativ pentru Marea Neagr� /BISAC/ este o persoan� juridic� f�r� scop 
lucrativ _i în beneficiul public, înfin�at� pe 20.07.2015, în conformitate cu prevederile Legii 
pentru persoanele juridice f�r� scop lucrativ. Asocia�ia este înregistrat� conform legisla�iei 
bulgare cu sediul principal în ora_ul Varna. 

Membrii Consiliului consultativ sunt asocia�i _i organiza�ii non-guvernamentale ale 
c�ror activit��i acoper� toate domenile de pescuit principale din Bulgaria _i România -

capturarea de pe_te _i alte organisme acvatice, acvacultur�, prelucrare, import �i export, 
vanzare cu amänuntul _i en-gros de pe_te _i produse din pe_te. Acestora li se adauga 

organiza�iile reprezentante ale altor grupuri de interese: protec�ia mediului. 
Misiunea BISAC este de a promova o reprezentare echilibrat� a tuturor p�r�ilor 

interesate din sectorul pescuitului _i acvaculturii _i de a contribui la realizarea obiectivelor 
politicii comune în domeniul pescuitului _i acvaculturii a Uniunii Europene. In prerogativele 

Consiliului consultativ pentru Marea Neagr� este s� adreseze Comisiei Europene �i statelor 
membre interesate recomand�ri _i propuneri pentru a facilita realizarea obiectivelor politicii 
comune în domeniul pescuitului. Aceste recomand�ri sunt elaborare în cadrul unor grupuri de 

lucru, la care particip� membrii BISAC, precum �i exper�i din domeniul _tiin�ific, reprezentan�i 

ai autorit��ilor locale _i centrale din domeniul pescuitului. 
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