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RAPORT
De către dr. Yordan Gospodinov – Secretar general al CCMN
despre
întâlnirea cu D-l Abdellah Srour la Roma
Pe data de 5 septembrie 2017, a avut loc întâlnirea cu D-l Abdellah Srour - Secretar
executiv al Comisiei generale pentru pescuit în Marea Mediterană și Marea Neagră. Această
întâlnire a fost la cererea CCMN, pentru care subiectele și participanții au fost conveniți în
prealabil. Aceștia au fost anunțati anterior la sediul GFCM.
Întâlnirea a avut loc în următoarea formă:
- Mănăilă Sorin - Președinte al CCMN;
- Dr. Yordan Gospodinov - Secretar general al CCMN;
- Abdellah Srour - Secretar executiv al CGPMM;
- Nicola Ferri - Responsabil pentru pescuit (întrebări instituționale și juridice)
- Miguel Bernal - Responsabil pentru resursele piscicole la Departamentul „Pescuit” la
CGPMM.
- Traducători din/în limba bulgară și engleză;
Subiectele pe care le-am discutat cu D-l Abdellah Srour sunt următoarele:
1. Creșterea zonelor după Natura 2000 din regiunea Mării Negre;
2. Cresterea cotelor de calcan ca urmare a recuperării stocurilor;
3. Captura de rapană – o specie invazivă biologică;
4. Lipsa infrastructurii de pescuit;
5. Captura de rapană și bivalve;
6. Dispozitive de pescuit permise și interzise;
7. Proiectul ‘BlackSea4Fish’.
D-l Mănăilă a discutat despre toate subiectele, după care am adăugat sau am elaborat
subiectele din perspectiva competenței mele, sau am adăugat unele specifice despre Marea
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Neagră de pe coasta bulgară, stocurile, capturile, dispozitivele folosite, specificul legislației
bulgare, volumul și capacitățile flotei, porturile de pescuit și sectorul de prelucrare.
La primul subiect am subliniat că zonele astfel conturate după „NATURA 2000” din fața
coastei bulgare se suprapun în totalitate sau parțial cu zonele de pescuit tipice folosite de secole
pentru pescuit. Am explicat că în acest stadiu, zonele acestea nu sunt în concordanță cu sectorul
pescuitului real și nu este făcută o evaluare a impactului economic și social pe care îl va avea
asupra oamenilor din domeniul pescuitului la scară mică, celui industrial precum și industriei de
prelucrare, în care sunt angajate multe persoane cu statut economic scăzut. Am insistat dacă e
posibil ca CGPMM să recomande și să ne ofere practici și oportunități, astfel încât în aceste zone
să se poată efectua activitate de pescuit și să fie folosită resursa locală, precum și peștii care trec
și vin din Bosforul, care de obicei stau în jurul coastelor, mănâncă mult la toamnă și după câteva
luni trecute în Marea Neagră, se întorc în celelalte mări la sud de Bosfor.
În ceea ce privește calcanul cotat, am adăugat că ultimele două rapoarte despre stocul de
calcan din fața coastei bulgare sunt bune. Am subliniat observațiile și părerea pescarilor că este
calcan în cantități mari, așa cum nu au mai văzut până acum. Am accentuat că stocul nu este doar
al nostru, pentru că și la el se observă o migrație care deocamdată nu este foarte clară unde se
desfășoară. Am propus și o cercetare urgentă globală a stocurilor în Marea Neagră și să fie făcută
o recomandare de creștere a cotei pentru Bulgaria și România de câte 150 de tone pentru fiecare
țară în cazul în care stocul este de fapt durabil, care se poate accepta că 20% de captură nu va
afecta reproducerea și populația. D-l Miguel Bernal a subliniat că ar fi bine să se desemneze zone
protejate pentru calcan, unde acesta se poate reproduce în siguranță. Aceasta este o prioritate
pentru determinarea stocurilor, care poate fi sprijinită de un grup de lucru. D-l Srour a precizat
clar că aspectul instituțional este foarte important și că toate instituțiile trebuie să fie implicate.
Zone clare și protecție a formelor tinere - acestea au fost convenite la Convenția de la București,
unde miniștrii au convenit și au semnat. Stocul este unic și va fi determinată o Captură maximă
admisă /TAG/, și vor fi interesate toate țările din bazinul Mării Negre, care se ocupă cu captura
calcanului. Pentru prima dată, în 2018 vor avea cotă și țări care nu sunt membre ale UE.
În ceea ce privește captura de rapană - am explicat opinia că după o adâncime de 15 metri,
nu există o altă metodă de captură decât cu Traul lateral și am acentuat răpirea și ceea ce se
întâmplă cu bivalvele care scad progresiv. D-l Miguel Bernal a subliniat nevoia de a se face mai
multe cercetări privind această specie, stabilind astfel cât de mult Traul lateral afectează ceilalți
locuitori de fund, habitatele, precum și care va fi impactul socio-economic al acțiunilor posibile și
determinarea zonelor.
Reprezentanții conducerii CGPMM au fost de acord cu noi și ne-au asigurat că vom avea
sprijinul lor, dar trebuie să avem studii științifice relevante privind efectele Traului lateral asupra
fundul mării.
Despre dispozitivele de captura bivalvelor permise și interzise - am indicat că midiile în
Marea Mediterană sunt capturate cu nave mari, cu motoare puternice și diverse modificări și
feluri de drage, care poate fi monitorizat și în timp real, iar în Bulgaria se folosesc bărci mici sau
se pescuiește cu mână, cu aparate mici selective cu grilă, care sunt o modificare construită a celor
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europene, și ca o descriere în Regulamentul 1967/2006 sunt indicate în excepțiile dragelor care
nu sunt considerate dispozitive de pescuit remorcate. Am subliniat că deși dispozitivele de
pescuit pentru captura midiilor sunt descrise în regulamentele CE, în Legea noastră pentru pescuit
și acvacultură /LPA/, lipsește o astfel de descriere și toate dispozitivele de fund sunt definite ca
drage și sunt interzise.
D-l Srour a explicat că, dacă trimitem o scrisoare la GFCM cu cererea foarte bine
motivată privind dispozitivele, se va discuta și se vor face cercetările necesare privind navele și
dizpozitivele cu care se pescuiește și se va evalua care sunt posibilele dizpozitive, și care dintre
ele sunt permise și interzise.
Am spus că avem un anumit disconfort în ceea ce privește colectarea datelor și mi-am
exprimat opinia și sugestia că pescarii pot fi incluși în colectarea datelor, iar acest lucru poate
avea un efect benefic, deoarece va fi o modalitate directă de a colecta date și va avea un impact
economic-social bun în activitățile pescarilor.
Ca răspuns la solicitarea noastră, Secretarul executiv al CGPMM ne-a asigurat că vom
avea sprijinul CGPMM. Ne-a recomandat să ne consultăm cu GD MORE, în special cu d-l
Machado ca să semnăm un acord de cooperare cu GFCM, precum cel semnat între Consiliul
consultativ mediteran MEDAC și GFCM.
D-l Srour a recomandat să solicităm de la GD MORE să fim invitați la întâlnirea de la
Zagreb, la care se va decide cota de calcan.
În legătură cu proiectul BlackSea4Fish - al cărui manager de proiect este cercetătorul
bulgar Violin Raykov, am comentat nevoia să lucrăm mai îndeaproape și să profităm de
oportunitățile pe care le va da proiectul.
La această întâlnire, principalele obiective ale CCMN au fost următoarele:
- Să ne prezentăm astfel încât să ne cunoască și să explicăm problemele principale ale
sectorului pescuitului din ambele țări: Bulgaria și România;
- Să solicităm sprijinul CGPMM pentru rezolvarea problemelor principale ale sectorului
pescuitului din România și Bulgaria.
Noi ne-am atins obiectivele și am primit sprijinul CGPMM.
Rezultatele obținute:
Am pus problemele care există ca probleme comune pentru Bulgaria și România, astfel
încât am accentuat și am solicitat asistența pentru rezolvarea lor. Am primit asigurare și
îndrumări cu privire la modul în care acest lucru se poate întâmpla cu ajutorul GFCM.
Dr. Gospodinov - Secretar general al Consiliului consultativ pentru Marea Neagră.
10.09.2017.
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