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Programul de lucru al Consiliului Consultativ pentru Marea Neagră - BISAC
2022
Principii generale:
În 2022, BlSAC va continua să lucreze pe temele stabilite în Programul de lucru pentru 2021
în ceea ce privește politica comună în domeniul pescuitului, inclusiv dimensiunea sa externă
în cadrul CGPM. În plus, BlSAC va contribui la prioritățile și obiectivele stabilite în Agenda
Maritimă Comună pentru Marea Neagră, privind sinergiile cu pescuitul durabil în Marea
Neagră.
Programul de lucru se bazează pe:
-

-

politica comună în domeniul pescuitului – PCP
Instrumentele CGPM, în special Strategia 2030, Planurile regionale de acțiune privind
pescuitul la scară mică și eliminarea pescuitului INN și Recomandările GFCM privind
conservarea, gestionarea pescuitului, capturile accidentale de specii vulnerabile,
monitorizarea controlului și supravegherii;
Declarația de la București din 2016 și Declarația ministerială de la Sofia din 2018;
Agenda Maritimă Comună pentru Marea Neagră adoptată în februarie 2020;
Planul Regional de Acțiune pentru Deșeurile Marine adoptat de Comisia Mării Negre.

Principii generale de acțiune
BlSAC va acționa ca un forum de dialog și discuție cu părțile interesate și va facilita
regionalizarea și cooperarea între statele membre, continuând în același timp să lucreze
îndeaproape cu Comisia Europeană. BlSAC va urmări activitatea UE și a GFCM și va participa
la întâlniri cheie în 2022.
BlSAC își va continua cooperarea cu alte Consilii Consultative și va beneficia de schimbul de
cunoștințe și experiență în alte bazine maritime.
În urma experienței din anii precedenți, BlSAC va consolida cooperarea dintre administrațiile
statelor membre în ceea ce privește implicarea BISAC în procesele de planificare și luare a
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deciziilor pentru stabilirea planurilor și măsurilor de management legate de pescuitul la
Marea Neagră.
Impactul pandemiei de COVID-19 asupra pescuitului reprezintă o problemă cheie care trebuie
abordată datorită măsurilor restrictive luate în UE și pe glob. BlSAC va monitoriza evoluția
situației și posibilele efecte asupra sectoarelor de pescuit ale statelor membre, va colecta date
și informații relevante și va oferi feedback și sugestii.

Prioritățile pentru 2022
Ecosisteme marine și costiere sănătoase
1. Pandemia COVID-19 și impactul asupra pescuitului, monitorizarea impactului
2. Implementarea obligației de debarcare, a planurilor de aruncare înapoi în mare, cazul
șprotului, calcanului și a rechinului și recomandări cu privire la posibilele puncte slabe
identificate;
3. Lupta împotriva pescuitului INN în Marea Neagră;
4. Ecosisteme marine vulnerabile din Marea Neagră;
5. Interacțiuni cu ecosistemul marin, protecția habitatelor sensibile și a speciilor
vulnerabile, atenuarea capturilor accidentale (i.e.rechini, cetacee), selectivitatea
uneltelor, măsuri tehnice, recomandări;
6. Lucrări suplimentare privind abordarea ecosistemică a managementului pescuitului;
7. Planuri multianuale de management (MAP), implementarea MAP calcanului, noi
MAP-uri pentru alte zone de pescuit la Marea Neagră, recomandări.
8. Pescuitul la scară mică, specificul Mării Negre și implementarea RPoA-SSF CGPM;
9. Specii vulnerabile în ceeace privește conservarea, adică rechinul, starea de joc,
pescuitul țintit și capturile accidentale, capturile și evoluția capturilor, flotele de
pescuit, uneltele de pescuit, obligația de debarcare, zonele cu restricții de pescuit,
recomandări;
10. Pescuitul de agrement, starea actuală, stocurile de pește, uneltele/tehnici de pescuit,
cadrul legal, regimul național de licențiere, interacțiunea cu pescuitul comercial,
recomandări.
11. Cooperarea cu Comisia Mării Negre (BSC) și Organizația de Cooperare Economică a
Mării Negre (OCEMN)
12. Abordarea clasificării Rapana venosa ca măsuri coordonate și subvenționate pentru
colectarea acestei specii invazive din ecosistemul Mării Negre.
13. Participarea tuturor părților interesate, +n special a pescarilor, la dezbaterea privind
adoptarea sau modificarea planurilor de management pentru ariile si teritoriile marine
protejate. În acest fel, acestia vor fi implicati in gestionarea acestor planuri de
management protejate prin adoptarea unei abordări de gestionare a ariilor protejate.
14. Pescuitul tradițional cu echipamente de înaltă selectivitate ar trebui permis în
anumite zone .
15. Planul de amenajare a spațiului maritim trebuie să integreze o mulțime de informații.
Trebuie să se desfășoare consultari cu comunitatea stiintifica, administratia, sectorul
economic, societatea civila etc. Să completeze și să modifice circumstanțele și
prevederile pentru activitățile stabilite în Planul spațial maritim. În acest sens, o
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schimbare a ariilor marine protejate se poate realiza prin prevederile legilor europene,
bulgare și române și prin planificarea și managementul acestora.

O economie albastră competitivă, inovatoare și durabilă pentru Marea Neagră:
➢ Evaluarea socioeconomică a pescuitului de calcan, midii albe, șprot, rechin, chefal și
rapana în statele membre
Prin urmare, BlSAC va implementa următoarele:
Grupuri de lucru
● GL 1 – Selectivitatea uneltelor de pescuit
● GL 2 – Efectele schimbărilor climatice în pescuit
● GL 3 - Acvacultură
● GL 4 – Amenajarea teritoriului pentru pescuit
● GL 5 - Pescuit recreativ
● GT 6 - Condiții de muncă în pescuit

Focus grup
•
•
•
•
•
•

FG 1- Pescuit la scară mică
FG 2- Pescuitul rechinului
FG 3 – Pescuitul de Rapana
FG 4 – Capturile accidentale a speciilor vulnerabile
FG 5 - Conservarea păsărilor, speciilor și habitatelor de interes comunitatea Europeana
în contextul pescuitului și al acvaculturii.
FG 6 – Deseuri marine – plase de pescuit abandonate, aruncate sau pierdute în mare

Alte aspecte importante pentru Consiliul Consultativ al Mării Negre

1. Cooperarea interinstituțională
BlSAC menține o cooperare strânsă și continuă de lucru în comun cu Comisia, Parlamentul
European, GFCM, EFCA, consiliile consultative ale UE, comitetele științifice și consiliile
consultative ale ambelor ministere ale statelor membre, institutele de cercetare științifică
și proiectele conexe.
2.

Colaborare cu institutele științifice și de cercetare
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În plus, BlSAC va coopera îndeaproape cu comunitatea științifică, în problemele legate de
aruncările înapoi în mare și obligația debarcării, privind măsurile tehnice și îmbunătățirea
selectivității capturilor accidentale de specii vulnerabile. De asemenea, BlSAC va facilita prin
capacitatea sa proiectul BlackSea4Fish.
Consiliul Consultativ al Mării Negre își va continua eforturile de a juca un rol activ în cadrul
politicii comune în domeniul pescuitului.
BlSAC se va concentra asupra acestor probleme în cadrul reuniunilor sale planificate și va
dezvolta pe realizările grupurilor de lucru.

BlSAC 2022- Program provizoriu*

Titlul
Inter AC Meting

Dată
19 Ianuarie
2022
GT 6 - Condiții de muncă 23 Februarie

Loc
Videoconference

în pescuit

Constanta
Romania

Subiecte de abordat

FG 1- Pescuit la scară
mică
ExCom

24 Februarie

Constanta
Romania

15 Martie

Varna
Bulgaria

GA

14 Aprilie

Varna
Bulgaria

FG 3 - Pescuitul de

10 Mai

Romania

11 Mai
12 Mai

Romania
Romania

Ziua Maritimă Europeană

19-20 Mai

WG 3 - Acvacultură

23 Iunie

Ravena,
Italy
Varna
Bulgaria

WG 2 - Efectele

schimbărilor climatice
în pescuit

Aprobarea documentelor,
pregătirea AG, analiza activității WG din
2021, propuneri de modificare a statutului

FG 2- Pescuitul
rechinului

Rapana
WG 5 - Pescuit recreativ
FG 6 - – Deseuri marine
– plase de pescuit
abandonate, aruncate
sau pierdute în mare

Aprobarea auditului din 2022, Raport final
de activitate, Lista actualizată a membrilor,
Adoptarea modificărilor statutului

Cadrul legislativ, interacțiunile cu pescuitul,
investiții, specii.
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24 Iunie

Varna, Bulgaria

27
Septembrie

Varna, Bulgaria

Varna, Bulgaria

45th GFCM annual session

28
Septembrie
Octombrie/
Noiemrbie
Noiembrie

WG 1 – Selectivitatea
uneltelor de pescuit

23
Noiembrie

Constanta,
Romania

WG 4 - Amenajarea

teritoriului pentru
pescuit
FG 5 - Conservarea
păsărilor, speciilor și
habitatelor de interes
comunitar în contextul
pescuitului și al
acvaculturii
ExCom
Inter ACs Meeting

Pregătirea AG, prezentarea activităților în
2022, Propuneri pentru 2023

Brussels
Belgium
GFCM

FG 4 – Capturile
accidentale a speciilor
vulnerabile
GA

24
Constanta,
Adoptarea WP pentru 2023, adoptarea
Noiembrie
Romania
propunerii de buget pentru 2023
* Reuniuni de conducere pe parcursul anului, dacă este necesar (trebuie acordată
prioritate Comitetelor Executive).
* listă neexhaustivă
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