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ŞTIRI PRINCIPALE  

 Sectorul pescuitului la scară mică obţine locul meritat în procesul decizional baltic, 4 membri LIFE ocupând locuri în 
Comitetul Executiv al Consiliului consultativ pentru Marea Baltică 

8-9/05 Copenhaga (Danemarca) – Reuniunile recente ale Comitetului Executiv 

(ExCom) al Consiliului consultativ pentru Marea Baltică (CCMB) şi ale Adunării 

Generale (AG) au condus la alegerea organizaţiilor membre LIFE 

Fischereischutzverband Schleswig-Holstein (Germania), Grupul de 

producători şi proprietari de ambarcaţiuni ”Darłowska”(Polonia), Foreningen 

for Skånsomt Kystfiskeri (Danemarca) şi Svenska Yrkefiskare Ekonomiska 

Förening (Suedia) în noul Comitet Executiv al CCMB pentru anii 2018-2021! Îi 

felicităm pe membrii noştri pentru angajamentul lor şi abordarea constructivă 

a activităţii CCMB, care au făcut posibilă această realizare istorică. LIFE va 

depune toate eforturile pentru a continua să îi sprijine pe membrii săi în cadrul 

activităţilor zilnice legate de acest Consiliu consultativ. Sperăm că şi alte 

organizaţii membre vor urma acest exemplu prin aderarea la Comitetele 

Executive ale Consiliilor consultative regionale, astfel încât să facă auzită vocea 

sectorului în recomandările adresate Comisiei Europene. În acelaşi cadru, 

Adunarea Generală (AG) nu a reuşit să aleagă noul preşedinte al Comitetului 

Executiv după plecarea domnului Reine Johansson; preşedintele onorific al 

CCMB, Steve Karnicki, a fost de acord să devină preşedinte interimar pentru a finaliza cu succes procesul electoral 

înaintea Adunării Generale Extraordinare din luna noiembrie. De asemenea, trebuie remarcat faptul că prezentarea 

privind gestionarea rezervelor de anghilă europeană a lui Wolfgang Albrecht, directorul german al LIFE, a fost 

întâmpinată cu o atenţie deosebită, atât de reprezentanţii sectorului de pescuit, cât şi ai ONG-urilor, şi va servi drept 

bază pentru negocieri ulterioare pe această temă, care atrage interesul multor jucători din acest sector.   

 Acţiunea LIFE în Marea Mediterană întărită de noua prezenţă  pe teren în Italia  

15/5 Catania (Italia) – În cadrul proiectului său de trei ani “Integrarea pescuitului la scară mică, cu impact redus în 

Marea Mediterană” finanţat de Fundaţia MAVA, LIFE îşi întăreşte prezenţa pe teren pentru a oferi sprijin sporit 

comunitătilor de pescuit la scară mică din regiune. În urma unui proces cuprinzător de intervievare, prof. Iuri Peri a 

fost selectat pentru a ajuta LIFE în această misiune importantă în Italia, dar cu o atenţie deosebită acordată Siciliei.    

Iuri este cercetător la Universitatea din Catania şi are o vastă experienţă în domeniul economiei agro-piscicole şi al 

sprijinirii pe teren a comunităţilor de pescuit. Vorbeşte fluent italiană, engleză şi franceză şi va fi cu siguranţă un 

membru de valoare al echipei LIFE, generând schimbări pozitive atât la nivel naţional, cât şi la nivel european. Luna 

viitoare i se va alătura un nou membru al echipei din Malta. În prima săptămână în noul său rol de manager de proiect 

pentru Italia, Iuri a participat la o întâlnire organizată de autorităţile regionale cu privire la un nou proiect de lege 

privind pescuitul, care se referă, printre altele, la distribuţia cotelor de ton roşu (mai multe informaţii mai jos, la 23/5).  

Faceţi cunoştinţă cu Iuri Peri în primul nostru interviu disponibil aici: http://lifeplatform.eu/meet-iuri-peri-lifes-new-

project-manager-italy/   
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ALTE ŞTIRI DIN UE 

 

 3/5 Bristol (Marea Britanie) – Directorul executiv al LIFE, Jeremy Percy, şi-a exprimat opinia personală cu privire la  

impactul pe care Brexitul îl are asupra pescuitului la scară mică din Marea Britanie într-un articol dedicat în mod 

special  publicat pe site-ul LIFE şi, ulterior, în Revista britanică Fishing News. Viitorul pare mai degrabă sumbru (“…de la 

o mare de oportunităţi la o mare de disperare…”): lipsa accesului la cote, obligaţia de debarcare din 2019 şi declinul 

general al sectorului de pescuit la scară mică par a fi doar susţinute de multitudinea de promisiuni de a obţine apele 

britanice înapoi, “momeala pe cârligul Brexitului”. Articolul complet disponibil aici: http://lifeplatform.eu/future-

british-fishing/ 

 10/5 Gland (Elveţia) – În urma unui proces de selecţie dur, coordonatorul mediteranean şi ofiţerul de comunicare LIFE 

au fost selectaţi de către Fundaţia MAVA şi organizaţia de coaching Common Purpose pentru a participa la Academia 

“Leaders for Nature”. Academia este un program ce se adresează, în mod special, profesioniştilor care lucrează în 

domeniul dialogului în cadrul reţelei partenerilor MAVA şi îşi propune să le ofere instrumentele, prin instruire şi 

seminarii pe o perioadă de un an, pentru a maximiza impactul activităţii lor. Personalul LIFE va avea şansa de a se 

întâlni cu alte organizaţii selectate şi de a identifica noi oportunităţi pentru echipa LIFE şi membrii săi. 

 14/5 Bruxelles (Belgia) – Echipa LIFE din Bruxelles a participat la “Audierea privind obligaţia de debarcare şi              

aşa-numitele “specii invazive” (choke species) în pescuitul multispecific şi mixt”, organizată în Parlamentul European 

de către Comitetul pentru pescuit. Potrivit lui Alain Cadec, deputat în Parlamentul European şi preşedinte al 

Comitetului pentru pescuit: “Diagnosticul este foarte clar: incertitudine, dificultate, complexitate... Nu regret votul 

împotriva obligaţiei de debarcare”. Cu toate acestea, obligaţia de debarcare a fost aprobată şi va intra în vigoare în 

luna ianuarie 2019. Pentru pescarii la scară mică, LIFE se teme că politica zero aruncare înapoi în mare a capturilor ar 

putea deveni o politică a pescuitului zero, cu venituri zero. Pentru mai multe detalii, consultaţi articolul dedicat în mod 

special aici (în engleză) http://lifeplatform.eu/choking-landing-obligation/ 

 15/5 Bruxelles (Belgia) – Înaintea discuţiilor trilaterale (care implică Parlamentul, Comisia şi Consiliul) privind Măsurile 

tehnice pentru Regulamentul privind conservarea resurselor piscicole, care include prevederea referitoare la utilizarea 

pescuitului cu impulsuri electrice, LIFE şi Bloom au continuat întâlnirile unu-la-unu cu ataşaţii pe probleme de pescuit 

şi membrii Parlamentului European pentru a pleda pentru interzicerea totală a acestei practici distructive utilizată 

de flota de traulere olandeză, care generează efecte devastatoare asupra resurselor şi sectorului la scară mică din 

Marea Nordului. În acest context, ei au avut întâlniri specifice cu delegaţia finlandeză, asistentul membrului spaniol în 

Parlamentul European, Gabriel Mato şi cu membrul italian al Parlamentului European, Renata Briano. Procesul derulat 

în trialoguri este încă într-un stadiu relativ incipient, însă ultima reuniune din timpul preşedinţiei bulgare va avea loc pe 

19 iunie. Există zvonuri că, dacă nu se ajunge la o înţelegere, Regulamentul privind Măsurile tehnice poate fi retras în 

timpul noii preşedinţii austriece. Aceasta este incertitudinea. 

 17/5 Spania şi Slovenia – Coordonatorul LIFE pentru Marea Mediterană şi Marea Neagră a luat legătura cu doamna  

Jerneja Penca, cercetător ştiinţific în domeniul pescuitului la scară mică din cadrul Universităţii euro-mediteraneene 

(Universitatea EMUNI) din Slovenia. Jerneja a solicitat o întâlnire pentru a discuta chestiuni ce intră în sfera activităţii şi 

intereselor sale de cercetare. În prezent, aceasta desfăşoară un proiect de cercetare privind guvernanţa privată 

transnaţională de mediu şi utilizarea reglementărilor pentru a acorda putere pescarilor la scară mică. Ea a fost 

interesată să afle mai multe despre iniţiativa franco-spaniolă Synepesca, proiectul MAVA şi despre modalităţile de a 

promova pescuitul la scară mică în regiunea nordică a Adriaticii.  

 17/5 Koszalin (Polonia) – Membrii polonezi ai LIFE Wolinska, Darlowska şi Środkowopomorska şi personalul LIFE au 

participat la o conferinţă ştiinţifică privind “situaţia resurselor halieutice şi a mediului din Marea Baltică”. Deschisă de 

un reprezentant guvernamental la nivel înalt, conferinţa a oferit o imagine de ansamblu cuprinzătoare a aspectelor 

relevante pentru pescari, inclusiv tendinţele care se aşteaptă pentru principalele stocuri de peşte pentru anul 2019, 

situaţia ecologică şi evoluţiile Mării Baltice, bolile peştilor, interacţiunile prădător-pescuit, precum şi o privire asupra 
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situaţiei economice a diferitelor flote, cu unii vorbitori care solicită o discriminare pozitivă în favoarea pescuitului la 

scară mică, având în vedere printre altele, situaţia economică deosebit de dificilă a acestuia remarcată acum. LIFE 

este bucuroasă să continue cooperarea cu alte părţi interesate în atingerea acestui obiectiv lăudabil. 

 22/5 Bruxelles (Belgia) – În cadrul Zilei Mondiale a Biodiversităţii, echipa LIFE din Bruxelles a participat la un eveniment 

în cadrul Parlamentului European pentru lansarea unei expoziţii cu tema ”Viaţa şi deşeurile marine”. A fost prezentat 

un studiu care a adunat informaţii privind deşeurile marine de peste treizeci de ani, cu accent pe Irlanda. Membrul 

irlandez al Parlamentului European, Liadh Ní Riada, a reamintit faptul că  80%  din apele uzate şi deşeurile industriale 

sunt evacuate în mare şi a subliniat îmbunătăţirile de amploare întreprinse pentru soluţionarea problemei tot mai mari 

a deşeurilor marine. De asemenea, au fost prezentate o serie de soluţii şi recomandări în ceea ce priveşte strategia 

europeană privind materialele plastice şi reglementări privind deşeurile.  

 23-24/05 Varşovia (Polonia) – Personalul LIFE a participat în calitate de observator activ la a 8-a şedinţă a grupului de 

lucru HELCOM-FISH. Printre multitudinea de documente analizate şi procese prezentate, de o importanţă deosebită 

sunt: acordul de a organiza o conferinţă comună cu grupul HELCOM-SEAL în anul 2019 pentru a discuta soluţiile 

constructive şi neletale la impactul populaţiilor crescute de foci asupra pescuitului, precum şi disponibilitatea generală 

a oamenilor de ştiinţă şi a managerilor de a primi mai multe informaţii de la pescarii de coastă la scară mică, nu numai 

în ceea ce priveşte pescuitul, ci şi Planificarea spaţială în domeniul maritim. De asemenea, constatăm cu satisfacţie 

impactul pe care membrii noştri l-au avut în evidenţierea “Zonelor biologice semnificative din punct de vedere 

ecologic” în cadrul procesului global al Convenţiei privind biodiversitatea (CBD), mulţumită eforturilor deosebite 

depuse de Tero Mustonen de la Kesalahti Fish Base/Cooperativa Snowchange, membrii LIFE din Finlanda.  Mai multe 

informaţii aici: https://portal.helcom.fi/meetings/FISH%208-2018-509/MeetingDocuments/Forms/AllItems.aspx 

 23/5 Palermo (Italia) – Ca prim pas al acţiunii LIFE pentru o prezenţă sporită a pescarilor la scară mică în procesul 

decizional italian, noul manager de proiect LIFE pentru Italia, Iuri Peri, a participat la Comisia consultativă siciliană 

pentru pescuit, pentru prezentarea unui nou proiect legislativ elaborat de către Departamentul local mediteranean 

pentru pescuit şi axat pe pescuitul sicilian la scară mică. Este pentru prima dată în 18 ani când regiunea Sicilia ia 

măsuri pentru luarea directă a deciziilor în sectorul pescuitului ca o alternativă la cea centralizată, naţională. 

Proiectul de lege intitulat “Sicilia şi pescuitul mediteranean: identitatea şi economia mării” solicită dreptul la legiferare 

regională şi se concentrează pe trei aspecte: identitate mediteraneană, măsuri tehnice şi îmbunătăţirea planurilor de 

gestionare şi “COGEPA” (un consorţiu local de pescari la scară mică). Printre altele, legea elaborată de autorităţile 

locale se concentrează pe noua alocare a cotelor de ton roşu. Conform recomandărilor Comisiei internaţionale pentru 

conservarea tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) din luna noiembrie 2017 şi transpunerii ulterioare la nivelul UE, cota 

italiană pentru tonul roşu a crescut cu 20% de la 3,298 tone la 3,894 tone (site-ul Ministerului italian pentru pescuit 

https://bit.ly/2JfQ3Oz). Departamentul sicilian pentru probleme de agricultură şi pescuit a înaintat Ministerului 

naţional pentru pescuit cereri directe de completare a decalajului istoric privind cota de ton roşu printr-o realocare 

echitabilă către pescuitul artizanal. Cu toate acestea, Ministerul naţional nu a luat în considerare acele cereri şi a 

deschis calea către o alocare bazată, încă o dată, pe istoricul ultimilor trei ani. Din acest motiv şi pentru prima dată, 

autorităţile locale au iniţiat o contestaţie a valabilităţii decretului ministerial. 

 23-24/5 Bruxelles (Belgia) – LIFE este membru cu drepturi depline al Comitetului Executiv al Consiliului consultativ 

pentru piaţă (MAC – Market Advisory Council) şi Adunării Generale şi, în acest context, a participat la reuniunile 

Comitetului Executiv, Adunării Generale şi Grupului de lucru. Unul dintre subiectele discutate a fost Orientările MAC 

privind planurile de producţie şi marketing ale organizaţiilor de producători. LIFE l-a invitat pe Jim Pettipher, directorul 

executiv al Organizaţiei de producători de coastă din Marea Britanie (prima organizaţie de producători compusă 

exclusiv din pescari la scară mică) să-şi exprime punctul de vedere cu privire la Orientările privind planurile de 

producţie şi marketing pentru organizaţiile de producători elaborate de MAC, care nu fac trimitere la obiectivele 

sociale ale pescuitului la scară mică din Politica comună în domeniul pescuitului (PCP). Cu toate acestea, preşedintele 

Grupului de lucru, domnul Sean O’Donoghue, nu a dat cuvântul pentru intervenţie afirmând că “participarea 

reprezentativă a producătorilor la scară mică la organizaţiile de producători nu este de competenţa Consiliului 

consultativ pentru piaţă”. 
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 24/5 Bruxelles (Belgia) – Echipa LIFE din Bruxelles a participat la conferinţa intitulată “Eyes on the Flyways” organizată 

de BirdLife International (un ONG  internaţional care pledează pentru protecţia păsărilor) la Muzeul de Ştiinţe Naturale. 

Conferinţa a fost o oportunitate pentru grupurile de părţi interesate (inclusiv agricultura, vânătoarea şi pescuitul) de a 

discuta problemele cu care se confruntă acele specii de păsări prioritare în ceea ce priveşte conservarea. Printre 

ameninţările identificate se numără: schimbările destinaţiei terenurilor, deşeurile marine, pierderea sau degradarea 

habitatului, schimbările climatice şi vânătoarea. În ceea ce priveşte pescuitul, în fiecare an, pescuitul cu setci şi 

paragate înregistrează capturi accidentale de peste 200,000 de păsări marine în apele UE, conform SPEA, partenerul 

Birdlife din Portugalia. LIFE şi-a evidenţiat interesul pentru promovarea cooperării dintre membrii săi şi cercetători în 

identificarea unor măsuri de reducere şi testare a echipamentelor inovatoare împotriva păsărilor.  

 28/5 Barcelona (Spania) – „Comitetul de co-gestionare a peştelui-lance” s-a întrunit în cadrul reuniunii plenare anuale 

la Departamentul pentru Pescuit, Agricultură şi Alimentaţie din sediul central al Guvernului Cataloniei. Coordonatorul 

LIFE pentru Mediterana a fost invitat să participe în calitate de reprezentant al organizaţiei membre LIFE MedArtNet 

din Spania. Printre principalele subiecte s-au numărat: un rezumat al situaţiei pescuitului (o revizuire a capturilor şi o 

evaluare globală a măsurilor implementate de sectorul pescuitului de peşte-lance) şi o prezentare generală  a 

monitorizării ştiinţifice pe baza datelor din anul 2017. Atât pescarii, cât şi oamenii de ştiinţă au fost de acord că anul 

2017 a înregistrat îmbunătăţiri comparativ cu anul 2016, un an dificil pentru pescuitul care a trebuit să se închidă 

anticipat, în ciuda măsurilor importante de gestionare implementate după acordul Comitetului. Oamenii de ştiinţă au 

confirmat gândurile pescarilor cu privire la faptul că se pare că există o corelare între temperaturile medii mai ridicate 

din luna decembrie 2015 (ce au coincis cu sezonul de reproducere) şi nivelurile scăzute ale biomasei stocurilor de       

peşte-lance din anul următor (2016), demonstrând astfel legătura importantă dintre factorii de mediu şi viabilitatea 

privind această specie.  

 29/05 Copenhaga (Danemarca) – Coordonatorul LIFE pentru Marea Baltică şi Marea Nordului a avut o întâlnire 

generală cu membrii noştri danezi, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK). Au discutat despre o serie de proiecte 

şi iniţiative orientate spre îmbunătăţirea situaţiei pescuitului la scară mică din Danemarca, inclusiv folosindu-se de noul 

loc obţinut de Comitetul Executiv al FSK în Consiliul consultativ pentru Marea Baltică (CCMB). A fost o plăcere şi, în 

egală măsură o bună practică şi o sursă de inspiraţie, de a purta o bună parte din discuţii în cadrul unui prânz pregătit 

cu fructe de mare furnizate de comunitatea de pescari la scară mică Thorupstrand!  

 30/5 Barcelona (Spania) – Coordonatorul LIFE pentru Marea Mediterană şi Marea Neagră, Marta Cavallé, s-a întâlnit cu 

doi tineri oameni de ştiinţă interesaţi de realizarea unui studiu în Costa Brava, Catalonia, asupra cetaceelor care trăiesc 

în zonă şi interacţiunilor dintre animale şi flota locală de pescuit. Marta Cavallé a explicat că, în diferite zone din 

Mediterana (Sicilia, Croaţia, Cipru), interacţiunea sectorului pescuitului la scară mică cu anumite specii de delfini 

este cu siguranţă relevantă şi generează consecinţe socio-economice. Ea a subliniat interesul LIFE de a colabora la o 

astfel de evaluare, care ar putea furniza informaţii relevante, inclusiv parametri socio-economici, şi ar aduce posibile 

soluţii în beneficiul atât al cetaceelor, cât şi al sectorului pescarilor la scară mică.    

 

                           ŞTIRI DE LA MEMBRII NOŞTRI 

 IIMRO  lansează o campanie publică privind Licenţa de pescuit pentru patrimoniu 

17/5 Arranmore (Irlanda) – În ultimele luni, membrii LIFE din Irlanda, Organizaţia 
resurselor marine din Insulele Irlandeze (IIMRO), au dedicat timp şi energie 
suplimentare pentru a accelera   aprobarea de către autorităţile publice a unui 
Proiect de lege privind licenţa pentru patrimoniu (“Heritage License Bill”), care 
ar permite alocarea unui mic procent din cota naţională irlandeză pescarilor din 
insule, împiedicând astfel scăderea populaţiilor insulare. Aprobarea finală a 
proiectului de lege de către Comitetul mixt irlandez pentru Agricultură, 
Alimentaţie şi Pescuit fiind în ultimele etape ale procesului legislativ, IIMRO a 
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lansat o campanie adresată factorilor de decizie pentru a sprijini legea, permiţând astfel, în cele din urmă, micilor 
pescari polivalenţi care au fost dezavantajaţi de decenii de politici inadecvate în domeniul pescuitului să obţină o cotă 
comunitară netransferabilă. LIFE şi-a sprijinit membrii prin trimiterea unei scrisori Comitetului mixt, prin care pledează 
pentru păstrarea unui stil de viaţă în termeni sociali, economici, culturali şi de mediu care este puternic ameninţat. 
Comunicatul de presă al IIMRO şi scrisoarea LIFE sunt disponibile aici: http://lifeplatform.eu/iimro-pr-heritage-license/  

 Membrii LIFE din Franţa şi Spania îşi încep proiectul  
comun privind valorificarea produselor pescăreşti 

8– 10/5 Port-la-Nouvelle (Franţa) – Membrii francezi ai 
LIFE Syndicat Professionnel des Pêcheurs Petit Métiers 
d’Occitanie (SPMLR) şi Arts Menors Costa Brava (Spania) 
au organizat reuniunea de lansare a proiectului lor 
comun Synepesca, finanţat  de Fundaţia Carasso, în sudul 
Franţei. Iniţiativa are drept scop încurajarea sinergiilor 
franco-spaniole în vederea unei mai bune valorificări a 
produselor pescăreşti de coastă la scară mică şi 
împărtăşirea expertizei SPMLR dobândită în cadrul 
dezvoltării mărcii lor Golion, pentru a permite tinerei 
asociaţii Arts Menors Costa Brava să înveţe din experienţa 
lor şi să implementeze o iniţiativă similară în porturile 
sale. Personalul LIFE a participat la întâlnire pentru a ajuta 
cu traducerea şi gestionarea administrativă a proiectului.  

 

  Membra AKTEA Asociaţia Amarcarril îşi lansează noua broşură  

28/5 Carril (Spania) – Amarcarril, membră a AKTEA, este o organizaţie 
de femei culegătoare de moluşte şi crustacee de pe coasta Galiciei, o 
regiune în nord-vestul Spaniei. Prin asociaţia lor, ele organizează o serie 
de activităţi adresate turiştilor de toate vârstele şi în special copiiilor, 
pentru a permite descoperirea regiunii şi a activităţii fascinante a 
culesului de crustacee şi moluşte. Ele au elaborat recent o broşură care 
să ofere o imagine de ansamblu a iniţiativelor lor şi să furnizeze 
contacte directe. Broşura completă este disponibilă aici (în spaniolă) 
http://akteaplatform.eu/amarcarril-brochure/  

 

 

REVISTA PRESEI ŞI SUBIECTE INTERESANTE DE CITIT 

 

Membrii scoţieni ai LIFE şi impactul Brexitului (engleză) 

https://www.politico.eu/article/brexit-scotland-fishing-industry-divide/ 

Regiunea Sicilia împotriva ministerului naţional privind alocarea cotelor de ton roşu (italiană) 

http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/330-il-caso/25076-la-sicilia-contro-il-ministero-qil-75--delle-quote-tonno-

nazionali-in-mano-a-12-barcheq.html 
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LIFE supports AKTEA, the women in fisheries network 
www.akteaplatform.eu  

Pescarii britanici şi Brexitul (engleză) 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/11/brexit-uk-fishermen-fishing-industry-quotas-uk-

government 

 

Acest Buletin informativ reprezintă doar un instantaneu al activităţilor noastre externe. În plus, personalul LIFE din 

Marea Britanie, Bruxelles, Polonia şi Spania răspunde unei game largi de întrebări privind sectorul nostru şi dezvoltă şi 

promulgă continuu politici privind pescuitul şi crescătoriile de peşte la scară mică şi cu impact redus.   

Directorii noştri regionali, toţi mici pescari activi, promovează de asemenea valorile şi beneficiile pescuitului de coastă.  

Doriţi informaţii suplimentare despre un eveniment, proiect sau iniţiativă? Nu ezitaţi să ne contactaţi la 

communications@lifeplatform.eu sau să urmăriţi pe Facebook Low Impact Fishers of Europe sau pe Twitter la 

@LIFEplatformEU. 

Sunteţi interesaţi să luaţi legătura cu femeile care lucrează în domeniul pescuitului? Contactaţi AKTEA la  

contact@akteaplatform.eu sau pe Facebook la AKTEA women in fisheries şi pe Twitter la @AKTEAwif 
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