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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

А. като има предвид, че огромни количества пластмаса и пластмасови микрочастици 

навлизат в морето, където, след като са били изхвърлени, те се разпадат във водата 

и впоследствие навлизат в хранителната верига, където токсичните съединения 

биват поглъщани от широк спектър морски организми и могат да отровят и да 

причинят смърт на живите морски ресурси, както и да окажат пряко въздействие 

върху човешкото здраве; като има предвид, че отпадъците от морска пластмаса 

могат да окажат влияние и върху ефективността на риболовните съоръжения, което 

в случая на дребномащабния риболов e дори по-голямо и води до икономически 

проблеми; 

Б. като има предвид, че проблемът с пластмасовите отпадъци в морските води е 

глобално предизвикателство, което може да бъде преодоляно само чрез 

международно сътрудничество; 

В. като има предвид, че Резолюция 11 на Асамблеята на ООН по околната среда на 

Програмата на ООН за околната среда от 23 – 27 май 2016 г. признава, че 

„наличието на пластмасови отпадъци и пластмасови микрочастици в морската 

среда бързо води до нарастващ сериозен проблем в световен мащаб, който се 

нуждае от спешно реагиране на глобално равнище, като се вземе предвид подхода, 

основан на жизнения цикъл на продуктите“; 

Г. като има предвид, че същата резолюция насърчава производителите на продукти и 

други предприятия „да премахнат или намалят употребата на първични 

пластмасови микрочастици в продуктите“; като има предвид, че са въведени 

забрани за употребата на пластмасови микрочастици в специфични продукти за 

лична хигиена в Съединените щати и Канада; като има предвид, че няколко 

държави членки са уведомили Комисията за проектозакон за забрана на 

пластмасовите микрочастици в някои козметични продукти, и като има предвид, че 

Комисията е поискала Европейската агенция по химикали да ограничи 

целенасочено добавените пластмасови микрочастици; като има предвид, че 

Съветът призова също така Комисията да предприеме мерки относно 

пластмасовите микрочастици, особено в козметичните продукти и детергентите; 

като има предвид, че съществува значително объркване сред потребителите, 

свързани с терминологията относно пластмасите, особено по отношение на 

биопластмасата, биологично разградимата пластмаса и пластмасите на биологична 

основа, а ясната информация от производителите на пластмаси е от решаващо 

значение за изпълнението на стратегията за пластмасите; 

Д. като има предвид, че Комисията е поела ангажимент да разработи, когато е 

целесъобразно, продуктови изисквания съгласно Директивата за 

екопроектирането1, които да отчитат пластмасовите микрочастици, и също така 

разработи критерии за подобряване на възможността за рециклиране на пластмаси 

                                                 
1 ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10. 
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в критериите за екомаркировка и за екологосъобразни обществени поръчки; 

Е. като има предвид, че решенията за третиране на проблема с морската пластмаса не 

могат да бъдат изолирани от цялостната стратегия за пластмасите; като има 

предвид, че член 48 от Регламента за контрол на рибарството1, който съдържа 

мерки, предназначени за насърчаване на извличането на изгубени риболовни 

съоръжения, представлява стъпка в правилната посока, но е твърде ограничен по 

обхват, като се има предвид, че държавите членки имат право да освобождават 

повечето риболовни кораби от това задължение и изпълнението на изискванията за 

докладване продължава да бъде незадоволително; 

Ж. като има предвид, че държавите членки са страни по Международната конвенция 

за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL) и следва да се стремят 

към пълно прилагане на нейните разпоредби; 

З. като има предвид, че призрачният риболов възниква, когато изгубени или 

изоставени, биологично неразградими риболовни мрежи, капани или въдици, 

улавят, омотават, нараняват, довеждат до гладна смърт или друг вид смърт морски 

организми; като има предвид, че явлението на призрачния риболов се дължи на 

загубата и изоставянето на риболовни съоръжения; като има предвид, че 

Регламентът за контрол на рибарството изисква задължително маркиране на 

съоръженията и уведомяване за изгубените съоръжения, както и тяхното 

извличане; като има предвид, че поради това някои рибари по своя собствена 

инициатива докарват до пристанището извлечени от морето изгубени мрежи; 

И. като има предвид, че макар и да е трудно да се направи правилна оценка на точния 

принос на аквакултурите в отпадъците в морските води, счита се, че 80% от 

морските отпадъци се състоят от пластмаса и микропластмаси и че някъде между 

20% и 40% от тези морски пластмасови отпадъци са свързани отчасти с човешките 

дейности в открито море, включително търговските и круизните кораби, като 

останалите са с произход от сушата; като има предвид, че според неотдавнашно 

проучване2 на ФАО около 10% идват от изгубени и изхвърлени риболовни 

съоръжения; като има предвид, че изгубените и изхвърлени риболовни съоръжения 

са един от компонентите на морските пластмасови отпадъци и приблизително 94% 

от пластмасата, която влиза в океана и стига до морското дъно, от което следва 

необходимостта да се използва Европейския фонд за морско дело и рибарство 

(ЕФМДР), за да могат рибарите да участват пряко в схемите за „улавяне на морски 

отпадъци“, като им се предоставят плащания или други финансови и материални 

стимули; 

1. приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска стратегия за 

пластмасите в кръговата икономика“ (COM(2018)0028), което подкрепя 

прилагането на Рамковата директива за морска стратегия3, която има за цел 

постигането на добро екологично състояние на европейските морски води; въпреки 

това изразява съжаление, че изпълнението на член 48, параграф 3 от Регламента за 

контрол на рибарството по отношение на задълженията за извличане и докладване 

                                                 
1 OВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1. 
2 Изоставени, изгубени или изхвърлени риболовни съоръжения  
3 ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19 

https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiU3LS6kvHbAhVD26QKHYMrByYQFggmMAA&url=https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/13186/retrieve&usg=AOvVaw34FF8mzhLcQbkPd9zxD4XN
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на изгубени риболовни съоръжения не е включено в доклада на Комисията за 

оценка и прилагане от 2017 г.; подчертава необходимостта от подробна оценка на 

изпълнението на изискванията на Регламента за контрол на рибарството по 

отношение на риболовните съоръжения; 

2. подчертава, че разбирането и вземането на мерки по отношение на морските 

отпадъци изисква редица взаимосвързани и амбициозни действия на няколко нива 

и следователно призовава  ЕС и държавите членки да подобрят координацията на 

международните усилия за намаляване на формите на замърсяване на морето и да 

засилят глобалните мерки срещу пластмасата в съответствие с Програмата до 

2030 г. за устойчиво развитие (цел за устойчиво развитие 14); посочва, че усилията 

могат да включват кампании и програми за повишаване на осведомеността относно 

въздействието на отпадъците върху морските екосистеми, проучване на 

осъществимостта на биологично разградими/компостируеми мрежи за риболов, 

образователни проекти за рибарите и специфични публични програми за 

отстраняване на пластмаси и други обекти от морското дъно, както и разглеждане 

на жизнеспособността на евентуално разширяване на отговорността на 

производителя по отношение на риболовните съоръжения; 

3. призовава Комисията, държавите членки и регионите да подкрепят планове за 

събиране на отпадъци в морето с участието, когато е възможно, на риболовни 

кораби и да въведат съоръжения за приемане и обезвреждане на морски отпадъци, 

както и схема за рециклиране на излезли от употреба мрежи; призовава Комисията 

и държавите членки да използват препоръките, съдържащи се в Доброволните 

насоки на ФАО за маркиране на риболовните съоръжения, в тясна връзка с 

риболовния сектор за борба срещу призрачния риболов; 

4. подчертава, че държавите членки и регионите трябва да положат повече усилия за 

формулиране на стратегии и планове за намаляване на загубата на риболовни 

съоръжения в морето, както и че безвъзмездните средства от ЕФМДР следва да се 

използват за събиране и премахване на отпадъците в морските води, както и за 

създаване на схеми за рециклиране на съоръженията и на необходимата за това 

инфраструктура; насърчава държавите членки и регионите, в сътрудничество с 

ЕФМДР, да представят предложения по програма „Хоризонт 2020“; посочва, че 

държавите членки могат също така да решат да прилагат схема за доброволно 

възнаграждаване на рибари, които връщат пластмасови отпадъци и изгубени или 

остарели мрежи; настоятелно насърчава Комисията и държавите членки да 

предоставят по-голяма подкрепа за съществуващите инициативи за справяне с това 

световно предизвикателство, като например „Улов на отпадъци“, „Oceana“, 

„Surfrider Foundation“, „Plastic Oceans Foundation“, инициативата „Mission Blue“ и 

„One world, one ocean“; 

 

5. призовава Комисията, държавите членки и регионите да подкрепят използването 

на новаторски риболовни съоръжения, като насърчават рибарите да връщат срещу 

търговска отстъпка старите си мрежи при закупуването на нови и да адаптират 

наличните мрежи с устройства за последяване на мрежите и с датчици, свързани с 

приложения за смартфони, чипове за радиочестотна идентификация и корабни 

проследяващи устройства, така че капитаните да могат по-точно да проследяват 

мрежите си и да ги извличат, ако това е необходимо; признава ролята, която 
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технологията може да играе за предотвратяване навлизането на пластмасови 

отпадъци в морето; 

6. призовава Комисията, държавите членки и регионите да подобрят събирането на 

данни в областта на морската пластмаса, като изготвят и прилагат цифровата 

задължителна за целия ЕС система за докладване на риболовни съоръжения, 

загубени от отделни риболовни кораби, в подкрепа на действията по изтеглянето 

им, като използват данни от регионални бази данни, да споделят информация в 

европейска база данни, управляване от Агенцията за контрол на рибарството или 

да развиват SafeSeaNet като удобна за ползване и валидна за целия ЕС система, 

която да позволява на рибарите да сигнализират за изгубените съоръжения; 

7. пластмасовите микрочастици са вредни за рибните запаси, биологичното 

разнообразие и човешкото здраве; следователно призовава Комисията да разработи 

и поддържа капацитет за откриване и наблюдение на нивата на замърсяване с 

пластмаси в  рибата за търговски цели, морските продукти и морската среда и 

биологичните ѝ ресурси; призовава Комисията да приеме рамки за анализ на риска 

за безопасността на храните с цел оценка на опасностите и рисковете за 

потребителите; призовава Комисията, в съответствие с принципа на заместване и 

процедурите по REACH за ограничаване на веществата, които представляват риск 

за стратегията в областта на пластмасите, да подходи към изискания от Съвета 

процес за ограничаване на използването на целенасочено добавени пластмасови 

микрочастици като към неотложен въпрос, като изиска от Европейската агенция по 

химикали да направи преглед на научната основа за предприемане на регулаторни 

действия на равнище ЕС, за да се постигне постепенно намаляване на употребата 

на пластмасови микрочастици в стоки като козметика, продукти за лична хигиена, 

детергенти и бои, което да доведе до пълна забрана; подчертава значението на 

сътрудничеството между държавите членки, националните и регионалните органи, 

сектора и заинтересованите страни, имащи отношение към последиците от 

микропластичното и нанопластичното замърсяване и въздействието на 

замърсяването върху веригите за доставка на рибни продукти, аквакултури и 

морски храни. 
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