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IEROSINĀJUMI 

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 

pārtikas nekaitīguma komiteju – rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus 

ierosinājumus: 

A. tā kā jūrā nonāk milzīgi plastmasas un mikroplastmasas daudzumi, kuri pēc tam, kad tie 

izmesti, sadalās ūdenī un pēc tam nonāk barības ķēdē, kur toksiskus savienojumus 

uzņem visdažādāko jūrā dzīvojošo sugu pārstāvji, un šie savienojumi var saindēt un 

izraisīt dzīvo jūras resursu bojāeju, kā arī tieši ietekmēt cilvēku veselību; tā kā 

plastmasas atkritumi jūrā var arī ietekmēt zvejas rīku efektivitāti, kas, mazapjoma 

zvejas gadījumā, ir vēl smagāk un rada ekonomiskas problēmas; 

B. tā kā jautājums par jūras piedrazojumu ar plastmasas atkritumiem ir globāla problēma, 

ko var risināt tikai ar starptautisku sadarbību; 

C. tā kā ANO Vides programmas 2016. gada 23.–27. maija Vides asamblejas Rezolūcijā 

Nr. 11 ir atzīts, ka “plastmasas atkritumu un mikroplastmasu klātbūtne jūras vidē strauji 

palielina nopietnu pasaules mēroga problēmu, kam nepieciešama steidzama globāla 

reakcija, ņemot vērā ražojumu aprites cikla pieeju”; 

D. tā kā šī rezolūcija mudināja produktu ražotājus un citus “izbeigt vai samazināt primārās 

mikroplastmasas daļiņu izmantošanu produktos”; tā aizliegumi mikroplastmasu 

izmantot personīgās higiēnas līdzekļos ir ieviesti Amerikas Savienotajās Valstīs un 

Kanādā; tā kā vairākas dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai par likumprojektiem, kas 

aizliedz mikroplastmasu konkrētos kosmētikas līdzekļos, un tā kā Komisija ir 

pieprasījusi Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ierobežot ar nolūku pievienotas 

mikroplastmasas; tā kā Padome arī ir aicinājusi Komisiju veikt pasākumus attiecībā uz 

mikroplastmasu, jo īpaši kosmētikas un mazgāšanas līdzekļiem pievienoto 

mikroplastmasu. tā kā patērētāju vidū ir būtiskas neskaidrības attiecībā uz plastmasas 

terminoloģiju, jo īpaši attiecībā uz bioplastmasu un bioloģiski noārdāmu, kā arī no 

bioloģiskām izejvielām iegūtu plastmasu, un izšķiroši svarīga ir skaidra informācija no 

plastmasas ražotājiem, lai īstenotu stratēģiju plastmasas jomā; 

E. tā kā Komisija ir apņēmusies vajadzības gadījumā izstrādāt produktu prasības saskaņā 

ar Ekodizaina direktīvu1, ņemot vērā mikroplastmasu, un ekomarķējuma un zaļā 

publiskā iepirkuma kritērijos tā ir izstrādājusi arī kritērijus, lai uzlabotu plastmasas 

pārstrādājamību; 

F. tā kā risinājumus jūras plastmasas apkarošanai nevar izdalīt no kopējās stratēģijas 

plastmasas jomā; tā kā Zvejas kontroles regulas2 48. pants, kas ietver pasākumus, lai 

veicinātu nozaudētu zvejas rīku izgūšanu, ir solis pareizajā virzienā, bet ir pārāk 

ierobežots, ņemot vērā to, ka dalībvalstīm ir atļauts atbrīvot lielāko daļu zvejas kuģu no 

minētā pienākuma, un ziņošanas prasību īstenošana joprojām ir zema; 

G. tā kā dalībvalstis ir parakstījušas Starptautisko konvenciju par kuģu izraisītā 

                                                 
1OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp. 
2OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp. 
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piesārņojuma novēršanu (MARPOL), un tām būtu jācenšas pilnībā īstenot tās 

noteikumus; 

H. tā kā "rēgu" zveja notiek tad, kad pazaudēti vai pamesti bioloģiski nenoārdāmi zvejas 

tīkli, krātiņveida lamatas un auklas sagūsta, iepin, ievaino, nomērdē badā un nogalina 

jūrā dzīvojošo sugu pārstāvjus; tā kā "rēgu" zvejas fenomenu izraisa zvejas rīku 

nozaudēšana un to pamešana; tā kā Zivsaimniecības kontroles regula paredz obligātu 

zvejas rīku marķēšanu, kā arī nozaudētu zvejas rīku izziņošanu un izguvi; tā kā tādēļ 

daži zvejnieki pēc savas iniciatīvas atgriež ostā pazaudētus tīklus, kas izgūti jūrā; 

I. tā kā, lai gan ir grūti precīzi novērtēt akvakultūras konkrēto daļu jūras piedrazojumā, 

tiek lēsts, ka 80 % no jūras piedrazojuma ir plastmasa un mikroplastmasa un ka 

aptuveni no 20 % līdz 40 % šo plastmasas atkritumu ir daļēji saistīti ar cilvēka darbību 

jūrā, tostarp komerckuģiem un kruīza kuģiem, bet pārējais nāk no sauszemes, un tā kā 

saskaņā ar nesenu FAO pētījumu1 aptuveni 10 % ir no nozaudētiem un izmestiem zvejas 

rīkiem; tā kā pazaudēti un izmesti zvejas rīki ir viens no jūras plastmasas drazu 

komponentiem un tiek lēsts, ka 94 % no plastmasas, kas nokļūst okeānā, nonāk uz jūras 

gultnes, līdz ar to ir jāizmanto Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF), lai 

zvejnieki varētu tieši iesaistīties jūras piedrazojumu izgūšanas shēmās, nodrošinot tiem 

maksājumus vai citus finansiālus un materiālus stimulus; 

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu “Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites 

ekonomikā” (COM(2018)0028), kas atbalsta Jūras stratēģijas pamatdirektīvas2 

īstenošanu, kuras mērķis ir panākt labu vides stāvokli Eiropas jūras ūdeņos; tomēr pauž 

nožēlu par to, ka Komisijas 2017. gada izvērtēšanas un īstenošanas ziņojumā nav 

iekļauta Zvejniecības kontroles regulas 48. panta 3. punkta īstenošana attiecībā uz 

izgūšanas un ziņošanas pienākumu nozaudētu zvejas rīku gadījumā; uzsver, ka 

nepieciešams sīki izvērtēt Zvejas kontroles regulas prasību īstenošanu attiecībā uz 

zvejas rīkiem; 

2. uzsver — lai izprastu un novērstu jūras piedrazojuma problēmu, ir vajadzīga virkne 

savstarpēji saistītu un vērienīgu vairāklīmeņu pasākumu un aicina ES un dalībvalstis 

labāk koordinēt starptautiskos centienus samazināt jūras piesārņojuma veidus un 

pastiprināt globālos pasākumus pret plastmasu saskaņā ar Ilgtspējīgas attīstības 

programmu 2030. gadam (ilgtspējīgas attīstības mērķis Nr. 14); norāda, ka centieni var 

ietvert kampaņas un programmas, kuru mērķis ir veicināt izpratni par atkritumu ietekmi 

uz jūras ekosistēmām, bioloģiski noārdāmu/kompostējamu zvejas rīku izmantošanas 

iespējamību, zvejnieku izglītības projektiem un īpašām valsts programmām, lai 

likvidētu plastmasu un citus objektus, kas atrodas uz jūras gultnes, kā arī par zvejas rīku 

ražotāja paplašinātas atbildības dzīvotspēju; 

3. aicina Komisiju, dalībvalstis un reģionus atbalstīt atkritumu savākšanas plānus jūrā, ja 

iespējams, iesaistot zvejas kuģus, un ieviest jūras piedrazojuma uzņemšanas un 

apglabāšanas iekārtas, kā arī nolietotu tīklu pārstrādes shēmu; aicina Komisiju un 

dalībvalstis ciešā sadarbībā ar zvejniecības nozari izmantot FAO brīvprātīgi īstenojamās 

vadlīnijas attiecībā uz zvejas rīku marķēšanu, lai apkarotu “rēgu” zvejniecību; 

                                                 
1Pamesti, nozaudēti vai citādi izmesti zvejas rīki  
2OV L 164, 25.6.2008., 19. lpp. 

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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4. uzsver, ka dalībvalstīm un reģioniem jādara vairāk, lai formulētu stratēģijas un plānus, 

kuru mērķis ir samazināt jūrā esošo zvejas rīku zudumu, un ka EJZF dotācijas būtu 

jāizmanto jūras atkritumu un jūras piedrazojuma savākšanai un aizvākšanai, kā arī 

zvejas rīku reciklēšanas un nepieciešamās infrastruktūras izveidei; mudina dalībvalstis 

un reģionus saistībā ar EJZF iesniegt priekšlikumus saskaņā ar programmu “Apvārsnis 

2020”; norāda, ka dalībvalstis arī var vēlēties ieviest brīvprātīgu prēmiju sistēmu 

zvejniekiem, kuri nogādā atpakaļ plastmasas atkritumus, kā arī pazaudētus vai 

novecojušus tīklus; visnotaļ aicina Komisiju un dalībvalstis sniegt lielāku atbalstu 

pašreizējām iniciatīvām, lai risinātu šo globālo problēmu, piemēram, “Fishing for 

litter”, “Oceana”, “Surfrider Foundation”, “Plastic Oceans Foundation”, “Mission Blue” 

iniciatīvu un “One world, one ocean”; 

 

5. aicina Komisiju, dalībvalstis un reģionus atbalstīt inovatīvu zvejas rīku izmantošanu, 

veicinot to, lai zvejnieki vecos tīklus mainītu pret jauniem un aprīkotu esošos tīklus ar 

atsekošanas sistēmām un sensoriem, kas saistīti ar viedtālruņu lietojumprogrammām, 

radiofrekvences identifikācijas čipiem un kuģa “stīgu pacēlējiem”, lai kapteiņi varētu 

tos precīzāk izsekot un atgūt, ja tas nepieciešams; atzīst, kāda ir tehnoloģijas nozīme, lai 

novērstu to, ka jūrā nonāk plastmasas atkritumi; 

6. aicina Komisiju, dalībvalstis un reģionus uzlabot datu vākšanu attiecībā uz plastmasas 

piedrazojumu jūrā, izveidojot un īstenojot ES mēroga obligātu digitālās ziņošanas 

sistēmu par nozaudētajiem zvejas rīkiem no konkrētiem kuģiem, lai atbalstītu atgūšanas 

pasākumus, izmantojot datus no reģionālajām datubāzēm, lai apmainītos ar informāciju 

Eiropas datubāzē, ko pārvalda Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra vai attīstīt 

SafeSeaNet sistēmu par lietotājiem draudzīgu ES mēroga sistēmu, kas dotu iespēju 

zvejniekiem ziņot par nozaudētajiem zvejas rīkiem; 

7. mikroplastmasa kaitē zivju krājumiem, bioloģiskajai daudzveidībai un cilvēku veselībai; 

tādēļ aicina Komisiju izstrādāt un atbalstīt spējas noteikt un uzraudzīt mikroplastmasas 

piesārņojuma līmeņus komerciālajās zivīs, jūras veltēs, jūras vidē un tās bioloģiskajos 

resursos; aicina Komisiju pieņemt pārtikas nekaitīguma riska analīzes sistēmas, lai 

novērtētu apdraudējumu un risku patērētājiem; aicina Komisiju saskaņā ar aizstāšanas 

principu un REACH procedūrām attiecībā uz ierobežota lietojuma vielām, kas apdraud 

stratēģijas plastmasas jomā īstenošanu, steidzamā kārtā sākt darbu pie Padomes 

pieprasītā procesa, lai ierobežotu ar nolūku pievienotas mikroplastmasas izmantošanu, 

pieprasot Eiropas Ķimikāliju aģentūrai pārskatīt zinātnisko bāzi tam, lai īstenotu 

regulatīvus pasākumus ES līmenī, tādējādi pakāpeniski samazinot mikroplastmasas 

izmantošanu tādās precēs, kā kosmētikā, personiskās higiēnas produktos, mazgāšanas 

līdzekļos un krāsās, ar mērķi panākt pilnīgu aizliegumu; uzsver, cik svarīga ir sadarbība 

starp dalībvalstīm, valstu un reģionālajām iestādēm, nozari un ieinteresētajām personām 

saistībā ar mikroplastmasas un nanoplastmasas piesārņojumu un piesārņojuma ietekmi 

uz zivsaimniecības, akvakultūras un jūras produktu piegādes ķēdēm. 
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