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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно въздействието на морските отпадъци върху риболова
(2019/2160(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2018 г. относно европейска 
стратегия за пластмасите в кръговата икономика1,

– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно Европейския 
зелен пакт2,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г. относно 
Европейския зелен пакт (COM(2019)0640),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2020 г., озаглавено „Нов 
план за действие относно кръговата икономика – За по-чиста и по-
конкурентоспособна Европа“ (COM(2020)0098),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 май 2020 г., озаглавено 
„Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. – Да върнем природата 
в живота ни“ (COM(2020)0380),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 май 2020 г., озаглавено 
„Стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и 
екологосъобразна продоволствена система“ (COM(2020)0381),

– като взе предвид Рамковата конвенция на Обединените нации по изменението на 
климата (РКООНИК), Протокола от Киото към нея, както и Парижкото 
споразумение,

– като взе предвид Конвенцията за биологичното разнообразие на ООН,

– като взе предвид Програмата на ООН за устойчиво развитие за периода до 2030 г. 
и Целите за устойчиво развитие (ЦУР),

– като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско 
право (UNCLOS), приета от Общото събрание на Организацията на обединените 
нации на 16 ноември 1973 г.,

– като взе предвид глобалната оценка относно биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги на Междуправителствената научно-политическа платформа 
за биологично разнообразие и екосистемни услуги (IPBES) от 31 май 2019 г.,

- като взе предвид декларацията на министрите от 28 септември 2020 г., озаглавена 

1 Приети текстове, P8_TA(2018)0352.
2 Приети текстове, P9_TA(2020)0005.
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„Декларация на министрите на околната среда, морската икономика, селското 
стопанство и рибарството на държавите членки от Балтийско море и на члена на 
Комисията, отговарящ за околната среда, океаните и рибарството“,

– като взе предвид доклада „Starfish 2030: restore our Ocean and Waters“ (Starfish 
2030: възстановяване на нашите океани и води) от мисията на Комисията за 
здравословни океани, публикуван на 22 септември 2020 г., 

– като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г. относно извънредното 
положение по отношение на климата и околната среда3,

– като взе предвид Директива (ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и на Съвета 
от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на 
отпадъци4,

– като взе предвид Директива 2009/147/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета 
от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици5,

– като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна6, 

– като взе предвид Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета 
от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците7,

– като взе предвид Директива (ЕС) 2018/852 на Европейския парламент и на Съвета 
от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и 
отпадъците от опаковки8,

– като взе предвид Директива (ЕС) 2015/720 на Европейския парламент и на Съвета 
от 29 април 2015 година за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на 
намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване9,

– като взе предвид Директива (ЕС) № 2019/904 на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 юни 2019 г. относно намаляването на въздействието на определени 
пластмасови продукти върху околната среда,

– като взе предвид Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на 
политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия),

– като взе предвид Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в 

3 Приети текстове, P9_TA(2019)0078. 
4 ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 100.
5 ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7. 
6 OВ L 206, 22.7.1992 г., стp. 7.
7 ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 109.
8 ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 141.
9 ОВ L 115, 6.5.2015 г., стр. 11.
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областта на политиката за водите10,

– като взе предвид Директива 91/271/ЕИО на Съвета за пречистването на градските 
отпадъчни води11,

– като взе предвид Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета 
от 17 април 2019 г. относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на 
отпадъци от кораби12,

– като взе предвид Директива (ЕС) 2014/89 на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране13,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на 
рибарството, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за 
създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на 
правилата на общата политика в областта на рибарството14,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на 
Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство15,

– като взе предвид специалния доклад на Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC), озаглавен „Глобално затопляне с 1,5 °C“, петия му 
доклад за оценка и обобщаващ доклад, специалния му доклад относно 
изменението на климата и земята и специалния му доклад относно океаните и 
криосферата в контекста на изменението на климата,

– като взе предвид доклада на междуправителствената научно-политическа 
платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги относно 
биологичното разнообразие и екосистемите, 

– като взе предвид Протокола към Конвенцията на Организацията на обединените 
нации от 1972 г. за предотвратяване на замърсяването на морето в резултат на 
изхвърлянето на отпадъци,

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A9-0000/2020),

А. като има предвид, че видимите по плажовете и повърхността отпадъци всъщност 
прикриват много по-разпространено явление на замърсяване; като има предвид, че 

10 ОВ L 327,  22.12.2000 г., стр. 1.
11 ОВ L 135, 21.5.1991 г., стр. 40.
12 ОВ L 151, 7.6.2019 г., стр. 116.
13 ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 135.
14 ОВ L 343,  22.12.2009 г., стр. 1.
15 ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1.
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те се дължат както на дейности на брега, така и на дейности в морето и варират от 
нанопластмаси до контейнери, изгубени в морето;

Б. като има предвид, че проблемът с отпадъците в морето е до голяма степен свързан 
с лошото управление на отпадъците на сушата, вариращо от замърсяване на 
водните течения и реките до лошо управление на отпадъците и отпадъчните води, 
като се премине през нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, но също така и 
природни явления на оттичане, като бури и дъжд;

В. като има предвид, че наличието на морски отпадъци сериозно уврежда 
устойчивостта и производителността на морските екосистеми, които вече са 
подложени на множествен натиск с различен характер, като например изменението 
на климата;

Г. като има предвид, че морските отпадъци представляват заплаха за много видове от 
морската фауна, като някои от тях вече са застрашени или са изложени на критична 
опасност от изчезване;

Д. като има предвид, че рибарите и производителите на аквакултури са в челните 
редици на последиците от морските отпадъци, които застрашават техните дейности 
чрез риска от крош, заплитането на отпадъци в риболовните уреди, влошаването на 
качеството и загубата на повредени съоръжения, както и блокирането на 
двигателите на корабите или охладителните системи, и представляват значителна 
икономическа загуба, но също така и опасност за безопасността на морските лица 
на борда;

Е. като има предвид, че оценката на икономическото въздействие на морските 
отпадъци върху рибарството варира между 1 и 5% от печалбите на сектора16;

Ж. като има предвид, че едва 1,5%17 от риболовните уреди се рециклират и че е 
наложително да се насърчава тяхното събиране и рециклиране, както и да се 
насърчават възможностите им за поправка;

Подобряване и повишаване на ефективността на законодателната рамка и 
управлението

1. подчертава необходимостта от преразглеждане на интегрираната морска политика, 
за да се създаде стратегическа рамка, обхващаща различните законодателни актове, 
свързани с морската среда;

2. призовава Комисията да защитава амбициозен модел на управление в 
международните преговори на ООН относно морското биологично разнообразие 
извън националните юрисдикции и да признае океаните като общо благо, за да 
приеме нова визия, която поставя индивидуалните и колективните отговорности 

16 « Lost fishing gear : a trap for our ocean » (Загубени риболовни уреди: капан за нашия океан), Европейска 
комисия

17 пак там
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над принципите на свобода или суверенни права, залегнали в морското право, като 
по този начин гарантира неговото запазване;

3. призовава Комисията и държавите членки да координират съгласно еднакъв график 
различни законодателни актове, като Рамковата директива за морска стратегия, 
Рамковата директива за водите, Директивата за намаляване на въздействието на 
определени пластмасови продукти върху околната среда, Директивата относно 
пристанищните приемни съоръжения или Рамковата директива за морско 
планиране, за да се подобри съгласуваността на законодателството;

4. призовава събраните от държавите членки данни относно загубата, пускането на 
пазара и събирането на риболовни съоръжения да бъдат хармонизирани в един и 
същ доклад, за да се улесни идентифицирането и борбата срещу морските 
отпадъци;

Подобряване на научните изследвания и знанията в областта на отпадъците в 
морето

5. настоятелно призовава Комисията да играе важна роля в Десетилетието на ООН на 
океанската наука и да насърчава цифровизацията и използването на изкуствен 
интелект с цел по-добро разбиране на океаните и тяхното въздействие;

6. призовава Комисията да засили научните изследвания и събирането на данни 
относно въздействието на морските отпадъци върху рибарството и екосистемите, 
както и въздействието на нанопластмасите и пластмасовите микрочастици върху 
рибните ресурси и човешкото здраве;

7. припомня, че Директивата за пластмасите за еднократна употреба обхваща 
отпадъците, които най-често биват откривани по плажовете; настоятелно призовава 
Комисията да засили съществуващите мерки относно пластмасите за еднократна 
употреба, по-специално въз основа на очакваната работа по отпадъците във водния 
стълб и по морското дъно съгласно Рамковата директива за морска стратегия, и да 
вземе предвид въздействието на някои морски отпадъци, като например 
полистиреновите опаковки от рибни продукти;

8. призовава информацията относно загубата на риболовни съоръжения в морето да 
бъде по-ефективно използвана в борбата срещу морското замърсяване чрез по-
добър обмен на данни между държавите членки и агенциите на Европейския съюз, 
както и за разработване на нови инструменти за идентифициране и проследяване 
на изгубени риболовни съоръжения в морето;

Ускоряване на развитието на кръговата икономика в областта на рибарството и 
аквакултурите

9. подчертава, че намаляването на въздействието на морските отпадъци изисква 
укрепване на кръговата икономика на сушата, но също така и в сектора на 
рибарството чрез подход, основан на жизнения цикъл;

10. призовава за насърчаване на екодизайна на риболовните съоръжения чрез бързо 
приемане на насоки за разработването на хармонизирани стандарти за кръговата 
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икономика на риболовните съоръжения; насърчава маркирането на материалите, 
използвани в риболовните съоръжения, чрез продуктови паспорти; насърчава 
стимулирането на научните изследвания и иновациите за опростяване на 
материалите, използвани в риболовните съоръжения, по-специално полимерите;

11. подкрепя разработването на ефикасни канали за рециклиране чрез укрепване на 
пристанищните приемни съоръжения в европейските пристанища с цел 
подобряване на селективното сортиране на отпадъците; призовава за увеличаване 
на привлекателността на операциите по събиране чрез мерки за подпомагане на 
рибарите и производителите на аквакултури, които в края на жизнения им цикъл 
донасят своите риболовни съоръжения или съоръжения за аквакултури в 
пристанищата;

Програми за управление и активно събиране на морски отпадъци

12. призовава Комисията да въведе план за действие срещу нерегламентираното 
изхвърляне на отпадъци на равнището на Европейския съюз;

13. настоятелно призовава държавите членки да предприемат действия по отношение 
на зоните на натрупване на морски отпадъци в реките и речните устия;

14. подчертава, че е от решаващо значение да се насърчава и подкрепя ролята на 
рибарите, участващи в доброволни схеми за събиране, позволяващи 
идентифициране, събиране и рециклиране на морски отпадъци, като например 
програмата „риба за смет“; 

15. припомня, че борбата с морските отпадъци трябва да бъде координирана с 
държавите, обхванати от европейската политика за съседство; призовава 
Комисията да прекрати прехвърлянето на отпадъци към трети държави;

По-добро разбиране и ограничаване на замърсяването с нанопластмаси и 
пластмасови микрочастици 

16. подчертава, че замърсяването с нанопластмаси и пластмасови микрочастици и 
неговото въздействие върху околната среда и човешкото здраве са до голяма степен 
неизвестни; припомня, че това създава риск от страх на потребителите от 
качеството на рибните продукти и продуктите от аквакултури;

17. приветства подготвителната работа, извършена от Европейската агенция по 
химикали (ECHA) за ограничаване на умишлено добавените пластмасови 
микрочастици в продуктите; призовава Комисията да бъде амбициозна в 
последващите действия във връзка с това предложение, включително чрез 
решаване на проблема с разпространението на микро- и нанопластмаси във водния 
цикъл;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Проблемът с морските отпадъци е едно от основните предизвикателства за 
възстановяването на здравите морски и крайбрежни екосистеми, които играят основна 
роля както за равновесието на климата, така и за осигуряването на развитието на 
морските и крайбрежните дейности, сред които рибарството и аквакултурите. Въпросът 
е пресечна точка на много обществени, икономически и екологични предизвикателства, 
които са част от сложното уравнение на явлението морско замърсяване. Но за какви 
отпадъци става въпрос и какво е въздействието от тях? Решенията, както и причините за 
проблемите, частично са ситуирани в морето, но до голяма степен се намират и на 
сушата, и изискват системен подход към темата.

І/ По-добро разбиране на явлението „морски отпадъци“

За какви отпадъци става въпрос?

Морските отпадъци, които са добре видими по плажовете, по бреговете и крайбрежията, 
всъщност прикриват много по-разпространено явление на замърсяване. „Видимите“ 
отпадъци всъщност представляват само скритата част на айсберга. На повърхността 
общата маса на плаващите отпадъци представлява едва 1% от пластмасите, изхвърляни 
в океана18. Разпространението на морските отпадъци и тяхната географска разпръснатост 
са в основата на много проучвания и научни изследвания. В действителност отпадъците 
се натрупват на повърхността, но също така и във водния стълб и до големите океански 
ями като ямата на Мариан, където се намират отпадъци на дълбочина над 10 000 метра19. 
Морските течения могат да транспортират тези отпадъци както на повърхността в зони 
на натрупване, така и в горещи точки, разположени дълбоко по морското дъно и 
подводните склонове, където има до 1,9 милиона пластмасови микрочастици на 
квадратен метър20. 

Морските отпадъци биват транспортирани и от океанските течения по четирите краища 
на света и заплашват малките изолирани острови и крайбрежни райони, които приемат 
голямо количество отпадъци, без да са в състояние да се защитят ефективно. Явлението 
кондензация над океана позволява замърсяване на територии, считани някога за 
незасегнати. Това отчасти обяснява как изследователите са успели да открият следи от 
пластмасови микрочастици в снеговете на Алпите и Арктика21.

Замърсяването на морската среда с отпадъци се дължи на няколко причини, като 

18 Plastic waste inputs from land into the ocean (Пластмасови отпадъци, навлизащи от сушата в океана), 
Science  13 Февруари 2015 г, том 347, брой 6223, стр. 768-771
19 Human footprint in the abyss: 30 year records of deep-sea plastic debris (Човешки отпечатък в бездната: 
30-годишна хронология на дълбоководни пластмасови отпадъци), Морска политика, том 96, октомври 
2018 г., стр.  204-212
20Seafloor microplastic hotspots controlled by deep-sea circulation (Горещи точки на натрупване на 
микропластмаси по морското дъно контролирано от движението в дълбоки води), Science 5 юни 2020 
г., том 368, брой 6495, стр. 1140-1145
21 White and wonderful? Microplastics prevail in snow from the Alps to the Arctic (Бяло и чудесно? 
Микропластмасите преобладават над снега от Алпите до Арктика), Science Advances  14 август 2019 
г.:том 5, брой 8. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/0308597X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0308597X/96/supp/C
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например замърсяване на водните течения и реките, лошо управление на събирането на 
отпадъци, природни явления като наводнения или дъждове, които помитат отпадъците 
от градските райони и ги насочват към моретата, нерегламентираното изхвърляне на 
отпадъци или аварии. Въпреки че секторът на рибарството и аквакултурите е жертва на 
замърсяването на морската среда, той и участва в това замърсяване. Според Съвместния 
изследователски център отпадъците от риболов и аквакултури представляват 27 % от 
морските отпадъци. Тези отпадъци могат да се състоят от каси, шамандури, клетки, но 
също така изоставени риболовни съоръжения, прикрепени към морското дъно или 
разкъсани под водата, и изгубени в резултат на трудни метеорологични епизоди, ремонти 
на кея или на кораба и по-рядко умишлено изхвърлени. 

Какво е въздействието? 

Въздействието на морските отпадъци върху риболовните дейности представлява между 
1 и 5% от общите приходи от риболовни дейности22. Рибарите са изправени пред риск от 
злополуки или подводни препятствия, и трябва редовно да почистват риболовните си 
уреди, за да сортират морските отпадъци от улова си и, когато е необходимо, да 
ремонтират повредените или счупени риболовни уреди. Тези дейности се измерват в 
ценно време на борда. Морските отпадъци могат също така да окажат въздействие върху 
самия риболовен кораб, като повредят витловите системи, структурата на кораба, но 
също така запушат охлаждащите системи. И накрая, морските отпадъци могат да окажат 
въздействие върху качеството на рибата, уловена на борда на кораба, която е била в 
контакт с отпадъците. 

Морските отпадъци оказват въздействие и върху морските екосистеми и фауна, като 
мрежите „фантоми“, които продължават своята дейност и улавят, нараняват и убиват, 
без да правят разлика, множество видове, някои от които вече са застрашени или са 
изложени на критична опасност от изчезване. Отпадъците представляват особена 
заплаха за крехки и богати на биологично разнообразие екосистеми, като коралови легла 
или сюнгери, които осигуряват среда за разсадници, която е от съществено значение за 
правилното обновяване на рибните запаси, и оттам – за устойчивостта на европейското 
рибарство. Проучване показва, че 11,1 милиарда пластмасови продукти са заплетени в 
коралите в Азия и Тихия океан — цифра, която се очаква да нарасне с 40% през 
следващите седем години23. Натрупването на тези отпадъци създава също така риск от 
бентосно задавяне на морските почви, допринася за цялостното увреждане на 
екосистемата, увеличава риска от заболявания, дължащи се на увеличеното наличие на 
патогени или въвеждането на някои инвазивни видове в нова екосистема. Тези 
въздействия представляват заплаха за устойчивостта на морските екосистеми и сигурен 
риск за устойчивостта на риболовните операции. 

II/ Системен подход за борба с явлението 

Борбата с морските отпадъци и предприемането на мерки по отношение на 
въздействието им върху рибарството изисква действия от горе до надолу и отчитане на 

22 « Lost Fishing gear : a trap for our ocean” (Загубени риболовни уреди: капан за нашия океан), 
Европейска комисия, ГД „Морско дело и рибарство“
6 Plastic waste associated with disease on coral reefs (Пластмасовите отпадъци свързани с болестта на 
кораловите рифове), Science, 26 януари 2018 г., том 359, брой 6374, стр. 460-462
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жизнения цикъл на отпадъците, връзката му с водния цикъл, независимо дали 
отпадъците са естествени или „остатъчни“ (дифузно замърсяване). Следователно това 
предполага: по-добро познаване на явлението, по-ефикасна законодателна рамка, 
всеобхватен и цялостен поглед върху жизнения цикъл на отпадъците, план за действие 
на сушата — по-специално срещу нерегламентираните отпадъци по протежението на 
реките във водосборните райони, и по-специално срещу микро- и нанопластмасите, 
развитие на истинска кръгова икономика в секторите на рибарството и аквакултурите и 
започване на координирано събиране на отпадъци във водните течения, речните устия и 
в морето. 

Подобряване на научните изследвания и познанията за океаните

Необходими са точни данни, за да могат да се определят подкрепени с цифри цели и 
амбициозни публични политики. Въпреки политическа рамка, насърчаваща научните 
изследвания от десетилетия, научните изследвания и океанографските знания все още са 
значително недоразвити, което възпрепятства разработването на нови политики. 
Въздействието на морските отпадъци върху рибарството понастоящем е много малко 
известно и ние не разполагаме с точни данни за последиците от замърсяването на морето 
както върху сектора на рибарството, така и върху устойчивостта на екосистемите, като 
тези два елемента функционират в условията на взаимодействие, за да гарантират 
устойчивостта на сектора. 

Подобряване и повишаване на ефективността на законодателната рамка 

Европейският съюз разполага със стабилна законодателна рамка за ограничаване на 
замърсяването с морски отпадъци, произхождащи както от сушата, така и от морските 
дейности. Целта на Рамковата директива относно пристанищните приемни съоръжения 
е да се ускори въвеждането на система за рециклиране на риболовните съоръжения, 
докато с Директивата за намаляване на въздействието върху околната среда на някои 
пластмасови продукти се въвежда схема за разширена отговорност на производителите 
на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, за да се покрият разходите по тяхното 
събиране, транспортиране, преработка и да се подкрепят дейности по повишаване на 
осведомеността. Важно е също така да се отбележи, че други текстове като Регламента 
за контрол, Рамковата директива за морска стратегия (РДМС), но и Европейският фонд 
за морско дело и рибарство действат в синергия с тези цели. 

Тези достижения на правото на ЕС трябва да бъдат максимално оползотворени, зачитани 
и укрепени по координиран начин, така че да не се размиват и рециклират целите относно 
доброто екологично състояние на морските и крайбрежните екосистеми в рамките на 
изработването на циклите на политиката. Стартирането на Зеления пакт, стратегията за 
биологичното разнообразие и плана за действие „От фермата до трапезата“, както и 
планът за действие за кръговата икономика, налага днес да се преосмисли действащата 
правна рамка, да се подчертаят нейните слабости и да се отправят препоръки за 
предстоящия нов цикъл на политиката. 

Подкрепа за прилагането на истинска кръгова икономика в областта на рибарството 
и аквакултурите

Съществуват много логистични предизвикателства пред прилагането на кръгова 
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икономика в сектора на рибарството. Възможностите за идентифициране, но също така 
и за събиране на морските отпадъци, след като те попаднат в морето, са ограничени и 
съществуват малки стимули за връщане на морските отпадъци в пристанището, било то 
пасивно или активно. Етапите на разтоварване и сортиране в пристанищните 
съоръжения, за транспорт в центрове за третиране, но също и операции по механично 
или химическо рециклиране и повторна употреба на рециклирани материали, 
представляват значителни структурни предизвикателства. 

Въпреки че усилията за рециклиране на риболовните съоръжения трябва да бъдат 
подкрепени, необходимо е това да бъде съпътствано от проучване на проектирането и 
намаляването на екологичния отпечатък на риболовните съоръжения. Те са съставени от 
устойчиви по своята същност и бионеразградими полимери, които обикновено се 
миксират или смесват с други материали, като например олово за хрилни мрежи, което 
усложнява операциите по разглобяване и рециклиране. Много части от риболовните 
уреди се внасят и извън Европейския съюз, преди да бъдат сглобени, което затруднява 
проследяването на веригата на доставки и обмена на информация относно естеството на 
компонентите. И накрая, липсата на европейски критерии и стандарти за кръговостта на 
риболовните уреди също представлява значително предизвикателство за сектора.

По-добро разбиране и ограничаване на замърсяването с пластмасови микрочастици

Невидимото, но повсеместно замърсяване на морската среда, наноматериалите и 
пластмасовите микрочастици представляват ново предизвикателство в борбата срещу 
замърсяването на морската среда. Размерът им е под 5 mm и те могат да бъдат първични, 
т.е. преднамерено добавени към даден продукт, или вторични, в резултат на процес на 
постепенно разграждане на някои отпадъци под действието на вятъра, вълните, 
солеността или ултравиолетовото лъчение. Пластмасовите микрочастици притежават 
редица специфични характеристики, поради които въздействието им върху околната 
среда и човешкото здраве е сложно и все още не е известно. Те могат да съдържат 
химическа смес, която крие опасност от отделяне при контакт с водната среда и 
притежават особената характеристика да бъдат „гъби за замърсители“, които привличат 
устойчиви, биоакумулиращи и токсични вещества. Те могат също така да предоставят 
подкрепа за определени организми като вируси или патогени, които могат да 
взаимодействат с водните видове и микробния баланс на морската среда. Освен това 
някои въздействия върху генетичното наследство и преминаването на пластмасовите 
наноматериали в клетъчния организъм изискват научни изследвания на европейско 
равнище. Проблемът с микро- и мезопластмасите може също така да породи в широката 
общественост опасения относно качеството на рибните продукти и да доведе до реални 
икономически рискове за промишлеността. 

Насърчаване на ефективното събиране на отпадъци в морето

Възникват частни инициативи за събиране на отпадъци в морето. Налице е спешна 
необходимост тези действия да бъдат подкрепени по координиран начин, да се разработи 
реална сила за събиране на морски отпадъци във водните течения и речните устия и да 
се подкрепят програмите за идентифициране на отпадъците. Плачевното състояние на 
морската среда ангажира индивидуалната и колективната отговорност на всички, но 
изисква европейски действия за защита на нашето общо благо и недопускане на 
неограничено натрупване на отпадъци в нашите морета.


