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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl jūrą teršiančių šiukšlių poveikio žuvininkystei
(2019/2160(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją dėl Europinės plastikų žiedinėje 
ekonomikoje strategijos1,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso2,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos žaliasis 
kursas“ (COM(2019)0640),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą „Naujas žiedinės 
ekonomikos veiksmų planas, kuriuo siekiama švaresnės ir konkurencingesnės Europos“ 
(COM(2020)0098),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 20 d. Komisijos komunikatą „2030 m. ES biologinės 
įvairovės strategija. Gamtos grąžinimas į savo gyvenimą“ (COM(2020)0380),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 20 d. Komisijos komunikatą dėl sąžiningos, sveikos 
ir aplinkai palankios maisto sistemos pagal strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ 
(COM(2020)0381),

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (UNFCCC), Kioto 
protokolą ir Paryžiaus susitarimą,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų biologinės įvairovės konvenciją (CBD),

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir jos 
darnaus vystymosi tikslus (DVT),

– atsižvelgdamas į 1973 m. lapkričio 16 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 
priimtą Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją (UNCLOS),

– atsižvelgdamas į 2019 m. gegužės 31 d. visuotinio biologinės įvairovės ir ekosisteminių 
paslaugų vertinimo ataskaitą, kurią parengė Tarpvyriausybinė mokslinė politinė 
biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų platforma (IPBES),

– atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 28 d. ministrų deklaraciją „Baltijos jūros regiono 
valstybių narių aplinkos, jūrų ekonomikos, žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų ir už 
aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingo Komisijos nario deklaracija“,

– atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 22 d. paskelbtą Komisijos misijos „Healthy Oceans“ 

1 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0352.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.
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ataskaitą „Starfish 2030: restore our Ocean and Waters“, 

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. lapkričio 28 d. rezoliuciją dėl kritinės klimato ir aplinkos 
padėties3,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2018/850, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų4,

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos5,

– atsižvelgdamas į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos6,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2018/851, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų7,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2018/852, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių 
atliekų8,

– atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą (ES) 2015/720, kuria dėl lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo 
mažinimo iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB9,

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo,

– atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/56/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus 
(Jūrų strategijos pagrindų direktyvą),

– atsižvelgdamas į 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/60/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus10,

– atsižvelgdamas į Tarybos direktyvą 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo11,

– atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
(ES) 2019/883 dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos12,

3 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0078.
4 OL L 150, 2018 6 14, p. 100.
5 OL L 20, 2010 1 26, p. 7.
6 OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
7 OL L 150, 2018 6 14, p. 109.
8 OL L 150, 2018 6 14, p. 141.
9 OL L 115, 2015 5 6, p. 11.
10 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
11 OL L 135, 1991 5 21, p. 40.
12 OL L 151, 2019 6 7, p. 116.
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– atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2014/89, kuria nustatoma jūrinių teritorijų planavimo sistema13,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, 
nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės 
politikos taisyklių laikymasis14,

– atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo15,

– – atsižvelgdamas į Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) specialiąją 
ataskaitą „1,5 °C pasaulinis atšilimas“, penktąją vertinimo ataskaitą ir apibendrinamąją 
ataskaitą, specialiąją ataskaitą dėl klimato kaitos ir žemės ir specialiąją ataskaitą dėl 
vandenynų ir kriosferos keičiantis klimatui,

– atsižvelgdamas į Tarpvyriausybinės mokslinės politinės biologinės įvairovės ir 
ekosisteminių paslaugų platformos (IPBES) ataskaitą dėl biologinės įvairovės ir 
ekosistemų,

– atsižvelgdamas į 1972 m. Jungtinių Tautų Konvencijos dėl jūros taršos atliekomis ir 
kitomis išmetamosiomis medžiagomis prevencijos protokolą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto (A9-0000/2020) pranešimą,

A. kadangi pakrantėse ir jūros paviršiuje matomos jūrą teršiančios šiukšlės iš tiesų slepia 
daug didesnio masto taršos reiškinį; kadangi tos šiukšlės susijusios tiek su sausumoje, 
tiek su jūroje vykdoma veikla, pradedant nanoplastikais, baigiant jūroje pamestais 
konteineriais;

B. kadangi atliekų jūroje problema daugiausia susijusi su prastu atliekų tvarkymu 
sausumoje, pradedant vandens kelių ir upių tarša ir baigiant prastu atliekų ir nuotekų 
tvarkymu, įskaitant nekontroliuojamą teršimą, taip pat nuotėkį sukeliančius gamtinius 
reiškinius, pvz., audras ir lietų;

C. kadangi jūrą teršiančios šiukšlės labai kenkia jūrų ekosistemų atsparumui ir 
produktyvumui, o šios ekosistemos jau ir taip patiria didelį bendrą neigiamą poveikį, pvz., 
klimato kaitą;

D. kadangi jūrą teršiančios šiukšlės kelia grėsmę daugelio rūšių jūrų gyvūnijai, o kai kurioms 
iš jų jau gresia pavojus išnykti arba jos jau sparčiai nyksta;

13 OL L 257, 2014 8 28, p. 135.
14 OL L 343, 2009 12 22, p. 1.
15 OL L 149, 2014 5 20, p. 1.
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E. kadangi žvejai ir akvakultūros gamintojai pirmieji patiria jūrą teršiančių šiukšlių poveikį, 
kuris kelia grėsmę jų veiklai, nes kyla pavojus, kad jos apgadins žvejybos įrankį, į jį 
įsipainios, dėl jų žvejybos įrankis bus sugadintas ir prarastas, taip pat kad dėl jų sustos 
laivo variklis ar aušinimo sistemos – šiukšlės sukelia ne tik didelių ekonominių nuostolių, 
bet ir pavojų laive dirbančių jūrininkų saugai;

F. kadangi apskaičiuota, kad jūrą teršiančių šiukšlių ekonominis poveikis žuvininkystei 
siekia sumą, kuri sudaro 1–5 % sektoriaus pelno16;

G. kadangi perdirbama tik 1,5 %17 žvejybos įrankių ir būtina skubiai skatinti juos surinkti ir 
perdirbti ir didinti jų taisymo galimybes; 

Teisės aktų sistemos ir valdymo gerinimas ir veiksmingumo didinimas

1. pabrėžia, kad reikia persvarstyti integruotą jūrų politiką, siekiant sukurti strateginę 
sistemą, apimančią įvairius su jūrų aplinka susijusius teisės aktus;

2. ragina Komisiją pasisakyti už plataus užmojo valdymo modelį Jungtinių Tautų 
tarptautinėse derybose dėl jūrų biologinės įvairovės už nacionalinių jurisdikcijų ribų ir 
pripažinti vandenyną bendra gėrybe, kad būtų priimta nauja vizija, pagal kurią individuali 
ir kolektyvinė atsakomybė viršytų jūrų teisėje įtvirtintus laisvės ar suverenių teisių 
principus, ir tokiu būdu užtikrinti vandenynų išsaugojimą;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares, laikantis to paties tvarkaraščio, suderinti įvairius teisės 
aktus, pvz., Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, Vandens pagrindų direktyvą, Direktyvą 
dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo, Uosto priėmimo įrenginių 
direktyvą ar Jūrų teritorijų planavimo pagrindų direktyvą, kad būtų padidintas teisės aktų 
nuoseklumas; 

4. ragina, kad valstybių narių renkami duomenys apie prarastus, rinkai pateikiamus ir 
surenkamus žvejybos įrankius būtų suderinti, teikiant tokią pačią ataskaitą, kad būtų 
lengviau aptikti jūrą teršiančias šiukšles ir su jomis kovoti;

Mokslinių tyrimų ir žinių apie jūrą teršiančias šiukšles gerinimas

5. primygtinai ragina Komisiją atlikti svarbų vaidmenį įgyvendinant Jungtinių Tautų 
vandenynų mokslo dešimtmečio iniciatyvą ir skatinti skaitmeninimą ir dirbtinio intelekto 
naudojimą, siekiant geresnių žinių apie vandenyną ir vandenyno patiriamą poveikį;

6. ragina Komisiją aktyviau vykdyti mokslinius tyrimus ir rinkti duomenis apie jūrą 
teršiančių šiukšlių poveikį žuvininkystei ir ekosistemoms, taip pat apie nanomedžiagų ir 
mikroplastiko poveikį žvejybos ištekliams ir žmonių sveikatai;

7. primena, kad Vienkartinių plastikinių gaminių direktyva apima pakrantėse dažniausiai 
randamas šiukšles; primygtinai ragina Komisiją stiprinti esamas priemones, susijusias su 
vienkartiniais plastikiniais gaminiais, visų pirma atsižvelgiant į numatomus veiksmus dėl 
šiukšlių vandens storymėje ir jūros dugne pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, ir 

16 „Lost fishing gear: a trap for our ocean“, Europos Komisija
17 ibid
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atsižvelgti į tam tikrų jūrą teršiančių šiukšlių, pvz., žvejybos produktų polistireno 
pakuočių, poveikį;

8. ragina, kad informacija apie jūroje prarastus žvejybos įrankius būtų veiksmingiau 
panaudojama kovojant su jūrų tarša, valstybėms narėms ir Europos Sąjungos agentūroms 
geriau dalijantis duomenimis, ir kad būtų kuriamos naujos jūroje pamestų žvejybos 
įrankių aptikimo ir atsekamumo priemonės;

Žiedinės ekonomikos vystymosi spartinimas žvejybos ir akvakultūros sektoriuje

9. pabrėžia, kad norint sumažinti jūrą teršiančių šiukšlių poveikį reikia stiprinti žiedinę 
ekonomiką ne tik sausumoje, bet ir žuvininkystės sektoriuje taikant gyvavimo ciklo 
požiūrį; 

10. ragina skatinti ekologinį žvejybos įrankių projektavimą sparčiai priimant gaires dėl 
suderintų žiedinės ekonomikos žvejybos įrankių standartų rengimo; ragina ženklinti 
žvejybos įrankiams naudojamas medžiagas produktų pasuose; ragina skatinti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, susijusius su žvejybos įrankiuose naudojamų medžiagų, ypač 
polimerų, supaprastinimu;

11. remia veiksmingų perdirbimo ciklų plėtrą stiprinant Europos uostų priėmimo įrenginių 
nuostatas, kad būtų gerinamas selektyvus atliekų rūšiavimas; ragina padidinti surinkimo 
operacijų patrauklumą taikant priemones, kuriomis būtų remiami žvejai ir akvakultūros 
gamintojai, kurie nebenaudojamus savo žvejybos ar akvakultūros įrankius atgabena į 
uostus;

Jūrą teršiančių šiukšlių tvarkymo ir tikslinio rinkimo programos 

12. ragina Komisiją parengti Europos Sąjungos lygmens kovos su nekontroliuojamu teršimu 
veiksmų planą;

13. primygtinai ragina valstybes nares imtis veiksmų dėl jūrą teršiančių šiukšlių sankaupų 
upėse ir upių žiotyse;

14. pabrėžia, kad labai svarbu skatinti ir remti žvejų, dalyvaujančių savanoriško jūrą 
teršiančių šiukšlių surinkimo programose, vaidmenį, nes jie padeda aptikti, surinkti ir 
perdirbti jūrą teršiančias šiukšles, pvz., pagal programą „Fish for Litter“; 

15. primena, kad kova su jūrą teršiančiomis šiukšlėmis turi būti koordinuojama su Europos 
kaimyninėmis šalimis; ragina Komisiją nutraukti atliekų vežimą į trečiąsias valstybes;

Geresnės žinios apie mikro- ir nanoplastikų taršą ir jos ribojimas

16. pabrėžia, kad nanomedžiagų ir mikroplastikų keliama tarša ir jos poveikis aplinkai ir 
žmonių sveikatai iš esmės nėra žinomi; primena, kad tai didina vartotojų baimės dėl 
žvejybos ir akvakultūros produktų kokybės riziką;

17. palankiai vertina Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) atliktus 
parengiamuosius veiksmus, siekiant apriboti sąmoningai į produktus dedamų 
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mikroplastikų kiekį; ragina Komisiją imtis plataus užmojo veiksmų dėl šio pasiūlymo, be 
kita ko, sprendžiant mikro- ir nanoplastikų plitimo vandens cikle problemą;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Jūrą teršiančių šiukšlių klausimas yra vienas iš pagrindinių uždavinių siekiant atkurti geros 
būklės jūrų ir pakrančių ekosistemas, kurios atlieka svarbų vaidmenį tiek užtikrinant klimato 
pusiausvyrą, tiek užtikrinant jūrų ir pakrančių veiklos, įskaitant žvejybą ir akvakultūrą, plėtrą. 
Šis klausimas susijęs su daug socialinių, ekonominių ir aplinkosaugos iššūkių, kurie yra 
kompleksinio jūrų taršos reiškinio dalis. Apie kokias šiukšles kalbama ir kokį poveikį jos daro? 
Sprendimai, kaip ir jų ištakos, iš dalies yra jūroje, tačiau jie daugiausia susiję su sausuma, todėl 
reikia sisteminio požiūrio į šį klausimą. 

I / Geresnės žinios apie jūrą teršiančių šiukšlių reiškinį

Apie kokias šiukšles kalbama? 

Už jūrą teršiančių šiukšlių, kurios aiškiai matomos pakrantėse ir pajūryje, iš tikrųjų slypi daug 
didesnio masto taršos reiškinys. „Matomos“ šiukšlės iš tiesų yra tik ledkalnio viršūnė. 
Paviršiuje plūduriuojančių šiukšlių suminė masė sudaro tik 1 proc. į vandenyną išmetamų 
plastikų18. Jūrą teršiančių šiukšlių plitimas ir jų geografinis išsisklaidymas yra daugelio 
mokslinių darbų ir tyrimų objektas. Šiukšlės kaupiasi ne tik paviršiuje, bet ir vandens storymėje, 
netgi giliosiose vandenyno gelmėse, pvz., Marianų lovyje, kur šiukšlių aptikta daugiau kaip 
10 000 metrų gylyje19. Jūros srovės gali nunešti šiukšles ir iki jų sankaupų jūros paviršiuje, ir 
iki gelmėse esančių santalkų, susikaupiančių jūros dugne ir povandeniniuose šlaituose, kur 
viename kvadratiniame metre nusėda iki 1,9 mln. mikroplastiko dalelių20. 

Vandenynų srovės taip pat nuneša jūrą teršiančias šiukšles į visus pasaulio kampelius ir tos 
šiukšlės kelia grėsmę mažoms izoliuotoms saloms ir pakrančių regionams, prie kurių susikaupia 
didelis šiukšlių kiekis ir kurie neturi pajėgumų veiksmingai apsisaugoti. Dėl sankaupų 
vandenyno paviršiuje reiškinio užsiteršia teritorijos, kurios anksčiau buvo laikomos žmogaus 
nepaliestomis. Tai iš dalies paaiškina, kaip mokslininkai sugebėjo rasti mikroplastiko pėdsakų 
Alpių ir Arkties sniegynuose21.

Jūros tarša šiukšlėmis kyla iš įvairių šaltinių, pavyzdžiui, vandens kelių ir upių taršos, prasto 
atliekų tvarkymo, gamtinių reiškinių, pavyzdžiui, potvynių ar lietaus, kurie nušluoja miestų 
teritorijas ir nuneša šiukšles į jūrą, taip pat nekontroliuojamo teršimo ar netgi avarijų. Nors jūrų 
tarša daro poveikį žvejybos ir akvakultūros sektoriui, jis taip pat prie jos prisideda. Jungtinio 
tyrimų centro duomenimis, žvejybos ir akvakultūros atliekos sudaro 27 % jūrą teršiančių 
šiukšlių. Tai transportavimo dėžės, plūdurai, narvai, taip pat palikti žvejybos įrankiai, 
užsikabinę už dugno arba nuplyšę po vandeniu ir prarasti dėl sudėtingų meteorologinių sąlygų, 
taip pat remonto prieplaukoje arba laive atliekos ir rečiau tyčia išmetamos atliekos. 

18 Plastic waste inputs from land into the ocean, „Science“, 2015 m. vasario 13 d., 347 t., Leidinys 6223, p. 768–
771.
19 Human footprint in the abyss: 30 year records of deep-sea plastic debris, „Marine Policy“, 96 tomas, 2018 m. 
spalio mėn., p. 204–212.
20Seafloor microplastic hotspots controlled by deep-sea circulation, „Science“,  2020 m. birželio 5 d., 368 t., 
leidinys 6495, p. 1140–1145.
21 White and wonderful? Microplastics prevail in snow from the Alps to the Arctic, „Science Advances“, 2019 m. 
rugpjūčio 14 d., 5 t., Nr. 8. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/0308597X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0308597X/96/supp/C
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Koks jų poveikis? 

Jūrą teršiančių šiukšlių poveikis žvejybos veiklai sudaro 1–5 % visų žvejybos veiklos pajamų22. 
Žvejai patiria avarijų ar įrankio sugadinimo riziką ir turi reguliariai valyti savo žvejybos 
įrankius, kad iš laimikio pašalintų jūrą teršiančias šiukšles ir, jei reikia, suremontuotų 
sugadintus ar apgadintus žvejybos įrankius. Laive taip prarandamas vertingas laikas. Jūrą 
teršiančios šiukšlės taip pat gali daryti poveikį pačiam žvejybos laivui, nes gali sugadinti 
laivasraigtį, pažeisti laivo korpusą, užkimšti aušinimo sistemą. Galiausiai jūrą teršiančios 
šiukšlės gali turėti įtakos laivo sužvejotų žuvų, kurios turėjo sąlytį su atliekomis, kokybei. 

Jūrą teršiančios šiukšlės taip pat daro poveikį jūrų ekosistemoms ir gyvūnijai, pavyzdžiui, 
vaiduokliniai tinklai plaukia sau toliau ir gaudo, sužeidžia ir be jokios atrankos pražudo daug 
rūšių gyvūnų, nors kai kurioms iš tų rūšių jau gresia pavojus išnykti arba jos sparčiai nyksta. 
Šiukšlės kelia ypatingą grėsmę pažeidžiamoms ir biologine įvairove pasižyminčioms 
ekosistemoms, pvz., koralų sąžalynams ar pintims, užtikrinantiems nerštavietes, būtinas žuvų 
ištekliams tinkamai atsikurti, taigi, norint užtikrinti Europos žuvininkystės darnumą. Tyrimas 
rodo, kad Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione koraluose įstrigę 11,1 mlrd. plastikinių 
gaminių ir numatoma, kad per ateinančius septynerius metus šis skaičius padidės 40 %23. Šių 
šiukšlių sankaupos taip pat kelia pavojų jūros dugno bentosui uždusti, prisideda prie bendro 
ekosistemos būklės blogėjimo, didina ligų riziką, nes padidėja patogenų kiekis arba tam tikros 
invazinės rūšys patenka į naują ekosistemą. Šis poveikis kelia grėsmę jūrų ekosistemų 
atsparumui ir tam tikrą riziką žvejybos operacijų tvarumui. 

II / Sisteminis požiūris į šį reiškinį 

Norint kovoti su jūrą teršiančiomis šiukšlėmis ir reaguoti į jų poveikį žuvininkystei, reikia imtis 
veiksmų nuo pradinės grandies iki galutinės grandies ir atsižvelgti į atliekų gyvavimo ciklą, jų 
ryšį su vandens ciklu, nesvarbu, ar tai gamtinis, ar nuotekų ciklas (pasklidoji tarša). Todėl tam 
reikia: geresnių žinių apie šį reiškinį, veiksmingesnės teisės aktų sistemos, holistinio ir 
visapusiško požiūrio į atliekų gyvavimo ciklą, veiksmų sausumoje plano, visų pirma dėl kovos 
su nekontroliuojamu teršimu, kai išmestos atliekos vandens keliais patenka į vandens baseinus, 
ir konkrečiai dėl mikroplastikų ir nanoplastikų, tikros žiedinės ekonomikos kūrimo žvejybos ir 
akvakultūros sektoriuose ir koordinuoto šiukšlių surinkimo vandens keliuose, upių žiotyse ir 
jūroje. 

Gerinti mokslinius tyrimus ir žinias apie vandenynus

Kad būtų galima nustatyti išmatuojamus tikslus ir plataus užmojo viešąją politiką, reikia tikslių 
duomenų. Nepaisant politikos programos, kuri dešimtmečius skatino mokslinius tyrimus, 
moksliniai tyrimai ir okeanografinės žinios vis dar nepakankamai išvystyti, o tai trukdo kurti 
naujas politikos priemones. Šiuo metu labai mažai žinoma apie jūrą teršiančių šiukšlių poveikį 

22 „Lost fishing gear: a trap for our ocean“, Europos Komisija
6 Plastic waste associated with disease on coral reefs, „Science“, 2018 m. sausio 26 d., 359 t., Leidinys 6374, p. 
460–462.
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žuvininkystei ir trūksta tikslių duomenų apie jūrų taršos poveikį tiek žuvininkystės sektoriui, 
tiek ekosistemų atsparumui – abu šie veiksniai sąveikauja, norint užtikrinti sektoriaus tvarumą. 

Gerinti teisės aktų sistemą ir padaryti ją veiksmingesnę 

Europos Sąjunga turi atitinkamą teisės aktų sistemą, kuria siekiama mažinti jūros taršą 
šiukšlėmis, atsirandančiomis tiek sausumoje, tiek dėl veiklos jūroje. Pagrindų direktyvos dėl 
uosto priėmimo įrenginių tikslas – paspartinti žvejybos įrankių perdirbimo ciklo įdiegimą, o 
direktyva dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo nustatoma didesnės 
gamintojo atsakomybės už žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, sistema, kad būtų 
galima padengti jų surinkimo, transportavimo, perdirbimo sąnaudas ir remti informuotumo 
didinimo veiksmus. Taip pat svarbu pažymėti, kad kiti tekstai, pavyzdžiui, Kontrolės 
reglamentas, Jūrų strategijos pagrindų direktyva ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas, 
prisideda prie šių tikslų. 

Šis teisynas turi būti kuo labiau išplėstas, jo turi būti laikomasi ir jis turi būti stiprinamas 
koordinuotai, kad per visus politikos ciklus nebūtų silpninami ir nuvertinami geros jūrų ir 
pakrančių ekosistemų aplinkos būklės tikslai. Pradėjus įgyvendinti žaliąjį kursą, Biologinės 
įvairovės strategiją, strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ ir Žiedinės ekonomikos veiksmų planą, 
šiandien raginama persvarstyti esamą teisinę sistemą, atkreipti dėmesį į jos trūkumus ir pateikti 
rekomendacijas dėl numatomo naujo politikos ciklo. 

Remti tikros žiedinės ekonomikos įgyvendinimą žvejybos ir akvakultūros sektoriuje

Plėtojant žiedinę ekonomiką žuvininkystės sektoriuje kyla daug logistinių iššūkių. Galimybės 
identifikuoti jūrą teršiančias šiukšles ir jas rinkti jūroje yra ribotos ir esama mažai paskatų 
gabenti jūrą teršiančias šiukšles į uostą, nesvarbu, ar tos šiukšlės būtų atsitiktinai, ar tikslingai 
surinktos. Didelių struktūrinių problemų kelia kiekvienas iš iškrovimo ir rūšiavimo uosto 
įrenginiuose etapų, transportavimas į tvarkymo centrus, taip pat mechaninio ar cheminio 
perdirbimo operacijos ir perdirbtų medžiagų pakartotinis naudojimas. 

Nors reikia remti pastangas perdirbti žvejybos įrankius, sykiu reikia atlikti mokslinius tyrimus, 
susijusius su žvejybos įrankių projektavimu ir jų daromo aplinkos pėdsako mažinimu. Įrankiai 
gaminami iš natūraliai atsparių ir biologiškai neskaidžių polimerų, kurie paprastai jungiami 
arba maišomi su kitomis medžiagomis, pvz., švinu, kai gaminami žiauniniai tinklai, o tai 
apsunkina išardymo ir perdirbimo operacijas. Daug žvejybos įrankių dalių taip pat 
importuojama iš šalių, esančių už Europos Sąjungos ribų, prieš juos surenkant, todėl sunku 
atsekti tiekimo grandinę ir dalytis informacija apie sudedamųjų dalių medžiagas. Be to, taip pat 
didelis iššūkis šiam sektoriui yra Europos kriterijų ir standartų, susijusių su žvejybos įrankių 
žiediškumu, trūkumas.

Daugiau sužinoti apie mikroplastikų taršą ir ją riboti

Nematoma, bet plintanti visoje jūrų aplinkoje, nanodalelių ir mikroplastiko tarša yra naujas 
iššūkis kovojant su jūrų tarša. Šios dalelės mažesnės nei 5 mm ir gali būti pirminės 
sudedamosios dalys, t. y. specialiai dedamos į produktą, arba antrinės, susidarančios laipsniškai 
skaidantis tam tikroms atliekoms, kai jas veikia vėjas, bangos, druskingumas arba ultravioletinė 
spinduliuotė. Mikroplastikas pasižymi įvairiomis specifinėmis savybėmis, dėl kurių jo poveikis 
aplinkai ir žmonių sveikatai yra sudėtingas ir vis dar mažai žinomas. Jame gali būti cheminio 
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mišinio, kuris gali išsiskaidyti vos tik patekęs į vandenį, ir jam būdinga teršalų „kempinės“ 
savybė – jis pritraukia patvarias, bioakumuliacines ir toksiškas medžiagas. Mikroplastikas taip 
pat gali būti parankus tam tikriems organizmams, pvz., virusams ar patogenams, kurie gali 
paveikti vandens gyvūnų ir augalų rūšis ir mikrobinį jūrų aplinkos balansą. Taip pat turi būti 
dedamos pastangos Europos lygmeniu ištirti tam tikrą poveikį genetiniam paveldui ir plastiko 
nanodalelių patekimą į ląstelinį organizmą. Mikro- ir mezoplastiko problema taip pat gali kelti 
plačiosios visuomenės susirūpinimą dėl žuvininkystės produktų kokybės ir sukelti realią 
ekonominę riziką sektoriui. 

Skatinti veiksmingai rinkti šiukšles jūroje

Atsiranda privačių šiukšlių rinkimo jūroje iniciatyvų. Reikia kuo skubiau koordinuotai paremti 
šiuos veiksmus, sukurti tikras jūrą teršiančių šiukšlių rinkimo vandens keliuose ir upių žiotyse 
pajėgas ir remti šiukšlių identifikavimo programas. Visi turi prisiimti individualią ir 
kolektyvinę atsakomybę už apgailėtiną jūrų aplinkos būklę, tačiau reikia imtis Europos lygmens 
veiksmų siekiant apsaugoti mūsų bendrą gėrybę ir neleisti, kad šiukšlės nevaldomai kauptųsi 
mūsų jūrose.


