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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par jūras atkritumu ietekmi uz zveju
(2019/2160(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2018. gada 13. septembra rezolūciju par Eiropas stratēģiju attiecībā uz 
plastmasas materiāliem aprites ekonomikā1,

– ņemot vērā 2020. gada 15. janvāra rezolūciju par Eiropas zaļo kursu2,

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojumu par Eiropas zaļo kursu 
(COM(2019)0640),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 11. marta paziņojumu "Jauns aprites ekonomikas 
rīcības plāns. Par tīrāku un konkurētspējīgāku Eiropu" (COM(2020)0098),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 20. maija paziņojumu "ES Biodaudzveidības 
stratēģija 2030. gadam — atgriezīsim savā dzīvē dabu" (COM(2020)0380),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 20. maija paziņojumu "Stratēģija "No lauka līdz 
galdam". Taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā" 
(COM(2020)0381),

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata 
pārmaiņām (UNFCCC), tai pievienoto Kioto protokolu un Parīzes nolīgumu,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par bioloģisko daudzveidību 
(CBD),

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības programmu 
2030. gadam un tās ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM),

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju (UNCLOS), kuru 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja pieņēma 1973. gada 16. novembrī,

– ņemot vērā Starpvaldību zinātnes un politikas platformas bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu pakalpojumu jomā (IPBES) 2019. gada 31. maija globālo novērtējuma 
ziņojumu par bioloģisko daudzveidību un ekosistēmas pakalpojumiem,

– ņemot vērā 2020. gada 28. septembra ministru deklarāciju "Baltijas jūras valstu vides, 
jūras ekonomikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru un vides, okeānu un 
zivsaimniecības komisāra deklarācija",

– ņemot vērā Komisijas misijas "Healthy Oceans" ("Veselīgi okeāni") ziņojumu "Starfish 

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0352.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0005.
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2030: restore our Ocean and Waters" ("Jūras zvaigzne 2030: atjaunot mūsu okeānu un 
ūdeņus"), kas publicēts 2020. gada 22. septembrī, 

– ņemot vērā 2019. gada 28. novembra rezolūciju par ārkārtas situāciju klimata un vides 
jomā3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvu (ES) 
2018/850, ar ko groza Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīvu 2010/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību5,

– ņemot vērā Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvu (ES) 
2018/851, ar ko groza Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem7,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvu (ES) 
2018/852, ar ko groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu8,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Direktīvu (ES) 
2015/720, ar ko groza Direktīvu 94/62/EK attiecībā uz vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņu patēriņa samazināšanu9,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Direktīvu (ES) 
2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvu 
2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras 
stratēģijas pamatdirektīva),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā10,

– ņemot vērā 1991. gada 21. maija Padomes Direktīvu 91/271/EEK par komunālo 
notekūdeņu attīrīšanu11,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Direktīvu (ES) 

3 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0078.
4 OV L 150, 14.6.2018., 100. lpp.
5 OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.
6 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
7 OV L 150, 14.6.2018., 109. lpp.
8 OV L 150, 14.6.2018., 141. lpp.
9 OV L 115, 6.5.2015., 11. lpp.
10 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
11 OV L 135, 21.5.1991., 40. lpp.
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2019/883 par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu nodošanai12,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīvu (ES) 
2014/89, ar ko izveido jūras telpiskās plānošanas satvaru13,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) 
Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku, 

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko 
izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības 
politikas noteikumiem14,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) 
Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu15,

– ņemot vērā Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) īpašo ziņojumu "Globālā 
sasilšana par 1,5 °C", tās piekto novērtējuma ziņojumu un kopsavilkuma ziņojumu, tās 
īpašo ziņojumu par klimata pārmaiņām un jauntapušo zemes virsmu un tās īpašo 
ziņojumu par okeānu un kriosfēru saistībā ar klimata pārmaiņām,

– ņemot vērā Starpvaldību zinātnes un politikas platformas bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu pakalpojumu jomā ziņojumu par bioloģisko daudzveidību un ekosistēmām,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 1972. gada Konvencijas par atkritumu 
izgāšanas radītā jūras piesārņojuma novēršanu protokolu,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā pludmalēs un jūras virsējos slāņos redzamie jūras atkritumi faktiski ir tikai neliela 
daļa no daudz plašāka piesārņojuma; tā kā tie rodas gan no darbībām uz sauszemes, gan 
arī no darbībām jūrā, un šie atkritumi aptver gan nanoplastmasu, gan jūrā pazaudētus 
kravas konteinerus;

B. tā kā atkritumu problēma jūrā lielā mērā ir saistīta ar sliktu atkritumu apsaimniekošanu 
uz sauszemes, sākot no ūdensteču un upju piesārņošanas un beidzot ar atkritumu un 
notekūdeņu sliktu apsaimniekošanu, cita starpā veidojot nelikumīgas izgāztuves, kā arī ar 
nokrišņu tipa dabas parādībām, piemēram, pērkona negaisiem un lietavām;

C. tā kā jūras atkritumu klātbūtne būtiski grauj jūras ekosistēmu noturību un produktivitāti, 
kas jau saskaras ar daudzu negatīvu faktoru kumulatīvu ietekmi, piemēram, klimata 
pārmaiņām;

12 OV L 151, 7.6.2019., 116. lpp.
13 OV L 257, 28.8.2014., 135. lpp.
14 OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.
15 OV L 149, 20.05.2014., 1. lpp.
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D. tā kā jūras atkritumi apdraud daudzas jūrā dzīvojošas sugas, no kurām dažas jau ir 
apdraudētas vai kritiski apdraudētas;

E. tā kā zvejnieki un akvakultūras ekspluatanti visvairāk saskaras ar jūras atkritumu radīto 
ietekmi, jo tie apdraud viņu darbību, radot aizķeršanās risku, atkritumiem sapinoties 
zvejas rīkos, iznīcinot un liekot zaudēt bojātus rīkus, bloķējot kuģu dzinējus vai 
dzesēšanas sistēmas un radot lielus ekonomiskos zaudējumus, kā arī apdraudot jūrnieku 
drošību uz kuģiem;

F. tā kā jūras atkritumu ekonomiskā ietekme uz zivsaimniecību tiek vērtēta tādā apjomā, kas 
veido 1–5 % no nozares peļņas16;

G. tā kā tikai 1,5 % zvejas rīku17 tiek pārstrādāti un ir steidzami jāveicina to savākšana, 
pārstrāde un labojamība; 

Uzlabot un padarīt efektīvāku tiesisko regulējumu un pārvaldību

1. uzsver nepieciešamību pārskatīt integrēto jūrniecības politiku, lai izveidotu stratēģisku 
sistēmu, kas aptvertu dažādus tiesību aktus, kuri saistīti ar jūras vidi;

2. aicina Komisiju Apvienoto Nāciju Organizācijas starptautiskajās sarunās par jūras 
bioloģisko daudzveidību aizstāvēt vērienīgu pārvaldības modeli, kas pārsniegtu valstu 
jurisdikcijas un atzītu okeānu par kopīgu bagātību, lai pieņemtu jaunu redzējumu, kas 
uzliek individuālu un kolektīvu atbildību papildus jūras tiesībās noteiktajiem brīvības vai 
suverēno tiesību principiem un tādējādi nodrošina okeāna saglabāšanu;

3. aicina Komisiju un dalībvalstis, ievērojot vienotu laika grafiku, saskaņot dažādus tiesību 
aktus, piemēram, Jūras stratēģijas pamatdirektīvu, Ūdens pamatdirektīvu, Direktīvu par 
konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu, Direktīvu par ostas 
atkritumu pieņemšanas iekārtām un Direktīvu, ar ko izveido jūras telpiskās plānošanas 
satvaru, ar mērķi uzlabot tiesību aktu konsekvenci; 

4. aicina dalībvalstu apkopotos datus par nozaudētiem zvejas rīkiem, zvejas rīku laišanu 
tirgū un to savākšanu saskaņoti iekļaut vienā ziņojumā, lai atvieglotu jūras atkritumu 
identificēšanu un apkarošanu;

Uzlabot pētniecību un zināšanas par atkritumiem jūrā

5. mudina Komisiju uzņemties galveno lomu Apvienoto Nāciju Organizācijas Okeāna 
zinātnes desmitgadē un veicināt mākslīgā intelekta digitalizāciju un izmantošanu, lai 
labāk izprastu okeānu un dažādas ietekmes uz to;

6. aicina Komisiju pastiprināt pētījumus un datu vākšanu par jūras atkritumu ietekmi uz 
zivsaimniecību un ekosistēmām, kā arī par nanoplastmasas un mikroplastmasas ietekmi 
uz zivsaimniecības resursiem un cilvēku veselību;

16 "Lost fishing gear: a trap for our ocean" ("Nozaudētie zvejas rīki: lamatas mūsu okeānam"), Eiropas 
Komisija.

17 Turpat.
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7. atgādina, ka direktīva par vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem attiecas uz 
atkritumiem, kas parasti sastopami pludmalēs; mudina Komisiju pastiprināt jau veiktos 
pasākumus attiecībā uz vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem, jo īpaši ņemot 
vērā darbu, kas saskaņā ar Jūras stratēģijas pamatdirektīvu paredzēts saistībā ar ūdens 
kolonnā un jūras gultnē sastopamajiem atkritumiem, un lai ņemtu vērā ietekmi, ko rada 
daži jūras atkritumi, piemēram, polistirola iepakojumi no zvejniecības produktiem;

8. aicina sniegt informāciju par jūrā nozaudētiem zvejas rīkiem, lai efektīvāk veicinātu jūras 
piesārņojuma apkarošanu, labāk apmainoties ar datiem starp dalībvalstīm un ES 
aģentūrām, un lai varētu izstrādāt jaunus instrumentus jūrā nozaudētu zvejas rīku 
identificēšanai un izsekošanai;

Paātrināt aprites ekonomikas attīstību zivsaimniecības un akvakultūras nozarē

9. uzsver, ka, lai mazinātu jūras atkritumu ietekmi, ir jāstiprina aprites ekonomika gan uz 
sauszemes, gan arī zivsaimniecības nozarē, izmantojot aprites cikla pieeju; 

10. aicina atbalstīt zvejas rīku ekodizainu, ātri pieņemot pamatnostādnes par saskaņotu 
standartu izstrādi attiecībā uz zvejas rīku aprites ekonomiku; mudina marķēt materiālus, 
ko izmanto zvejas rīkos, ieviešot produktu pases; mudina veicināt pētniecību un 
jauninājumus attiecībā uz zvejas rīkos izmantoto materiālu, jo īpaši polimēru, 
vienkāršošanu;

11. atbalsta efektīvu pārstrādes shēmu attīstību, stiprinot Eiropas ostu atkritumu pieņemšanas 
iekārtas, lai uzlabotu selektīvo atkritumu šķirošanu; aicina palielināt savākšanas darbību 
pievilcību, ieviešot atbalsta pasākumus zvejniekiem un akvakultūras ekspluatantiem, lai 
viņi savus zvejas vai akvakultūras rīkus pēc to nolietošanas nodotu atpakaļ ostās;

Jūras atkritumu apsaimniekošanas un aktīvas savākšanas programmas  

12. aicina Komisiju ES līmenī izstrādāt rīcības plānu, lai apkarotu nelikumīgas atkritumu 
izgāztuves;

13. mudina dalībvalstis rīkoties tajās zonās, kur jūras atkritumi uzkrājas upēs un to grīvās;

14. uzsver, ka ir ļoti svarīgi veicināt un atbalstīt zvejnieku dalību brīvprātīgās savākšanas 
programmās, lai varētu identificēt, savākt un pārstrādāt jūras atkritumus, piemēram, 
programmas "Fish for Litter" ("Zivis izmešanai") ietvaros; 

15. atgādina, ka cīņa pret jūras atkritumiem ir jāveic saskaņoti ar Eiropas kaimiņvalstīm; 
aicina Komisiju darīt galu atkritumu pārsūtīšanai uz trešām valstīm;

Labāk izprast un ierobežot piesārņojumu ar mikroplastmasu un nanoplastmasu

16. uzsver, ka nanoplastmasas un mikroplastmasas radītais piesārņojums un tā ietekme uz 
vidi un cilvēku veselību lielā mērā nav zināmi; atgādina, ka tas rada patērētājiem šaubas 
par zvejas un akvakultūras produktu kvalitāti;

17. atzinīgi vērtē Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) veikto sagatavošanas darbu attiecībā 
uz tīši pievienotas mikroplastmasas ierobežošanu produktos; aicina Komisiju apliecināt 
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vērienu, ieviešot šo priekšlikumu, tostarp risinot jautājumu par mikroplastmasas un 
nanoplastmasas izdalīšanos ūdens vidē;

18. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Jūras atkritumu jautājums ir viena no galvenajām problēmām, kas jārisina, lai atjaunotu labu 
jūras un piekrastes ekosistēmu veselību, kam ir liela nozīme gan klimata līdzsvara panākšanā, 
gan arī jūras un piekrastes darbību attīstības nodrošināšanā, tostarp attiecībā uz zvejniecību un 
akvakultūru. Šis jautājums atrodas daudzu sabiedrības, ekonomikas un vides problēmu 
krustpunktā, un tas iekļaujas jūras piesārņojuma sarežģītajā vienādojumā. Taču par kādiem 
atkritumiem ir runa, par kādu ietekmi? Risinājumi, tāpat kā cēloņi, daļēji ir meklējami jūrā, bet 
lielākoties uz sauszemes, un šai tēmai ir vajadzīga sistēmiska pieeja. 

I. Labāk izprast "jūras atkritumu" jēdzienu

Par kādiem atkritumiem mēs runājam? 

Jūras atkritumi, kas skaidri redzami pludmalēs, gar piekrasti un krasta līniju, faktiski ir tikai 
neliela daļa no daudz plašāka piesārņojuma. "Redzamie" atkritumi patiesībā ir tikai aisberga 
virsotne. Jūras virsējos slāņos peldošo atkritumu kopējā masa veido tikai 1 % no plastmasas, 
kas izmesta okeānā18. Jūras atkritumu izplatīšanās un to ģeogrāfiskā izkliede ir daudzu pētījumu 
un zinātnisko darbu pamatā. Atkritumi uzkrājas ne tikai jūras virsējos slāņos, bet arī ūdens 
kolonnā un pat lielajās okeāna ieplakās, piemēram, Marianas dziļvagā, kur atkritumi ir atrasti 
vairāk nekā 10 000 metru dziļumā19. Jūras straumes var nogādāt šos atkritumus gan uzkrāšanās 
vietās jūras virsējos slāņos, gan arī dziļumā, "karstajos punktos", kas atrodas jūras gultnē, un 
uz zemūdens nogāzēm, kur uz katru kvadrātmetru atrodas līdz pat 1,9 miljoniem 
mikroplastmasas daļiņu20. 

Okeāna straumes pārnēsā jūras atkritumus arī pa visu pasauli, un tie apdraud mazās izolētās 
salas un piekrastes apgabalus, kuros sakrājas daudz atkritumu un kuri nespēj sevi efektīvi 
aizsargāt. Saistībā ar kondensēšanos okeāna virsējā slānī atkritumi piesārņo teritorijas, kuras 
kādreiz uzskatīja par neskartām. Daļēji tas izskaidro, kādēļ pētnieki varēja atrast 
mikroplastmasas paliekas sniegā Alpos un Arktikā21.

Jūra tiek piesārņota ar atkritumiem no dažādiem avotiem, piemēram, to izraisa strautu un upju 
piesārņojums, slikta atkritumu savākšana un apsaimniekošana, dabas parādības, piemēram, 
plūdi vai lietavas, kas aizskalo atkritumus no pilsētas teritorijas uz jūru, nelikumīgas izgāztuves 
vai pat avārijas. Kaut arī jūras piesārņojums kaitē zivsaimniecības un akvakultūras nozarēm, 
arī tās ir šā piesārņojuma avoti. Saskaņā ar Kopīgā pētniecības centra datiem zvejas un 
akvakultūras atkritumi veido 27 % no jūras atkritumiem. Tā var būt transportēšanas tara, bojas, 
redeļu kastes, kā arī pamesti zvejas rīki, kas nogrimuši jūras dzelmē vai saplīsuši zem ūdens un 
pazaudēti nelabvēlīgos laika apstākļos, veicot remontu piestātnēs vai uz kuģiem, un retāk — arī 

18 Plastic waste inputs from land into the ocean, Science, 2015. gada 13. februāris, 
347. sējums, Nr. 6223, 768.–771. lpp.
19 Human footprint in the abyss: 30 year records of deep-sea plastic debris, Marine Policy, 96. sējums, 
2018. gada oktobris, 204.–212. lpp.
20 Seafloor microplastic hotspots controlled by deep-sea circulation, Science, 2020. gada 5. jūnijs, 
368. sējums, Nr. 6495, 1140.–1145. lpp.
21 White and wonderful? Microplastics prevail in snow from the Alps to the Arctic, Science Advances, 
2019. gada 14. augusts, 5. sējums, Nr. 8. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/0308597X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0308597X/96/supp/C
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tīšām izmesti. 

Kāda ir ietekme? 

Jūras atkritumu ietekme uz zvejas darbībām veido 1–5 % no kopējiem ieņēmumiem no zvejas 
darbībām22. Zvejniekus apdraud negadījumu vai aizķeršanās risks, un viņiem regulāri jātīra 
zvejas rīki, lai atbrīvotu tos no jūras atkritumiem un vajadzības gadījumā salabotu bojātos vai 
salauztos zvejas rīkus. Uz kuģa tas nozīmē izniekot dārgo laiku. Jūras atkritumi var apdraudēt 
arī pašu zvejas kuģi, sabojājot dzenskrūves sistēmas, kuģa korpusu, kā arī veicinot dzesēšanas 
sistēmu aizsērēšanu. Visbeidzot, jūras atkritumi var ietekmēt uz klāja izcelto zivju nozvejas 
kvalitāti, ja zivis ir nonākušas saskarē ar atkritumiem. 

Jūras atkritumi ietekmē arī jūras ekosistēmas un savvaļas dzīvniekus, piemēram, ir "spoku 
tīkli", kas turpina savu ceļu un bez izšķirības ķer, savaino un nogalina daudzu sugu dzīvniekus, 
no kuriem daži jau ir apdraudēti vai kritiski apdraudēti. Atkritumi jo īpaši apdraud trauslās 
ekosistēmas, kas bagātas bioloģiskās daudzveidības ziņā, piemēram, koraļļu rifus vai sūkļus, 
kas nodrošina zivju mazuļiem augšanai piemērotu vidi, kura ir būtiska, lai pienācīgi atjaunotu 
zivju krājumus un tādējādi nodrošinātu Eiropas zivsaimniecības ilgtspēju. Pētījums liecina, ka 
11,1 miljards plastmasas izstrādājumu ir sapinušies koraļļos,kas atrodas Āzijā un Klusajā 
okeānā, un ir gaidāms, ka nākamo septiņu gadu laikā šis skaitlis pieaugs par 40 %23. Šo 
atkritumu uzkrāšanās rada arī jūras augsnes bentiskās nosmakšanas risku, veicina vispārēju 
ekosistēmas degradāciju, palielina slimību risku, ko izraisa pastiprināta patogēnu klātbūtne, vai 
arī ievieš kādas invazīvas sugas jaunā ekosistēmā. Šī ietekme apdraud jūras ekosistēmu 
noturību un rada noteiktu risku zvejas darbību ilgtspējai. 

II. Sistēmiska pieeja šīs parādības apkarošanai 

Lai cīnītos pret jūras atkritumiem un novērstu to ietekmi uz zivsaimniecību, ir vajadzīga 
lejupēja pieeja un ir jāņem vērā atkritumu aprites cikls, to saistība ar ūdens apriti, dabiskā 
izcelsme vai "nolietotais" raksturs (izkliedētais piesārņojums). Tādēļ ir vajadzīga labāka 
izpratne par šo parādību, efektīvāks tiesiskais regulējums, visaptverošs un globāls redzējums 
par atkritumu aprites ciklu, plāns, kā rīkoties uz sauszemes, it īpaši saistībā ar atkritumiem 
nelikumīgās izgāztuvēs, kas seko ūdensteču ceļam ūdensšķirtnēs, un konkrēti ar 
mikroplastmasu un nanoplastmasu, kā arī īstas aprites ekonomikas attīstība zivsaimniecības un 
akvakultūras nozarēs un koordinētas atkritumu savākšanas uzsākšana ūdenstecēs, upju grīvās 
un jūrā. 

Uzlabot okeanogrāfiskos pētījumus un zināšanas

Lai varētu definēt kvantitatīvus mērķus un vērienīgu valsts politiku, ir nepieciešami precīzi dati. 
Neraugoties uz politisko satvaru, kas gadu desmitiem ir veicinājis zinātniskos pētījumus, 

22 "Lost fishing gear: a trap for our ocean" ("Nozaudētie zvejas rīki: lamatas mūsu okeānam"), Eiropas 
Komisija, MARE ģenerāldirektorāts.
6 Plastic waste associated with disease on coral reefs, Science, 2018. gada 26. janvāris, 359. sējums, Nr. 6374, 
460.–462. lpp.



PR\1215052LV.docx 11/12 PE658.857v01-00

LV

okeanogrāfiskie pētījumi un zināšanas joprojām nav pietiekami attīstīti, un tas kavē jaunu 
rīcībpolitiku izstrādi. Par jūras atkritumu ietekmi uz zvejniecību mūsdienās ir maz zināms, un 
mums trūkst precīzu datu par jūras piesārņojuma ietekmi gan uz zivsaimniecības nozari, gan uz 
ekosistēmu noturību; abi šie elementi darbojas sinerģijā, nodrošinot nozares ilgtspēju. 

Uzlabot un padarīt efektīvāku tiesisko regulējumu 

Eiropas Savienība ir izstrādājusi konsekventu tiesisko regulējumu, lai ierobežotu jūras 
atkritumu radīto piesārņojumu, neatkarīgi no tā, vai šis piesārņojums radies uz sauszemes vai 
no darbībām jūrā. Direktīva par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām tiecas paātrināt zvejas 
rīku pārstrādes ķēdes izveidi, savukārt Direktīva par konkrētu plastmasas izstrādājumu 
ietekmes uz vidi samazināšanu izveido sistēmu, kas paredz paplašinātu atbildību plastmasu 
saturošu zvejas rīku ražotājiem, lai segtu to savākšanas, transportēšanas un apstrādes izmaksas 
un atbalstītu izpratnes veicināšanas darbības. Svarīgi arī atzīmēt, ka citi tiesību akti, piemēram, 
Kontroles regula, Jūras stratēģijas pamatdirektīva (DCSMM) un arī Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds darbojas sinerģijā ar šiem mērķiem. 

Šis Kopienas tiesību kopums ir jāpaplašina, jāievēro un jāstiprina koordinētā veidā, lai jūras un 
piekrastes ekosistēmu laba ekoloģiskā stāvokļa mērķi politisko ciklu laikā netiktu vājināti un 
pārveidoti. Uzsākot zaļo kursu, bioloģiskās daudzveidības stratēģiju "No lauka līdz galdam" 
vai aprites ekonomikas rīcības plānu, šodien mēs tiekam aicināti pārskatīt spēkā esošo tiesisko 
regulējumu, lai apzinātu tā vājās vietas un sniegtu ieteikumus gaidāmajam jaunajam 
politiskajam ciklam. 

Atbalstīt īstas aprites ekonomikas izveidi zivsaimniecībā un akvakultūrā

Aprites ekonomikas izveide zivsaimniecības nozarē ir saistīta ar daudzām loģistikas 
problēmām. Iespējas identificēt un arī savākt jūras atkritumus uzreiz jūrā ir ierobežotas, un ir 
maz stimulu jūras atkritumu nodošanai atpakaļ ostā — tam nav ne pasīvu, ne aktīvu stimulu. 
Izkraušanas un šķirošanas posmi ostu iekārtās, transportēšana uz pārstrādes centriem, kā arī 
mehāniskās vai ķīmiskās pārstrādes darbības un pārstrādāto materiālu atkārtota izmantošana — 
tas viss rada lielas strukturālas problēmas. 

Lai varētu turpināt zvejas rīku pārstrādes centienus, tie jāpapildina ar pētījumiem par zvejas 
rīku vides pēdas aprēķināšanu un samazināšanu. Šos rīkus izgatavo no polimēriem, kas pēc 
būtības ir noturīgi un bioloģiski nesadalās, un parasti tiem pievieno vai tos sajauc ar citiem 
materiāliem, piemēram, ar svinu, kad izgatavo tīklu pinumu, un tas apgrūtina demontāžu un 
pārstrādi. Daudzas zvejas rīku daļas pirms to montāžas tiek importētas arī no valstīm ārpus 
Eiropas Savienības, tādējādi apgrūtinot piegādes ķēdes uzraudzību un informācijas apmaiņu 
par sastāvdaļu raksturu. Visbeidzot, lielu problēmu nozarei rada arī Eiropas kritēriju un 
standartu trūkums zvejas rīku aprites jomā.

Labāk izprast un ierobežot piesārņojumu ar mikroplastmasu

Neredzamais, bet visuresošais jūras vides piesārņojums ar nanoplastmasu un mikroplastmasu 
ir jauns izaicinājums cīņā pret jūras piesārņojumu. Šā piesārņojuma daļiņu izmērs ir mazāks par 
5 mm, un tas var būt primārs, tas ir, apzināti pievienots produktam, vai arī sekundārs — radies, 
noteiktiem atkritumu veidiem pakāpeniski noārdoties vēja, viļņu, sāļuma vai pat ultravioleto 
staru iedarbībā. Mikroplastmasai ir vairākas konkrētas īpašības, kuru dēļ tās ietekme uz vidi un 
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cilvēku veselību ir sarežģīta un joprojām maz izzināta. Tā var saturēt ķīmisku vielu maisījumu, 
kas var izdalīties, nonākot saskarē ar ūdens vidi, un tās īpatnība ir "piesārņojošie sūkļi", kas 
piesaista noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas vielas. Tā var pārnēsāt arī noteiktus 
organismus, piemēram, vīrusus vai patogēnus, kas spēj mijiedarboties ar ūdens sugām un 
izjaukt mikrobu līdzsvaru jūras vidē. Lai noteiktu ietekmi uz ģenētisko mantojumu un 
nanoplastmasas iekļūšanu šūnu organismā, ir vajadzīgs arī izpētes darbs Eiropas līmenī. 
Mikroplastmasas un mezoplastmasas problēma var izraisīt arī bažas plašā sabiedrībā par 
zvejniecības produktu kvalitāti un radīt reālu ekonomisko apdraudējumu nozarei. 

Veicināt efektīvu atkritumu savākšanu jūrā

Veidojas privātas iniciatīvas atkritumu savākšanai jūrā. Ir steidzami jāatbalsta šīs darbības 
koordinētā veidā, jārada reālas iespējas jūras atkritumu savākšanai ūdenstecēs un upju grīvās, 
kā arī jāatbalsta programmas, kas ļauj atkritumus identificēt. Nožēlojamais jūras vides stāvoklis 
prasa visu personu individuālu un kolektīvu atbildību, taču tam ir vajadzīga spēcīga Eiropas 
rīcība, lai aizsargātu mūsu kopējo bagātību un neļautu atkritumiem bez ierobežojumiem 
uzkrāties mūsu jūrās.


