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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vplivu morskih odpadkov na ribištvo
(2019/2160(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2018 o evropski strategiji za 
plastiko v krožnem gospodarstvu1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2020 o evropskem zelenem 
dogovoru2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 z naslovom Evropski 
zeleni dogovor (COM(2019)0640),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2020 z naslovom Novi akcijski 
načrt za krožno gospodarstvo – Za čistejšo in konkurenčnejšo Evropo 
(COM(2020)0098),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. maja 2020 z naslovom Strategija EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2030 – Vračanje narave v naša življenja 
(COM(2020)0380),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. maja 2020 z naslovom Strategija „od vil do 
vilic“ za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem (COM(2020)0381),

– ob upoštevanju Okvirne konvencije OZN o spremembi podnebja (UNFCCC), Kjotskega 
protokola k omenjeni konvenciji ter Pariškega sporazuma,

– ob upoštevanju Konvencije OZN o biološki raznovrstnosti,

– ob upoštevanju agende OZN za trajnostni razvoj do leta 2030 in ciljev trajnostnega 
razvoja,

– ob upoštevanju Konvencije OZN o pomorskem mednarodnem pravu, ki jo je generalna 
skupščina OZN sprejela 16. novembra 1973,

– ob upoštevanju ocenjevalnega poročila o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih 
storitvah Medvladne platforme o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah 
(IPBES) z dne 31. maja 2019,

– ob upoštevanju ministrske izjave z dne 28. septembra 2020 z naslovom Izjava ministrov 
za okolje, pomorsko gospodarstvo, kmetijstvo in ribištvo držav članic Baltskega morja 
ter komisarja za okolje, oceane in ribištvo,

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0352.
2 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0005.
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– ob upoštevanju poročila Starfish 2030: restore our Ocean and Waters misije Komisije 
za zdrave oceane, objavljene 22. septembra 2020, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. novembra 2019 o izrednih podnebnih in 
okoljskih razmerah3,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2018/850 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. maja 2018 o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na 
odlagališčih4,

– ob upoštevanju Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic5,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst6,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2018/851 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. maja 2018 o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih7,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2018/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. maja 2018 o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži8,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2015/720 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
29. aprila 2015 o spremembi Direktive 94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih 
plastičnih nosilnih vrečk9,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 
junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje,

– ob upoštevanju Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 
2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja 
(okvirna direktiva o morski strategiji),

– ob upoštevanju Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike10,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode11,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2019/883 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
aprila 2019 o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, 

3 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0078.
4 UL L 150, 14.6.2018, str. 100.
5 UL L 20, 27.2.2010, str. 7.
6 UL L 206, 27.2.2010, str. 7.
7 UL L 150, 14.6.2018, str. 109.
8 UL L 150, 14.6.2018, str. 141.
9 UL L 115, 1.8.2015, str. 11.
10 UL L 327, 15.12.2000, str. 1.
11 UL L 135, 21.5.1991, str. 40.
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spremembi Direktive 2010/65/EU in razveljavitvi Direktive 2000/59/ES12,

– ob upoštevanju Direktive 2014/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
julija 2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje13,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o 
vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne 
ribiške politike14,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo15,

– ob upoštevanju posebnega poročila Medvladnega foruma o podnebnih spremembah o 
globalnem segrevanju za 1,5 °C, njegovega petega ocenjevalnega poročila in zbirnega 
poročila, njegovega posebnega poročila o podnebnih spremembah in zemljiščih ter 
njegovega posebnega poročila o oceanih in kriosferi v okviru podnebnih sprememb,

– ob upoštevanju poročila Medvladne platforme za znanstveno politiko o biotski 
raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah o biotski raznovrstnosti in ekosistemih,

– ob upoštevanju Konvencije OZN o preprečevanju onesnaževanja morja z odlaganjem 
odpadkov in drugih snovi iz leta 1972,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A9-0000/2020),

A. ker morski odpadki, ki jih vidimo na plažah in vodnih površinah, v resnici zakrivajo 
veliko širši pojav kontaminacije; ker izvirajo iz dejavnosti na kopnem in morju, od 
nanoplastike do zabojnikov, izgubljenih na morju;

B. ker je problematika odpadkov v morju v veliki meri povezana s slabim ravnanjem z 
odpadki na kopnem, ki obsega onesnaževanje vodotokov in rek ter slabo ravnanje z 
odpadki ter odpadno vodo in odlaganje na divjih odlagališčih, pa tudi naravne pojave, kot 
je padavinska odpadna voda po nevihtah in deževju,

C. ker prisotnost morskih odpadkov resno ogroža odpornost in produktivnost morskih 
ekosistemov, ki so že tako pod številnimi kumulativnimi pritiski, kot so podnebne 
spremembe;

D. ker morski odpadki ogrožajo številne morske živalske vrste, od katerih so nekatere že 
ogrožene ali jim grozi izumrtje;

12 UL L 151, 7.6.2019, str. 116.
13 UL L 257, 28.8.2014, str. 135.
14 UL L 343, 22.12.2009, str. 1.
15 UL L 149, 20.5.2014, str. 1.
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E. ker učinke morskih odpadkov v prvi vrsti občutijo ribiči in v akvakulturi, saj ogrožajo 
njihove dejavnosti zaradi tveganja, da se bodo zapletli v ribolovno orodje, ga okvarili, 
poslabšali ali povzročili izgubo poškodovanega ribolovnega orodja, ovirali motorje plovil 
ali hladilne sisteme, in ker povzročajo znatno gospodarsko izgubo, pa tudi nevarnost za 
varnost pomorščakov na krovu;

F. ker so ekonomske posledice morskih odpadkov na ribištvo ocenjene, da znašajo od 1 do 
5 % dobička sektorja16;

G. ker se reciklira le 1,5 %17 ribolovnega orodja in ker je nujno treba spodbujati njegovo 
zbiranje in recikliranje ter možnost popravljanja; 

Izboljšanje in povečanje učinkovitosti zakonodajnega okvira in upravljanja

1. poudarja, da je treba pregledati celotno pomorsko politiko, da bi oblikovali strateški 
okvir, ki bi zajemal različne zakonodaje s področja morskega okolja;

2. poziva Komisijo, naj na mednarodnih pogajanjih OZN o morski biotski raznovrstnosti 
zagovarja ambiciozen model upravljanja, ki bo presegal nacionalne jurisdikcije, in da se 
oceani priznajo kot skupno dobro, s ciljem sprejeti novo vizijo, ki bi individualni in 
kolektivni odgovornosti pripisovala večjo vlogo kot načelom svobode ali suverenih 
pravic iz pomorskega prava, da bi tako zagotovili njihovo ohranitev;

3. poziva Komisijo in države članice, naj znotraj iste časovnici uskladijo različno 
zakonodajo, kot so okvirna direktiva o morski strategiji, okvirna direktiva o vodah, 
direktiva o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, direktiva o 
sprejemu pristanišč ali okvirna direktiva o pomorskem načrtovanju, da bi izboljšale 
skladnost zakonodaje; 

4. poziva, naj se podatki, ki jih zberejo države članice o izgubi, dajanju na trg in zbiranju 
ribolovnega orodja, uskladijo v enem samem poročilu, da bi olajšali prepoznavanje 
morskih odpadkov in nadzor nad njimi;

Izboljšanje raziskav in znanja o morskih odpadkih

5. poziva Komisijo, naj prevzame pomembno vlogo v pobudi OZN za desetletje oceanskih 
znanosti za trajnostni razvoj ter spodbuja digitalizacijo in uporabo umetne inteligence za 
boljše razumevanje oceanov in vplivov nanje;

6. poziva Komisijo, naj okrepi raziskave in zbiranje podatkov o vplivu morskih odpadkov 
na ribištvo in ekosisteme, pa tudi o vplivih, ki jih ima nano- in mikroplastika na ribolovne 
vire in zdravje ljudi;

7. opominja, da se direktiva o plastiki za enkratno uporabo nanaša na odpadke, ki jih 
običajno najdemo na plažah; poziva Komisijo, naj okrepi veljavne ukrepe za plastiko za 
enkratno uporabo, pri čemer naj se zlasti opre na pričakovano delo v zvezi z odpadki v 
vodnem stolpu in na morskem dnu v skladu z okvirno direktivo o morski strategiji, ter naj 

16 Lost fishing gear: a trap for our ocean, Evropska komisija
17 Prav tam.
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upošteva vpliv nekaterih morskih odpadkov, kot je polistirenska embalaža ribiških 
proizvodov;

8. poziva k učinkovitejšem obveščanjem o izgubljenem ribolovnem orodju na morju v boju 
proti onesnaževanju morja s pomočjo boljše izmenjave podatkov med državami članicami 
in agencijami EU ter k razvoju novih orodij za prepoznavanje in sledljivost izgubljenega 
ribolovnega orodja na morju;

Pospeševanje razvoja krožnega gospodarstva v ribištvu in akvakulturi

9. poudarja, da je za zmanjšanje vpliva morskih odpadkov treba okrepiti krožno 
gospodarstvo na kopnem, s pristopom življenjskega cikla pa tudi v ribiškem sektorju; 

10. poziva, naj se s hitrim sprejetjem smernic za razvoj harmoniziranih standardov za krožno 
gospodarstvo na področju ribolovnega orodja spodbudi okoljsko primerna zasnova 
ribolovnega orodja; spodbuja k označevanju materiala, ki se uporablja v ribolovnem 
orodju, s potnimi listi za izdelke; spodbuja raziskave in inovacije za poenostavitev 
materialov, ki se uporabljajo v ribolovnem orodju, zlasti polimerov;

11. podpira razvoj učinkovitih krogov recikliranja z okrepitvijo pristaniških sprejemnih 
zmogljivosti v evropskih pristaniščih, da bi izboljšali selektivno sortiranje odpadkov; 
poziva k povečanju privlačnosti zbiranja z ukrepi za podporo ribičem in sektorju 
akvakulture, da bi ob koncu življenjske dobe prinesli ribolovno ali ribogojno orodje v 
pristanišča;

Programi za upravljanje in aktivno zbiranje morskih odpadkov 

12. poziva Komisijo, naj pripravi akcijski načrt na ravni EU proti neurejenemu odlaganju 
odpadkov;

13. poziva države članice, naj ukrepajo na območjih rek in rečnih ustij, kjer se kopičijo 
odpadki;

14. poudarja, da je treba spodbujati in podpirati vlogo ribičev, ki sodelujejo v prostovoljnih 
sistemih zbiranja za identifikacijo, zbiranje in recikliranje morskih odpadkov, kot je 
kampanja, v kateri lovijo odpadke iz morja na dni, ko ni ribolova (Fish for Litter); 

15. opozarja, da je treba boj proti morskim odpadkom usklajevati z državami evropskega 
sosedstva; poziva Komisijo, naj odpravi pošiljanje odpadkov v tretje države;

Boljše razumevanje in omejevanje onesnaževanja z mikro- in nanoplastiko

16. poudarja, da je veliko neznanega o onesnaževanju z nano- in mikroplastiko ter njunih 
vplivih na okolje in zdravje ljudi; opozarja, da to predstavlja tveganje, da bo povzročilo 
strah potrošnikov glede kakovosti ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture;

17. pozdravlja pripravljalno delo Evropske agencije za kemikalije za omejevanje namernega 
dodajanja mikroplastike v izdelke; poziva Komisijo, naj bo ambiciozna pri nadaljnjem 
ukrepanju po tem predlogu, tudi z obravnavanjem problema širjenja mikro- in 
nanoplastike v vodnem ciklu;
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18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.



PR\1215052SL.docx 9/12 PE658.857v01-00

SL

OBRAZLOŽITEV

Problematika morskih odpadkov je eden od glavnih izzivov pri obnovi zdravih morskih in 
obalnih ekosistemov, ki imajo pomembno vlogo tako pri podnebnem ravnovesju kot pri 
zagotavljanju razvoja morskih in obalnih dejavnosti, med drugim ribištva in akvakulture. To 
vprašanje je na stičišču številnih družbenih, gospodarskih in okoljskih izzivov, ki so del 
kompleksnega pojava onesnaževanja morja. Za kakšne odpadke in vplive gre? Rešitve k temu 
vprašanju - tako kot izvor - je mogoče deloma najti na morju, v večjem delu pa na kopnem in 
zahtevajo sistemski pristop. 

I. Boljše razumevanje pojava morskih odpadkov

Za kakšne odpadke gre? 

Morski odpadki, ki jih vidimo na plažah, obalah in priobalnih območjih v resnici zakrivajo 
veliko širši pojav kontaminacije. Vidni odpadki so dejansko le vrh ledene gore. Skupna masa 
površinskih plavajočih odpadkov predstavlja le 1 % plastike, izpuščene v oceane18. Širjenje 
morskih odpadkov in njihova geografska razpršenost sta predmet številnih znanstvenih študij 
in raziskav. Odpadki se kopičijo na površini, v vodnem stolpu in globokomorskih jarkih, kot je 
Marianski jarek, kjer so odpadke našli več kot 10000 metrov globoko19. Morski tokovi lahko te 
odpadke prenašajo na površini na območjih kopičenja, pa tudi v globini na žariščnih točkah na 
morskem dnu in podvodnih pobočjih, kjer je na kvadratnem metru prisotnih do 1,9 milijona 
mikroplastike20. 

Oceanski tokovi prenašajo morske odpadke po vsem svetu in ogrožajo majhne izolirane otoke 
in obalna območja, kjer se zbira veliko odpadkov, ne morejo pa se učinkovito zavarovati pred 
njimi. Pojav kondenzacije nad oceanom povzroča kontaminacijo območij, ki so se prej štela za 
nedotaknjena. To delno pojasnjuje, kako so lahko raziskovalci našli sledi mikroplastike v snegu 
v Alpah in na Arktiki21.

Ker prihaja onesnaževanje morja z odpadki iz več virov, kot so onesnaževanje vodotokov in 
rek, slabo ravnanje z zbiranjem odpadkov, naravni pojavi, kot so poplave ali dež, ki odpadke iz 
urbanih okolij odplavijo v morje, divja odlagališča in nenamerno odlaganje. Onesnaževanje 
morja vpliva na sektor ribištva in akvakulture, vendar ta v njem tudi sodeluje. Po podatkih 
Skupnega raziskovalnega središča predstavljajo odpadki iz ribištva in akvakulture 27 % 
morskih odpadkov. To lahko vključuje škatle za prevoz, boje, kletke, pa tudi opuščeno 
ribolovno orodje, pritrjeno na dno, odtrgano pod vodo ali izgubljeno zaradi težkih vremenskih 
pojavov, popravil na privezu ali na plovilu, redkeje pa tudi namerno odvrženo. 

Kakšni so vplivi? 

18 Plastic waste inputs from land into the ocean, Science  13. februar 2015, zvezek 347, izdaja 6223, str. 768-771
19 Human footprint in the abyss: 30 year records of deep-sea plastic debris, Marine Policy, zvezek 96, oktober 
2018, str. 204-212
20Seafloor microplastic hotspots controlled by deep-sea circulation, Science, 5. junij 2020, zvezek 368, izdaja 
6495, str. 1140-1145
21 White and wonderful? Microplastics prevail in snow from the Alps to the Arctic, Science Advances,  14. avgust 
2019: zvezek 5, št. 8, 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/0308597X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0308597X/96/supp/C
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Vpliv morskih odpadkov na ribolovne predstavlja od 1 do 5 % skupnih prihodkov od ribolovne 
dejavnosti22. Ribiči se soočajo s tveganjem nesreč ali zapletanja v odpadke in morajo redno 
čistiti svoje orodje, da morske odpadke odstranijo iz ulova in po potrebi popravijo pokvarjeno 
ali zlomljeno ribolovno orodje. To pomeni izgubo dragocenega časa na krovu. Morski odpadki 
lahko vplivajo tudi na samo ribiško plovilo, in sicer na sisteme vijakov, strukturo plovila, lahko 
pa tudi zaustavijo hladilne sisteme. Morski odpadki lahko vplivajo tudi na kakovost ulovljenih 
rib, ki so bile v stiku z njimi. 

Morski odpadki vplivajo tudi na morske ekosisteme in živalstvo, na primer zapuščene mreže, 
ki nadaljujejo svojo pot in na njej še naprej lovijo, poškodujejo in ubijejo številne vrste, med 
katerimi so nekatere že ogrožene ali jim grozi izumrtje. Odpadki posebej ogrožajo občutljive 
ekosisteme, bogate z biotsko raznovrstnostjo, kot so korale ali spužve, ki zagotavljajo 
vzgajališča, bistvena za ustrezno obnovo staležev rib in s tem za trajnost evropskega ribištva. 
Študija kaže, da se je v korale v Aziji in Pacifiku zapletlo 11,1 milijarde plastičnih izdelkov, ta 
številka pa naj bi se v naslednjih sedmih letih povečala za 40 %23. Kopičenje teh odpadkov 
pomeni tudi tveganje bentoške zadušitve morskega dna, prispeva k splošni degradaciji 
ekosistema, povečuje tveganje za bolezni zaradi povečane prisotnosti patogenov ali vnosa 
nekaterih invazivnih vrst v nov ekosistem. Ti vplivi ogrožajo odpornost morskih ekosistemov 
in pomenijo določeno tveganje za trajnost ribolovnih dejavnosti. 

II. Sistemski pristop k temu pojavu 

Za boj proti morskim odpadkom in odzivanje na njihov vpliv na ribištvo so potrebni ukrepi od 
začetka do konca dobavne verige, pri čemer je treba upoštevati življenjski cikel odpadkov in 
njihovo povezavo z vodnim ciklom, naj bo ta naraven ali odpadni (difuzno onesnaževanje). 
Zato so potrebni: boljše poznavanje tega pojava, učinkovitejši zakonodajni okvir, celosten in 
splošen pregled življenjskega cikla odpadkov, akcijski načrt na kopnem - zlasti proti odlaganju 
smeti vzdolž vodnih poti v povodjih, natančneje v zvezi z mikro- in nanoplastiko -, razvoj 
resničnega krožnega gospodarstva v sektorjih ribištva in akvakulture ter začetek usklajenega 
zbiranja odpadkov v rekah, rečnih ustjih in morju. 

Izboljšanje oceanografskih raziskav in znanja

Za opredelitev ambicioznih ciljev in javnih politik so potrebni natančni podatki. Kljub temu, da 
politični okvir že desetletja spodbuja znanstvene raziskave, so oceanografske raziskave in 
znanje še vedno premalo razviti, kar ovira razvoj novih politik. Vpliv morskih odpadkov na 
ribištvo je trenutno zelo slabo poznan in nimamo natančnih podatkov o vplivu onesnaževanja 
morja na ribiški sektor in odpornost ekosistemov, ki delujeta v sinergiji za zagotavljanje 
trajnosti sektorja. 

Izboljšanje in povečanje učinkovitosti zakonodajnega okvira 

22 Lost fishing gear: a trap for our ocean, Evropska komisija
6. Plastic waste associated with disease on coral reefs, Science, 26. januar 2018, zvezek 359, izdaja 6374, str. 
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Evropska unija ima vzpostavljen trden zakonodajni okvir za omejevanje onesnaževanja morja 
z odpadki s kopnega in iz dejavnosti na morju. Namen okvirne direktive o pristaniških 
sprejemnih zmogljivostih je pospešiti uvedbo kroga recikliranja ribolovnega orodja, medtem 
ko direktiva o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje uvaja sistem 
razširjene odgovornosti proizvajalca za ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, da se zajamejo 
dejavnosti zbiranja, prevoza, predelave in ozaveščanja. Opozoriti je treba tudi, da druga 
besedila, kot so uredba o nadzoru, okvirna direktiva o morski strategiji in Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo, delujejo v sinergiji s temi cilji. 

Ta pravni red je treba optimizirati, spoštovati in okrepiti na usklajen način, da ne bi razvodenili 
in v vsakem političnem ciklu ponavljali, da je cilj dobro okoljsko stanje morskih in obalnih 
ekosistemov. Začetek izvajanja zelenega dogovora, strategije za biotsko raznovrstnost in 
akcijskega načrta „od vil do vilic“ ter akcijskega načrta za krožno gospodarstvo pozivajo k 
ponovnemu razmisleku o obstoječem pravnem okviru, ugotavljanju njegovih pomanjkljivosti 
in pripravi priporočil za prihodnji politični cikel. 

Podpora razvoju resničnega krožnega gospodarstva v ribištvu in akvakulturi

Obstajajo številnimi logističnimi izzivi za izvajanje krožnega gospodarstva v ribiškem sektorju. 
Možnosti za ugotavljanje in zbiranje morskih odpadkov v morju so omejene, spodbud za 
vračanje morskih odpadkov v pristanišče na pasiven ali aktiven način pa ni veliko. Faze 
raztovarjanja in sortiranja v pristaniških objektih, prevoz v centrih za obdelavo, postopki 
mehanskega ali kemičnega recikliranja in ponovna uporaba recikliranega materiala pomenijo 
pomembne strukturne izzive. 

Podpreti je treba prizadevanja za recikliranje ribolovnega orodja, to pa dopolniti z raziskavami 
o zasnovi in zmanjšanju okoljskega odtisa ribolovnega orodja. Narejeno je iz odpornih in 
biološko nerazgradljivih polimerov, ki se običajno mešajo z drugimi materiali, kot je svinec pri 
zabodnih mrežah, kar otežuje postopke razstavljanja in recikliranja. Številni deli ribolovnega 
orodja so uvoženi v Evropsko unijo, kjer se ga sestavi, zato je težko spremljati dobavno verigo 
in deliti informacije o naravi sestavnih delov. Tudi pomanjkanje evropskih meril in standardov 
za krožnost ribolovnega orodja predstavlja velik izziv za sektor.

Boljše razumevanje in omejevanje onesnaževanja z mikroplastiko

Nano- in mikroplastika predstavljata nevidno, a vsesplošno onesnaževanje morskega okolja in 
nov izziv v boju proti onesnaževanju morja. Ti delci so manjši od 5 mm in so lahko primarni, 
tj. namerno dodani proizvodu, ali sekundarni, ki nastanejo pri postopnem razkroju nekaterih 
odpadkov zaradi vetra, valov, soli ali ultravijoličnega sevanja. Mikroplastika ima številne 
posebne značilnosti, zaradi katerih je njen vpliv na okolje in zdravje ljudi zapleten in neznan. 
Vsebuje lahko kemično zmes, ki se lahko v stiku z vodnim okoljem izloči in deluje kot spužva 
za onesnaževalce, ki privablja obstojne, bioakumulativne in strupene snovi. Nudijo lahko tudi 
oporo nekaterim organizmom, kot so virusi ali patogeni, ki lahko vplivajo na vodne vrste in 
mikrobno ravnovesje morskega okolja. Nekatere učinke na gensko dediščino in prehod 
plastičnih nanodelcev v celične organizme bi bilo treba raziskati tudi na evropski ravni. Problem 
mikro- in mezoplastike lahko vzbudi tudi pomisleke javnosti glede kakovosti ribiških 
proizvodov in postane dejansko gospodarsko tveganje za industrijo. 
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Spodbujanje učinkovitega zbiranja morskih odpadkov

Pojavljajo se zasebne pobude za zbiranje odpadkov na morju. Podpreti jih je treba na usklajen 
način, da se bo razvila resnična enota za zbiranje morskih odpadkov na vodotokih in rečnih 
ustjih ter podprli programi za identifikacijo odpadkov. Obžalovanja vredno stanje morskega 
okolja zahteva individualno in skupno odgovornost vseh, vendar je potrebno ukrepanje na 
evropski ravni, da bi zaščitili naše skupno dobro in preprečili neomejeno kopičenje odpadkov 
v naših morjih.


