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Европейският парламент,

– 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 за 2030 г. Да осигурим 
полагащото се място на природата в нашия живот“ (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 доклада на Комисията от 23 март 2020 г. относно изпълнението 
на съобщението на Комисията относно засилено и обновено стратегическо 
партньорство с най-отдалечените региони на ЕС (COM(2020)0104),

– като взе предвид член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на 
предотвратяването и отстраняването на екологичните щети1 (Европейска 
директива за отговорността),

– като взе предвид Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за 
пречистването на градските отпадъчни води2,

– като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на 

1 OВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56.
2 ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40.



естествените местообитания и на дивата флора и фауна1,

– 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 
областта на политиката за водите2,

– 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)3,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 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 рибарството4 (Регламент за контрол 
на рибарството),

– 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 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на 
рибарството6, 

– 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 рибарство7 
(ЕФМДР),

– като взе предвид Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране 8 
(Директива за морското пространствено планиране),

– 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) 2018/850 на Европейския парламент и на Съвета 
от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на 
отпадъци10,

– като взе предвид Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета 

1 OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
2 OВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
3 ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19.
4 ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.
5 ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7.
6 ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.
7 ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1.
8 ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 135.
9 ОВ L 115, 6.5.2015 г., стр. 11.
10 ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 100.



от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците1 ,

– 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 опаковки2 ,

– 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 кораби3 ,

– 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 среда4 ,

– като взе предвид Програмата на ООН за устойчиво развитие за периода до 2030 г. 
и Целите за устойчиво развитие (ЦУР) и по конкретно ЦУР 14: „опазване и 
устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво 
развитие“,

– като взе предвид доклада на Програмата на ООН за околната среда (UNEP) от 
2005 г., озаглавен „Морските отпадъци — аналитичен преглед“,

– като взе предвид Международната конвенция за предотвратяване на 
замърсяването от кораби (MARPOL), приета през 1973 г. от Международната 
морска организация (ММО), включително Приложение V към нея, влязло в сила 
на 31 декември 1988 г.,

– като взе предвид доклада на Европейската агенция за околна среда от октомври 
2020 г., озаглавен „Състояние на природата в ЕС — резултати от докладването по 
директивите за опазване на природата за периода 2013—2018 г.“,

– като взе предвид резултатите от проекта „Борба с морските отпадъци в 
Атлантическия район (CleanAtlantic)“, финансиран по програмата на ЕС за района 
на Атлантическия океан по Interreg,

– като взе предвид Доброволните насоки на Организацията на ООН по прехрана и 
земеделие за маркиране на риболовните уреди, приети от комисията по рибно 
стопанство през юли 2018 г.,

– като взе предвид Плана за действие на ММО за справяне с морските пластмасови 
отпадъци от кораби,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 19 ноември 2019 г. относно океаните 
и моретата за формулирането на международно споразумение относно 
замърсяването с пластмаси,

– като взе предвид Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните 

1  ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 109.
2  ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 141.
3  ОВ L 151, 7.6.2019 г., стр. 116.
4  OВ L 155, 12.6.2019 г., стр. 1.



райони в Средиземноморието (Конвенция от Барселона), Конвенцията за опазване 
на Черно море от замърсяване (Конвенция от Букурещ), Конвенцията за защита на 
морската среда на района на Балтийско море (Конвенция от Хелзинки) и 
Конвенцията за защита на морската среда на Североизточния Атлантически океан 
(Конвенция OSPAR),

– като взе предвид Регионалния план за управление на отпадъците в моретата в 
Средиземноморието,

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

– като взе предвид Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие (КБР),

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

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

– като взе предвид декларацията на министрите от 28 септември 2020 г., озаглавена 
„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, озаглавен „Mission Starfish 2030: възстановяване на 
нашите океани и води“, публикуван от управителния съвет на мисията на 
Комисията за здравословни океани, морета и крайбрежни и вътрешни води на 22 
септември 2020 г., 

– като взе предвид специалния доклад на Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC), озаглавен „Глобалното затопляне с 1,5°C“, неговия 
пети доклад за оценка (AR5) и неговия обобщаващ доклад по тези въпроси, както 
и специалния му доклад относно изменението на климата и земята и специалния 
му доклад относно океаните и криосферата в един променящ се климат,

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

– като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2017 г. относно прилагането на 
Европейска директива за отговорността1,

– като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2018 г. относно европейска 
стратегия за пластмасите в кръговата икономика2,

– като взе предвид своята позиция от 4 април 2019 г. относно предложението за 

1 ОВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 184.
2 OВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 136.



регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета1,

– като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г. относно извънредното 
положение по отношение на климата и околната среда2,

– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно Европейския 
зелен пакт3,

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

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A9-0030/2021),

А. като има предвид, че видимите по плажовете, крайбрежните ивици, в 
крайбрежните зони и по повърхността отпадъци всъщност прикриват много по-
разпространено явление на замърсяване, както в морския стълб, така и по 
морското дъно; като има предвид, че тези отпадъци се дължат в голяма степен на 
дейности на брега (80%), но също така и на дейности в морето, където има 
значително увеличаване на транспорта, извършван от големи нериболовни 
кораби;

Б. като има предвид, че „морски отпадъци“ означава всеки отпадък, попаднал в 
морската среда, било то умишлено или неволно, и който се определя по размер 
(нано-, микро- и мегаотпадъци) и естество (контейнери, обемисти отпадъци, 
намиращи се на морското дъно, пластмаси, риболовни уреди, отломки или 
полупотънали кораби, опасни отпадъци като експлозиви и други военни 
отпадъци, текстилни влакна, пластмасови микрочастици и др.);

В. като има предвид, че 70% от морските отпадъци, които навлизат в морето, се 
озовават на морското дъно, а общата маса на отпадъците, плаващи на 
повърхността, представлява едва 1% от пластмасата в океана; като има предвид, 
че най-новите научни изследвания сочат, че равнището на замърсяване с 
пластмаси в океаните е било до голяма степен подценявано, и като има предвид, 
че все още съществуват големи пропуски в океанографските познания; като има 
предвид, че научните изследвания в областта на разпространението на морските 
отпадъци в океаните са от ключово значение за по-доброто разбиране на степента 
на замърсяване на морската среда;

Г. като има предвид, че световният океан е непрекъсната водна маса, чието добро 
екологично състояние е от жизненоважно значение за гарантиране на неговата 
устойчивост и непрекъснатото предоставяне на екосистемни услуги, като 
например абсорбция на CO2 и производство на кислород, и че всяка промяна в 
морските и крайбрежните екосистеми би могла да намали ролята му на регулатор 
на климата; като има предвид, че морските отпадъци представляват заплаха за 
бъдещето на сектора на рибарството като цяло, като само чиста, здрава, 
продуктивна и биологично разнообразна крайбрежна и морска среда може да 

1 Приети текстове, P8_TA(2019)0343.
2 Приети текстове, P9_TA(2019)0078.
3 Приети текстове, P9_TA(2020)0005.



отговори на дългосрочните нужди на хората като цяло и по-специално на 
рибарите, осъществяващите улов на черупкови организми и рибарските 
общности;

Д. като има предвид, че морските отпадъци са глобално предизвикателство, тъй като 
не познават граници и се пренасят от течения и вятър на дълги разстояния по 
света, като засягат области и сектори, които са отдалечени от мястото им на 
произход и не са отговорни за тяхното производство; като има предвид, че големи 
количества отпадъци все още се изхвърлят директно в морето по целия свят; като 
има предвид, че трябва да се възприеме цялостен подход към замърсяването на 
морската среда, като се подкрепят действия на всички равнища, от местно до 
международно равнище;

Е. като има предвид, че замърсяването на океаните и моретата с пластмасови морски 
отпадъци, и по-специално с пластмасови микрочастици, се утежнява от 
метеорологични явления, които дават възможност за разпространение на 
пластмасовите микрочастици по въздуха, дъжда и снега и водят до замърсяване на 
околната среда, считана преди за непокътната, като например високите планини 
или Антарктика, и дори отвъд Арктическия кръг;

Ж. като има предвид, че всеки ден в Средиземно море се изхвърлят 730 тона 
отпадъци; като има предвид, че според доклад на Световния фонд за дивата 
природа (WWF) от юни 2019 г. всяка година 11 200 тона пластмаси, изхвърлени в 
околната среда, попадат в Средиземно море; като има предвид, че всяка година в 
Средиземно море се изхвърля еквивалентът на 66 000 камиона за събиране на 
отпадъци от пластмаса; като има предвид, че пластмасовите микрочастици в 
Средиземно море достигат рекордни нива на концентрация, с 1,25 милиона 
фрагмента на квадратен километър; като има предвид, че малките частици 
представляват около 90% от всички пластмаси, плаващи в Средиземно море, 
което означава около 280 милиарда плаващи пластмасови микрочастици; като има 
предвид, че средностатистическият консуматор на средиземноморски черупкови 
организми поглъща средно 11 000 частици пластмаса всяка година; като има 
предвид, че следователно Средиземно море е едно от най-замърсените морета в 
света;

З. като има предвид, че най-добрият начин за намаляване на количеството на 
морските пластмасови отпадъци е да се намали и избегне тяхното производство и 
да се премине към рециклиране и повторна употреба на материали и продукти;

И. като има предвид, че морските отпадъци предлагат повърхност, върху която могат 
да се прикрепят много организми и бактерии, което улеснява навлизането на 
инвазивни видове, които могат да променят баланса на морските екосистеми, и 
като има предвид, че бактериите върху морските отпадъци също могат да бъдат 
погълнати от морската флора и фауна, когато обърка отпадъците с храна;

Й. като има предвид, че морските отпадъци имат отрицателни морфологични 
последици, особено за островите;

К. като има предвид, че морските отпадъци се натрупват по-специално около малки 
отдалечени острови и в крайбрежните райони; като има предвид, че най-
отдалечените региони и отвъдморските страни и територии осигуряват 80% от 



морското биологично разнообразие в Европа; като има предвид, че техните 
икономики до голяма степен се основават на риболова и туризма;

Л. като има предвид, че разпространението на морските отпадъци по света засяга 
развиващите се трети държави, по-специално крайбрежните общности, които 
зависят от риболова и които не разполагат непременно с капацитет или средства, 
за да се защитят ефективно;

М. като има предвид, че проблемът с отпадъците в морето е до голяма степен свързан 
с лошото управление на отпадъците на сушата, като например тези във водните 
течения и реките, лошо управление на отпадъчните води, незаконни открити депа 
за отпадъци и депа за отпадъци, разположени в близост до водни потоци, явления, 
водещи до изхвърляне на отпадъци и оттичане на сняг, като бури или проливни 
валежи, и оттичане на сняг от пътищата и тротоарите директно в морето;

Н. като има предвид, че дифузното замърсяване, като например пречистени или 
непречистени отпадъчни води, които може да съдържат химикали или 
фармацевтични отпадъци, или води, които изтичат или се просмукват от 
градската или селскостопанската среда, като изхвърляне на азот и фосфор, 
застрашава морската среда с еутрофикация поради високата концентрация на 
хранителни вещества, които в крайна сметка могат да лишат морското дъно от 
кислород, което да доведе до разпространение на „мъртви зони“, което се увеличи 
десетократно от 1950 г. насам, да причинят прекомерно увеличаване на броя на 
цианобактериите, да допринесат за явлението зелени водорасли и червени 
водорасли и да замърсят в по-голяма степен морските растения и морската фауна;

О. като има предвид, че лошото управление на мрежите за отпадъчни води излага на 
риск производителите на аквакултури и производителите на стриди, тъй като 
качеството на техните продукти може да бъде застрашено от наличието на вируси 
и бактерии като норовирусите, което може да доведе до временна забрана за 
продажба и разпространение на техните продукти, ако те вече не са годни за 
консумация;

П. като има предвид, че породената от COVID-19 криза показа как лошото 
управление на отпадъците на сушата може бързо да доведе до нови вълни на 
замърсяване на морската среда, по-специално поради използването на продукти за 
еднократна употреба като хирургически маски и ръкавици за еднократна 
употреба;

Р. като има предвид, че значителна част от пластмасите и пластмасовите 
микрочастици в морето идват от наземни източници;

С. като има предвид, че обемът на пластмасите в морето оказва също значително 
въздействие върху рибарството, което е още по-голямо и свързано с повече 
средства по отношение на дребномащабния риболов;

Т. като има предвид, че според Световната здравна организация (СЗО) отпадъците 
от тютюн са преобладаващият вид отпадъци в световен мащаб; като има предвид, 
че според американската неправителствена организация „Ocean Conservancy“ 
угарките от цигари са начело на списъка с 10-те най-често събирани отпадъци по 
време на международните операции по почистване на плажовете; като има 



предвид, че една единствена угарка от цигара се разгражда в продължение на 12 
години и съдържа почти 4 000 химически вещества; като има предвид, че за всяка 
угарка от цигара, която попада в океаните и реките, се замърсяват 500 литра вода;

У. като има предвид, че наличието на морски отпадъци сериозно уврежда 
устойчивостта и производителността на морските екосистеми, особено най-
уязвимите, които вече са подложени на множествен натиск с различен характер, 
като например изменението на климата, замърсяването, незаконния, недеклариран 
и нерегулиран риболов, прекомерния улов и увеличаване на дейности като морски 
транспорт и туризъм;

Ф. като има предвид, че увеличеният натиск върху морските екосистеми води до 
намаляване на биологичното разнообразие и до затрупване на бентосни 
организми и рискува да увеличи разпространението на болести поради наличието 
на патогени, причинени от натрупването на морски отпадъци на морското дъно;

Х. като има предвид, че въпреки че ЕС все повече се съсредоточава върху 
решаването на проблема с изгубените или изоставени риболовни уреди в морето, 
някои изоставени, изгубени или изхвърлени по друг начин риболовни уреди 
(ALDFG) остават активни в продължение на месеци или дори години, както 
показва явлението „фантомни мрежи“, и безразборно оказват въздействие върху 
всички морски видове, включително рибните запаси; като има предвид, че 
незаконният, нерегламентиран и недеклариран риболов е признат за един от 
основните източници на „уреди фантоми“;

Ц. като има предвид, че морските отпадъци представляват сериозна заплаха за много 
видове от морската фауна, изложени на опасност от удушаване, задушаване, 
поглъщане, нараняване и заразяване, но също и за други животински видове, като 
морски птици, като някои от тях вече са застрашени или са изложени на критична 
опасност;

Ч. като има предвид, че рибарите, включително дребните рибари, и производителите 
на аквакултури са в челните редици на последиците от морските отпадъци, които 
сериозно застрашават техните дейности, чрез риска от крош, заплитането на 
отпадъци в риболовните уреди, влошаването на качеството и загубата на 
повредени съоръжения, блокирането на двигателите на корабите или 
охладителните системи, представляват опасност за безопасността на морските 
лица на борда, изискват полагане на допълнителен труд от страна на морските 
лица за почистване на съоръженията и следователно генерират значителни 
икономически загуби;

Ш. като има предвид, че въздействието на морските отпадъци върху сектора на 
рибарството се усеща в по-голяма степен от дребномащабния риболов, отколкото 
от промишления риболов, тъй като по-малките плавателни съдове са по-уязвими 
на щети, причинени от отпадъците на техните витла, двигатели и риболовни 
уреди, и тъй като морските отпадъци са по-концентрирани в плитки морски води, 
където се извършва по-голямата част от дребномащабния риболов; като има 
предвид, че морските отпадъци оказват въздействие и върху качеството на улова, 
който може да бъде замърсен от тези отпадъци и да стане непродаваем, което 
води до допълнителни финансови загуби за предприятията в областта на 
рибарството и аквакултурите;



Щ. като има предвид, че секторът на рибарството от известно време действа като 
първа защитна линия срещу замърсяването, причинено от морските отпадъци, 
въпреки че това е само малък принос за справяне с проблема в световен мащаб, 
тъй като рибарите и производителите на аквакултури от известно време играят 
активна и проактивна роля, допринасяйки за по-чисти морета;

АА. като има предвид, че оценката на икономическото въздействие на морските 
отпадъци върху рибарството варира между 1 и 5% от печалбите на сектора1;

АБ. като има предвид, че едва 1,5%2 от риболовните уреди се рециклират и че е 
наложително да се предостави подходяща икономическа подкрепа за събирането, 
рециклирането и поправката на всички риболовни уреди; като има предвид, че 
секторът би могъл да се възползва от нови икономически възможности, като се 
ангажира с кръгова икономика, основана на интелигентно проектиране, научни 
изследвания и иновации;

АВ. като има предвид, че рибарите, които връщат на сушата случайно уловените по 
време на риболов отпадъци и кампаниите за събиране на морски отпадъци 
допринасят за намаляване на проблема с морските отпадъци и са от полза за 
цялата общност;

АГ. като има предвид, че преките разходи за обезвреждане на морските отпадъци 
много често се покриват, докато разходите за труд, разходите, произтичащи от 
липсата на пространство на борда на плавателните съдове, и разходите, свързани 
с щети, нанесени на риболовни уреди и двигатели, не се покриват;

АД. като има предвид, че от рибарите и производителите на аквакултури не може да 
се очаква да събират морски отпадъци без компенсационен механизъм, съобразен 
с техните усилия; като има предвид, че според оценките до 80% от рибарите биха 
били готови да участват в схеми за събиране на морски отпадъци, ако бъдат 
създадени механизми за подпомагане3;

АЕ. като има предвид, че рибарите и рибарските сдружения вече работят за събиране 
на отпадъци и вече съществуват решения за оползотворяване на морските 
отпадъци, по-специално отпадъците от риболов;

АЖ. като има предвид, че синята икономика, която се очаква да се удвои до 2030 г., 
представлява реална възможност за устойчивото развитие на морските и 
крайбрежните дейности, по-специално чрез развитието на инфраструктура с 
положително въздействие, като например изкуствени рифове и други иновации, 
насърчаващи рифовия ефект и ефекта на резервите, които могат да спомогнат за 
възстановяването на екосистемите;

АЗ. като има предвид, че ЕС се стреми да насърчава интегриран подход към морските 
дейности и като има предвид, че морските отпадъци трябва да бъдат премахнати 
чрез отчитане в по-голяма степен на пространственото измерение на морските и 

1 ‘Lost fishing gear: a trap for our ocean’ (Загубени риболовни уреди: капан за нашия 
океан), Европейска комисия

2 ‘Lost fishing gear: a trap for our ocean’ (Загубени риболовни уреди: капан за нашия 
океан), Европейска комисия

3 https://cetmar.org/resultados-cleanatlantic/ 
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крайбрежните дейности и чрез включване на крайбрежните общности и рибарите, 
тъй като риболовната дейност се извършва предимно в крайбрежните райони, в 
борбата срещу морските отпадъци, за да се отразят специфичните характеристики 
на местните общности;

АИ. като има предвид, че влошаването на състоянието на морските и крайбрежните 
екосистеми, което се дължи и на морските отпадъци, представлява риск за всички 
икономически оператори в крайбрежните райони и следователно застрашава 
устойчивостта, дълготрайността и привлекателността на крайбрежните общности;

Подобряване и повишаване на ефективността на законодателната рамка и 
управлението на морските отпадъци

1. посочва, че поддържането на доброто състояние на морските екосистеми и 
справянето с морските отпадъци са въпроси, свързани с много съществуващи 
закони, и че само един интегриран и съгласуван подход към европейските цели 
ще позволи да се подобри действащата законодателна рамка и да се разбере по-
добре обхватът на кумулативния натиск; подчертава необходимостта от 
преразглеждане на интегрираната морска политика, за да се създаде по-
стратегическа рамка, включваща морските отпадъци, която да обхваща всички 
законодателни актове, свързани с отпадъците и морската среда;

2. подчертава необходимостта от засилване на комуникацията и координацията 
между държавите членки и между морските басейни, за да се гарантира 
интегриран подход, позволяващ на риболовните кораби да разтоварват морски 
отпадъци в което и да е пристанище на Съюза; във връзка с това настоятелно 
призовава държавите членки да приложат своевременно и без отлагане Директива 
(ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно 
пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби1, в този 
контекст призовава Комисията да представи актове за изпълнение, в които се 
определят критерии за допустимост за намалена такса за „зелени кораби“, и да 
разработи подходящи стимули за предаване на събраните отпадъци на сушата, 
включително компенсаторен механизъм, съобразен с усилията на рибарите и 
методологични критерии за изчисляване на обема и количеството на пасивно 
уловените отпадъци, така че целите за намаляване на морските отпадъци, 
определени в директивата, да могат да бъдат изпълнени бързо;

3. подчертава необходимостта от подобряване на европейската законодателна рамка, 
за да се намалят финансовите разходи за рибарите, които случайно улавят морски 
отпадъци при риболов и за да се избегне излагането им на прекомерна 
бюрократична тежест; подчертава освен това, че законодателството относно 
морските отпадъци следва да обръща по-голямо внимание на социалното 
измерение на проблема;

4. посочва, че морската визия трябва спешно да бъде засилена в новите стратегии на 
Европейския съюз, по-специално Европейския зелен пакт, Стратегията за 
биологичното разнообразие и стратегията „От фермата до трапезата“;

5. препоръчва засилване на разпоредбите на Рамковата директива за морска 

1 ОВ L 151, 7.6.2019 г., стр. 116.



стратегия чрез хармонизиране на показателите за добро екологично състояние, 
по-специално тези, свързани с дескриптор 10, а именно „морски отпадъци“;

6. призовава Комисията да разшири прилагането на Рамковата директива за морска 
стратегия и по отношение на най-отдалечените региони;

7. призовава за подобряване на рамката на Директивата за морското пространствено 
планиране, така че тя да отчита пространственото измерение на борбата срещу 
морските отпадъци;

8. припомня, че проблемът с морските отпадъци не може да бъде решен ефективно 
само на национално равнище, а изисква сътрудничество на всички равнища, 
включително на световно, европейско и регионално равнище; призовава 
Комисията да защитава амбициозен модел на управление в международните 
преговори на ООН относно морското биологично разнообразие извън 
националните юрисдикции и да признае всички морета и океаните като световно 
общо благо, за да приеме нова визия, която поставя индивидуалните и 
колективните отговорности над принципите на свобода или суверенни права, 
залегнали в морското право, като по този начин гарантира неговото запазване, 
включително и от отрицателното въздействие на морските отпадъци;

9. призовава ЕС да засили международните инициативи като Глобалното 
партньорство за намаляване на отпадъците в моретата, лансирано от UNEP, с цел 
постигане на ЦУР, по-специално ЦУР № 14, „Опазване и устойчиво използване на 
океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие“ и ЦУР №12 
относно отговорното потребление и производство;

10. призовава Комисията и държавите членки да поемат водеща роля в усилията за 
постигане на амбициозно правно обвързващо споразумение относно 
замърсяването с пластмаси в рамките на Асамблеята на ООН по околната среда, 
което да обхваща пълния жизнен цикъл на пластмасите, включително общи 
глобални цели за намаляване на замърсяването на морето с пластмаси и визия за 
преход към безопасна, кръгова икономика за пластмасите, както и ефективно 
световно управление на изгубени риболовни уреди или „уреди фантоми“, които 
представляват заплаха за всички морски дейности и екосистеми по света;

11. подчертава необходимостта Комисията и държавите членки да засилят борбата 
срещу ННН риболов, който по своята същност замърсява и допринася за морските 
отпадъци и влошаването на морската среда, по-специално поради незаконното 
изхвърляне на риболовни уреди;

12. изтъква, че Резолюция 2/11 на Асамблеята на ООН по околната среда на 
Програмата на ООН за околната среда от 26 май 2016 г. признава, че наличието на 
пластмасови отпадъци и пластмасови микрочастици в морската среда е въпрос от 
глобално значение, който бързо става все по-обезпокоителен и който изисква 
спешен глобален отговор, който включва подход, основан на жизнения цикъл на 
продуктите;

13. призовава Комисията и държавите членки да координират съгласно еднакъв 
график различни законодателни актове, като Рамковата директива за морска 
стратегия, Директивата за намаляване на въздействието на определени 



пластмасови продукти върху околната среда, Директивата относно 
пристанищните приемни съоръжения и Директивата за морското пространствено 
планиране, за да се подобри съгласуваността на законодателството в тази област;

14. призовава Комисията да увеличи събирането на данни относно обема и вида на 
отпадъците в европейските води и тяхното въздействие върху риболова, както и 
да увеличи събирането и хармонизирането на данни относно обема, количеството 
и качеството на морските отпадъци, разтоварени, обезвредени и доставени за 
рециклиране, по-специално чрез програмата за улавяне на отпадъци, включително 
обема, материалите и видовете уловени предмети; призовава събраните от 
държавите членки данни относно загубата, пускането на пазара и събирането на 
риболовни уреди и морски отпадъци да бъдат вписвани в база от данни на 
национално или свързано с морските басейни равнище и хармонизирани в един 
годишен доклад на европейско равнище, за да се улесни идентифицирането и 
борбата срещу морските отпадъци и да се гарантира по-добро наблюдение и 
оценка;

15. подчертава необходимостта от годишно картографиране на морските отпадъци, 
събирани чрез програмата за улавяне на отпадъци във връзка с различните 
водосборни басейни с цел получаване на информация относно произхода на 
уловените морски отпадъци и засилване на кампаниите за събиране; подчертава, 
че това трябва да бъде свързано със съществуващите усилия за картографиране; 
настоятелно призовава Комисията да изготвя годишен доклад относно 
количеството морски отпадъци, разтоварени в пристанищата чрез програмата за 
улавяне на отпадъци, включително обемите, материалите и видовете уловени 
предмети;

16. насърчава създаването на мрежи за сътрудничество между правителствата на 
държавите членки, асоциациите на рибарите, организациите на работниците, 
органите за отпадъчни води, заинтересованите лица от крайбрежните райони, 
пристанищата, НПО и регионалните конвенции с цел укрепване на подхода 
„отдолу нагоре“, основан на диалог и приобщаване, и насърчаване на практически 
решения за работниците в сектора на рибарството, с цел да се гарантира по-
ефективно прилагане на правилата и да се осигурят подходящи ресурси в области 
като събирането, обезвреждането и рециклирането на морските отпадъци;

17. подчертава необходимостта от обмен на най-добри практики между всички 
заинтересовани лица, включително гражданите, засегнати от проблема с морските 
отпадъци, за да се насърчи секторът на рибарството да спомогне за опазването на 
морската среда, да се справи с морските отпадъци и по този начин да гарантира 
устойчивото използване на неговите ресурси; приветства инициативи като „Plan 
Marlimpo“ (Проект за чисто море), изпълняван от Министерството на морето на 
Галисия (Испания), който има за цел да намали количеството на отпадъците в 
крайбрежните райони;

18. подчертава, че за да се подобри и повиши ефективността на законодателната 
рамка и управлението, свързани със събирането, обезвреждането и рециклирането 
на морски отпадъци, е от съществено значение да се насърчи по-голямото участие 
на всички работещи в сектора на рибарството и да се разширят съществуващите 
проекти за повишаване на осведомеността, превенцията и обучението, с цел да се 
гарантира непрекъснат обмен на информация с цел подпомагане на подготовката 



и актуализирането на съответните правила;

19. призовава всички други заинтересовани страни, а именно консултативните съвети 
в областта на рибарството, да подкрепят намаляването на морските отпадъци чрез 
ефективни и ефикасни мерки. призовава Комисията и държавите членки да 
приемат Доброволните насоки на ФАО за маркиране на риболовните уреди, за да 
се насърчи отговорното управление на риболовните уреди, да се подобрят 
усилията за идентифициране на изгубените уреди и да се подкрепи устойчивостта 
на рибарството чрез намаляване на изоставените, изгубените и изхвърлените по 
друг начин риболовни уреди, също в съответствие с разпоредбите на Регламента 
за контрол на рибарството; призовава Комисията да подкрепи усилията за 
привеждане в действие на маркировката и докладването за изгубени риболовни 
уреди в европейски води и чрез усилия в рамките на Международната морска 
организация да засили международното сътрудничество с цел справяне с този 
източник на замърсяване на морето с пластмасови отпадъци;

20. посочва, че защитените морски зони могат да действат като отлични лаборатории 
за прилагането на решения за справяне с морските отпадъци, като позволяват да 
бъдат взети предвид взаимодействията между дейностите на сушата и тези в 
морето и като се подкрепи сътрудничеството между различните заинтересовани 
лица в морето и на сушата по отношение на предизвикателствата, пред които са 
изправени морските и крайбрежните екосистеми;

21. подчертава липсата на ефективност на Европейската директива за отговорността 
по отношение на морските отпадъци, включително по отношение на нейния 
ограничен обхват и трудностите при идентифицирането на замърсителя и 
възлагането на отговорност; припомня, че Парламентът призова за визия за 
Европейската директива за отговорността, която да отчита ограниченията на 
нейната ефективност;

22. призовава Комисията и държавите членки да прилагат по-добре принципа 
„замърсителят плаща“;

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

23. 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 моретата и океаните и въздействието на 
морските отпадъци върху тях;

24. подчертава, че недостигът на налични данни и проучвания затруднява 
количественото определяне на точната степен, в която щетите, причинени от 
морските отпадъци, засягат сектора на рибарството и неговите отрицателни 
икономически последици за рибарите; следователно призовава Комисията и 
държавите членки да увеличат финансирането за научни изследвания и 
събирането на данни относно обема и различните видове отпадъци в 
европейските води и тяхното въздействие върху рибарството, аквакултурите и 
екосистемите и да предложат строги мерки за преодоляване и предотвратяване на 
въздействието на нанопластмасите и пластмасовите микрочастици върху рибните 
ресурси и човешкото здраве;



25. 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 обмисли извеждането от употреба на контейнери от 
експандиран полистирен и опаковки от рибни продукти в съответствие с 
амбицията за заменяне на пластмасите за еднократна употреба с устойчиви за 
околната среда и рибарите алтернативи;

26. призовава Комисията да предприеме действия във връзка с препоръките, 
формулирани от мисията „Starfish 2030“ относно справянето с морските отпадъци, 
и по-специално да направи оценка на предложението за маркиране на 
риболовните съоръжения чрез използване на нови технологии за географско 
позициониране, за да се помогне за локализирането и събирането на изгубени 
уреди, когато е относимо и възможно; подчертава във връзка с това, че Комисията 
следва да подобри маркирането на риболовните уреди съгласно Доброволните 
насоки на Организацията за прехрана и земеделие за маркиране на риболовните 
уреди и да гарантира, че при прехода рибарите и производителите на аквакултури 
се придружават от подходящи програми за финансиране;

27. призовава за по-добро докладване относно загубата на риболовни уреди в морето 
и подчертава необходимостта от включване на повече информация, като 
например наименование на кораба, вид на използвания уред, време и 
местоположение на загубите, както и предприети мерки за възстановяване, за да 
се даде възможност събраните данни да бъдат използвани по-ефективно за 
справяне със замърсяването на морето чрез прозрачен и подобрен обмен на данни 
и обмен на най-добри практики между държавите членки и агенциите на ЕС; 
подчертава необходимостта от разработване на нови инструменти за 
идентифициране и проследяване на изгубените в морето риболовни уреди и за 
записване на данни за морските отпадъци, като например електронни приложения 
за подпомагане на рибарите да записват данни и системи за записване и 
докладване на разтоварванията на морски отпадъци, например чрез използване на 
квитанции за предаване на отпадъци, както е предвидено в Директива (ЕС) 
2019/883, което задължава пристанищните оператори да издават такива разписки 
на капитаните на кораби;

28. приветства изпълнението на европейски проекти като „CleanAtlantic“, 
финансирани от програмата на ЕС за района на Атлантическия океан по Interreg, 
която има за цел подобряване на знанията и капацитета за наблюдение, 
предотвратяване и намаляване на морските отпадъци и повишаване на 
осведомеността за тяхното въздействие; настоятелно призовава 19-те партньори 
по проекта от Ирландия, Франция, Испания и Португалия, и по-специално 
координатора на проекта Centro Tecnológico del Mar (Cetmar), да продължат 
своята работа и да публикуват резултатите от проекта;

29. подчертава необходимостта да се осигури правилно управлявана логистика във 
връзка с отпадъците и събирането на уреди, за да се подпомогнат рибарите в 
техните до голяма степен доброволни начинания. отбелязва, че това следа да 
включва единно събиране на риболовните уреди на борда на корабите в торби или 
контейнери и осигуряване на подходящи съоръжения в пристанищата;



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

30. подчертава, че намаляването на въздействието на морските отпадъци изисква 
укрепване на кръговата икономика на сушата, включително постепенно 
преустановяване на използването на ненужни пластмаси и опаковки, и 
трансформиране на отпадъците в ресурси, но също така и приемане основан на 
жизнения цикъл подход в сектора на рибарството и аквакултурите; подчертава, че 
кръговата икономика в сектора на рибарството трябва да се развива чрез по-
голяма подкрепа за намиране на решения, интелигентно проектиране на 
риболовните уреди и иновации в техниките за риболов и аквакултура, за да се 
ограничи изхвърлянето на отпадъци, да се направят операциите по събиране по-
привлекателни и да се увеличи разработването на ефикасни канали за 
рециклиране;

31. призовава за насърчаване на екодизайна на риболовните уреди, който следва да 
бъде практичен, безопасен и икономически ефективен чрез бързо приемане на 
насоки за разработването на хармонизирани стандарти за кръговата икономика на 
риболовните уреди; насърчава маркирането на материалите, използвани в 
риболовните уреди, чрез продуктови паспорти; насърчава стимулирането на 
научните изследвания и иновациите за намирането на алтернативи и 
екологосъобразни материали, които да бъдат използвани в риболовните уреди, в 
това число полимери; подчертава във връзка с това, че биха могли да бъдат 
създадени пилотни проекти за проучване на намаляването на материалите, по-
лесното и по-бързо разглобяване и изпитването на функционалността на уредите с 
цел подпомагане на прехода;

32. по отношение на кръговата икономика за риболовните уреди подчертава 
значението на пълното включване на рибарите, сектора на рибарството и на 
аквакултурите като цяло, стартиращите предприятия, частните инициативи и 
предприятия, включително производителите на въжета и мрежи от трети държави, 
в идентифицирането на нови материали, екопроектирането, проектирането на 
нови риболовни уреди и рециклирането на риболовни уреди; освен това 
подчертава необходимостта от укрепване на модел за взаимодействие между 
областите на рибарството и научноизследователската дейност; поради това 
настоятелно призовава Комисията да организира бъдещи проекти за кръгова 
икономика за риболовните уреди във връзка със съществуващите програми на ЕС 
за финансиране на научни изследвания и иновации;

33. подчертава, че за да се ускори развитието на кръговата икономика в сектора на 
рибарството и аквакултурите, от съществено значение е да се планират бъдещи 
законодателни решения на проблема със събирането и обезвреждането на 
морските отпадъци във връзка с Европейския зелен пакт; във връзка с това 
настоятелно призовава държавите членки бързо да предприемат последващи 
действия за определянето на национални минимални нива на събираемост на 
риболовни уреди, съдържащи пластмаси, както е договорено в Директивата 
относно пластмасовите изделия за еднократна употреба; призовава Комисията да 
проследи дали тези национални планове водят до увеличаване на събирането и 
рециклирането на риболовни уреди в сравнение с днешните равнища и във връзка 
с това да изготви подходящ и амбициозен план в подкрепа на развитието на 
кръгова икономика в сектора на рибарството; подчертава, че съществува пазар за 



рециклирани риболовни уреди, който предлага потенциал за превръщане на 
използването на рециклиран материал в правно изискване, заедно с разпоредбите 
на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) 
относно програмирането на споделеното управление, което би представлявало 
важен стимул за рибарите и начин да се види стойността на техния принос за 
рециклирането;

34. призовава за използването на ЕФМДР за подпомагане на сектора на рибарството 
и аквакултурите в прехода към по-устойчиви материали, включително 
придобиването на нови технически по-ефективни и по-малко замърсяващи 
плавателни съдове за дребномащабните непромишлени флотове, по-специално в 
най-отдалечените региони;

35. настоятелно призовава Комисията да създаде стимули за кръговата икономика по 
цялата производствена верига за риболовни уреди и уреди за аквакултури чрез 
насърчаване на научните изследвания и подкрепа за предприятията, които 
рециклират и използват повторно уредите; поради това призовава Комисията да 
създаде специален фонд за подкрепа на държавите членки, които създават 
производствени вериги за рециклирани и екологосъобразни съоръжения, като 
използва ресурси като наличните по линия на инструмента NextGenerationEU, 
както и данъчни санкции, наложени в резултат на производства за установяване 
на неизпълнение на задължения срещу държавите членки;

36. подчертава, че все още съществуват много въпроси и различия между държавите 
членки по отношение на пристанищните приемни съоръжения, въпреки 
значителния напредък, постигнат при влизането в сила на Директива (ЕС) 
2019/883; подчертава, че в много пристанища на Съюза за рибарите все още е 
много трудно да локализират тези уреди, където съществуват такива, и да имат 
достъп до тях; подчертава, че всичко това действа като пречка и фактор, 
възпиращ риболовните оператори да допринасят за по-чисти морета;

37. подкрепя разработването и създаването на ефикасни канали за рециклиране чрез 
укрепване на инфраструктурата на пристанищните приемни съоръжения във 
всички европейски пристанища с цел подобряване на селективното сортиране на 
отпадъците; поради това подчертава необходимостта от по-големи усилия от 
страна на държавите членки за модернизиране на пристанищните логистични 
съоръжения чрез правилно управлявана логистика по отношение на събирането на 
отпадъците и излезлите от употреба уреди, единното събиране на уредите на 
борда на корабите в торбички или контейнери и осигуряването на подходящи 
пристанищни съоръжения, за да се гарантира, че се осигурят подходящи 
съоръжения за приемане и съхранение на събраните изгубени риболовни уреди и 
морски отпадъци, достатъчно пространство за разделно съхранение на различните 
видове морски отпадъци, достатъчен персонал за правилно и безопасно третиране 
на разтоварваните отпадъци и снабдяване на всички кораби с контейнери за 
събиране на морски отпадъци; призовава за увеличаване на привлекателността на 
операциите по събиране чрез мерки, включващи схеми за възнаграждаване и 
стимули, като например финансови стимули за подпомагане на рибарите и 
производителите на аквакултури при събирането, обезвреждането и 
рециклирането на уловените в морето отпадъци и донасянето на техните 
риболовни съоръжения или съоръжения за аквакултури в края на жизнения им 
цикъл в пристанищата;



Програми за управление и събиране на морски отпадъци 

38. призовава Комисията да изготви план за действие на равнище ЕС за борба с 
нерегламентираното изхвърляне на отпадъци в хидросферата на Съюза чрез 
намаляване на отпадъците при източника, ограничаване на използването и 
потреблението на пластмаси и справяне със замърсяването на реките, водните 
корита и бреговата ивица вследствие на нерегламентираното изхвърляне на 
отпадъци, което може да бъде намалено драстично по координиран начин; 
призовава за свеждане до минимум на оттичането на сняг от пътищата и 
тротоарите директно в океана, по-специално чрез подкрепа на алтернативни 
методи за събиране при изключително силен снеговалеж;

39. подчертава, че мрежите за отпадъчни води и пречиствателните станции трябва да 
бъдат модернизирани, за да се намали въздействието върху аквакултурите и 
морската и крайбрежната околна среда като цяло, и по-специално риска от 
замърсяване на продуктите от аквакултури;

40. подчертава, че е от съществено значение да се разгледа въпросът за лошото 
управление на отпадъците на сушата, най-вече неподходящото обезвреждане на 
отпадъци в крайбрежните градове, градовете, изградени по протежение на реките 
и островните градове;

41. призовава Комисията да повиши осведомеността на морските оператори във 
всички техни потенциални взаимодействия с морската среда, по-специално по 
време на продажбата или лизинга на кораби;

42. настоятелно призовава държавите членки и регионите да събират данни, да 
наблюдават и да предприемат действия за преодоляване на лошото управление на 
отпадъците на сушата, за почистване на горещите зони на натрупване на морски 
отпадъци в реките и речните устия и на първо място да въведат мерки за 
предотвратяване на това морските отпадъци да достигат до околната среда; 
настоятелно призовава за отпускане на достатъчно финансиране за почистване на 
всички видове пластмасови замърсители;

43. припомня, че програмите за събиране на морски отпадъци могат да обхващат 
различни операции, като събиране на морски отпадъци в реки, устия, заливи или 
пристанища, научноизследователски дейности и идентифициране на горещи 
точки в морето, и могат да се осъществяват от рибари, от гражданското общество 
и от местните органи; подчертава, че програмите за събиране следва да бъдат 
устойчиви, да използват подходящо оборудване за събиране на отпадъци, да 
избягват, доколкото е възможно, генерирането на допълнителни емисии, да бъдат 
подготвени да си сътрудничат с участници, които познават морските екосистеми 
и изискват стратегическо идентифициране на отпадъците преди предприемането 
на действия; подчертава, че тези програми за събиране могат да се осъществяват 
не само в рамките на програми за финансиране от ЕС, но и на местно, регионално 
и национално равнище в държавите членки;

44. подчертава, че само седем държави членки са използвали ресурси в рамките на 
настоящия ЕФМДР за финансиране на програми за събиране на морски отпадъци, 
като например програмата FFL, и че повечето действия, които позволяват 
идентифициране, събиране и рециклиране на морски отпадъци, представляват 



доброволни инициативи и програми на рибарите, гражданското общество и 
местните органи;

45. подчертава, че за да се намалят отпадъците от риболовните кораби, рибарите 
трябва да бъдат стимулирани да носят отпадъците до съоръженията за 
рециклиране, включително чрез финансови стимули и схеми за възнаграждаване, 
които да насърчават добрите практики; следователно отбелязва, че рибарите 
следва да бъдат компенсирани за събирането на изгубени риболовни уреди и 
други морски отпадъци или най-малкото да имат достъп до безплатно 
обезвреждане на отпадъци в пристанищните съоръжения;

46. подчертава, че рибарите следва да бъдат подходящо обучени как да боравят 
правилно с морските отпадъци по време на събирането, разтоварването, 
обезвреждането и предаването за рециклиране, за да се сведат до минимум 
рисковете за здравето и безопасността;

47. подчертава, че укрепването и разширяването на съществуващите добри практики 
включва също така опростяване и рационализиране на административните 
процеси за всички кораби, участващи в кампании за улавяне на отпадъци, 
независимо от пристанището на домуване или размера; поради това подчертава 
необходимостта от хармонизиране и по-допълващ подход към правилата за 
разтоварване на морски отпадъци, събрани по време на действията на улавяне на 
отпадъци в пристанищата на държавите членки;

48. поради това призовава Комисията и държавите членки да подкрепят събирането в 
морето от рибарите на изгубени риболовни уреди или други морски отпадъци, по-
специално пластмаси, чрез насърчаване на най-добрите практики, стимулиране на 
доброволното участие в инициативи за събиране на отпадъци в морето и подкрепа 
за приемането на програми за улавяне на отпадъци; във връзка с това настоятелно 
призовава държавите членки да създадат „специален фонд за почистване на 
моретата“, управляван чрез новия ЕФМДРА или други съответни бюджетни 
редове, с цел финансиране на следните действия: 1) събиране в морето от 
рибарите на морски отпадъци, 2) осигуряване на подходящи съоръжения за 
съхранение на отпадъци на борда и мониторинг на пасивно уловените отпадъци, 
3) подобряване на обучението на операторите, 4) финансиране както на разходите 
за третиране на отпадъците, така и разходите за персонала, необходим за 
функционирането на такива програми, за да се избегне увеличаването на 
разходите за рибарите, които участват доброволно, и 5) инвестиции в 
пристанищата, така че да могат да се осигурят подходящи съоръжения за 
приемане и съхранение на събраните изгубени риболовни уреди и морски 
отпадъци;

49. призовава Комисията да извърши оценка на социалния и икономическия принос 
на рибарите чрез проекти за улавяне на отпадъци с цел по-точно количествено 
определяне на приноса на сектора на рибарството за действията за по-чисти 
морета;

50. настоятелно призовава Комисията да надхвърли целите на Директива (EС) 
2019/883, като проучи и количествено определи в икономическо отношение 
екологичните щети, нанесени от причинените от човека морски отпадъци, и като 
създаде „Фонд за намаляване на отпадъците в морето“ за борба с изхвърлянето на 



отпадъци в морето, за смекчаване на щетите за рибарството и за опазване на 
моретата и океана;

51. призовава Комисията да настоява държавите членки да гарантират подходящо 
управление и адекватно обезвреждане на случайно уловените или събрани по 
време на доброволни кампании отпадъци, така че отговорността и стойността на 
предаването, управлението и обезвреждането на такива отпадъци да не се поемат 
от рибарите, както и да се избегне по-нататъшно увреждане на околната среда; 
поради това подчертава необходимостта от създаване на ефективни системи за 
събиране и обезвреждане на отпадъци, като се гарантира също така наличието на 
подходящи пристанищни приемни съоръжения за отпадъци;

52. подчертава, че проблемът с морските отпадъци има трансграничен характер и, че 
за да бъде по-ефикасна борбата с морските отпадъци, тя трябва да бъде 
координирана с европейските трети държави; настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да стартират план за почистване на Средиземно море заедно с 
всички държави, граничещи с морето; призовава Комисията да прекрати износа на 
отпадъци към трети държави възможно най-скоро;

53. призовава Комисията да създаде механизъм за подпомагане на събирането на 
морски отпадъци в най-отдалечените региони, предвид естествената уязвимост на 
тези региони, като им осигури инфраструктура за рециклиране на събраните 
отпадъци;

54. призовава Комисията, в рамките на преговорите за присъединяване към ЕС, да 
изисква пълно прилагане на законодателството за управление на отпадъците в 
страните кандидатки, включително чрез създаването на интегрирана 
инфраструктура за управление на отпадъците;

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

55. подчертава необходимостта от повишаване на знанията и осведомеността на 
обществеността относно замърсяването с нано- и пластмасови микрочастици и 
относно въздействието му върху околната среда, върху основата на морската 
хранителна верига и в крайна сметка върху човешкото здраве, както и че следва 
да се проведат допълнителни изследвания, за да се разбере по-добре това явление 
на замърсяване; припомня, че необходимостта от повече знания и липсата на 
обществена осведоменост може да породи сред потребителите недоверие в 
качеството на рибните продукти и продуктите от аквакултури;

56. призовава Комисията и държавите членки да насърчават кампании за повишаване 
на осведомеността по въпроса за морското замърсяване, причинено от пластмаси 
и пластмасови микрочастици, като подчертава факта, че рибарите също често са 
засегнати от това явление, особено по отношение на пластмасовите 
микрочастици;

57. 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 чрез конкретни и, по 



целесъобразност, правни мерки,, включително чрез решаване на проблема с 
разпространението на микро- и нанопластмаси във водния цикъл, особено що се 
отнася до умишлено изхвърлените в околната среда и като предложи мерки за 
постепенното преустановяване на употребата им;

58. призовава Комисията да разгледа проблема с изгубването и разпространението на 
пластмасови микрочастици, като например пластмасови гранули, в околната 
среда по цялата верига на доставки, особено по време на сухопътния и морския 
транспорт, и свързаните с това рискове от разливи;

°

°     °

59. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.


