
Europos Parlamentas
2019-2024

PRIIMTI TEKSTAI

P9_TA(2021)0096
Jūrą teršiančių šiukšlių poveikis žuvininkystei 
2021 m. kovo 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl jūrą teršiančių šiukšlių poveikio 
žuvininkystei (2019/2160(INI))

Europos Parlamentas,

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

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

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

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 20 d. Komisijos komunikatą „Sąžininga, sveika ir 
aplinkai palanki maisto sistema pagal strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ (COM(2020)0381),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 23 d. Komisijos ataskaitą dėl Komisijos komunikato dėl 
sustiprintos ir atnaujintos strateginės partnerystės su ES atokiausiais regionais 
įgyvendinimo (COM(2020)0104),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 191 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją 
ištaisyti (atlyginti)1 (Europos direktyva dėl atsakomybės),

– atsižvelgdamas į 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 91/271/EEB dėl miesto 
nuotėkų valymo2,

– atsižvelgdamas į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos3,

1 OL L 143, 2004 4 30, p. 56.
2 OL L 135, 1991 5 30, p. 40.
3 OL L 206, 1992 7 22, p. 7.



– atsižvelgdamas į 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/60/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus1,

– atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/56/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus2 
(Jūrų strategijos pagrindų direktyvą),

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, 
nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės 
politikos taisyklių laikymasis3 (Žuvininkystės kontrolės reglamentą),

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos4,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos5, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo6 (EJRŽF),

– atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2014/89/ES, kuria nustatoma jūrinių teritorijų planavimo sistema7 (Jūrinių teritorijų 
planavimo direktyvą),

– atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą (ES) 2015/720, kuria dėl lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo 
mažinimo iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB8,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
(ES) 2018/850, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų9,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
(ES) 2018/851, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų10,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
(ES) 2018/852, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių 
atliekų11,

– atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

1 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
2 OL L 164, 2008 6 25, p. 19
3 OL L 343, 2009 12 22, p. 1.
4 OL L 20, 2010 1 26, p. 7.
5 OL L 354, 2013 12 28, p. 22.
6 OL L 149, 2014 5 20, p. 1.
7 OL L 257, 2014 8 28, p. 135.
8 OL L 115, 2015 5 6, p. 11.
9 OL L 150, 2018 6 14, p. 100.
10 OL L 150, 2018 6 14, p. 109.
11 OL L 150, 2018 6 14, p. 141.



(ES) 2019/883 dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos1 ,

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
(ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo2 ,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir jos 
darnaus vystymosi tikslus (DVT), ypač į 14 DVT: „išsaugoti ir tausiai naudoti 
vandenynus, jūras ir jūrų išteklius siekiant darnaus vystymosi“,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų aplinkos programos 2005 m. ataskaitą dėl jūrą 
teršiančių šiukšlių („Marine Litter – An analytical overview“),

– atsižvelgdamas į Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) 1973 m. priimtą Tarptautinę 
konvenciją dėl teršimo iš laivų prevencijos, įskaitant jos V priedą, kuris įsigaliojo 
1988 m. gruodžio 31 d.,

– atsižvelgdamas į 2020 m. spalio mėn. Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitą 
„Gamtos padėtis ES. 2013–2018 m. ataskaitų pagal gamtos direktyvas rezultatai“,

– atsižvelgdamas į Atlanto vandenyno regionui skirtos ES INTERREG programos 
lėšomis finansuojamo projekto, skirto kovai su jūrą teršiančiomis šiukšlėmis Atlanto 
vandenyno regione, (CleanAtlantic) rezultatus,

– atsižvelgdamas į JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos savanoriškas gaires dėl žvejybos 
įrankių ženklinimo, kurias Žuvininkystės komitetas priėmė 2018 m. liepos mėn.,

– atsižvelgdamas į IMO veiksmų planą, skirtą jūrų plastiko šiukšlių iš laivų problemai 
spręsti,

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 19 d. Tarybos išvadas dėl vandenynų ir jūrų, kuriose 
nagrinėjamas tarptautinio susitarimo dėl taršos plastiku parengimo klausimas,

– atsižvelgdamas į Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvenciją 
(Barselonos konvenciją), Konvenciją dėl Juodosios jūros apsaugos nuo taršos 
(Bukarešto konvenciją), Konvenciją dėl Baltijos jūros baseino jūros aplinkos apsaugos 
(Helsinkio konvenciją) ir Konvenciją dėl šiaurės rytų Atlanto jūros aplinkos apsaugos 
(OSPAR konvenciją),

– atsižvelgdamas į regioninį jūrą teršiančių šiukšlių valdymo Viduržemio jūros regione 
planą,

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

– atsižvelgdamas į JT biologinės įvairovės konvenciją,

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

1  OL L 151, 2019 6 7, p. 116.
2  OL L 155, 2019 6 12, p. 1.



– atsižvelgdamas į 2019 m. gegužės 31 d. Tarpvyriausybinės mokslinės politinės 
biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų platformos (IPBES) paskelbtą visuotinio 
biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų vertinimo ataskaitą,

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

– atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 22 d. Komisijos Geros būklės vandenynų, jūrų ir 
priekrantės bei vidaus vandenų misijos valdybos ataskaitą „Mission Starfish 2030: 
restore our Ocean and Waters“, 

– atsižvelgdamas į Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) specialiąją 
ataskaitą dėl visuotinio atšilimo 1,5°C, į penktąją vertinimo ataskaitą (AR5) ir 
apibendrinamąją ataskaitą, į specialiąją ataskaitą dėl klimato kaitos ir žemės ir 
specialiąją ataskaitą dėl vandenynų ir kriosferos keičiantis klimatui,

– atsižvelgdamas į 1972 m. JT konvenciją dėl jūros taršos atliekomis ir kitomis 
išmetamosiomis medžiagomis prevencijos,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl Europos direktyvos dėl 
atsakomybės įgyvendinimo1,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją dėl Europinės plastikų žiedinėje 
ekonomikoje strategijos2,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. balandžio 4 d. poziciją dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl EJRŽF, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 508/20143, pasiūlymo,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. lapkričio 28 d. rezoliuciją dėl kritinės klimato ir aplinkos 
padėties4,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso5,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A9-0030/2021),

A. kadangi paplūdimiuose, pakrantėse, pakrančių rajonuose ir jūros paviršiuje matomos 
jūrą teršiančios šiukšlės iš tiesų slepia daug didesnio masto taršos reiškinį vandens 
storymėje ir jūros dugne; kadangi didžioji šių šiukšlių dalis (80 %) susidaro ne tik dėl 
veiklos sausumoje, bet ir dėl veiklos jūroje, nes labai padidėjo didelių ne žvejybos laivų 
transporto apimtis;

B. kadangi jūrą teršiančios šiukšlės yra visos į jūros aplinką sąmoningai išmestos ar 

1 OL C 346, 2018 9 27, p. 184.
2 OL C 433, 2019 12 23, p. 136.
3 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0343.
4 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0078.
5 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.



atsitiktinai patekusios šiukšlės ir jos apibūdinamos pagal dydį (nanoatliekos, 
mikroatliekos ir megaatliekos) ir pobūdį (konteineriai, stambiosios atliekos vandenyno 
dugne, plastikas, žvejybos įrankiai, pusiau nuskendusių laivų nuolaužos, pavojingosios 
atliekos, tokios kaip sprogmenys ir kitos karo liekanos, tekstilės pluoštas, 
mikroplastikas ir kt.);

C. kadangi 70 % į jūrą patenkančių ir ją teršiančių šiukšlių galiausiai nusėda jūros dugne, o 
bendra paviršiuje plūduriuojančių šiukšlių masė sudaro tik 1 % vandenyne esančio 
plastiko; kadangi iš naujausių mokslinių tyrimų matyti, kad vandenynų taršos plastiku 
mastas buvo itin nepakankamai įvertintas ir kadangi vis dar yra didelių okeanografijos 
žinių spragų; kadangi jūrą teršiančių šiukšlių plitimo tyrimai yra labai svarbūs siekiant 
geriau suprasti jūros taršos mastą; 

D. kadangi pasaulio vandenynas yra ištisinis vandens telkinys ir gera jo aplinkos būklė yra 
itin svarbi siekiant užtikrinti jo atsparumą ir nuolatinį ekosisteminių paslaugų, pvz., CO2 
absorbcijos ir deguonies gamybos, teikimą; kadangi dėl jūrų ir pakrančių ekosistemų 
pokyčių galėtų sumažėti jo, kaip klimato reguliuotojo, vaidmuo; kadangi jūrą 
teršiančios šiukšlės kelia grėsmę viso žuvininkystės sektoriaus ateičiai, nes tik švari, 
geros būklės, naši ir biologiniu požiūriu įvairi pakrančių ir jūros aplinka gali patenkinti 
ilgalaikius žmonių apskritai ir žvejų, vandens bestuburių rinkėjų ir žvejybos 
bendruomenių konkrečiai poreikius;

E. kadangi jūrą teršiančios šiukšlės yra visuotinė problema, nes joms nėra sienų ir srovės 
bei vėjas jas dideliais atstumais nešioja po pasaulį, jos veikia teritorijas ir sektorius, 
kurios yra toli nuo jų kilmės vietų ir kurie nėra atsakingi už jų atsiradimą; kadangi 
visame pasaulyje į jūrą vis dar išmetami dideli šiukšlių kiekiai; kadangi jūros taršos 
klausimu reikia laikytis holistinio požiūrio ir remti visų lygmenų, pradedant vietos ir 
baigiant tarptautiniu, veiksmus;

F. kadangi vandenyno ir jūrų tarša plastikinėmis jūrą teršiančiomis šiukšlėmis ir ypač 
mikroplastiku didėja dėl meteorologinių reiškinių, kurie sudaro sąlygas mikroplastikui 
sklisti per orą, lietų ir sniegą, ir dėl to teršiama aplinka, kuri kadaise buvo laikoma 
nepaliesta, pvz., aukšti kalnai ar Antarktis ir netgi aplinka už Šiaurės poliaračio;

G. kadangi į Viduržemio jūrą kiekvieną dieną išmetama 730 tonų atliekų; kadangi, 
Pasaulio gamtos fondo (WWF) 2019 m. birželio mėn. ataskaitos duomenimis, 
kiekvienais metais 11 200 tonų į aplinką išmesto plastiko patenka į Viduržemio jūrą; 
kadangi į Viduržemio jūrą kiekvienais metais išmetamas 66 000 atliekų surinkimo 
mašinų turinį atitinkantis plastiko kiekis; kadangi Viduržemio jūroje esančio 
mikroplastiko koncentracija siekia rekordinį lygį – 1,25 mln. dalelių 1 km2; kadangi 
mažos dalelės sudaro apie 90 % viso Viduržemio jūroje plūduriuojančio plastiko, t. y. 
apie 280 mlrd. plūduriuojančio mikroplastiko dalelių; kadangi vidutinis Viduržemio 
jūros bestuburių vėžiagyvių vartotojas kiekvienas metais nuryja vidutiniškai 11 000 
plastiko dalelių, todėl Viduržemio jūra yra viena iš labiausiai užterštų pasaulio jūrų;

H. kadangi geriausias būdas sumažinti jūrą teršiančių plastiko šiukšlių kiekį yra stengtis, 
kad jų susidarytų mažiau arba visai nesusidarytų, ir siekti perdirbti ir pakartotinai 
naudoti medžiagas ir produktus;

I. kadangi jūrą teršiančios šiukšlės yra paviršius, į kurį gali įsikibti daug organizmų ir 
bakterijų, o tai palengvina invazinių rūšių introdukciją, dėl kurios gali pakisti 



pusiausvyra jūrų ekosistemose, ir kadangi jūrą teršiančiose šiukšlėse esančias bakterijas 
gali praryti jūrų gyvūnai, kai per apsirikimą palaiko šiukšles maistu;

J. kadangi jūrą teršiančios šiukšlės daro neigiamą morfologinį poveikį, ypač saloms;

K. kadangi jūrą teršiančios šiukšlės visų pirma telkiasi aplink mažas atokias salas ir 
pakrančių zonose; kadangi atokiausiuose regionuose ir užjūrio šalyse ir teritorijose 
aptinkama 80 % Europos jūrų biologinės įvairovės; kadangi jų ekonomika daugiausia 
grindžiama žvejyba ir turizmu;

L. kadangi jūrą teršiančių šiukšlių plitimas pasaulyje kenkia besivystančioms trečiosioms 
valstybėms, ypač pakrančių bendruomenėms, kurios priklauso nuo žvejybos ir kurios ne 
visada turi pajėgumų ar priemonių, kad galėtų veiksmingai apsisaugoti;

M. kadangi atliekų jūroje problema daugiausia susijusi su prastu atliekų tvarkymu 
sausumoje, pvz., vandens keliuose ir upėse esančių atliekų, prastu nuotekų tvarkymu, 
neteisėtais sąvartynais po atviru dangumi ir šalia vandens kelių esančiais sąvartynais, su 
tarša šiukšlėmis ir su nuotėkį sukeliančiais reiškiniais, pvz., audromis ir lietumi, taip pat 
nuo kelių ir šaligatvių nukasto sniego suvertimu tiesiai į jūrą;

N. kadangi pasklidoji tarša, kaip antai išvalytos ir nevalytos nuotekos, kuriose gali būti 
cheminių medžiagų ar farmacinių atliekų, arba iš miestų ar žemės ūkio aplinkos 
nutekantis vanduo ar filtratas, pvz., išleidžiamas azotas ir fosforas, dėl didelės maisto 
medžiagų koncentracijos kelia eutrofikacijos grėsmę jūros aplinkai, todėl jūros dugne 
ilgainiui gali imti stigti deguonies ir dėl to rastis vis daugiau vadinamųjų negyvųjų 
zonų, kurių nuo 1950 m. padaugėjo dešimteriopai; kadangi ji gali nulemti geroką 
melsvabakterių pagausėjimą, padėti plisti žaliadumbliams ir raudondumbliams ir dideliu 
mastu užteršti jūrų augalus ir gyvūnus;

O. kadangi prastas nuotekų tinklų tvarkymas kelia pavojų akvakultūros gamintojams ir 
austrių augintojams, nes jų produktų kokybei gali kilti grėsmė dėl to, kad juose yra 
virusų ir bakterijų, tokių kaip norovirusas, todėl, jei jų produktai nebetinkami vartoti, 
gali būti taikomi laikini jų pardavimo ir platinimo draudimai;

P. kadangi COVID-19 krizė parodė, kad prastas nuotekų tvarkymas sausumoje gali greitai 
tapti naujos didelės jūros taršos priežastimi, ypač dėl vienkartinio naudojimo produktų, 
tokių kaip medicininės kaukės ir vienkartinės pirštinės, naudojimo;

Q. kadangi didelė dalis plastiko ir mikroplastiko į jūrą patenka iš sausumoje esančių 
šaltinių;

R. kadangi plastiko kiekis jūroje taip pat daro didelį poveikį žvejybai, o tas poveikis yra 
dar didesnis ir brangiau atsieinantis mažos apimties žvejybos atveju;

S. kadangi, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, tabako atliekos yra 
gausiausia šiukšlių rūšis pagal kiekį pasaulyje; kadangi, JAV nevyriausybinės 
organizacijos „Ocean Conservancy“ duomenimis, cigarečių nuorūkos yra pirmoje 10 
daiktų, kurie dažniausiai surenkami per tarptautines pakrančių valymo operacijas, sąrašo 
vietoje; kadangi vienoje cigaretės nuorūkoje yra beveik 4 000 cheminių medžiagų ir 
tam, kad ji suirtų reikia 12 metų; kadangi dėl kiekvienos į vandenynus ir upes 
patenkančios cigaretės užteršiama 500 litrų vandens;



T. kadangi jūrą teršiančios šiukšlės labai kenkia jūrų ekosistemų, ypač pačių 
pažeidžiamiausių, atsparumui ir produktyvumui, o šios ekosistemos jau ir taip patiria 
didelį bendrą neigiamą poveikį, pvz., klimato kaitą, taršą, neteisėtą, nedeklaruojamą ir 
nereglamentuojamą (NNN) žvejybą, peržvejojimą ir didėjančio masto veiklą, tokią kaip 
jūrų transportas ir turizmas;

U. kadangi dėl šio didėjančio neigiamo poveikio jūrų ekosistemoms nyksta biologinė 
įvairovė ir dūsta dugno organizmai, taip pat kyla pavojus, kad dėl užkrato, kurio 
atsiradimo priežastis – jūros dugne susikaupusios jūrą teršiančios šiukšlės, labiau plis 
ligos;

V. kadangi, nors ES skiria vis daugiau dėmesio prarastų ar paliktų jūroje žvejybos įrankių 
problemos sprendimui, palikti, prarasti ar kitaip į jūrą išmesti žvejybos įrankiai 
mėnesiais ir net metais išlieka aktyvūs, kaip matyti iš vaiduoklinių tinklų reiškinio, ir 
nesirinkdami veikia visus jūrų gyvūnus, įskaitant žuvų išteklius; kadangi NNN žvejyba 
laikoma vienu iš vadinamųjų vaiduoklinių įrankių šaltinių;

W. kadangi jūrą teršiančios šiukšlės kelia didelę grėsmę ne tik daugeliui jūrų gyvūnų rūšių, 
nes jiems kyla pasmaugimo, uždusimo, nurijimo, sužeidimo ir taršos rizika, bet ir 
kitoms gyvūnų rūšims, pvz., jūrų paukščiams, ir kai kurios iš jų jau nyksta ar netgi 
sparčiai nyksta;

X. kadangi žvejai, įskaitant smulkiuosius žvejus, ir akvakultūros gamintojai pirmieji patiria 
jūrą teršiančių šiukšlių poveikį, kuris kelia didelę grėsmę jų veiklai, nes kyla pavojus, 
kad jos apgadins žvejybos įrankį, į jį įsipainios, dėl jų žvejybos įrankis bus sugadintas ir 
prarastas, taip pat kad dėl jų sustos laivo variklis ar aušinimo sistemos; šiukšlės kelia 
pavojų laive dirbančių jūrininkų saugai, dėl jų jūrininkams reikia papildomai dirbti, kad 
išvalytų įrankius, taigi jos sukelia didelių ekonominių nuostolių;

Y. kadangi jūrą teršiančių šiukšlių poveikį žvejybai labiau jaučia mažos apimties žvejybos, 
o ne pramoninės žvejybos sektorius, nes mažesni laivai yra mažiau apsaugoti nuo žalos, 
kurią šiukšlės gali padaryti jų sraigtams, varikliams ir žvejybos įrankiams, ir kadangi 
jūrą teršiančių šiukšlių koncentracija didesnė sekliuose jūrų vandenyse, kuriuose 
dažniausiai vykdoma mažos apimties žvejyba; kadangi jūrą teršiančios šiukšlės daro 
poveikį ir laimikio kokybei, nes laimikis gali būti užterštas tomis šiukšlėmis ir jo 
nebebus galima parduoti, taigi žvejybos ir akvakultūros įmonės patiria papildomų 
finansinių nuostolių;

Z. kadangi žvejybos sektorius tam tikrą laiką veikia tarsi pirmoji gynybos nuo taršos jūrą 
teršiančiomis šiukšlėmis linija ir nors tai nedidelis indėlis siekiant spręsti problemą 
pasaulio mastu, tačiau žvejai ir akvakultūros gamintojai jau kurį laiką atlieka aktyvų ir 
iniciatyvų vaidmenį siekiant, kad jūros būtų švaresnės;

AA. kadangi apskaičiuota, kad dėl jūrą teršiančių šiukšlių žuvininkystės sektorius praranda 1–
5 % pajamų1;

AB. kadangi perdirbama tik 1,5 %2 žvejybos įrankių ir būtina skubiai teikti ekonominę 
paramą visų žvejybos įrankių surinkimui, perdirbimui ir taisymui; kadangi sektorius, 

1 „Lost fishing gear: a trap for our ocean“, Europos Komisija.
2 „Lost fishing gear : a trap for our ocean“, Europos Komisija.



dalyvaudamas pažangiu projektavimu, moksliniais tyrimais ir inovacijomis 
grindžiamoje žiedinėje ekonomikoje, galėtų pasinaudoti naujomis jos teikiamomis 
ekonominėmis galimybėmis; 

AC. kadangi žvejai, į sausumą pargabenantys žvejojant atsitiktinai sugautas šiukšles, ir jūrą 
teršiančių šiukšlių surinkimo kampanijos padeda mažinti jūrą teršiančių šiukšlių 
problemą ir duoda naudos visai bendruomenei;

AD. kadangi tiesioginės jūrą teršiančių šiukšlių šalinimo sąnaudos labai dažnai 
padengiamos, o darbo sąnaudos, sąnaudos, kurių atsiranda dėl vietos laivuose trūkumo, 
ir su žvejybos įrankių ir variklių gedimais susijusios sąnaudos nepadengiamos;

AE. kadangi negalima tikėtis, kad žvejai ir akvakultūros gamintojai rinks jūrą teršiančias 
šiukšles, jei nebus jų pastangas atitinkančio kompensavimo mechanizmo; kadangi 
skaičiuojama, kad apie 80 % žvejų būtų pasirengę dalyvauti jūrą teršiančių šiukšlių 
rinkimo programose, jei būtų nustatyti paramos mechanizmai1;

AF. kadangi žvejai ir žvejų asociacijos jau dirba, kad surinktų šiukšles, ir jau yra sprendimų, 
kaip panaudoti jūrą teršiančias šiukšles, ypač žvejybos šiukšles;

AG. kadangi mėlynoji ekonomika, kuri, tikimasi, iki 2030 m. išaugs dvigubai, yra reali 
galimybė darniai plėtoti jūrinę ir pakrančių veiklą, ypač plėtojant teigiamą poveikį 
turinčią infrastruktūrą, pvz., dirbtinius rifus ir kitokias inovacijas, kuriomis skatinamas 
rifų ir rezervatų efektas, nes tai gali padėti atkurti ekosistemas;

AH. kadangi ES siekia skatinti integruotą požiūrį į jūrinę veiklą ir kadangi jūrą teršiančių 
šiukšlių klausimas turi būti sprendžiamas labiau atsižvelgiant į jūrinės ir pakrančių 
veiklos teritorinį aspektą ir, siekiant atspindėti vietos bendruomenių ypatumus, į kovą su 
jūrą teršiančiomis šiukšlėmis įtraukiant pakrančių bendruomenes ir žvejus, nes žvejybos 
veikla daugiausia vykdoma pakrančių rajonuose;

AI. kadangi jūrų ir pakrančių ekosistemų būklės blogėjimas, be kita ko, dėl jūrą teršiančių 
šiukšlių, kelia pavojų visiems pakrančių zonų ekonominės veiklos vykdytojams, taigi 
kelia grėsmę pakrančių bendruomenių darnumui, tvarumui ir patrauklumui;

Teisės aktų sistemos ir valdymo jūrą teršiančių šiukšlių srityje gerinimas ir veiksmingumo 
didinimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad geros jūrų ekosistemų būklės išlaikymas ir jūrą teršiančių 
šiukšlių problemos sprendimas yra klausimai, apimantys daug esamų teisės aktų, ir kad 
tik laikantis integruoto ir nuoseklaus požiūrio į Europos tikslus bus galima atlikti 
esamos teisės aktų sistemos patobulinimus ir geriau suprasti bendro poveikio mastą; 
pabrėžia, kad reikia persvarstyti integruotą jūrų politiką, siekiant sukurti labiau 
strateginę sistemą, be kita ko, skirtą jūrą teršiančioms šiukšlėms, apimančią įvairius su 
atliekomis ir jūros aplinka susijusius teisės aktus;

2. pabrėžia, kad reikia stiprinti valstybių narių ir jūrų baseinų regionų komunikaciją ir 
veiklos koordinavimą, siekiant užtikrinti, kad būtų taikomas integruotas požiūris, pagal 
kurį žvejybos laivai galėtų iškrauti jūrą teršiančias šiukšles bet kuriame Sąjungos uoste; 
atsižvelgdamas į tai, primygtinai ragina valstybes nares skubiai ir nedelsiant įgyvendinti 

1 https://cetmar.org/resultados-cleanatlantic/

https://cetmar.org/resultados-cleanatlantic/


2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/883 dėl 
uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos1; atsižvelgdamas į tai, 
ragina Komisiją pateikti įgyvendinimo aktų, kuriais būtų nustatyti tinkamumo kriterijai, 
kad vadinamiesiems žaliesiems laivams būtų taikomi mažesni mokesčiai, ir sukurti 
tinkamas paskatas pristatyti surinktas atliekas į sausumą, įskaitant kompensavimo 
mechanizmą, atitinkantį žvejų pastangas, ir metodinius pasyviai surinktų atliekų 
apimties ir kiekio apskaičiavimo kriterijus, kad būtų galima greitai įgyvendinti 
direktyvoje nustatytus jūrą teršiančių šiukšlių mažinimo tikslus;

3. pabrėžia, kad, siekiant sumažinti žvejų, kurie žvejodami atsitiktinai sugauna jūrą 
teršiančias šiukšles, finansines išlaidas ir stengtis neužkrauti jiems pernelyg didelės 
biurokratinės naštos, reikia patobulinti Europos teisės aktų sistemą; taip pat pabrėžia, 
kad teisės aktuose dėl jūrą teršiančių šiukšlių turėtų būti skiriama daugiau dėmesio 
socialiniam problemos aspektui;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad naujose Europos Sąjungos strategijose, visų pirma Europos 
žaliajame kurse, Biologinės įvairovės strategijoje ir strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“, 
reikia nedelsiant sustiprinti jūrų perspektyvą;

5. rekomenduoja sutvirtinti Jūrų strategijos pagrindų direktyvos nuostatas suderinant geros 
aplinkos būklės rodiklius, ypač susijusius su 10 deskriptoriumi „jūrą teršiančios 
šiukšlės“;

6. ragina Komisiją išplėsti Jūrų strategijos pagrindų direktyvos taikymo sritį, kad ji apimtų 
atokiausius regionus;

7. ragina pagerinti Jūrinių teritorijų planavimo direktyvos sandarą, kad pagal ją būtų 
atsižvelgiama į kovos su jūrą teršiančiomis šiukšlėmis teritorinį aspektą;

8. primena, kad jūrą teršiančių šiukšlių problemos negalima veiksmingai išspręsti vien tik 
nacionaliniu lygmeniu, tam reikia bendradarbiavimo visais lygmenimis, įskaitant 
pasaulinį, Europos ir regioninį; ragina Komisiją pasisakyti už plataus užmojo valdymo 
modelį JT tarptautinėse derybose dėl jūrų biologinės įvairovės už nacionalinių 
jurisdikcijų ribų ir pripažinti visas jūras ir vandenyną bendra pasauline gėrybe, kad būtų 
priimta nauja vizija, pagal kurią individuali ir kolektyvinė atsakomybė viršytų jūrų 
teisėje įtvirtintus laisvės ar suverenių teisių principus, ir tokiu būdu užtikrinti jūrų 
apsaugą, be kita ko, nuo žalingo jūrą teršiančių šiukšlių poveikio;

9. ragina ES stiprinti tarptautines iniciatyvas, pvz., JT aplinkos programos inicijuotą 
Pasaulinę partnerystę jūrą teršiančių šiukšlių klausimu, kad būtų pasiekti DVT, visų 
pirma 14 DVT „išsaugoti ir tausiai naudoti vandenynus, jūras ir jūrų išteklius siekiant 
darnaus vystymosi“ ir 12 DVT dėl atsakingo vartojimo ir gamybos;

10. ragina Komisiją ir valstybes nares vadovauti pastangoms JT aplinkos asamblėjoje 
pasiekti plataus užmojo teisiškai privalomą susitarimą dėl taršos plastiku, kuris apimtų 
visą plastiko gyvavimo ciklą, įskaitant bendrus pasaulinius jūrų taršos plastiku 
mažinimo tikslus ir perėjimo prie saugios žiedinės plastikų ekonomikos viziją, taip pat 
veiksmingą pamestų žvejybos įrankių (dar vadinamų vaiduokliniais įrankiais) valdymą 
pasauliniu mastu, nes jie kelia grėsmę visai jūrinei veiklai ir visoms ekosistemoms 

1 OL L 151, 2019 6 7, p. 116.



pasaulyje;

11. pabrėžia, kad Komisija ir valstybės narės turi aktyviau kovoti su NNN žvejyba, nes ji 
yra savaime tarši ir prisideda prie jūrų taršos šiukšlėmis ir jūros aplinkos būklės 
blogėjimo, visų pirma dėl neteisėto žvejybos įrankių išmetimo;

12. pabrėžia, kad 2016 m. gegužės 26 d. JT aplinkos programos JT aplinkos asamblėjos 
rezoliucijoje 2/11 pripažįstama, kad tai, jog jūros aplinkoje yra plastiko šiukšlių ir 
mikroplastiko, kelia visuotinį susirūpinimą, ir kad šis susirūpinimas sparčiai didėja ir į jį 
reikia skubaus visuotinio atsako, kuris apimtų produktų gyvavimo ciklo požiūrį;

13. ragina Komisiją ir valstybes nares, laikantis to paties tvarkaraščio, koordinuoti savo 
veiksmus dirbant prie tokių teisės aktų kaip Jūrų strategijos pagrindų direktyva, 
Direktyva dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo, Uosto 
priėmimo įrenginių direktyva ir Jūrinių teritorijų planavimo direktyva, kad būtų 
padidintas teisės aktų nuoseklumas;

14. ragina Komisiją surinkti daugiau duomenų apie šiukšlių kiekį ir rūšį Europos vandenyse 
ir jų poveikį žvejybai, taip pat surinkti daugiau duomenų apie iškrautų, pašalintų ir 
perdirbimui pateiktų jūrą teršiančių šiukšlių apimtį, kiekį ir kokybę, ir labiau juos 
suderinti, visų pirma įgyvendinant šiukšlių žvejybos programą „Fishing for litter“ 
(FLL), be kita ko, nurodant sužvejotų daiktų tūrį, medžiagas ir rūšį; ragina valstybių 
narių renkamus duomenis apie prarastus, rinkai pateikiamus ir surenkamus žvejybos 
įrankius ir jūrą teršiančias šiukšles registruoti nacionalinio ar jūros baseino regiono 
lygmens duomenų bazėje ir juos suderinti teikiant vienodą metinę Europos lygmens 
ataskaitą, kad būtų lengviau aptikti jūrą teršiančias šiukšles, su jomis kovoti ir užtikrinti 
geresnį stebėjimą ir vertinimą;

15. pabrėžia, kad reikia kasmet sudaryti jūrą teršiančių šiukšlių, surinktų pagal FFL 
programą įvairiuose vandens baseinuose, žemėlapius, siekiant gauti informacijos apie 
sužvejotų jūrą teršiančių šiukšlių kilmę ir intensyvinti rinkimo kampanijas; pabrėžia, 
kad tai turi būti susieta su dabartinėmis kartografavimo pastangomis; primygtinai ragina 
Komisiją parengti metinę ataskaitą dėl vykdant FFL programą uostuose iškrauto jūrą 
teršiančių šiukšlių kiekio, įskaitant sugautų atliekų tūrį, medžiagas ir rūšis;

16. ragina sukurti valstybių narių vyriausybių, žvejų asociacijų, darbuotojų organizacijų, 
nuotekų tvarkymo įstaigų, pakrančių suinteresuotųjų subjektų, uostų, NVO ir regioninių 
konvencijų bendradarbiavimo tinklus siekiant stiprinti dialogu ir įtrauktimi grindžiamą 
principą „iš apačios į viršų“ ir skatinti praktinius žuvininkystės sektoriaus darbuotojams 
skirtus sprendimus, kad būtų užtikrintas veiksmingesnis taisyklių įgyvendinimas ir 
suteikta pakankamai išteklių tokiose srityse kaip jūrą teršiančių šiukšlių rinkimas, 
šalinimas ir perdirbimas;

17. pabrėžia, kad reikia dalytis geriausia patirtimi su visais suinteresuotaisiais subjektais, 
įskaitant piliečius, kuriuos veikia jūrą teršiančių šiukšlių problema, siekiant paskatinti 
žuvininkystės sektorių padėti apsaugoti jūros aplinką, kovoti su jūrą teršiančiomis 
šiukšlėmis ir taip užtikrinti tausų jos išteklių naudojimą; palankiai vertina tokias 
iniciatyvas kaip Galisijos vyriausybės jūrų ministerijos įgyvendintas projektas „Plan 
Marlimpo“ (Ispanija), kuriuo siekiama sumažinti atliekų kiekį pakrančių zonose;

18. pabrėžia, kad, siekiant pagerinti ir padidinti su jūrą teršiančių šiukšlių surinkimu, 



šalinimu ir perdirbimu susijusios teisinės sistemos ir valdymo veiksmingumą, būtina 
skatinti aktyvesnį visų žuvininkystės sektoriuje dirbančių subjektų dalyvavimą ir plėsti 
esamus informuotumo didinimo, prevencijos ir mokymo projektus, siekiant užtikrinti 
nuolatinį keitimąsi informacija, kad būtų padedama rengti ir atnaujinti atitinkamas 
taisykles;

19. ragina visus kitus susijusius suinteresuotuosius subjektus, t. y. žuvininkystės 
patariamąsias tarybas, remti jūrą teršiančių atliekų kiekio mažinimą veiksmingomis ir 
efektyviomis priemonėmis; ragina Komisiją ir valstybes nares priimti JT Maisto ir 
žemės ūkio organizacijos savanoriškas gaires dėl žvejybos įrankių ženklinimo siekiant 
skatinti atsakingą žvejybos įrankių valdymą, dėti daugiau pastangų siekiant aptikti 
prarastus įrankius ir remti žuvininkystės tvarumą mažinant paliktų, prarastų ar kitaip į 
jūrą išmestų žvejybos įrankių kiekį, be kita ko, laikantis Žuvininkystės kontrolės 
reglamento; ragina Komisiją remti pastangas, kuriomis siekiama, kad būtų 
įgyvendinamas Europos vandenyse pamestų žvejybos įrankių ženklinimas ir pranešimas 
apie juos, ir, dedant pastangas Tarptautinėje jūrų organizacijoje, stiprinti tarptautinį 
bendradarbiavimą siekiant kovoti su šiuo jūrų taršos plastiku šaltiniu;

20. atkreipia dėmesį į tai, kad saugomos jūrų teritorijos gali veikti kaip puikios laboratorijos 
siekiant įgyvendinti kovos su jūrą teršiančiomis šiukšlėmis sprendimus, sudarant 
sąlygas atsižvelgti į sausumoje ir jūroje vykdomos veiklos sąveiką ir remiant įvairių 
jūroje ir sausumoje veiklą vykdančių suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą 
sprendžiant jūrų ir pakrančių ekosistemoms kylančias problemas;

21. pabrėžia, kad, jūrą teršiančių šiukšlių klausimu, Europos direktyva dėl atsakomybės yra 
nepakankamai veiksminga, be kita ko, dėl ribotos jos taikymo srities ir sunkumų 
nustatyti teršėjus ir priskirti atsakomybę; primena, kad Parlamentas ragino parengti 
Europos direktyvos dėl atsakomybės koncepciją, kurioje būtų atsižvelgta į jos 
veiksmingumo ribas;

22. ragina Komisiją ir valstybes nares geriau įgyvendinti principą „teršėjas moka“;

Mokslinių tyrimų ir žinių apie jūrą teršiančias šiukšles gerinimas

23. primygtinai ragina Komisiją atlikti svarbų vaidmenį įgyvendinant Jungtinių Tautų 
vandenynų mokslo dešimtmečio iniciatyvą ir skatinti skaitmeninimą ir dirbtinio 
intelekto naudojimą, siekiant geresnių žinių apie jūras ir vandenyną ir jūrą teršiančių 
šiukšlių jiems daromą poveikį;

24. pabrėžia, kad dėl prieinamų duomenų ir tyrimų trūkumo sunku kiekybiškai tiksliai 
įvertinti, kokiu mastu jūrą teršiančių šiukšlių daroma žala veikia žuvininkystės sektorių, 
ir jos neigiamas ekonomines pasekmes žvejams; todėl ragina Komisiją ir valstybes 
nares didinti mokslinių tyrimų finansavimą ir rinkti duomenis apie šiukšlių kiekį ir 
įvairias jų rūšis Europos vandenyse ir jų poveikį žvejybai, akvakultūrai ir 
ekosistemoms, ir pasiūlyti patikimų priemonių, kuriomis būtų sprendžiamas 
nanoplastiko ir mikroplastiko poveikio žuvininkystės ištekliams ir žmonių sveikatai 
klausimas ir to poveikio prevencijos klausimas;

25. primena, kad Vienkartinių plastikinių gaminių direktyva apima pakrantėse dažniausiai 
randamas šiukšles; primygtinai ragina Komisiją stiprinti esamas priemones, susijusias 
su vienkartiniais plastikiniais gaminiais, visų pirma atsižvelgiant į numatomus veiksmus 



dėl šiukšlių vandens storymėje ir jūros dugne pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, 
ir apsvarstyti galimybę laipsniškai atsisakyti žvejybos produktams skirtų polistireninio 
putplasčio konteinerių ir pakuočių, siekiant tikslo vienkartinius plastikinius gaminius 
pakeisti aplinkos ir žvejų požiūriu patvariomis alternatyvomis;

26. ragina Komisiją imtis veiksmų dėl misijos „Mission Starfish 2030“ parengtų 
rekomendacijų dėl jūrą teršiančių šiukšlių problemos sprendimo ir visų pirma įvertinti 
pasiūlymą ženklinti žvejybos įrankius naudojant naujas geografinės vietos nustatymo 
technologijas, siekiant padėti surasti ir surinkti prarastus įrankius, kai tai aktualu ir 
įmanoma; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad Komisija, laikydamasi Maisto ir žemės ūkio 
organizacijos savanoriškų gairių dėl žvejybos įrankių ženklinimo, turėtų pagerinti 
žvejybos įrankių ženklinimą ir užtikrinti, kad žvejai ir akvakultūros veiklos vykdytojai 
pereinamuoju laikotarpiu būtų remiami taikant tinkamas finansavimo programas;

27. ragina pagerinti ataskaitų dėl jūroje prarastų žvejybos įrankių teikimą ir pabrėžia, kad 
reikia įtraukti daugiau informacijos, pvz., laivo pavadinimą, naudojamo žvejybos 
įrankio tipą, įrankio praradimo laiką ir vietą ir priemones, kurių buvo imtasi siekiant 
susigrąžinti įrankį, kad surinktus duomenis būtų galima veiksmingiau panaudoti 
kovojant su jūrų tarša, valstybėms narėms ir ES agentūroms skaidriai ir geriau keičiantis 
duomenimis ir keičiantis geriausios praktikos pavyzdžiais; pabrėžia, kad reikia kurti 
naujas jūroje prarastų žvejybos įrankių aptikimo ir sekimo ir duomenų apie jūrą 
teršiančias šiukšles registravimo priemones, pvz., elektronines taikomąsias programas, 
padedančias žvejams registruoti duomenis, ir jūrą teršiančių šiukšlių registravimo bei 
ataskaitų apie jų iškrovimą teikimo sistemas, pvz., taikant atliekų pristatymo 
patvirtinimą, numatytą Direktyvoje (ES) 2019/883, pagal kurią uosto operatoriai privalo 
laivų kapitonams išduoti tokį patvirtinimą;

28. palankiai vertina tai, kad įgyvendinami tokie Europos projektai kaip pagal ES 
INTERREG Atlanto vandenyno regiono programą finansuojamas projektas 
CleanAtlantic, kuriuo siekiama gerinti žinias apie jūrą teršiančias šiukšles, didinti 
gebėjimą jas stebėti, užkirsti joms kelią ir mažinti jų kiekį, taip pat didinti 
informuotumą apie jų poveikį; primygtinai ragina 19 projekto partnerių iš Airijos, 
Prancūzijos, Ispanijos ir Portugalijos ir ypač projekto koordinatorių – Centro 
Tecnológico del Mar (Cetmar) – tęsti darbą ir skelbti projekto rezultatus;

29. pabrėžia, kad reikia užtikrinti, kad būtų tinkamai valdomi logistikos procesai, susiję su 
atliekų ir nebenaudojamų įrankių surinkimu, siekiant paremti žvejų šioje srityje 
daugiausia savanoriškai dedamas pastangas; pažymi, kad tai turėtų apimti suvienodintą 
žvejybos įrankių rinkimą laivuose – maišuose ar konteineriuose ir tinkamų įrenginių 
suteikimą uostuose;

Žiedinės ekonomikos vystymosi spartinimas žvejybos ir akvakultūros sektoriuje

30. pabrėžia, kad norint sumažinti jūrą teršiančių šiukšlių poveikį reikia stiprinti žiedinę 
ekonomiką ne tik sausumoje (be kita ko, palaipsniui atsisakant nereikalingo plastiko ir 
pakuočių ir perdirbant atliekas į išteklius), bet ir žvejybos ir akvakultūros sektoriuose 
taikant gyvavimo ciklo požiūrį; pabrėžia, kad žiedinė ekonomika žuvininkystės 
sektoriuje turi būti plėtojama labiau remiant sprendimų paiešką, pažangų žvejybos 
įrankių projektavimą ir žvejybos ir akvakultūros būdų inovacijas, kad būtų ribojamas 
atliekų išmetimas, surinkimo operacijos taptų patrauklesnės ir būtų labiau plėtojami 
veiksmingi perdirbimo ciklai; 



31. ragina skatinti ekologinį žvejybos įrankių, kurie turėtų būti praktiški, saugūs ir 
ekonomiškai efektyvūs, projektavimą sparčiai priimant gaires dėl suderintų žiedinės 
ekonomikos žvejybos įrankių standartų rengimo; ragina ženklinti žvejybos įrankiams 
naudojamas medžiagas produktų pasuose; ragina skatinti mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, kuriais siekiama rasti alternatyvių ir aplinką tausojančių medžiagų, kurias 
būtų galima naudoti žvejybos įrankiuose, įskaitant polimerus; šiuo atžvilgiu pabrėžia, 
kad, siekiant palengvinti perėjimą, galėtų būti parengti bandomieji projektai, kuriuos 
vykdant būtų tiriamas medžiagų kiekio mažinimas, paprastesnis ir greitesnis 
išmontavimas ir įrankių funkcionalumo testavimas;

32. pabrėžia, kad, kalbant apie žiedinę žvejybos įrankių ekonomiką, nustatant naujas 
medžiagas, ekologinį projektavimą, naujų žvejybos įrankių projektavimą ir žvejybos 
įrankių perdirbimą svarbu visapusiškai įtraukti žvejus, visą žvejybos ir akvakultūros 
sektorių, startuolius, privačias iniciatyvas ir įmones, įskaitant trečiųjų valstybių lynų ir 
tinklų gamintojus; be to, pabrėžia, kad reikia stiprinti žuvininkystės ir mokslinių tyrimų 
sričių sąveikos modelį, todėl primygtinai ragina Komisiją rengti būsimus žvejybos 
įrankių žiedinės ekonomikos projektus susiejant juos su esamomis ES mokslinių tyrimų 
ir inovacijų finansavimo programomis;

33. pabrėžia, kad siekiant paspartinti žiedinės ekonomikos plėtrą žvejybos ir akvakultūros 
sektoriuje labai svarbu, kad būsimi teisėkūros sprendimai, skirti jūrą teršiančių šiukšlių 
surinkimo ir šalinimo problemai spręsti, būtų planuojami susiejant juos su Europos 
žaliuoju kursu; atsižvelgdamas į tai, primygtinai ragina valstybes nares skubiai imtis 
tolesnių veiksmų nustatant nacionalinį minimalų žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra 
plastiko, surinkimo rodiklį, kaip nustatyta Vienkartinių plastikinių gaminių direktyvoje; 
ragina Komisiją imtis tolesnių veiksmų siekiant nustatyti, ar dėl šių nacionalinių planų 
didėja žvejybos įrankių surinkimas ir perdirbimas, palyginti su dabartiniu lygiu, ir šiuo 
klausimu parengti tinkamą ir plataus užmojo planą siekiant paremti žiedinės 
ekonomikos plėtrą žuvininkystės sektoriuje; pabrėžia, kad esama perdirbtų žvejybos 
įrankių rinkos, todėl yra galimybių nustatyti teisinį reikalavimą dėl perdirbtų medžiagų 
naudojimo, kuris, kartu su Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo 
(EJRŽAF) nuostatomis dėl pasidalijamojo valdymo programavimo, būtų svarbi paskata 
žvejams ir būdas sužinoti jų indėlio į perdirbimą vertę;

34. ragina naudoti EJRŽAF siekiant remti žvejybos ir akvakultūros sektoriaus perėjimą prie 
tvaresnių medžiagų, įsikaitant mažos apimties smulkiosios žvejybos laivynams skirtų 
naujų, techniškai efektyvesnių ir mažiau taršių laivų įsigijimą, ypač atokiausiuose 
regionuose;

35. primygtinai ragina Komisiją kurti žiedinės ekonomikos paskatas visoje žvejybos ir 
akvakultūros įrankių gamybos grandinėje skatinant mokslinius tyrimus ir remiant 
įmones, kurios perdirba ir pakartotinai naudoja įrankius; todėl ragina Komisiją sukurti 
specialų fondą, kurio lėšomis būtų remiamos perdirbtų ir aplinką tausojančių įrankių 
gamybos grandines kuriančios valstybės narės, naudojant išteklius, pvz., numatytus 
pagal priemonę „Next Generation EU“, ir išteklius, gautus už mokestines baudas, 
taikomas po pažeidimų nagrinėjimo procedūrų prieš valstybes nares;

36. pabrėžia, kad nepaisant didelės pažangos, padarytos įsigaliojus Direktyvai 
(ES) 2019/883, uosto priėmimo įrenginių klausimu vis dar yra daug problemų ir 
skirtumų tarp valstybių narių; pabrėžia, kad daugelyje Sąjungos uostų žvejams vis dar 
labai sunku rasti šiuos įrenginius, jeigu jų yra, ir jais naudotis; pabrėžia, kad visa tai 



trukdo ir neskatina žuvininkystės veiklos vykdytojų padėti siekti tikslo, kad jūros būtų 
švaresnės;

37. remia veiksmingų perdirbimo ciklų plėtrą ir kūrimą modernizuojant visų Europos uostų 
priėmimo įrenginių infrastruktūrą, kad būtų gerinamas selektyvus atliekų rūšiavimas; 
todėl pabrėžia, kad valstybės narės turi dėti daugiau pastangų, kad modernizuotų uosto 
logistikos įrenginius pasitelkdamos tinkamai valdomus logistikos procesus, susijusius su 
atliekų ir nebenaudojamų įrankių surinkimu, suvienodintu įrankių surinkimu laivuose 
maišuose ar konteineriuose, ir pasirūpindamos tinkamais uosto įrenginiais, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų atitinkamų prarastų žvejybos įrankių ir surinktų jūrą teršiančių 
šiukšlių priėmimo ir sandėliavimo įrenginių, pakankamai vietos, kad skirtingų rūšių jūrą 
teršiančios šiukšlės būtų saugomos atskirai, užtektinai darbuotojų, kad iškrautos atliekos 
būtų tvarkomos tinkamai ir saugiai, ir kad visi laivai būtų aprūpinami jūrą teršiančių 
šiukšlių surinkimui skirtais konteineriais; ragina padidinti surinkimo operacijų 
patrauklumą taikant priemones, apimančias atlygio sistemas ir paskatas, pvz., finansines 
paskatas, kuriomis būtų remiami žvejai ir akvakultūros gamintojai, kurie renka, šalina ir 
perdirba jūroje sugautas atliekas ir nebenaudojamus savo žvejybos ar akvakultūros 
įrankius atgabena į uostus;

Jūrą teršiančių šiukšlių rinkimo ir tvarkymo programos 

38. ragina Komisiją parengti ES lygmens veiksmų planą, pagal kurį būtų kovojama su tarša 
šiukšlėmis Sąjungos hidrosferoje mažinant atliekų susidarymą šaltinio vietoje, mažinant 
plastiko naudojimą ir vartojimą ir sprendžiant upių, vandens kelių ir pakrančių taršos 
šiukšlėmis, kurių kiekį galima labai sumažinti vykdant koordinuojamus veiksmus, 
problemą; ragina kuo labiau sumažinti nuo kelių ir šaligatvių nukasto sniego suvertimą 
tiesiai į vandenyną, visų pirma remiant alternatyvius surinkimo metodus, kai sninga 
ypač stipriai;

39. pabrėžia, kad nuotekų tinklai ir valymo įrenginiai turi būti modernizuoti siekiant 
sumažinti poveikį akvakultūrai ir jūros bei pakrančių aplinkai apskritai ir ypač 
akvakultūros produktų užteršimo riziką;

40. pabrėžia, kad būtina spręsti prasto atliekų tvarkymo sausumoje problemą, visų pirma 
netinkamo atliekų šalinimo pakrančių miestuose, palei upes pastatytuose miestuose ir 
salų miestuose problemą;

41. ragina Komisiją didinti jūrinių operatorių informuotumą apie visą jų galimą sąveiką su 
jūros aplinka, visų pirma parduodant ar nuomojant laivus;

42. primygtinai ragina valstybes nares ir regionus rinkti duomenis apie prastą sausumoje 
esančių atliekų tvarkymą, stebėti šią problemą ir imtis veiksmų siekiant ją išspręsti, kad 
būtų išvalytos tos upių ir jų žiočių vietos, kuriose susikaupė daugiausia jūrą teršiančių 
šiukšlių, ir pradėti taikyti prevencines priemones, kad jūrą teršiančios šiukšlės apskritai 
nepatektų į aplinką; primygtinai ragina skirti pakankamai lėšų visų rūšių plastikiniams 
teršalams išvalyti;

43. primena, kad jūrą teršiančių atliekų surinkimo programos gali apimti įvairias operacijas, 
pvz., jūrą teršiančių šiukšlių rinkimą upėse, žiotyse, įlankose ar uostuose, tyrimo 
operacijas ir didžiausių šiukšlių sankaupų vietų jūroje aptikimą, ir kad jas gali vykdyti 
žvejai, pilietinė visuomenė ir vietos valdžios institucijos; pabrėžia, kad atliekų 



surinkimo programos turėtų būti tvarios, jas vykdant turėtų būti naudojama tinkama 
atliekų surinkimo įranga, kiek įmanoma siekiama, kad nesusidarytų papildomų 
išmetamųjų teršalų, pagal jas turėtų būti numatytas bendradarbiavimas su subjektais, 
kurie turi žinių apie jūrų ekosistemas, ir reikalaujama, kad prieš imantis veiksmų 
atliekos būtų strategiškai apibūdintos; pabrėžia, kad šios surinkimo programos gali būti 
vykdomos ne tik pagal ES finansavimo programas, bet ir valstybių narių vietos, regionų 
ir nacionaliniu lygmenimis;

44. pabrėžia, kad tik septynios valstybės narės dabartinio EJRŽF lėšas panaudojo jūrų 
atliekų surinkimo programoms, pvz., FFL programai, finansuoti ir kad daugumą 
veiksmų, kurie sudaro sąlygas aptikti, surinkti ir perdirbti jūrą teršiančias šiukšles, 
sudaro žvejų, pilietinės visuomenės ir vietos valdžios institucijų savanoriškos 
iniciatyvos ir programos;

45. pabrėžia, kad siekiant sumažinti žvejybos laivų išmetamą atliekų kiekį, žvejai turi būti 
skatinami atliekas pristatyti į perdirbimo įrenginius, be kita ko, taikant finansines 
paskatas ir atlygio sistemas, kuriomis skatinama geroji praktika; todėl pažymi, kad 
žvejams turėtų būti kompensuojama už prarastų žvejybos įrankių ir kitų jūrą teršiančių 
šiukšlių surinkimą arba jie bent jau turėtų turėti galimybę nemokamai šalinti atliekas 
uosto įrenginiuose;

46. pabrėžia, kad žvejai turėtų būti atitinkamai mokomi, kaip tinkamai tvarkyti jūrą 
teršiančias šiukšles jas renkant, iškraunant, šalinant ir pateikiant perdirbti, kad būtų kuo 
labiau sumažinta rizika sveikatai ir saugai;

47. pabrėžia, kad esamos gerosios praktikos įtvirtinimas ir plėtojimas taip pat apima 
visiems FFL kampanijose dalyvaujantiems laivams taikomų administracinių procedūrų 
supaprastinimą ir racionalizavimą, neatsižvelgiant į laivų prirašymo uostą ar dydį; todėl 
pabrėžia, kad reikia suderinti ir taikyti labiau papildomumu grindžiamą požiūrį į 
vykdant FFL veiksmus surinktų jūrą teršiančių šiukšlių iškrovimo valstybių narių 
uostuose taisykles;

48. todėl ragina Komisiją ir valstybes nares remti žvejų vykdomą prarastų žvejybos įrankių 
ar kitų jūrą teršiančių šiukšlių, visų pirma plastiko, rinkimą jūroje skatinant geriausią 
praktiką, suteikiant paskatų savanoriškam dalyvavimui į jūrą išmestų šiukšlių rinkimo 
iniciatyvose ir remiant FFL programų priėmimą; primygtinai ragina valstybes nares 
įsteigti specialų jūrų valymo fondą, kuris būtų valdomas pasitelkiant naująjį EJRŽAF ar 
kitas atitinkamas biudžeto eilutes, siekiant finansuoti šiuos veiksmus: 1) žvejų vykdomą 
jūrų šiukšlių rinkimą jūroje, 2) tinkamų laive esančių atliekų saugojimo įrenginių 
įrengimą ir pasyviai sužvejojamų šiukšlių stebėjimą, 3) veiklos vykdytojų mokymo 
tobulinimą, 4) išlaidų, susijusių su atliekų tvarkymu, ir personalo, reikalingo tokioms 
programoms vykdyti, finansavimą, siekiant išvengti savanoriškai dalyvaujančių žvejų 
išlaidų padidėjimo, ir, 5), investicijas uostuose, kad būtų galima įrengti tinkamus 
prarastų žvejybos įrankių ir surinktų jūrą teršiančių šiukšlių priėmimo ir saugojimo 
įrenginius;

49. ragina Komisiją atlikti socialinio ir ekonominio žvejų indėlio įgyvendinant FFL 
projektus vertinimą, siekiant kiekybiškai tiksliau įvertinti žvejybos sektoriaus indėlį į 
veiksmus, kuriais siekiama, kad jūros būtų švaresnės;

50. primygtinai ragina Komisiją siekti ne vien tik Direktyvos (ES) 2019/883 tikslų, t. y. 



ekonominiu požiūriu tirti ir kiekybiškai įvertinti dėl žmogaus veiklos susidariusių jūrą 
teršiančių šiukšlių daromą žalą aplinkai ir įsteigti jūrą teršiančioms šiukšlėms skirtą 
fondą, kad būtų kovojama su šiukšlių išmetimu į jūrą, sumažinta žala žuvininkystei ir 
apsaugotos jūros ir vandenynas;

51. ragina Komisiją primygtinai raginti valstybes nares užtikrinti tinkamą atsitiktinai 
sugautų ar vykdant savanoriškas kampanijas surinktų šiukšlių tvarkymą ir tinkamą 
šalinimą, kad žvejams netektų atsakomybė ir išlaidos už tokių šiukšlių pristatymą, 
tvarkymą ir šalinimą ir kad būtų išvengta tolesnės žalos aplinkai; todėl pabrėžia, kad 
reikia sukurti veiksmingas šiukšlių surinkimo ir šalinimo sistemas ir užtikrinti, kad būtų 
įrengti tinkami uosto atliekų priėmimo įrenginiai;

52. atkreipia dėmesį į tai, kad jūrą teršiančių šiukšlių problema yra tarpvalstybinio pobūdžio 
ir kad, siekiant veiksmingiau kovoti su jūrą teršiančiomis šiukšlėmis, turi būti dedamos 
bendros pastangos su Europos trečiosiomis valstybėmis; primygtinai ragina Komisiją ir 
valstybes nares kartu su visomis valstybėmis, kurios ribojasi su Viduržemio jūra, pradėti 
įgyvendinti Viduržemio jūros taršos panaikinimo planą; ragina Komisiją kuo greičiau 
nutraukti atliekų vežimą į trečiąsias valstybes;

53. ragina Komisiją sukurti mechanizmą, pagal kurį būtų remiamas jūrą teršiančių šiukšlių 
rinkimas atokiausiuose regionuose, atsižvelgiant į natūralų šių regionų pažeidžiamumą, 
ir taip aprūpinti juos infrastruktūra, skirta gyvavimo ciklu paremtam surinktų šiukšlių 
tvarkymui;

54. ragina Komisiją stojimo į ES derybose reikalauti, kad šalyse kandidatėse būtų visiškai 
įgyvendinti atliekų tvarkymo teisės aktai, be kita ko, sukuriant integruotą atliekų 
tvarkymo infrastruktūrą; 

Geresnės žinios apie taršą mikro- ir nanoplastikais ir jos ribojimas

55. pabrėžia, kad reikia gilinti žinias ir didinti visuomenės informuotumą apie taršą nano- ir 
mikroplastikais ir jos poveikį aplinkai, kuri yra jūrų maisto grandinės pagrindas, ir 
galiausiai žmonių sveikatai, taip pat pabrėžia, kad reikėtų daugiau tyrimų siekiant geriau 
suprasti šį taršos reiškinį; atkreipia dėmesį į tai, kad poreikis turėti daugiau žinių ir 
visuomenės informuotumo trūkumas gali nulemti vartotojų nepasitikėjimą žvejybos ir 
akvakultūros produktų kokybe;

56. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti kampanijas, kuriomis didinamas 
informuotumas apie jūrų taršos plastikais ir mikroplastikais problemą, ir pabrėžia, kad 
šis reiškinys taip pat dažnai kenkia žvejams, visų pirma kalbant apie mikroplastikus;

57. palankiai vertina Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) atliktus 
parengiamuosius veiksmus, siekiant apriboti sąmoningai į produktus dedamų 
mikroplastikų kiekį; ragina Komisiją imtis plataus užmojo veiksmų įgyvendinant šį 
pasiūlymą konkrečiomis ir, kai tinkama, teisinėmis priemonėmis, be kita ko, išnagrinėti 
nano- ir mikroplastikų, ypač tų, kurie į aplinką išleidžiami nesąmoningai, plitimo 
vandens cikle problemą ir pasiūlyti palaipsnio jų atsisakymo priemonių;

58. ragina Komisiją spręsti mikroplastikų, pvz. plastiko granulių, praradimo ir plitimo 
aplinkoje per visą tiekimo grandinę problemą, ypač juos vežant sausumos ir jūrų 
transportu, ir su tuo susijusios išsiliejimo rizikos klausimą;



°

° °

59. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


