
 
Plastic în oceane: date, impact și noile
reglementări UE
 
Aflați din infograficele noastre informații despre deșeurile din plastic din oceane, precum
și despre modul în care acționează UE pentru reducerea acestora.
 

Rezultatele folosirii plasticului de unică folosință pot fi observate pe malul mărilor, dar și în
oceane. Conform unei estimări, până în 2050 oceanele ar putea conține mai multe materiale din
plastic decât pești.
 
 
Produsele din plastic reprezintă unul din cele 7 domenii considerate esențiale de Comisia
Europeană pentru trecerea la o economie circulară până în 2050. Pe lângă Strategia europeană
pentru materialele plastice într-o economie circulară, care dorește eliminarea treptată a 
microplasticelor, mai multe propuneri în privința deșeurilor din plastic, inclusiv microplasticele,
sunt așteptate din partea Comisiei pe parcursul acestui an.
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Deșeurile din plastic reprezintă o amenințare majoră pentru mediu
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https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/EllenMacArthurFoundation_TheNewPlasticsEconomy_Pages.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/EllenMacArthurFoundation_TheNewPlasticsEconomy_Pages.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/economia-circulara/20181116STO19217/microplasticele-surse-efecte-si-solutii
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/implementation_tracking_table.pdf


Aflați ce face UE pentru reducerea poluării cu plastic.
 
 
Pe 27 martie 2019, plenul Parlamentului European a aprobat noi reglementări UE care
abordează cele mai des întâlnite 10 obiecte din plastic de pe țărmurile europene și
echipamentele de pescuit pierdute. Aceste două grupuri reprezintă împreună 70% din deșeurile
marine.
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/combaterea-poluarii-cu-plastic/20180830STO11347/strategia-ue-pentru-reducerea-deseurilor-din-plastic


Plasticul nu poluează doar coastele, ci este dăunător și pentru animalele marine care sunt
prinse în bucățile mai mari și care confundă bucățile mai mici cu mâncarea. Înghițirea
particulelor de plastic poate împiedica digestia alimentelor normale și ar putea atrage poluanți
chimici toxici în organismele lor.

Infografic: probleme cauzate de deșeurile din plastic în oceane
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https://www.eea.europa.eu/articles/when-plastics-fill-our-oceans
https://www.eea.europa.eu/articles/when-plastics-fill-our-oceans


Oamenii consumă plastic prin lanțul alimentar, însă efectele asupra sănătății nu sunt cunoscute.
 
 
Deșeurile marine provoacă pierderi economice în sectoarele și comunitățile dependente de
mare, dar și producătorilor. Doar aproximativ 5% din valoarea ambalajelor din plastic rămâne în
economie, iar restul este risipit, lucru care arată necesitatea unei economii circulare.
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Interzicerea produselor de unică folosință 
din plastic

Infografic: tipuri de deșeuri marine
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Cel mai eficient mod de abordare a problemei se dovedește a fi împiedicarea deșeurilor din
plastic să ajungă în oceane. Produsele din plastic de unică folosință reprezintă cel mai mare
grup de deșeuri găsite pe malul mărilor.
 
 
Produse precum tacâmurile din plastic, sticlele, filtrele pentru produse din tutun și bețișoarele
pentru urechi alcătuiesc aproape jumătate din totalitatea deșeurile marine din plastic.
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UE a interzis în totalitate produsele din plastic de unică folosință pentru care există deja
materiale alternative. Printre aceste produse se numără bețișoarele pentru urechi, tacâmurile,
farfuriile, paiele și bețele pentru baloane. Deputații europeni au adăugat în listă produsele
fabricate din materiale oxo-degradabile și recipiente pentru alimente și băuturi fabricate din

Infografic: Obiecte din plastic găsite cel mai des pe plaje
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•

•

•

•

•

polistiren.
 
 
Au fost adoptate și alte măsuri:
 

Responsabilitatea extinsă a producătorilor, în special pentru producătorii de tutun, în
aplicarea  principiului  „poluatorul  plătește”.  Aceste  noi  reguli  se  vor  aplica  și
echipamentelor de pescuit, pentru ca producătorii acestora și nu pescarii, să suporte
costurile recuperării plaselor pierdute pe mare; 
colectarea a 90% din sticlele de băuturi (de exemplu, prin sisteme de garanție pentru
reciclare) ca obiectiv pentru 2029; 
un obiectiv de 25% sticle din plastic (PET) reciclate până în 2025 și 30% până în
2030; 
etichetare cu atenționarea utilizatorilor pentru eliminarea corectă a țigărilor cu filtru,
absorbantelor sanitare, șervețelelor umede și paharelor din plastic 
campanii de conștientizare
 

Pentru echipamentele de pescuit, care reprezintă 27% din deșeurile marine, producătorii
acestora vor suporta costurile tratării deșeurilor din facilitățile portuare. Țările UE vor trebui să
recupereze minim 50% din echipamentele de pescuit pierdute în fiecare an și să recicleze 15%
dintre acestea până în 2025.
 
Impactul deșeurilor marine asupra pescuitului 
 
Într-o rezoluție adoptată pe 25 martie, Parlamentul European cere măsuri urgente pentru
reducerea deșeurilor marine, incluzând mai multe restricții asupra plasticelor de unică folosință
și folosirea cu precădere a materialelor sustenabile pentru echipamentele de pescuit.
 
Deputații au subliniat faptul că deșeurile marine afectează deopotrivă ecosistemele și
consumatorii, pescarii și activitățile de pescuit.
 

Deșeurile din pescuit și acvacultură reprezintă 27% din deșeurile marine. Pentru a combate
fenomenul „plaselor fantomă” (echipamente de pescuit pierdute în mare), eurodeputații doresc
realizarea de cartografieri, semnalizări și urmăriri, precum și investiții în cercetare pentru
producerea unor echipamente de pescuit ecologice. De asemenea, ei solicită Comisiei măsuri
de eliminare graduală a ambalajelor și containerelor din polistiren expandat din produsele de
pescuit, cât și a ambalajelor de plastic inutile la modul general.

730
de tone de deșeuri sunt deversate în Marea Mediterană în fiecare zi
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210322IPR00525/parliament-urges-eu-to-take-drastic-action-to-reduce-marine-litter


•

•

•

Deputații mai doresc o viziune maritimă consolidată care să fie inclusă în Pactul Verde
European, Strategia pentru Biodiversitate și Strategia de la fermă la consumator și îndeamnă
Comisia să accelereze dezvoltarea unei economii circulare în domeniul pescuitului și
acvaculturii.
 
 
Aflați mai multe despre ce face Parlamentul pentru a combate poluarea cu plastic:
 

Interviu live pe Facebook cu raportoarea Catherine Chabaud (Renew Europe, FR).
 
Strategia UE pentru reducerea deșeurilor din plastic.
 
UE limitează folosirea pungilor de plastic pentru protejarea mediului.
 

Mai multe informaţii
 Progresul legislativ: Impactul pescuitului asupra deșeurilor marine
Fișă de procedură: reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului
Dosar EPRS: produse din plastic de unică folosință și echipamente de pescuit (EN) (2018)
Pe scurt: reducerea deșeurilor marine din plastic (EN) (2019)
Impactul plasticului și microplasticelor asupra mediului: măsuri naționale și la nivelul UE (EN)
(2019)
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20200618STO81513/pactul-verde-un-pas-major-catre-o-uniune-climatic-neutra-si-sustenabila
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20200618STO81513/pactul-verde-un-pas-major-catre-o-uniune-climatic-neutra-si-sustenabila
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20200519STO79422/cum-sa-conservam-biodiversitatea-politica-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20200519STO79425/construirea-unui-sistem-alimentar-sustenabil-strategia-ue
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2160(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0172(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625115/EPRS_BRI(2018)625115_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635580/EPRS_ATA(2019)635580_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658279/IPOL_STU(2020)658279_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658279/IPOL_STU(2020)658279_EN.pdf

