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CATEGORII DE DEȘEURI MARINE

surse Land Surse de la întreprinderile de coastă

INSTRUMENTE P PO OS N FSw Sw

Orientat către piață INSTRUMENTE

Impozitul pe pungi de plastic

Taxa pentru colectarea și reciclarea deșeurilor

depozit în numerar, pentru ambalarea băuturilor
(Sticlă, plastic și aluminiu)

Taxa de port pentru a accepta deșeuri (taxa unică)

Stimulente pentru pescarii să se înregistreze și să 
colecteze deșeurile marine

Cumpărarea deteriorate / unelte de pescuit abandonate

Taxele turistice utilizate pentru plajele de curățare

Amenzi pentru poluarea

Interzicerea fumatului pe plaje

busteni deseurilor generate de nave

MĂSURI VOLUNTARE

Creșterea gradului de conștientizare

orientări comportamentale

campanii de curățare Beach

Monitorizarea

Modificări legislative

Asimilarea plaje, râuri, canale și în cadrul sistemelor de 
colectare a deșeurilor

Alocând zonelor desemnate (conform MARPOL)

ALTE INSTRUMENTE

Furnizarea de containere de deșeuri corespunzătoare, 
etc.

materiale plastice biodegradabile

Strategii pentru reciclare materiale plastice 
(Goluri, standarde)

Îmbunătățirea infrastructurii ape uzate

Elibereaza procedurile de eliminare a deșeurilor în 
porturi

Marcarea plaselor plutitoare

MĂSURI ADMINISTRATIVE



































Igneada Longoz Pădurile Kirklareli

Kirklareli

Kirklareli

Demirkoy 3155

329

3000Demirkoy

Vize

Igneada Longoz

PARC NAȚIONAL

Arii naturale protajate

Sulak ALANLAR

Golful Kasatura

Nume Provincie District Suprafața (ha)
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