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FORSLAG 

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at enorme mængder af plast og mikroplast ender i havet, hvor det efter at 

være blevet smidt ud nedbrydes i vandet og derefter indgår i fødekæden, hvor giftige 

forbindelser indtages af en bred vifte af livet i havene og kan forgifte og medføre døden 

for levende havressourcer samt have en direkte indvirkning på menneskers sundhed; der 

henviser til, at plastaffaldet i havene også kan have en indvirkning på fiskeredskabernes 

effektivitet, en indvirkning, der er større og økonomisk bekostelig, når det gælder 

småfiskeri; 

B. der henviser til, at problemet med plastaffald i havet er en global udfordring, der kun kan 

løses via et internationalt samarbejde; 

C. der henviser til, at FN's miljøforsamlings resolution 11 under FN's miljøprogram af 23.-

27. maj 2016 anerkendte, at "tilstedeværelsen af plastaffald og mikroplast i havmiljøet er 

et hastigt voksende problem af global rækkevidde, der kræver en hurtig global reaktion 

på baggrund af en livscyklustilgang"; 

D. der endvidere henviser til, at samme resolution opfordrede producenter og andre "til at 

fjerne eller reducere brugen af primære mikroplastpartikler i produkter"; der henviser til, 

at USA og Canada har indført forbud mod at anvende mikroplast i specifikke produkter 

til personlig pleje, der henviser til, at flere medlemsstater har givet Kommissionen 

meddelelse om udkast til lovgivning om forbud mod mikroplast i visse former for 

kosmetik, og som henviser til, at Kommissionen har anmodet om, at Det Europæiske 

Kemikalieagentur begrænser forsætligt tilsat mikroplast; der henviser til, at Rådet også 

har opfordret Kommissionen til at træffe foranstaltninger mod mikroplast, især i kosmetik 

og rengøringsmidler; der henviser til, at der hersker stor forvirring hos forbrugerne med 

hensyn til plastterminologien, navnlig hvad angår bioplast og bionedbrydelig og 

biobaseret plast, og at det er afgørende med klare oplysninger fra plastproducenterne for 

at opnå resultater med plaststrategien; 

E. der henviser til, at Kommissionen er fast besluttet på, hvor det er relevant, at udvikle 

produktkrav i henhold til direktivet om miljøvenligt design1 under hensyntagen til 

aspekter vedrørende mikroplast, og at den i sine miljømærkekriterier og kriterier for 

grønne offentlige indkøb desuden har opstillet kriterier med henblik på at forbedre 

genanvendeligheden af plast; 

F. der henviser til, at løsningerne til håndtering af plast i havet ikke kan isoleres fra en samlet 

plaststrategi; der henviser til, at artikel 48 i fiskerikontrolforordningen2, som indeholder 

foranstaltninger med henblik på at fremme bjærgning af tabte fiskeredskaber, er et skridt 

i den rigtige retning, men at dens anvendelsesområde er for begrænset, eftersom 

medlemsstaterne kan undtage langt størstedelen af fiskerfartøjerne fra denne forpligtelse, 

og gennemførelsen af rapporteringskravene fortsat er ringe; 

                                                 
1 EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10. 
2 EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1. 



 

PE619.288v03-00 4/8 AD\1157916DA.docx 

DA 

G. der henviser til, at medlemsstaterne har underskrevet konventionen om forebyggelse af 

havforurening forårsaget af skibsfartøjer (MARPOL) og bør stræbe efter, at 

bestemmelserne i den gennemføres fuldt ud; 

H. der henviser til, at der forekommer spøgelsesfiskeri, når tabte eller efterladte ikke-

bionedbrydelige fiskenet, ruser og liner fanger, indvikler, sårer, udsulter og dræber livet 

i havene; der henviser til, at fænomenet "spøgelsesfiskeri" er forårsaget af tab og 

efterladelse af fiskeredskaber; der henviser til, at fiskerikontrolforordningen kræver 

obligatorisk mærkning af redskaber samt underretning om og bjærgning af tabte 

redskaber; der henviser til, at nogle fiskere derfor på eget initiativ bringer tabte redskaber, 

der bjærges fra havet, tilbage til havnen; 

I. der henviser til, at selv om det er vanskeligt nøjagtigt at vurdere det akkurate bidrag fra 

akvakultur til affaldet i havet, skønnes det, at 80 % af havaffaldet er fremstillet af plast 

og mikroplast, at mellem 20 % og 40 % af dette plastaffald i havet er delvis forbundet 

med menneskelige aktiviteter på havet, herunder handelsskibe og krydstogtskibe, og at 

resten stammer fra land, og som henviser til, at ca. 10 % ifølge en nylig FAO-

undersøgelse1 stammer fra tabte og kasserede fiskeredskaber; der henviser til, at tabte og 

kasserede fiskeredskaber er én af plastaffaldets bestanddele, og at omkring 94 % af det 

plast, som ender i havet, lander på havbunden, hvorfor det er nødvendigt at anvende Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), således at fiskerne kan deltage direkte i 

ordningerne vedrørende "fiskeri efter affald i havet", ved at de ydes betaling, eller der 

tilvejebringes andre finansielle og materielle incitamenter; 

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse "En EU-strategi for plast i en cirkulær 

økonomi" (COM(2018)0028), der støtter gennemførelsen af 

havstrategirammedirektivet2, der sigter mod at opnå en god miljøtilstand for de 

europæiske havområder; beklager imidlertid, at gennemførelsen af artikel 48, stk. 3, i 

fiskerikontrolforordningen og rapporteringsforpligtelserne vedrørende tabte 

fiskeredskaber ikke indgik i Kommissionens evaluerings- og gennemførelsesrapport for 

2017; understreger behovet for en detaljeret vurdering af gennemførelsen af kravene i 

fiskerikontrolforordningen med hensyn til fiskeredskaber; 

2. understreger, at forståelsen og håndteringen af affaldet i havet kræver en række indbyrdes 

forbundne og ambitiøse tiltag på flere niveauer, og opfordrer derfor EU og 

medlemsstaterne til at forbedre koordineringen af den internationale indsats med det sigte 

at begrænse de forskellige former for havforurening og styrke de globale tiltag mod plast 

i overensstemmelse med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling (bæredygtigt 

udviklingsmål 14); påpeger, at indsatsen kan omfatte kampagner og programmer for at 

øge bevidstheden om affalds indvirkning på marine økosystemer, forskning i 

gennemførligheden af bionedbrydelige og komposterbare fiskenet, uddannelsesprojekter 

for fiskere og særlige offentlige programmer med henblik på at fjerne plast og andre 

objekter fra havbunden samt undersøgelse af levedygtigheden af et udvidet 

producentansvar med hensyn til fiskeredskaber; 

3. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og regionerne til at støtte planer for 

indsamling af affald i havet med inddragelse, om muligt, af fiskerfartøjerne og til at 

                                                 
1 Efterladte, tabte eller på anden måde kasserede fiskeredskaber.  
2 EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19. 

https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiU3LS6kvHbAhVD26QKHYMrByYQFggmMAA&url=https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/13186/retrieve&usg=AOvVaw34FF8mzhLcQbkPd9zxD4XN
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indføre havnemodtagelse af og bortskaffelsesanlæg til havaffald samt en 

genanvendelsesordning for udtjente net; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til 

at anvende de anbefalinger, der findes i FAO's vejledende retningslinjer om mærkning af 

fiskeredskaber, i tæt kontakt med fiskerisektoren med henblik på at bekæmpe 

spøgelsesfiskeri; 

4. understreger, at medlemsstaterne og regionerne må gøre mere for at udforme strategier 

og planer for at begrænse tabet af fiskeredskaber på havet, og at EHFF-tilskud bør 

anvendes til indsamling og bortskaffelse af havaffald samt til oprettelse af ordninger for 

genanvendelse af fiskeredskaber og dertil hørende infrastruktur; tilskynder 

medlemsstaterne og regionerne til i samarbejde med EHFF at fremlægge forslag under 

Horisont 2020-programmet; påpeger, at medlemsstaterne også har mulighed for at indføre 

en frivillig bonusordning for fiskere, som bringer plastaffald og tabte eller gamle net med 

tilbage til havnene; opfordrer kraftigt Kommissionen og medlemsstaterne til at give mere 

støtte til eksisterende initiativer for at håndtere denne globale udfordring, f.eks. 

initiativerne "Fishing for litter", "Oceana", "Surfrider Foundation", "Plastic Oceans 

Foundation", "Mission Blue" og "One world, one ocean"; 

 

5. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og regionerne til at støtte anvendelsen af 

innovative fiskeredskaber ved at tilskynde fiskerne til at indgive deres gamle net i 

byttehandel og indrette deres eksisterende net med netsporingsudstyr og sensorer, der er 

forbundet til smartphone-apper, radiofrekvensidentifikationschip og skibssporingsudstyr, 

således at skipperne kan spore deres net mere præcist og bjærge dem, om nødvendigt; 

anerkender den rolle, teknologi kan spille med hensyn til at forhindre, at plastaffald ender 

i havet; 

6. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og regionerne til at styrke dataindsamlingen 

vedrørende plast i havet ved at fastlægge og gennemføre et obligatorisk EU-dækkende 

digitalt indberetningssystem for fiskeredskaber, som de enkelte fiskerfartøjer mister, til 

støtte for bjærgning og ved at anvende data fra regionale databaser, så der kan udveksles 

oplysninger via en europæisk database, der forvaltes af EU-Fiskerikontrolagenturet, eller 

så SafeSeaNet kan udvikles til et brugervenligt EU-dækkende system, som giver fiskerne 

mulighed for at melde om tabte redskaber; 

7. henviser til, at mikroplast er skadeligt for fiskebestandene, biodiversiteten og menneskers 

sundhed; opfordrer derfor Kommissionen til at udvikle og støtte kapaciteten til at opdage 

og overvåge mikroplastforureningsniveauerne i kommercielle fisk, skaldyr og havmiljøet 

og dets biologiske ressourcer; opfordrer Kommissionen til at vedtage rammer for 

risikoanalyser vedrørende fødevaresikkerhed til at vurdere farer og risici for forbrugerne; 

opfordrer Kommissionen til, i overensstemmelse med princippet om substitution og 

REACH-procedurerne, som begrænser stoffer, der udgør en trussel mod plaststrategien, 

hurtigst muligt at gennemføre den proces, som Rådet har ønsket med henblik på at 

begrænse brugen af mikroplast, som bevidst tilsættes produkter, ved at anmode om, at 

Det Europæiske Kemikalieagentur gennemgår det videnskabelige grundlag for at træffe 

lovgivningsmæssige foranstaltninger på EU-niveau for at foretage en gradvis mindskning 

af brugen af mikroplast i produkter som f.eks. kosmetik, produkter til personlig pleje, 

rengøringsmidler og maling, hvilket bør føre til et totalt forbud; understreger vigtigheden 

af samarbejde mellem de berørte medlemsstater, nationale og regionale myndigheder, 

erhvervslivet og interessenter, der er berørt af følgevirkningerne af forurening med 
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mikroplast og nanoplast for fiskeri, akvakultur og skaldyrsforsyningskæder. 
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