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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 

των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τεράστιες ποσότητες πλαστικών και μικροπλαστικών 

καταλήγουν στη θάλασσα, όπου διασπώνται στο νερό και στη συνέχεια εισέρχονται στην 

τροφική αλυσίδα, με αποτέλεσμα να προσλαμβάνονται από πολυάριθμα είδη θαλάσσιας 

ζωής προκαλώντας δηλητηρίαση και θανάτωση έμβιων θαλάσσιων πόρων, καθώς και 

άμεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλαστικά 

απορρίμματα στη θάλασσα μπορεί επίσης να έχουν επιπτώσεις στην 

αποτελεσματικότητα των αλιευτικών εργαλείων, τα οποία, στην περίπτωση της αλιείας 

μικρής κλίμακας, είναι πολύ σοβαρότερες και προκαλούν οικονομικά προβλήματα· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα των πλαστικών απορριμμάτων στη θάλασσα 

αποτελεί παγκόσμια πρόκληση που μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο στο πλαίσιο διεθνούς 

συνεργασίας· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον στο 

ψήφισμά της αριθ. 11 κατά τη συνεδρίαση της 23ης - 27ης Μαΐου 2016 αναγνώρισε ότι 

«η ύπαρξη πλαστικών απορριμμάτων και μικροπλαστικών στο θαλάσσιο περιβάλλον 

αποτελεί ένα ταχέως επιτεινόμενο και σοβαρό πρόβλημα που προκαλεί ανησυχία 

διεθνώς, για το οποίο απαιτείται επειγόντως αντίδραση σε παγκόσμιο επίπεδο που θα 

λαμβάνει υπόψη μια προσέγγιση με βάση τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος»· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα αυτό προέτρεπε τους κατασκευαστές προϊόντων και 

άλλους να εξαλείψουν ή να μειώσουν τη χρήση πρωτογενών μικροπλαστικών 

σωματιδίων σε προϊόντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον 

Καναδά έχουν επιβληθεί απαγορεύσεις στη χρήση μικροπλαστικών σε συγκεκριμένα 

προϊόντα προσωπικής φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη έχουν 

κοινοποιήσει στην Επιτροπή σχέδια νόμων για την απαγόρευση των μικροπλαστικών σε 

ορισμένα καλλυντικά προϊόντα και, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ζητήσει από 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων να περιορίσει τη σκόπιμη προσθήκη 

μικροπλαστικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιπλέον το Συμβούλιο έχει καλέσει την 

Επιτροπή να λάβει μέτρα κατά των μικροπλαστικών, ιδίως σε καλλυντικά προϊόντα και 

απορρυπαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι επικρατεί μεγάλη σύγχυση μεταξύ των 

καταναλωτών σε συνάρτηση με έννοιες που αφορούν πλαστικές ύλες, όπως 

«βιοπλαστικά», «βιοδιασπώμενα» και «βιολογικής προέλευσης πλαστικά» και ότι 

καθοριστική σημασία για την υλοποίηση της στρατηγικής για τα πλαστικά αποτελεί η 

παροχή σαφούς ενημέρωσης από τους παραγωγούς πλαστικών· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, έχει δεσμευτεί να θεσπίσει, ενδεχομένως, στο 

πλαίσιο της οδηγίας περί οικολογικού σχεδιασμού1, απαιτήσεις για τα προϊόντα που θα 

λαμβάνουν υπόψη τα μικροπλαστικά και έχει επίσης αναπτύξει κριτήρια για τη βελτίωση 

της ανακυκλωσιμότητας των πλαστικών στο πλαίσιο του οικολογικού σήματος και των 

πράσινων δημόσιων συμβάσεων· 

                                                 
1 ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10. 
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ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαισιο μιας συνολικής στρατηγικής για τα πλαστικά δεν 

μπορούν να υπάρξουν μεμονωμένες λύσεις για την καταπολέμηση της ρύπανσης των 

θαλασσών από πλαστικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 48 του κανονισμού για τον 

έλεγχο της αλιείας1, το οποίο προβλέπει μέτρα που αποσκοπούν να προωθήσουν την 

ανάσυρση απολεσθέντων αλιευτικών εργαλείων, αποτελεί βήμα προς τη σωστή 

κατεύθυνση, είναι όμως πολύ περιορισμένης εμβέλειας, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη 

έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν τη συντριπτική πλειοψηφία των αλιευτικών σκαφών 

από την υποχρέωση αυτή, η δε ανταπόκριση στην απαίτηση παροχής σχετικών στοιχείων 

εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση για την 

πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL) και θα πρέπει συνεπώς να μεριμνούν ώστε 

να εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις της· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άδηλη αλιεία συντελείται όταν μη βιοδιασπώμενα αλιευτικά 

δίχτυα, παγίδες και παραγάδια που έχον χαθεί ή εγκαταλειφθεί, συλλαμβάνουν, 

παγιδεύουν, τραυματίζουν, προκαλούν λιμοκτονία και θάνατο σε είδη θαλάσσιας ζωής· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο της «άδηλη αλιεία» οφείλεται σε απώλεια και 

εγκατάλειψη αλιευτικών εργαλείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον 

κανονισμό για τον έλεγχο της αλιείας, απαιτείται υποχρεωτικά σήμανση των αλιευτικών 

εργαλείων και κοινοποίηση και ανάκτηση απολεσθέντος εξοπλισμού· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, ως εκ τούτου, ορισμένοι αλιείς επαναφέρουν στους λιμένες, με δική τους 

πρωτοβουλία, απολεσθέντα δίχτυα που έχουν ανασύρει από τη θάλασσα· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί επακριβώς η 

συγκεκριμένη συμβολή της υδατοκαλλιέργειας στη ρύπανση των θαλασσών, εκτιμάται 

ότι το 80 % των απορριμμάτων στη θάλασσα αποτελείται από πλαστικά και 

μικροπλαστικά και ότι ποσοστό ανάμεσα στο 20 % και 40 % περίπου των θαλάσσιων 

πλαστικών απορριμμάτων συναρτάται εν μέρει με ανθρωπογενείς δραστηριότητες στη 

θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σκαφών και κρουαζιερόπλοιων, ενώ το 

υπόλοιπο προέρχεται από δραστηριότητες στην ξηρά, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας (FAO)2, το 

10 % περίπου οφείλεται στην απώλεια και απόρριψη αλιευτικών εργαλείων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα απολεσθέντα και απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία 

αποτελούν ένα τμήμα του όγκου των πλαστικών απορριμμάτων στη θάλασσα, ενώ 

εκτιμάται ότι το 94 % των πλαστικών που εισέρχονται στους ωκεανούς καταλήγουν στον 

πυθμένα των θαλασσών, και ως εκ τούτου επιβάλλεται να αξιοποιηθεί το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) προκειμένου οι αλιείς να συμμετάσχουν 

απευθείας σε προγράμματα συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων έναντι αμοιβής ή άλλων 

οικονομικών και υλικών κινήτρων· 

1. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τις 

πλαστικές ύλες στην κυκλική οικονομία» (COM (2018) 0028), η οποία υποστηρίζει την 

εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική3, η οποία αποσκοπεί στη 

βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης των ευρωπαϊκών θαλασσών· εκφράζει 

                                                 
1 ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1. 
2 Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear (Εγκαταλειφθέντα, απολεσθέντα ή απορριφθέντα με άλλο 

τρόπο αλιευτικά εργαλεία)  
3 ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 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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ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι η εφαρμογή του άρθρο 48 παράγραφος 3 του 

κανονισμού για τον έλεγχο της αλιείας σχετικά με την ανάκτηση και τις υποχρεώσεις 

αναφοράς σε συνάρτηση με απολεσθέντα αλιευτικά εργαλεία δεν περιλαμβάνεται στην 

έκθεση αξιολόγησης και εφαρμογής της Επιτροπής του 2017· τονίζει την ανάγκη για μια 

εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της εφαρμογής των απαιτήσεων του κανονισμού για τον 

έλεγχο της αλιείας σε συνάρτηση με τα αλιευτικά εργαλεία· 

2. τονίζει ότι για την κατανόηση και την αντιμετώπιση της ρύπανση των θαλασσών 

απαιτείται μια σειρά αλληλένδετων και φιλόδοξων δράσεων σε πολλά επίπεδα και καλεί, 

ως εκ τούτου, την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συντονίσουν καλύτερα τις διεθνείς 

προσπάθειες για τη μείωση των μορφών θαλάσσιας ρύπανσης και να εντείνουν διεθνώς 

τα μέτρα κατά των πλαστικών, σε συμφωνία με το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη (στόχος βιώσιμης ανάπτυξης 14)· επισημαίνει ότι οι προσπάθειες μπορεί να 

περιλαμβάνουν εκστρατείες και προγράμματα ευαισθητοποίησης σχετικά με τον 

αντίκτυπο της ρύπανσης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, έρευνες σχετικά με τη 

σκοπιμότητα της καθιέρωσης βιοαποικοδομήσιμων/λιπασματοποιήσιμων αλιευτικών 

διχτυών, εκπαιδευτικά προγράμματα για αλιείς και ειδικά κρατικά προγράμματα για την 

απομάκρυνση των πλαστικών και άλλων αντικειμένων από τον θαλάσσιο βυθό, καθώς 

και εξέταση της βιωσιμότητας μιας διευρυμένης ευθύνης των κατασκευαστών 

αλιευτικών εργαλείων· 

3. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να υποστηρίξουν σχέδια για τη 

συλλογή απορριμμάτων στη θάλασσα, με τη συμμετοχή, όπου είναι δυνατόν, αλιευτικών 

σκαφών, και να δημιουργήσουν λιμενικές εγκαταστάσεις για τη συλλογή και διάθεση 

θαλάσσιων απορριμμάτων, καθώς και ένα σύστημα ανακύκλωσης στο τέλος του κύκλου 

ζωής των αλιευτικών διχτυών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν, 

σε στενή συνεργασία με τον κλάδο της αλιείας, τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στις 

οικειοθελείς κατευθυντήριες γραμμές του FAO σχετικά με τη σήμανση του αλιευτικού 

εξοπλισμού, με στόχο την καταπολέμηση της άδηλης αλιείας· 

4. τονίζει ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες 

προσπάθειες για να διαμορφώσουν στρατηγικές και σχέδια ώστε να περιοριστεί η 

απώλεια αλιευτικών εργαλείων στη θάλασσα και ότι οι επιχορηγήσεις του ΕΤΘΑ θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και απομάκρυνση των θαλάσσιων 

απορριμμάτων και αποβλήτων καθώς και για τη δημιουργία συστημάτων ανακύκλωσης 

αλιευτικού εξοπλισμού και των αναγκαίων υποδομών· προτρέπει τα κράτη μέλη και τις 

περιφέρειες να υποβάλουν, σε συνάρτηση με το ΕΤΘΑ, προτάσεις στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Ορίζοντας 2020»· τονίζει ότι τα κράτη μέλη ενδέχεται επίσης να 

επιθυμούν να εφαρμόσουν ένα εθελοντικό καθεστώς πριμοδοτήσεων για αλιείς που 

επιστρέψουν πλαστικά απόβλητα και απολεσθέντα ή πεπαλαιωμένα δίχτυα· καλεί μετ’ 

επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν μεγαλύτερη υποστήριξη σε 

υφιστάμενες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας αυτής πρόκλησης, 

όπως για παράδειμα «Fishing for litter», «Oceana», «Surfrider Foundation», «Plastic 

Oceans Foundation», η πρωτοβουλία «Mission Blue» και «One world, one ocean»· 

 

5. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να προωθήσουν τη χρήση 

καινοτόμου αλιευτικού εξοπλισμού, προτρέποντας τους αλιείς να αντικαταστήσουν τα 

παλαιά δίχτυα και να εξοπλίσουν τα υφιστάμενα δίχτυα με διατάξεις παρακολούθησης 

και αισθητήρες συνδεδεμένους με εφαρμογές σε έξυπνα τηλέφωνα, chips αναγνώρισης 
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ραδιοσυχνοτήτων και άλλες συσκευές εντοπισμού πλοίων, ούτως ώστε οι κυβερνήτες 

των αλιευτικών σκαφών να μπορούν να παρακολουθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα 

δίχτυα τους και να τα ανασύρουν, εφόσον αυτό απαιτείται· αναγνωρίζει το ρόλο που 

μπορεί να διαδραματίσει η τεχνολογία για την αποτροπή της εισροής πλαστικών 

αποβλήτων στη θάλασσα· 

6. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να ενισχύσουν τη συλλογή 

δεδομένων που αφορούν την ύπαρξη πλαστικών στη θάλασσα, θεσπίζοντας και 

εφαρμόζοντας ένα υποχρεωτικό σε ολόκληρη την ΕΕ ψηφιακό σύστημα κοινοποίησης 

σχετικά με την απώλεια εξοπλισμού από μεμονωμένα αλιευτικά σκάφη, το οποίο θα 

καθιστά δυνατή την ανάκτησή του, χρησιμοποιώντας στοιχεία από περιφερειακές βάσεις 

δεδομένων, προκειμένου να ανταλλάσσονται πληροφορίες στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής 

βάσης δεδομένων, την οποία θα διαχειρίζεται ο Οργανισμός Ελέγχου της Αλιείας ή να 

εξελιχθεί το SafeSeaNet σε ένα εύχρηστο σε ολόκληρη την ΕΕ σύστημα που θα παρέχει 

στους αλιείς τη δυνατότητα να δηλώνουν την απώλεια αλιευτικού εξοπλισμού· 

7. τονίζει ότι μικροπλαστικά είναι επιβλαβή τόσο για τα αλιευτικά αποθέματα και τη 

βιοποικιλότητα όσο και για την ανθρώπινη υγεία· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να 

αναπτύξει και να υποστηρίξει δυνατότητες εντοπισμού και παρακολούθησης των 

επιπέδων μόλυνσης από μικροπλαστικά σε ιχθείς που αλιεύονται για εμπορικούς 

σκοπούς σε θαλασσινά, στο θαλάσσιο περιβάλλον και τους βιολογικούς πόρους του· 

καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει πλαίσια ανάλυσης κινδύνου όσον αφορά την ασφάλεια 

των τροφίμων με στόχο την αξιολόγηση κινδύνων και απειλών για τους καταναλωτές· 

καλεί την Επιτροπή, σε συμφωνία με την αρχή της υποκατάστασης και τις διαδικασίες 

του REACH για τον περιορισμό ουσιών που συνιστούν απειλή για τη στρατηγική για τις 

πλαστικές ύλες, να ολοκληρώσει, το ταχύτερο δυνατόν, τη διαδικασία που έχει ζητηθεί 

από το Συμβούλιο για τον περιορισμό της χρήσης σκοπίμως προστιθέμενων 

μικροπλαστικών, ζητώντας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Ουσιών να 

επανεξετάσει την επιστημονική βάση για την λήψη κανονιστικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, 

προκειμένου να επέλθει μια σταδιακή μείωση της χρήσης μικροπλαστικών σε προϊόντα 

όπως τα καλλυντικά, τα είδη ατομικής φροντίδας, τα απορρυπαντικά και τα χρώματα που 

θα οδηγήσει τελικά στην πλήρη απαγόρευσή τους· τονίζει τη σπουδαιότητα της 

συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών, εθνικών και περιφερειακών αρχών, του κλάδου και 

ενδιαφερομένων μερών που ανησυχούν από τις συνέπειες της μόλυνσης και της 

ρύπανσης από μικροπλαστικά και νανοπλαστικά για την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια 

και τις αλυσίδες εφοδιασμού με θαλασσινά. 
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