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SUGGESTIES 

De Commissie visserij verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat enorme hoeveelheden plastic en microplastics in zee terechtkomen, 

waar zij in het water worden afgebroken en vervolgens in de voedselketen terechtkomen, 

waardoor giftige bestanddelen door een groot deel van het leven in zee worden 

opgenomen en levende mariene rijkdommen vergiftigd kunnen raken en sterven, en dat 

dit alles een rechtstreekse impact op de gezondheid van de mens heeft; overwegende dat 

plastic zwerfvuil in zee ook grote gevolgen kan hebben voor de efficiëntie van vistuig, en 

dat die problemen nog groter zijn in het geval van de ambachtelijke visserij en voor 

economische problemen zorgen; 

B. overwegende dat het probleem van plastic zwerfvuil in zee een wereldwijde uitdaging is 

waaraan alleen het hoofd kan worden geboden door middel van internationale 

samenwerking; 

C. overwegende dat in resolutie nr. 11 van de VN-milieuvergadering voor het VN-

milieuprogramma van 23-27 mei 2016 wordt erkend dat de aanwezigheid van plastic 

zwerfvuil en microplastics in het mariene milieu een snel groeiend en zeer ernstig 

wereldwijd probleem is waarop zo snel mogelijk een wereldwijde reactie moet komen, 

met inachtneming van de productlevenscyclusbenadering; 

D. overwegende dat productfabrikanten en andere spelers in dezelfde resolutie worden 

aangemoedigd geen of minder microplasticdeeltjes te gebruiken in hun producten; 

overwegende dat het gebruik van microplastics in specifieke producten voor persoonlijke 

verzorging in de Verenigde Staten en Canada verboden is; overwegende dat verschillende 

lidstaten de Commissie in kennis hebben gesteld van ontwerpwetgeving die het gebruik 

van microplastics in bepaalde cosmetica verbiedt, en overwegende dat de Commissie het 

Europese Agentschap voor chemische stoffen heeft verzocht opzettelijk toegevoegde 

microplastics te verbieden; overwegende dat de Raad de Commissie ook heeft verzocht 

om maatregelen te nemen met betrekking tot microplastics, vooral in cosmetica en 

schoonmaakproducten; overwegende dat er aanzienlijke verwarring bestaat onder 

consumenten met betrekking tot plasticgerelateerde terminologie, met name als het gaat 

om bioplastic en biologisch afbreekbaar en op biologische ingrediënten gebaseerd plastic, 

en dat duidelijke informatie van plasticfabrikanten van groot belang is om de strategie 

voor kunststoffen met succes te kunnen uitvoeren; 

E. overwegende dat de Commissie zich in het kader van de richtlijn inzake ecologisch 

ontwerp1 inzet om waar nodig passende productvoorschriften te ontwikkelen waarin 

rekening wordt gehouden met microplastics en dat zij met betrekking tot haar criteria 

voor de milieukeur en groene openbare aanbestedingen ook criteria heeft ontwikkeld ter 

verbetering van de recyclebaarheid van plastic; 

F. overwegende dat oplossingen voor het probleem van plastic in zee niet los kunnen worden 

gezien van een algemene strategie voor kunststoffen; overwegende dat artikel 48 van de 

                                                 
1 PB L 285 van 31.10.2009, blz. 10. 
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verordening inzake visserijcontrole1, dat maatregelen omvat voor het bergen van verloren 

vistuig, een stap in de goede richting is maar dat het toepassingsgebied ervan te beperkt 

is, aangezien de lidstaten het merendeel van de vissersvaartuigen kunnen vrijstellen van 

deze verplichting en de naleving van de verslagleggingsverplichting te wensen overlaat; 

G. overwegende dat de lidstaten het Internationaal Verdrag ter voorkoming van 

verontreiniging door schepen (Marpol) hebben ondertekend en moeten streven naar de 

volledige tenuitvoerlegging van de bepalingen ervan; 

H. overwegende dat er sprake is van spookvisserij als zeedieren gevangen of verstrikt raken 

in verloren of afgedankte, niet biologisch afbreekbare visnetten, vallen en vislijnen en 

deze dieren daardoor gewond raken, verhongeren en sterven; overwegende dat het 

verschijnsel spookvisserij veroorzaakt wordt door verloren en afgedankt vistuig; 

overwegende dat de verordening inzake visserijcontrole het verplicht stelt om vistuig te 

markeren en melding te maken van verloren vistuig en dit te bergen; overwegende dat 

sommige vissers daarom uit eigen beweging uit zee opgeviste verloren visnetten 

meebrengen naar de haven; 

I. overwegende dat het weliswaar moeilijk is om de exacte bijdrage van de aquacultuur aan 

zwerfvuil op zee  nauwkeurig te beoordelen, maar dat naar schatting 80 % van het afval 

in zee uit plastic en microplastics bestaat, dat 20 tot 40 % van dat plastic zwerfvuil in zee 

gedeeltelijk met menselijke activiteiten op zee te maken heeft, waaronder de commerciële 

scheepvaart en cruiseschepen, terwijl de rest afkomstig is van het vasteland, en 

overwegende dat volgens een recente FAO-studie2 ongeveer 10 % uit verloren en 

afgedankt vistuig bestaat; overwegende dat een deel van het plastic zwerfvuil in zee uit 

verloren en afgedankt vistuig bestaat en naar schatting 94 % van het plastic dat in de 

oceaan terechtkomt, op de zeebodem beland, en dat het daarom nodig is het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) te gebruiken om vissers ertoe aan te 

zetten rechtstreeks deel te nemen aan regelingen voor het bergen van afval in zee, door 

hen te betalen of andere financiële en materiële stimulansen te bieden; 

1. is verheugd over de mededeling van de Commissie getiteld "Een Europese strategie voor 

kunststoffen in een circulaire economie" (COM(2018)0028) ter ondersteuning van de 

tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn mariene strategie3, waarmee wordt beoogd een 

goede milieutoestand van de Europese mariene wateren te bereiken; betreurt evenwel dat 

de tenuitvoerlegging van artikel 48, lid 3, van de verordening inzake visserijcontrole met 

betrekking tot de opsporings- en meldingsverplichtingen voor verloren vistuig, niet wordt 

besproken in het evaluatie- en uitvoeringsverslag van de Commissie uit 2017; benadrukt 

dat er een gedetailleerde beoordeling nodig is van de toepassing van de vereisten met 

betrekking tot vistuig uit hoofde van de verordening inzake visserijcontrole; 

2. benadrukt dat er, om het probleem van zwerfvuil op zee te begrijpen en te kunnen 

aanpakken, een hele reeks onderling gerelateerde en ambitieuze maatregelen op 

verschillende niveaus moet worden genomen en verzoekt de EU en de lidstaten dan ook 

de internationale inspanningen beter te coördineren teneinde de vormen van mariene 

verontreiniging terug te dringen en de wereldwijde strijd tegen plastic op te voeren, in 

                                                 
1 PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1. 
2 Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear  
3 PB L 164 van 25.6.2008, blz. 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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overeenstemming met de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling (duurzame 

ontwikkelingsdoelstelling 14); wijst erop dat de inspanningen campagnes en programma's 

zouden kunnen omvatten voor voorlichting over de gevolgen van afval voor mariene 

ecosystemen, onderzoek naar de haalbaarheid van biologisch afbreekbare of 

composteerbare visnetten, scholingsprojecten voor vissers en specifieke publieke 

programma's voor het verwijderen van plastic en andere voorwerpen van de zeebodem, 

evenals onderzoek naar de haalbaarheid van uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid voor vistuig; 

3. roept de Commissie, de lidstaten en de regio's op om plannen voor afvalinzameling op 

zee waarbij waar mogelijk vissersvaartuigen worden betrokken, te steunen en 

havenontvangst- en verwijderingsvoorzieningen voor afval uit zee in te voeren, evenals 

een regeling voor het recyclen van niet langer bruikbare netten; spoort de Commissie en 

de lidstaten aan de FAO-aanbevelingen in de vrijwillige richtsnoeren over het markeren 

van vistuig op te volgen, in nauw overleg met de visserijsector, teneinde spookvisserij te 

bestrijden; 

4. onderstreept dat de lidstaten en de regio's meer moeten doen om strategieën en plannen 

op te stellen om het verlies van vistuig op zee terug te dringen en dat EFMZV-subsidie 

moet worden gebruikt voor het verzamelen en verwijderen van afval en zwerfvuil in zee, 

en voor het opzetten van regelingen voor het recyclen van vistuig en de daarvoor nodige 

infrastructuur; moedigt de lidstaten en de regio's aan in verband met het EFMZV in het 

kader van het Horizon 2020-programma voorstellen in te dienen; wijst erop dat de 

lidstaten wellicht een vrijwillig beloningssysteem willen opzetten voor vissers die plastic 

afval en verloren of afgedankte visnetten naar de haven brengen; moedigt de Commissie 

en de lidstaten met kracht aan meer steun te bieden aan bestaande initiatieven, zoals 

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

het "Mission Blue"-initiatief en "One world, one ocean", om deze mondiale uitdaging aan 

te pakken; 

 

5. roept de Commissie, de lidstaten en de regio's op het gebruik van innovatief vistuig te 

ondersteunen door vissers aan te moedigen oude netten "in te ruilen" en bestaande netten 

te voorzien van nettrackers en sensoren die met apps voor smartphones zijn verbonden, 

of van identificatiechips met een radiofrequentie dan wel scheepsvolgsystemen, zodat 

schippers de locatie van hun netten beter kunnen volgen en deze netten zo nodig kunnen 

terugvinden; erkent de rol die technologie kan spelen als het erom gaat te voorkomen dat 

plastic in zee terechtkomt; 

6. roept de Commissie, de lidstaten en de regio's op het verzamelen van gegevens over 

plastic in zee te verbeteren door een EU-breed verplicht systeem voor het digitaal melden 

van door individuele vissersvaartuigen verloren vistuig tot stand te brengen en in te 

voeren ter ondersteuning van bergingsacties, waarbij gebruik wordt gemaakt van 

regionale gegevensbanken om informatie te delen via een Europese databank die beheerd 

wordt door het Bureau voor visserijcontrole of door SafeSeaNet uit te breiden tot een 

gebruiksvriendelijk EU-breed systeem waarmee vissers verloren vistuig kunnen melden; 

7. microplastics zijn schadelijk voor de visstand, de biodiversiteit en de gezondheid van de 

mens; spoort de Commissie daarom aan capaciteit te ontwikkelen en te steunen voor het 

opsporen en bewaken van het niveau van vervuiling met microplastics in voor de handel 
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bestemde vis en zeevruchten en in het mariene milieu en de biologische rijkdommen 

daarvan; roept de Commissie op kaders voor risicoanalyses met betrekking tot 

voedselveiligheid vast te stellen om de gevaren en risico's voor de consument te 

beoordelen; roept de Commissie op, in lijn met het vervangingsbeginsel en met de 

REACH-procedures voor de beperking van stoffen die een risico vormen voor de strategie 

voor kunststoffen, urgent vorderingen te maken met het proces waarom de Raad heeft 

verzocht met betrekking tot de beperking van het gebruik van opzettelijk toegevoegde 

microplastics, door het Europees Agentschap voor chemische stoffen te verzoeken de 

wetenschappelijke basis te evalueren voor het nemen van regelgevende maatregelen op 

EU-niveau om het gebruik van microplastics in bepaalde producten, zoals cosmetica, 

persoonlijke verzorgingsproducten, schoonmaakproducten en verf, te verbieden; roept op 

tot samenwerking tussen de lidstaten, nationale en regionale autoriteiten, het bedrijfsleven 

en belanghebbenden die zich bezighouden met de effecten van vervuiling door micro- en 

nanoplastics en de impact van verontreiniging op de toeleveringsketens voor visserij, 

aquacultuur en zeevruchten. 
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