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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om havaffalds indvirkning på fiskeri
(2019/2160(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin beslutning af 13. september 2018 om en EU-strategi for plast i en 
cirkulær økonomi1,

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt2,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 med titlen "Den 
europæiske grønne pagt" (COM(2019)0640),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2020 om en ny handlingsplan 
for den cirkulære økonomi for et renere og mere konkurrencedygtigt Europa 
(COM(2020)0098),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. maj 2020 med titlen "EU's 
biodiversitetsstrategi for 2030 – Naturen skal bringes tilbage i vores liv" 
(COM(2020)0380),

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "En jord til bord-strategi for et 
fair, sundt og miljøvenligt fødevaresystem" (COM(2020)0381),

– der henviser til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer 
(UNFCCC), til den dertil hørende Kyotoprotokol og til Parisaftalen,

– der henviser til FN's konvention om den biologiske mangfoldighed (CBD),

– der henviser til FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og til verdensmålene for 
bæredygtig udvikling (SDG),

– der henviser til De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS), som blev 
vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 16. november 1973,

– der henviser til den globale rapport om vurdering af biodiversitet og økosystemydelser 
fra Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform vedrørende Biodiversitet og 
Økosystemydelser (IPBES) af 31. maj 2019,

- der henviser til ministererklæringen af 28. september 2020 med titlen "Erklæring fra 
ministrene for miljø, maritim økonomi, landbrug og fiskeri i medlemsstaterne omkring 
Østersøen og kommissæren med ansvar for miljø, hav og fiskeri",

– der henviser til rapporten med titlen "Starfish 2030: restore our Ocean and Waters" fra 

1 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0352.
2 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0005.
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Kommissionens mission "Healthy Oceans", der blev offentliggjort den 22. september 
2020, 

– der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om klima- og miljøkrisen3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/850 af 30. maj 2018 
om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 
2009 om beskyttelse af vilde fugle5,

– der henviser til Rådets direktiv (EU) 92/43/EØF af 21 maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter6,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/851 af 30. maj 2018 
om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald7,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/852 af 30. maj 2018 
om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald8,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/720 af 29. april 2015 
om ændring af direktiv 94/62/EF med henblik på at mindske forbruget af 
letvægtsplastbæreposer9,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 af 5. juni 2019 
om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger10,

– der henviser til Rådets direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand11,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/883 af 17. april 2019 
om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe12,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/89/EU af 23. juli 2014 om 

3 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0078.
4 EUT L 150 af 14.6.2018, s. 100.
5 EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7.
6 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
7 EUT L 150 af 14.6.2018, s. 109.
8 EUT L 150 af 14.6.2018, s. 141.
9  EUT L 115 af 6.5.2015, s. 11.
10  EUT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
11 EFT L 135 af 21.5.1991, s. 40.
12  EUT L 151 af 7.6.2019, s. 116.
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rammerne for maritim fysisk planlægning13,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 
11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, 

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om 
oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i 
den fælles fiskeripolitik14,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 
2014 om den Europæiske Hav- og Fiskerifond15,

– der henviser til særrapporten fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) 
med titlen "Global Warming of 1.5°C", dets femte vurderingsrapport og dets 
sammenfattende rapport, dets særrapport om klimaændringer og landarealer og dets 
særrapport om havet og kryosfæren i et klima i forandring,

– der henviser til rapporten fra Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser om biodiversitet og økosystemer,

– der henviser til protokollen til De Forenede Nationers konvention af 1972 om 
forhindring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at havaffald, der er synligt på strandene og på overfladen, faktisk dækker 
over et langt mere udbredt forureningsproblem; der henviser til, at de stammer fra både 
aktiviteter på land og aktiviteter på havet, lige fra nanoplast til containere, der tabes til 
havs;

B. der henviser til, at problemet med affald i havet i vid udstrækning hænger sammen med 
dårlig forvaltning af affald på land, lige fra forurening af vandløb og floder til dårlig 
forvaltning af affald og spildevand samt henkastning af affald, men også naturlig 
afstrømning såsom storme og regn;

C. der henviser til, at tilstedeværelsen af havaffald i alvorlig grad underminerer 
modstandsdygtigheden og produktiviteten af de marine økosystemer, som i forvejen er 
udsat for mange kumulative belastninger, såsom klimaændringer;

D. der henviser til, at havaffald udgør en trussel mod havets fauna for mange arter, hvoraf 
nogle i forvejen er truet eller i alvorlig fare for udryddelse;

E. der henviser til, at fiskere og akvakulturbrugere er de første til at mærke virkningerne af 
havaffald, der truer deres aktiviteter gennem risici for indfiltring af affald i 
fiskeredskaber, ødelæggelse og tab af beskadigede redskaber og blokering af 

13  EUT L 257 af 28.8.2014, s. 135.
14  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.
15  EUT L 149 af 20.05.2014, s. 1.
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skibsmotorer eller kølesystemer og udgør et betydeligt økonomisk tab, men også en fare 
for sikkerheden for søfolk om bord;

F. der henviser til, at den økonomiske indvirkning af havaffald på fiskeriet er blevet anslået 
til mellem 1 og 5 % af sektorens fortjeneste16;

G. der henviser til, at kun 1,5 %17 af alle fiskeredskaber genanvendes, og at der er et 
presserende behov for at fremme indsamling og genanvendelse af disse redskaber og 
fremme deres reparationsmuligheder; 

Forbedring og effektivisering af den lovgivningsmæssige ramme og forvaltningen

1. understreger behovet for at revidere den integrerede havpolitik for at skabe en strategisk 
ramme, der omfatter de forskellige lovgivninger om havmiljøet;

2. opfordrer Kommissionen til at forsvare en ambitiøs forvaltningsmodel i FN's 
internationale forhandlinger om havets biodiversitet uden for de nationale jurisdiktioner 
og til at anerkende havene som et fælles gode med henblik på at vedtage en ny vision, der 
sætter individuelle og kollektive ansvar over principperne om frihed eller suveræne 
rettigheder, der er forankret i havretten, og dermed sikre bevarelsen heraf;

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til med samme tidsplan at koordinere 
forskellige lovgivninger såsom havstrategirammedirektivet, vandrammedirektivet, 
direktivet om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning, direktivet om 
modtagefaciliteter i havne eller rammedirektivet om maritim fysisk planlægning med 
henblik på at forbedre den lovgivningsmæssige sammenhæng; 

4. opfordrer til, at de data, som medlemsstaterne indsamler om tab, markedsføring og 
indsamling af fiskeredskaber, harmoniseres i en fælles rapport for at lette identifikationen 
af og kontrollen med havaffald;

Forbedring af forskning og viden om affald i havet

5. opfordrer indtrængende Kommissionen til at spille en vigtig rolle i FN's årti for 
havvidenskab og til at fremme digitalisering og anvendelse af kunstig intelligens for bedre 
at forstå havene og påvirkningerne heraf;

6. opfordrer Kommissionen til at intensivere forskning og indsamling af data om havaffalds 
indvirkning på fiskeri og økosystemer og indvirkningen af nano- og mikroplast på 
fiskeressourcer og menneskers sundhed;

7. minder om, at direktivet om engangsplast omfatter affald, der almindeligvis findes på 
strande; opfordrer indtrængende Kommissionen til at styrke de eksisterende 
foranstaltninger vedrørende engangsplast og navnlig lade sig inspirere af det forventede 
arbejde med affald i vandsøjlen og på havbunden under havstrategirammedirektivet og 

16 "Lost fishing gear  a trap for our ocean", Kommissionen
17 ibid
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tage hensyn til indvirkningen af visse former for havaffald, såsom polystyrenemballage 
fra fiskevarer;

8. opfordrer til, at oplysninger om tab af fiskeredskaber til havs bidrager mere effektivt til 
bekæmpelsen af havforurening ved hjælp af bedre dataudveksling mellem 
medlemsstaterne og EU-agenturerne og giver mulighed for udvikling af nye redskaber til 
identifikation og sporbarhed af fiskeredskaber der tabes til havs;

Fremskyndelse af udviklingen af den cirkulære økonomi inden for fiskeri og akvakultur

9. understreger, at reduktion af virkningen af havaffald kræver en styrkelse af den cirkulære 
økonomi på landjorden, men også i fiskerisektoren gennem en livscyklustilgang; 

10. opfordrer til at fremme miljøvenligt design af fiskeredskaber med en hurtig vedtagelse af 
retningslinjer for udvikling af harmoniserede standarder for den cirkulære økonomi for 
fiskeredskaber; tilskynder til mærkning af materiale, der anvendes i fiskeredskaber, 
gennem produktpas; tilskynder til fremme af forskning og innovation vedrørende 
forenkling af materialer, der anvendes i fiskeredskaber, navnlig polymerer;

11. støtter udviklingen af effektive genbrugskanaler ved at styrke modtagefaciliteterne i de 
europæiske havne med henblik på at forbedre den selektive affaldssortering; opfordrer til, 
at indsamlingsoperationerne gøres mere attraktive ved hjælp af foranstaltninger til støtte 
for fiskere og akvakulturbrugere, der medbringer deres udtjente fiskeri- eller 
akvakulturredskaber til havnene;

Programmer for forvaltning og aktiv indsamling af havaffald 

12. opfordrer Kommissionen til at iværksætte en handlingsplan mod henkastning af affald på 
EU-plan;

13. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger vedrørende 
områder med ophobning af havaffald i floder og flodmundinger;

14. understreger, at det er af afgørende betydning at fremme og støtte den rolle, som fiskere, 
der deltager i frivillige indsamlingsordninger, spiller i forbindelse med opsporing, 
indsamling og genanvendelse af havaffald, såsom programmet "Fish for Litter". 

15. minder om, at bekæmpelsen af affald i havet skal koordineres med landene i det 
europæiske naboskabsområde; opfordrer Kommissionen til at sætte en stopper for 
overførsel af affald til tredjelande;

Bedre forståelse og begrænsning af forureningen fra mikro- og nanoplast

16. understreger, at forurening fra nano- og mikroplast og dens indvirkning på miljøet og 
menneskers sundhed i vid udstrækning er ukendt; minder om, at dette udgør en risiko for, 
at forbrugerne frygter for kvaliteten af fiskevarer og akvakulturprodukter;

17. glæder sig over det forberedende arbejde, som Det Europæiske Kemikalieagentur 
(ECHA) har udført med hensyn til at begrænse bevidst tilsat mikroplast i produkter; 
opfordrer Kommissionen til at være ambitiøs med hensyn til at følge op på dette forslag, 
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herunder ved at tage fat på problemet med spredningen af mikro- og nanoplast i 
vandcyklussen;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

BEGRUNDELSE

Problemet med havaffald er en af de største udfordringer for genopretningen af sunde hav- og 
kystøkosystemer, som spiller en vigtig rolle både for balancen i klimaet og for at sikre 
udviklingen af hav- og kystbaserede aktiviteter, herunder fiskeri og akvakultur. Problemet 
befinder sig i krydsfeltet mellem mange samfundsmæssige, økonomiske og miljømæssige 
udfordringer, som er en del af havforureningens komplekse ligning. Men hvad betyder det, 
hvilke konsekvenser vil det få? Løsningerne på problemet – ligesom årsagerne hertil – skal 
delvis findes på havet, men hovedsagelig på land og kræver en systemisk tilgang til emnet. 

I/ En bedre forståelse af fænomenet "havaffald"

Hvilket affald er der tale om? 

Havaffald, der er synligt på strandene og langs kysterne, dækker i virkeligheden over et langt 
mere udbredt forureningsproblem. Det "synlige" affald er rent faktisk kun den del af isbjerget, 
der ligger under vand. På overfladen tegner den samlede masse af flydende affald sig kun for 
1 % af det plastic, der udledes i havet18. Spredningen af affald i havet og dets geografiske 
spredning er kernen i mange videnskabelige undersøgelser og i megen videnskabelig forskning. 
Affaldet ophobes på overfladen, men også i vandsøjlen og nede i de store oceankløfter som 
f.eks. Marianergraven, hvor der er fundet affald i en dybde på over 10 000 meter19. Havstrømme 
kan transportere dette affald både på overfladen i akkumulsområder, men også i dybden i 
hotspots på havbunden og undersøiske bjerge, hvor der er op til 1,9 millioner stykker mikroplast 
til stede pr. kvadratmeter20. 

Havaffald transporteres også via havstrømme rundt i hele verden og truer små isolerede øer og 
kystområder, der opsamler en stor mængde affald uden at have mulighed for at beskytte sig 
effektivt. Det, at der sker en kondensation oven over havet, fører til forurening af områder, der 
tidligere blev anset for uberørte. Dette forklarer til dels, hvordan forskere har været i stand til 
at finde spor af mikroplast i sneen i Alperne og i Arktis21.

Havforurening fra affald stammer fra en række kilder, såsom forurening af vandløb og floder, 
dårlig forvaltning af affaldsindsamlingen, naturfænomener som oversvømmelser og regn, der 
fejer affaldet i byzoner ud i havene, henkastning af affald eller ulykker. Fiskeri- og 

18 Plastic waste inputs from land into the ocean, Science af 13. februar 2015: bind 347, udgave 6223, s. 768-771
19 Human footprint in the abyss: 30 year records of deep-sea plastic debris, Marine Policy, bind 96, oktober 
2018, s. 204-212
20Seafloor microplastic hotspots controlled by deep-sea circulation, Science af 5. juni 2020, bind 368, udgave 
6495, s. 1140-1145
21 White and wonderful? Microplastics prevail in snow from the Alps to the Arctic, Science Advances af 14. 
august 2019: bind 5, nr. 8, 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/0308597X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0308597X/96/supp/C
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akvakultursektoren påvirkes af havforurening, men deltager også heri. Ifølge Det Fælles 
Forskningscenter tegner affaldet fra fiskeri og akvakultur sig for 27 % af havaffaldet. Dette kan 
bestå af transportkasser, bøjer, bure, men også efterladte fiskeredskaber, der sidder fast på 
bunden eller er ødelagt under vandet og tabt som følge af vanskelige vejrforhold, reparationer 
ved kaj eller på fartøjet og sjældnere smidt ud med vilje. 

Hvilke konsekvenser har det? 

Havaffaldets indvirkning på fiskeriet tegner sig for mellem 1 og 5 % af de samlede indtægter 
fra fiskeri22. Fiskerne udsættes for risikoen for ulykker eller skader og må regelmæssigt rense 
deres redskaber for at sortere havaffald fra deres fangst og om nødvendigt reparere de 
fiskeredskaber, der er ødelagt eller itu. Om bord udgør dette værdifuld tid. Affald i havet kan 
også påvirke selve fiskerfartøjet ved at ødelægge propelsystemerne eller fartøjets struktur, men 
også ved at blokere afkølingssystemerne. Endelig kan havaffald indvirke på kvaliteten af de 
fisk, der fanges om bord på det skib, der har været i kontakt med affald. 

Havaffald har også indvirkning på de marine økosystemer og den marine fauna, f.eks. 
spøgelsesnet, som fortsætter deres rute og fanger, sårer og dræber mange arter, hvoraf nogle i 
forvejen er truet eller i alvorlig fare for udryddelse. Affald udgør en særlig trussel mod sårbare 
økosystemer og økosystemer, der er rige på biodiversitet, som f.eks. koralbevoksninger eller 
havsvampe, der giver et plantemiljø, der er afgørende for en ordentlig fornyelse af 
fiskebestandene og dermed for europæisk fiskeris bæredygtighed. En undersøgelse viser 
således, at 11,1 milliarder plastprodukter er viklet ind i koraller i Asien og Stillehavet, et tal, 
der forventes at stige med 40 % i løbet af de næste syv år23. Akkumuleringen af dette affald 
udgør også en risiko for kvælning af havbundes flora og fauna, bidrager til den overordnede 
forringelse af økosystemet, en forøget risiko for sygdomme som følge af en øget forekomst af 
patogener og tilmed indførelse af visse invasive arter i et nyt økosystem. Disse virkninger udgør 
en trussel mod de marine økosystemers modstandsdygtighed og en klar risiko for fiskeriets 
bæredygtighed. 

II/ En systemisk tilgang til bekæmpelse af fænomenet 

Bekæmpelsen af havaffald og modvirkningen af dets indvirkning på fiskeriet kræver, at der 
træffes foranstaltninger fra ende til anden, idet der tages hensyn til affaldets livscyklus, dets 
forbindelse til vandets kredsløb, såvel når der er tale om naturligt vand som spildevand (diffus 
forurening). Dette kræver derfor bedre kendskab til fænomenet, en mere effektiv 
lovgivningsmæssig ramme, et holistisk og globalt syn på affaldets livscyklus, en handlingsplan 
på land – navnlig mod henkastning af affald langs vandløb i afstrømningsområderne og mere 
specifikt om mikro- og nanoplast – udvikling af en ægte cirkulær økonomi inden for fiskeri og 
akvakultur og iværksættelse af samordnet indsamling af affald i floder, flodmundinger og i 
havet. 

22 "Lost Fishing gear: a trap for our ocean", Kommissionen, GD MARE
6 Plastic waste associated with disease on coral reefs, Science af 26. januar 2018, bind. 359, udgave 6374, s. 
460-462
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Forbedring af forskning i og viden om havene

For at kunne fastlægge ambitiøse mål og offentlige politikker er det nødvendigt med præcise 
data. På trods af en politisk ramme, der har fremmet den videnskabelige forskning i årtier, er 
oceanografisk forskning og viden stadig i det store og hele underudviklet, hvilket hæmmer 
udviklingen af nye politikker. Indvirkningen af havaffald på fiskeri er i øjeblikket meget ukendt, 
og vi mangler præcise data om havforureningens indvirkning på både fiskerisektoren og på 
økosystemernes modstandsdygtighed, som begge fungerer i synergi for at sikre sektorens 
bæredygtighed. 

Forbedring og effektivisering af den lovgivningsmæssige ramme 

Den Europæiske Union har en stærk lovgivningsramme til at begrænse forureningen fra 
havaffald, både den, som stammer fra land og den, som stammer fra aktiviteter på havet. 
Formålet med rammedirektivet om modtagefaciliteter i havne er at fremskynde indførelsen af 
et genanvendelseskredsløb for fiskeredskaber, mens direktivet om reduktion af visse 
plastprodukters miljøpåvirkning indfører en ordning for udvidet ansvar hos producenter af 
fiskeredskaber, der indeholder plast, for at dække deres omkostninger til indsamling, transport 
og forarbejdning og støtte bevidstgørelsesaktiviteter. Det er også vigtigt at bemærke, at andre 
tekster såsom kontrolforordningen, havstrategirammedirektivet og Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond fungerer i synergi med disse mål. 

Disse EU-regler skal maksimeres, respekteres og styrkes på en koordineret måde for ikke at 
udvande og genbruge målene for god miljøtilstand i hav- og kystøkosystemer frem for politiske 
cyklusser. Lanceringen af den grønne pagt, biodiversitetsstrategien og jord til bord-strategien 
samt handlingsplanen for den cirkulære økonomi tilskynder i dag til at nytænke den 
eksisterende retlige ramme, sætte fokus på dens svagheder og fremsætte anbefalinger til den 
kommende nye politikcyklus. 

Støtte til udviklingen af en ægte cirkulær økonomi inden for fiskeri og akvakultur

Der er mange logistiske udfordringer i forbindelse med udviklingen af en cirkulær økonomi i 
fiskerisektoren. Mulighederne for at opspore, men også at indsamle havaffald, der først er landet 
i havet, er begrænsede, og der er kun få incitamenter til at bringe havaffald tilbage til en havn, 
hvad enten det foregår passivt eller aktivt. Faserne med aflæsning og sortering i havnefaciliteter, 
transport til behandlingscentre, men også mekanisk eller kemisk genvinding og genbrug af 
genanvendt materiale medfører betydelige strukturelle udfordringer. 

Det er nødvendigt at støtte bestræbelser på at genanvende fiskeredskaber, men også at 
kombinere dette med forskning i design af fiskeredskaber og reduktion af deres miljøfodaftryk. 
De består af naturligt resistente og ikkebionedbrydelige polymerer, der som regel er blandet 
eller kombineret med andre materialer som f.eks. bly til garn, hvilket komplicerer afmontering 
og genanvendelse. Mange dele af fiskeredskaberne importeres også uden for Den Europæiske 
Union, før de samles, hvilket gør det vanskeligt at følge forsyningskæden og dele oplysninger 
om komponenternes karakter. Endelig udgør manglen på europæiske kriterier og standarder for 
fiskeredskabers cirkularitet også en stor udfordring for sektoren.

Bedre forståelse og begrænsning af forureningen fra mikroplast
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Nano- og mikroplast, som er en usynlig, men omsiggribende forurening af havmiljøet, udgør 
en ny udfordring i kampen mod havforurening. Det er mindre end 5 mm i størrelse og kan være 
primært, dvs. bevidst tilsat et produkt, eller sekundært, som følge af en proces med gradvis 
nedbrydning af visse typer affald gennem vind, bølger, saltholdighed eller ultraviolet stråling. 
Mikroplast har en række specifikke karakteristika, der påvirker miljøet og menneskers sundhed, 
og som endnu ikke er kendt. Det kan indeholde en kemisk blanding, som kan forventes at blive 
frigivet, når kommer i kontakt med vandmiljøet, og har en særlig funktion som "svampe, der 
tiltrækker forurening", med persistente, bioakkumulerende og giftige stoffer. Det kan også yde 
støtte til visse organismer såsom vira eller patogener, der kan interagere med akvatiske arter og 
den mikrobielle balance i havmiljøet. Visse virkninger på den genetiske arv og indtrængen af 
nanoplast i celleorganismen kræver også forskning på europæisk plan. Problemet med mikro- 
og mesoplast kan også give anledning til bekymring for, at befolkningen vil frygte kvaliteten 
af fiskevarer, og føre til reelle økonomiske risici for industrien. 

Fremme af en effektiv indsamling af havaffald

På havet er der ved at opstå private initiativer til indsamling af affald. Der er et presserende 
behov for at støtte disse foranstaltninger på en koordineret måde, udvikle en reel styrke til 
indsamling af havaffald i vandløb og flodmundinger og støtte programmer til opsporing af 
affald. Havmiljøets elendige tilstand nødvendiggør et individuelt og kollektivt ansvar hos alle, 
men kræver en europæisk indsats for at beskytte vores fælles gode og ikke tillade, at der 
ubegrænset ophobes affald i havene.


