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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων στην αλιεία
(2019/2160(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Ένα 
νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία – Για μια πιο καθαρή και πιο 
ανταγωνιστική Ευρώπη» (COM(2020)0098),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με τίτλο 
«Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 – Επαναφορά της 
φύσης στη ζωή μας» (COM(2020)0380),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με τίτλο «Από 
το αγρόκτημα στο πιάτο – Μια στρατηγική για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το 
περιβάλλον σύστημα τροφίμων» (COM(2020)0381),

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), 
το προσαρτημένο σε αυτήν Πρωτόκολλο του Κιότο, και τη Συμφωνία του Παρισιού,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα 
(CBD),

– έχοντας υπόψη την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας 
(UNCLOS) που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 16 
Νοεμβρίου 1973,

– έχοντας υπόψη την έκθεση για την παγκόσμια αξιολόγηση σχετικά με τη 
βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων που δημοσίευσε η διακυβερνητική 
πλατφόρμα επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες 
οικοσυστημάτων (IPBES) στις 31 Μαΐου 2019,

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2018)0352.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P9_TA(2020)0005.
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- έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση, της 28ης Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο «Δήλωση 
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Οικονομίας, Γεωργίας και Αλιείας των 
κρατών μελών της Βαλτικής Θάλασσας και του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Ωκεανών και 
Αλιείας»,

– έχοντας υπόψη την έκθεση «Starfish 2030: restore our Ocean and Waters» της Mission 
Board on Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters της Επιτροπής, η οποία 
δημοσιεύθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την κλιματική 
και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί 
υγειονομικής ταφής των αποβλήτων4,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/147/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών5,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας6, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για 
τα απόβλητα7,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις 
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας8,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (EE) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 
94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς9,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων 
πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 
πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική),

3 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P9_TA(2019)0078.
4 ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 100.
5 ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ 7.
6 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ 7.
7 ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 109.
8 ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 141.
9 ΕΕ L 115 της 6.5.2015, σ. 11.
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– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων10,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων11,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία12,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/2014/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο 
χωροταξικό σχεδιασμό13,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής 
Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των 
κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής14,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας15.

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική 
αλλαγή (IPCC) με τίτλο «Υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C», την 5η έκθεση 
αξιολόγησής της και τη συγκεφαλαιωτική έκθεσή της, την ειδική έκθεσή της για την 
κλιματική αλλαγή και τη γη, καθώς και την ειδική έκθεσή της για τους ωκεανούς και 
την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστήμης-πολιτικής για 
τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων,

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1972 για την 
πρόληψη της ρύπανσης των θαλασσών από την απόρριψη αποβλήτων,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0000/2020),

10 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
11 ΕΕ L 135 της 21.5.1991, σ. 40.
12 ΕΕ L 151 της 7.6.2019, σ. 116.
13 ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 135.
14 ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.
15 ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1.
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A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θαλάσσια απορρίμματα που είναι ορατά στις παραλίες και 
στην επιφάνεια κρύβουν στην πραγματικότητα ένα πολύ ευρύτερο φαινόμενο μόλυνσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά προέρχονται τόσο από χερσαίες όσο και από υπεράκτιες 
δραστηριότητες, από τα νανοπλαστικά έως τα εμπορευματοκιβώτια που χάνονται στη 
θάλασσα·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα των αποβλήτων στη θάλασσα συνδέεται σε μεγάλο 
βαθμό με την κακή διαχείριση των αποβλήτων στην ξηρά, από τη ρύπανση 
υδατορευμάτων και ποταμών έως την κακή διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων και τις 
παράνομες χωματερές, αλλά και με φυσικά φαινόμενα απορροής, όπως είναι οι θύελλες 
και οι βροχοπτώσεις·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία θαλάσσιων απορριμμάτων υπονομεύει σοβαρά την 
ανθεκτικότητα και την παραγωγικότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων που ήδη 
υφίστανται πολλές σωρευτικές πιέσεις, όπως είναι η κλιματική αλλαγή·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θαλάσσια απορρίμματα συνιστούν απειλή για τη θαλάσσια 
πανίδα και για πολλά είδη, ορισμένα από τα οποία ήδη απειλούνται ή διατρέχουν κρίσιμο 
κίνδυνο εξαφάνισης·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλιείς και οι υδατοκαλλιεργητές είναι οι πρώτοι που βλέπουν 
τις δραστηριότητές τους να απειλούνται από τις επιπτώσεις των θαλάσσιων 
απορριμμάτων, λόγω του κινδύνου να σκαλώσουν ή να μπερδευτούν με τα αλιευτικά 
εργαλεία, να τα φθείρουν ή να τα καταστρέψουν, να προξενήσουν εμπλοκή των 
κινητήρων των σκαφών ή των συστημάτων ψύξης, συνιστώντας σημαντική οικονομική 
ζημία αλλά και κίνδυνο για την ασφάλεια των ναυτικών επί του σκάφους·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικονομικός αντίκτυπος των θαλάσσιων απορριμμάτων στην 
αλιεία έχει εκτιμηθεί σε ποσοστό μεταξύ 1% και 5 % των κερδών του τομέα16·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 1,5%17 των αλιευτικών εργαλείων ανακυκλώνεται και 
ότι πρέπει επειγόντως να ενθαρρυνθεί η συλλογή και η ανακύκλωσή τους και να 
προωθηθεί η δυνατότητα επισκευής τους· 

Βελτίωση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα νομοθετικού πλαισίου και διακυβέρνησης

1. τονίζει την ανάγκη επανεξέτασης της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής προκειμένου 
να δημιουργηθεί ένα στρατηγικό πλαίσιο που θα ενσωματώνει τις διαφορετικές 
νομοθετικές πράξεις που άπτονται του θαλάσσιου περιβάλλοντος·

2. καλεί την Επιτροπή να υπερασπιστεί ένα φιλόδοξο μοντέλο διακυβέρνησης στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη θαλάσσια βιοποικιλότητα πέραν 
των εθνικών δικαιοδοσιών και να αναγνωρίσει τους ωκεανούς ως κοινό αγαθό, 
προκειμένου να υιοθετηθεί ένα νέο όραμα που θα θέτει τις ατομικές και συλλογικές 
ευθύνες πάνω από τις αρχές της ελευθερίας ή των κυριαρχικών δικαιωμάτων που 

16 « Lost fishing gear : a trap for our ocean », Ευρωπαϊκή Επιτροπή
17 Ο.π.
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κατοχυρώνονται στο δίκαιο της θάλασσας, διασφαλίζοντας έτσι τη διατήρηση των 
ωκεανών·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν βάσει κοινού χρονοδιαγράμματος 
τις διαφορετικές νομοθετικές πράξεις, όπως είναι η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική, η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, η οδηγία για τη μείωση των επιπτώσεων 
ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, η οδηγία για τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων ή η οδηγία-πλαίσιο για τον 
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, προκειμένου να βελτιωθεί η νομοθετική συνοχή· 

4. ζητεί να εναρμονιστούν στην ίδια έκθεση τα δεδομένα που συλλέγονται από τα κράτη 
μέλη σχετικά με την απώλεια, τη διάθεση στην αγορά και τη συλλογή αλιευτικών 
εργαλείων και τούτο προκειμένου να διευκολυνθούν ο εντοπισμός και ο έλεγχος των 
θαλάσσιων απορριμμάτων·

Βελτίωση της έρευνας και των γνώσεων σχετικά με τα απόβλητα στη θάλασσα

5. παροτρύνει την Επιτροπή να διαδραματίσει μείζονα ρόλο στην πρωτοβουλία με τίτλο 
«δεκαετία ωκεανολογίας για βιώσιμη ανάπτυξη» των Ηνωμένων Εθνών και να 
ενθαρρύνει την ψηφιοποίηση και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την καλύτερη 
κατανόηση των ωκεανών και των επιπτώσεων σε αυτούς·

6. καλεί την Επιτροπή να εντείνει την έρευνα και τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον 
αντίκτυπο των θαλάσσιων απορριμμάτων στην αλιεία και στα οικοσυστήματα, καθώς και 
τον αντίκτυπο νανοπλαστικών και μικροπλαστικών στους αλιευτικούς πόρους και στην 
ανθρώπινη υγεία·

7. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης αφορά τα απόβλητα που 
απαντώνται συνήθως στις παραλίες· παροτρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τα ισχύοντα 
μέτρα για τα πλαστικά μίας χρήσης, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις αναμενόμενες 
εργασίες σχετικά με τα απόβλητα στη στήλη ύδατος και στον θαλάσσιο βυθό στο πλαίσιο 
της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική, και να λάβει υπόψη τον αντίκτυπο 
ορισμένων θαλάσσιων απορριμμάτων, όπως οι συσκευασίες πολυστυρολίου από 
αλιευτικά προϊόντα·

8. ζητεί να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες σχετικά με την απώλεια αλιευτικών 
εργαλείων στη θάλασσα με πιο αποτελεσματικό τρόπο στην καταπολέμηση της 
θαλάσσιας ρύπανσης, μέσω μιας καλύτερης ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ κρατών 
μελών και οργανισμών της ΕΕ, και έτσι ώστε να μπορέσουν να διαμορφωθούν νέα 
εργαλεία για τον εντοπισμό και την ιχνηλασιμότητα απολεσθέντων αλιευτικών 
εργαλείων στη θάλασσα·

Επίσπευση της ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας στους τομείς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας

9. τονίζει ότι η μείωση των επιπτώσεων των θαλάσσιων απορριμμάτων περνά μέσα από την 
ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στην ξηρά, αλλά και στον τομέα της αλιείας μέσω 
μιας προσέγγισης βάσει κύκλου ζωής· 
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10. ζητεί να προωθηθεί ο οικολογικός σχεδιασμός των αλιευτικών εργαλείων με την ταχεία 
έγκριση κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη εναρμονισμένων προτύπων 
σχετικών με την κυκλική οικονομία των αλιευτικών εργαλείων· τάσσεται υπέρ της 
σήμανσης του υλικού που χρησιμοποιείται στα αλιευτικά εργαλεία μέσω διαβατηρίων 
προϊόντων· ενθαρρύνει την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας ως προς την 
απλούστευση των υλικών που χρησιμοποιούνται στα αλιευτικά εργαλεία και δη των 
πολυμερών·

11. τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης αποτελεσματικών διαύλων ανακύκλωσης με την ενίσχυση 
των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής στους ευρωπαϊκούς λιμένες, προκειμένου να 
βελτιωθεί η επιλεκτική διαλογή των αποβλήτων· ζητεί βελτιωμένη ελκυστικότητα των 
δραστηριοτήτων συλλογής με τη λήψη μέτρων στήριξης των αλιέων και των 
υδατοκαλλιεργητών που μεταφέρουν στους λιμένες τον εξοπλισμό αλιείας ή 
υδατοκαλλιέργειας που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του·

Προγράμματα διαχείρισης και ενεργούς συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων 

12. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή σχέδιο δράσης κατά της ανεξέλεγκτης 
δημιουργίας απορριμμάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης·

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση σε σχέση με τις ζώνες συσσώρευσης 
θαλασσίων απορριμμάτων σε ποταμούς και εκβολές ποταμών·

14. τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να προωθηθεί και να υποστηριχθεί ο ρόλος των αλιέων 
που δραστηριοποιούνται σε εθελοντικά συστήματα συλλογής που επιτρέπουν τον 
εντοπισμό, τη συλλογή και την ανακύκλωση θαλάσσιων απορριμμάτων, όπως το 
πρόγραμμα «Fish for Litter»· 

15. υπενθυμίζει ότι η καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων πρέπει να γίνεται σε 
συντονισμό με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας· καλεί την Επιτροπή να θέσει τέλος 
στη μεταφορά αποβλήτων σε τρίτες χώρες·

Για να γίνει καλύτερα κατανοητή και να περιοριστεί η ρύπανση μικροπλαστικών και 
νανοπλαστικών

16. τονίζει ότι η ρύπανση από τα νανοπλαστικά και τα μικροπλαστικά και οι επιπτώσεις της 
στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστες· υπενθυμίζει 
ότι υπάρχει ο κίνδυνος να φοβούνται οι καταναλωτές ως προς την ποιότητα των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προπαρασκευαστικές εργασίες του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) σχετικά με τον περιορισμό των 
μικροπλαστικών που προστίθενται σκόπιμα στα προϊόντα· καλεί την Επιτροπή να 
επιδείξει φιλοδοξία όσον αφορά την συνέχεια που θα δοθεί στην εν λόγω πρόταση και 
να ασχοληθεί με το πρόβλημα του διασκορπισμού μικροπλαστικών και νανοπλαστικών 
στον κύκλο του νερού·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το ζήτημα των θαλάσσιων απορριμμάτων είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που πρέπει να 
επιλυθούν για να αποκατασταθεί η υγεία θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, τα οποία 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην ισορροπία του κλίματος όσο και στη διασφάλιση 
της ανάπτυξης θαλάσσιων και παράκτιων δραστηριοτήτων και, μεταξύ αυτών, της αλιείας και 
της υδατοκαλλιέργειας. Πρόκειται για ζήτημα επί του οποίου τέμνονται πολλά κοινωνικά, 
οικονομικά και περιβαλλοντικά διακυβεύματα που αποτελούν τμήμα της πολύπλοκης 
εξίσωσης του φαινομένου της θαλάσσιας ρύπανσης. Για ποια απορρίμματα μιλούμε ωστόσο, 
και για ποιες επιπτώσεις; Οι λύσεις, όπως εξάλλου και οι αιτίες, εντοπίζονται εν μέρει στη 
θάλασσα, αλλά στο μεγαλύερο μέρος τους είναι χερσαίες και επιτάσσουν μια συστημική 
προσέγγιση του θέματος. 

Ι/ Για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου των «θαλάσσιων απορριμμάτων»

Για ποια απορρίμματα μιλούμε; 

Τα θαλάσσια απορρίμματα, ιδιαιτέρως ορατά σε παραλίες και ακτογραμμές, κρύβουν στην 
πραγματικότητα ένα πολύ ευρύτερο φαινόμενο μόλυνσης. Τα «ορατά» απόβλητα δεν είναι 
στην πραγματικότητα παρά το ορατό μέρος του παγόβουνου. Στην επιφάνεια, η αθροισμένη 
μάζα των αποβλήτων που επιπλέουν αντιπροσωπεύει μόλις το 1% των πλαστικών που 
απορρίπτονται στον ωκεανό18. Η εξάπλωση των θαλάσσιων απορριμμάτων και η γεωγραφική 
διασπορά τους βρίσκονται στο επίκεντρο πολλών επιστημονικών μελετών και ερευνών. Τα 
απόβλητα συσσωρεύονται στην επιφάνεια, αλλά εξίσου και στη στήλη ύδατος και μέχρι τις 
μεγάλες ωκεάνιες τάφρους, όπως αυτή των Μαριανών, όπου βρέθηκαν απόβλητα σε βάθος 
μεγαλύτερο των 10 000 μέτρων19. Τα θαλάσσια ρεύματα μπορούν να μεταφέρουν τα απόβλητα 
αυτά τόσο στην επιφάνεια, στις περιοχές συσσώρευσης, όσο και στους βυθούς, στα σημεία 
συγκέντρωσης και στις υποβρύχιες κλιτύες όπου υπάρχουν έως και 1,9 εκατομμύρια 
μικροπλαστικά ανά τετραγωνικό μέτρο20. 

Τα θαλάσσια απορρίμματα μεταφέρονται επίσης με τα ωκεάνια ρεύματα στα τέσσερα σημεία 
του ορίζοντα και απειλούν μικρές απομονωμένες νήσους και παράκτιες περιοχές στις οποίες 
καταλήγουν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων χωρίς να υπάρχουν δυνατότητες και υποδομές 
αποτελεσματικής προστασίας. Το φαινόμενο της συμπύκνωσης πάνω από τον ωκεανό καθιστά 
δυνατή τη ρύπανση περιοχών που παλαιότερα ήταν παρθένες. Έτσι εξηγείται εν μέρει το πως 
βρήκαν οι ερευνητές ίχνη μικροπλαστικών στα χιόνια των Άλπεων και στην Αρκτική21.

Η θαλάσσια ρύπανση από απόβλητα προέρχεται από διάφορες πηγές, όπως είναι η ρύπανση 
υδατορευμάτων και ποταμών, η κακή διαχείριση της συλλογής αποβλήτων, τα φυσικά 

18 Plastic waste inputs from land into the ocean, Science 13 Φεβρουαρίου 2015: Τόμος  347, Τεύχος 6223, σελ. 
768-771
19 Human footprint in the abyss: 30 year records of deep-sea plastic debris, Marine Policy, Τόμος 
96, Οκτώβριος 2018, σελ. 204-212
20Seafloor microplastic hotspots controlled by deep-sea circulation, Science  5 Ιουνίου 2020, Τόμος. 368, 
Τεύχος 6495, σελ. 1140-1145
21 White and wonderful? Microplastics prevail in snow from the Alps to the Arctic, Science Advances  14 
Αυγούστου 2019:Τόμος. 5, αρ. 8, 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/0308597X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0308597X/96/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0308597X/96/supp/C
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φαινόμενα όπως οι πλημμύρες ή οι βροχοπτώσεις που απαλλάσσουν τις αστικές περιοχές από 
τα απόβλητά τους με κατεύθυνση τη θάλασσα, οι παράνομες χωματερές ή βεβαίως και κατά 
λάθος. Ο τομέας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας είναι θύμα της θαλάσσιας ρύπανσης, 
αλλά είναι και «θύτης». Σύμφωνα με το Κοινό Κέντρο Ερευνών, τα απόβλητα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας αντιπροσωπεύουν το 27% των θαλάσσιων απορριμμάτων. Αυτά μπορεί να 
αποτελούνται από κιβώτια μεταφοράς, σημαντήρες, κλωβούς, αλλά και εγκαταλελειμμένα 
αλιευτικά εργαλεία που σκάλωσαν στον βυθό ή σκίστηκαν υποβρυχίως και χάθηκαν λόγω 
κακών καιρικών συνθηκών, μπορεί να οφείλονται σε επισκευές στο λιμάνι ή στα ανοικτά, και 
σπανίως, να έχουν απορριφθεί σκοπίμως. 

Ποιος είναι ο αντίκτυπος; 

Ο αντίκτυπος των θαλάσσιων απορριμμάτων στις αλιευτικές δραστηριότητες αντιστοιχεί σε 
ποσοστό μεταξύ 1% και 5% των συνολικών εσόδων από αλιευτικές δραστηριότητες22. Οι αλιείς 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ατυχημάτων ή εμποδίων και πρέπει να καθαρίζουν τακτικά τα 
εργαλεία τους προκειμένου να διαχωρίζουν τα θαλάσσια απορρίμματα από τα αλιεύματά τους 
και, όπου είναι αναγκαίο, να επισκευάζουν τα εν λόγω φθαρμένα ή σπασμένα αλιευτικά 
εργαλεία. Όταν το σκάφος βρίσκεται στα ανοικτά, ο χρόνος για κάτι τέτοιο είναι πολύτιμος. 
Τα θαλάσσια απορρίμματα μπορούν επίσης να επηρεάσουν το ίδιο το αλιευτικό σκάφος, 
δημιουργώντας φθορές στο σύστημα πρόωσης και στη δομή του σκάφους ή βουλώνοντας τα 
συστήματα ψύξης. Τέλος, τα θαλάσσια απορρίμματα μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα 
των αλιευμάτων επί του πλοίου που έχουν έρθει σε επαφή με απόβλητα. 

Τα θαλάσσια απορρίμματα έχουν επίσης αντίκτυπο στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στη 
θαλάσσια πανίδα, όπως τα εγκαταλελειμμένα δίχτυα που συνεχίζουν να πλέουν και να γίνονται 
αιτία αφανισμού πολλών ειδών, ορισμένα από τα οποία ήδη βρίσκονται υπό απειλή ή 
διατρέχουν κρίσιμο κίνδυνο εξαφάνισης. Τα απόβλητα αποτελούν ιδιαίτερη απειλή για τα 
εύθραυστα, πλούσια σε βιοποικιλότητα, οικοσυστήματα, όπως είναι οι αποικίες κοραλλιών ή 
οι σπόγγοι, που λειτουργούν ως τόποι εκτροφής απαραίτητοι για την κατάλληλη ανανέωση των 
ιχθυαποθεμάτων και, ως εκ τούτου, για τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αλιείας. Μια μελέτη 
δείχνει ότι 11,1 δισεκατομμύρια πλαστικά προϊόντα είναι εγκλωβισμένα στα κοράλλια της 
Ασίας και του Ειρηνικού, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί κατά 40% κατά την προσεχή 
επταετία23. Η συσσώρευση αυτών των αποβλήτων ενέχει επίσης τον κίνδυνο βενθικής 
ασφυξίας του βυθού, συμβάλλει στη συνολική υποβάθμιση του οικοσυστήματος, αυξάνει τον 
κίνδυνο ασθενειών λόγω αυξημένης παρουσίας παθογόνων παραγόντων ή ακόμη και 
εισαγωγής ορισμένων χωροκατακτητικών ειδών σε νέο οικοσύστημα. Τούτες οι παρενέργειες 
συνιστούν απειλή για την ανθεκτικότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και θέτουν σε 
βέβαιο κίνδυνο τη βιωσιμότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων. 

II/ Μια συστημική προσέγγιση του φαινομένου 

Η αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων και η ανάσχεση των επιπτώσεών τους στην 

22 « Lost Fishing gear : a trap for our ocean”, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔMARE
6 Plastic waste associated with disease on coral reefs, Science, 26 Ιανουαρίου 2018, Τόμος. 359, Τεύχος 6374, 
σελ. 460-462
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αλιεία μας επιβάλλουν να δράσουμε από τα ανάντη έως τα κατάντη και να λάβουμε υπόψη τον 
κύκλο ζωής των αποβλήτων, τη σύνδεσή του με τον κύκλο του νερού, είτε πρόκειται για φυσικά 
απόβλητα είτε για διάχυτη ρύπανση. Ως εκ τούτου, αυτό απαιτεί: καλύτερη γνώση του 
φαινομένου, αποτελεσματικότερο νομοθετικό πλαίσιο, ολιστική και σφαιρική θεώρηση του 
κύκλου ζωής των αποβλήτων, σχέδιο δράσης για την ξηρά και δη σε ό,τι αφορά τα ανεξέλεγκτα 
λύματα που ακολουθούν τη ροή των ποταμών έως τις λεκάνες απορροής και πιο συγκεκριμένα 
σε ό,τι αφορά μικροπλαστικά και νανοϋλικά, ανάπτυξη μιας πραγματικής κυκλικής οικονομίας 
στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και έναρξη συντονισμένης συλλογής 
αποβλήτων σε ποταμούς, εκβολές και στη θάλασσα. 

Βελτίωση της έρευνας και των γνώσεων για τους ωκεανούς

Για να είναι δυνατός ο καθορισμός ποσοτικοποιημένων στόχων και φιλόδοξων δημόσιων 
πολιτικών, απαιτούνται ακριβή δεδομένα. Παρά την ύπαρξη εδώ και δεκαετίες πλαισίου 
πολιτικής που ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα, η ωκεανογραφική έρευνα και γνώση 
εξακολουθούν να μην έχουν αναπτυχθεί επαρκώς, γεγονός που εμποδίζει την εκπόνηση νέων 
πολιτικών. Οι επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων στην αλιεία είναι σήμερα ελάχιστα 
γνωστές και δεν διαθέτουμε ακριβή στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της θαλάσσιας 
ρύπανσης τόσο στον τομέα της αλιείας όσο και στην ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων, 
παράγοντες αλληλοσυμπληρούμενοι για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του τομέα. 

Βελτίωση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα νομοθετικού πλαισίου 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο για τον περιορισμό της ρύπανσης 
των θαλάσσιων απορριμμάτων, χερσαίων και υπεράκτιων. Σκοπός της οδηγίας-πλαίσιο για τις 
λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής είναι η επίσπευση της δημιουργίας κυκλώματος 
ανακύκλωσης για τα αλιευτικά εργαλεία, ενώ η οδηγία σχετικά με τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων θεσπίζει καθεστώς 
διευρυμένης ευθύνης των κατασκευαστών αλιευτικού εξοπλισμού που περιέχει πλαστική ύλη, 
ούτως ώστε να καλύπτονται οι δαπάνες συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι άλλα κείμενα, όπως ο 
κανονισμός ελέγχου, η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, αλλά και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, λειτουργούν σε συνέργεια με τους στόχους αυτούς. 

Το κεκτημένο αυτό πρέπει να μεγιστοποιηθεί, να τηρηθεί και να ενισχυθεί με συντονισμένο 
τρόπο, ώστε να μην αποδυναμωθούν και ανακυκλωθούν οι στόχοι της καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων με το πέρασμα των κύκλων 
πολιτικής. Η δρομολόγηση της Πράσινης Συμφωνίας, της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα 
και του σχεδίου δράσης «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», καθώς και του σχεδίου δράσης για 
την κυκλική οικονομία, επιβάλλουν σήμερα την επανεξέταση του υφιστάμενου νομικού 
πλαισίου, την επισήμανση των αδυναμιών του και τη διατύπωση συστάσεων για τον προσεχή 
νέο κύκλο πολιτικής. 

Στήριξη της ανάπτυξης μιας πραγματικής κυκλικής οικονομίας στον τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας

Υπάρχουν πολλές προκλήσεις υλικοτεχνικής φύσης για την δρομολόγηση της κυκλικής 
οικονομίας στον τομέα της αλιείας. Οι επιλογές για τον εντοπισμό αλλά και τη συλλογή 
θαλάσσιων απορριμμάτων με το που καταλήγουν στη θάλασσα είναι περιορισμένες και 
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υπάρχουν ελάχιστα κίνητρα για την επιστροφή των θαλάσσιων απορριμμάτων στους λιμένες, 
είτε παθητικά είτε ενεργά. Τα στάδια εκφόρτωσης και διαλογής σε λιμενικές εγκαταστάσεις, 
μεταφοράς σε κέντρα επεξεργασίας, αλλά και οι εργασίες μηχανικής ή χημικής ανακύκλωσης, 
καθώς και η επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένου υλικού συνοδεύονται από σημαντικά 
διαρθρωτικά προβλήματα προς επίλυση. 

Ενώ οι προσπάθειες για την ανακύκλωση των αλιευτικών εργαλείων πρέπει να υποστηριχθούν, 
είναι αναγκαίο να συνοδευτεί αυτό από έρευνα σχετικά με τον σχεδιασμό και τη μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος των αλιευτικών εργαλείων. Αυτά αποτελούνται από εγγενώς 
ανθεκτικά και μη βιοαποδομήσιμα πολυμερή, αναμεμειγμένα συνήθως με άλλα υλικά, όπως 
είναι ο μόλυβδος για τα απλάδια δίχτυα, γεγονός που περιπλέκει τις εργασίες 
αποσυναρμολόγησης και ανακύκλωσης. Πολλά τμήματα των αλιευτικών εργαλείων 
εισάγονται επίσης από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν συναρμολογηθούν, γεγονός που 
δυσχεραίνει την παρακολούθηση της αλυσίδας εφοδιασμού και την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με τη φύση των εξαρτημάτων. Τέλος, η έλλειψη ευρωπαϊκών κριτηρίων και προτύπων 
για την κυκλικότητα των αλιευτικών εργαλείων αποτελεί επίσης σημαντικό πρόβλημα για τον 
τομέα.

Για να γίνει καλύτερα κατανοητή και να περιοριστεί η ρύπανση μικροπλαστικών

Αόρατη αλλά πανταχού παρούσα ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τα νανοπλαστικά 
και τα μικροπλαστικά αποτελούν μια νέα πρόκληση στο πεδίο της καταπολέμησης της 
θαλάσσιας ρύπανσης. Το μέγεθός τους είναι μικρότερο από 5 mm και μπορεί να είναι 
πρωτογενή, δηλαδή να προστίθενται σκόπιμα σε προϊόν, ή δευτερογενή και να είναι 
αποτέλεσμα διαδικασίας βαθμιαίας αποσύνθεσης ορισμένων αποβλήτων λόγω ανέμου, 
κυμάτων, αλατότητας ή ακόμη και ακτίνων υπεριώδους ακτινοβολίας. Τα μικροπλαστικά 
έχουν ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα έναν αντίκτυπο στο περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία περίπλοκο και προς το παρόν σχετικά άγνωστο. Μπορεί να περιέχουν χημικό 
μείγμα που είναι πιθανό να ελευθερωθεί μόλις έρθει σε επαφή με το υδάτινο περιβάλλον και 
έχουν την ιδιαιτερότητα να είναι «σπόγγοι ρύπων» και να προσελκύουν ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίες. Μπορούν επίσης να παρέχουν στήριξη σε ορισμένους 
οργανισμούς, όπως ιούς ή παθογόνους παράγοντες ικανούς να αλληλεπιδράσουν με υδρόβια 
είδη και με τη μικροβιακή ισορροπία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ορισμένες μάλιστα 
επιπτώσεις στα κληρονομικά γενετικά χαρακτηριστικά και η μετάβαση νανοπλαστικών στον 
κυτταρικό οργανισμό καθιστούν απαραίτητη την έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόβλημα 
μικροπλαστικών και μεσοπλαστικών μπορεί επίσης να δημιουργήσει στο ευρύ κοινό φόβους 
σχετικά με την ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων και να δημιουργήσει πράγματι 
οικονομικούς κινδύνους για τη βιομηχανία. 

Προώθηση της αποτελεσματικής συλλογής αποβλήτων στη θάλασσα

Στη θάλασσα, αναδύονται ιδιωτικές πρωτοβουλίες για τη συλλογή αποβλήτων. Είναι 
επειγόντως ανάγκη να υποστηριχθούν αυτές οι δράσεις με συντονισμένο τρόπο, να αναπτυχθεί 
πραγματική δύναμη συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων σε ποταμούς και εκβολές ποταμών 
και να υποστηριχθούν προγράμματα ταυτοποίησης αποβλήτων. Η θλιβερή κατάσταση στην 
οποία έχει περιέλθει το θαλάσσιο περιβάλλον δημιουργεί ατομικές και συλλογικές ευθύνες για 
όλους εμάς αλλά απαιτεί ευρωπαϊκή δράση για την προστασία του κοινού μας αγαθού και για 
την αποφυγή της ανεξέλεγκτης συσσώρευσης αποβλήτων στις θάλασσές μας.


