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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a „Több hal a tengerekben?” című dokumentumról A maximális fenntartható hozamot 
meghaladó állomány-helyreállítást elősegítő intézkedések, beleértve a halállomány-
helyreállítási területeket és a védett tengeri területeket is
(2019/2162(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkének (3) bekezdésére, 
valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 11. és 191. cikkére,

– tekintettel a közös halászati politikáról (KHP) szóló 1380/2013/EU rendeletre,

– tekintettel a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i európai parlamenti és tanácsi 2008/56/EK 
irányelvre (a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv),

– tekintettel a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelvre és a vadon élő madarak 
védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre,

– tekintettel a Bizottságnak „A 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia 
– Hozzuk vissza a természetet az életünkbe!” című, 2020. május 20-i közleményében 
(COM(2020)0380) szereplő, a 2030-ig tartó időszakra szóló biodiverzitási stratégiára,

– tekintettel a biológiai sokféleséggel és ökoszisztéma-szolgáltatásokkal foglalkozó 
kormányközi tudománypolitikai platform (IPBES) a biológiai sokféleségről és 
ökoszisztéma-szolgáltatásokról szóló, 2019. évi globális értékelő jelentésére,

– tekintettel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) 2016. évi, a védett tengeri 
területek lefedettségének a tengeri biológiai sokféleség hatékony megőrzése érdekében 
történő növeléséről szóló határozatára,

– tekintettel a Biológiai Sokféleség Egyezmény részes felei konferenciájának 15. üléséről 
(COP15) szóló, 2020. január 16-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Világbank 2017. évi, „Az elsüllyedt milliárdok felülvizsgálata: 
Előrehaladás és kihívások a globális tengeri halászatban”, 

– tekintettel a védett tengeri területeknek a tengervédelmi stratégiáról szóló 2008/56/EK 
keretirányelv (MSFD) 21. cikke szerinti létrehozása terén elért eredményekről szóló, 
2015. október 1-i bizottsági jelentésre (COM(2015)0481),

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0015.
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– tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel a közös halászati politika (KHP) célja annak biztosítása, hogy a halászati és 
akvakultúra-tevékenységek környezeti szempontból hosszú távon fenntarthatók 
legyenek, valamint a halállományok fokozatos helyreállítása és a maximális 
fenntartható hozam (MFH) termelésére képes biomasszaszint feletti szinten tartása;

B. mivel a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv (MSFD) célja a tengeri környezet 
védelme és megőrzése, állapotromlásának megelőzése és a tengeri ökoszisztémák 
helyreállítása, valamint az uniós tengervizek jó környezeti állapotának (GES) 2020-ig 
történő elérése;

C. mivel a közös halászati politika keretében elfogadott halászati gazdálkodási 
intézkedések kezdik meghozni gyümölcsüket, mivel a fenntartható szinten kiaknázott 
halállományok száma növekszik, ami magasabb hozamot tesz lehetővé a közelmúltban 
még túlhalászott állományok számára;

D. mivel a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) szerint az 
Atlanti-óceán északkeleti részén élő állományoknak még mindig mintegy 38%-a, a 
Földközi-tengerben élő állományoknak pedig mintegy 92%-a túlhalászott a túlhalászat 
2020-ig történő felszámolására vonatkozó jogi követelmény ellenére;

E. mivel a maximális gazdasági hozam (MEY) szerint végzett halászat a fogás azon 
szintjére utal, amelyen a társadalom társadalmi, környezeti és gazdasági hasznát 
maximalizálják, ami javítja az ágazat ellenálló képességét;

F. mivel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) felszólít arra, hogy 2020-ig az összes 
tengeri élőhely legalább 30%-át alakítsák át a fokozottan védett tengeri területek 
hálózatává, más hatékony, területalapú védelmi intézkedések mellett, azzal a céllal, 
hogy az óceán legalább 30%-án ne végezzenek kitermelési tevékenységet;

G. mivel a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 2030. évi uniós stratégia jogilag kötelező 
erejű célkitűzésre szólít fel az uniós tengeri területek legalább 30%-ának védelme, 
valamint az uniós tengeri területek 10%-ának szigorú védelme érdekében;

H. mivel a tengeri biológiai sokféleség csökkenése társadalmi-gazdasági hatást gyakorol a 
halászati ágazatra, a part menti közösségekre és a társadalom egészére, és ezért azt meg 
kell előzni; mivel a halállományok helyreállítása a Világbank szerint nagyobb gazdasági 
előnyökkel járna, mint a tengeri halpopulációk jelenlegi állapota;

I. mivel erős tudományos konszenzus alakult ki arról, hogy a védett tengeri területek 
előnyösek a halászat számára továbbgyűrűző hatásuk és az állománymegújulásra 
gyakorolt pozitív hatásuk miatt;

A halászati gazdálkodás javítása a túlhalászás megszüntetése érdekében

1. megismétli a közös halászati politika teljes körű végrehajtására irányuló felhívását 
annak érdekében, hogy helyreállítsák és az MFH termelésére képes biomasszaszint 
felett tartsák a halállományokat;
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2. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg a tudományos lefedettséget 
azzal a céllal, hogy az európai vizeken halászott halállományok 100%-át legkésőbb 
2025-ig értékeljék, és hogy az MFH-t ezen állományok mindegyikére ki lehessen 
számítani;

3. sürgeti a Bizottságot, hogy a tengeri ökoszisztémákra, a halállományokra és a 
társadalomra gyakorolt negatív hatások minimalizálása érdekében erősítse meg a 
halászati gazdálkodás ökoszisztéma-alapú megközelítésének végrehajtását;

4. felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is támogassa a szelektivitás javítására irányuló 
terveket, és vegye figyelembe az olyan halászati technikák, mint például a tengerfenéki 
halászeszközök vagy halcsoportosulást előidéző eszközök káros hatásait bemutató 
tanulmányok eredményeit, azok használatának szigorú korlátozása révén;

5. úgy véli, hogy az EU-nak túl kell lépnie a jelenlegi halászati gazdálkodási 
gyakorlatokon, és elő kell mozdítania az alacsony környezeti hatású halászatra való 
áttérést a halállományok és a tengeri ökoszisztémák helyreállítása érdekében;

6. úgy véli, hogy az MFH nem lehet az uniós halászati gazdálkodásra vonatkozó egyetlen 
mutató, és hogy a maximális gazdasági hozamot is alkalmazni kell;

7. felhívja a Bizottságot, hogy fokozatosan kérjen tudományos szakvéleményt a maximális 
gazdasági hozammal kapcsolatban, kezdve a legfontosabb állományokkal;

8. felhívja a Bizottságot, hogy fokozatosan tegyen javaslatot olyan teljes kifogható 
mennyiségekre, amelyek hosszú távon valamennyi állomány esetében a maximális 
gazdasági hozam szintjén, 2030-ig pedig a teljes kifogható mennyiség 30 %-ában 
kerülnek meghatározásra;

A védett területek hálózatának bővítése és irányításának javítása

9. hangsúlyozza, hogy bár az Európai Unió haladást ért el és teljesítette azt a célkitűzést, 
hogy az európai vizek 10%-át védett területté nyilvánítsák, a védett tengeri területek 
hálózata korántsem teljes mértékben hatékony, és a meglévő védett tengeri területeknek 
csak nagyon kis része rendelkezik gazdálkodási tervekkel és védelmi intézkedésekkel;

10. üdvözli a Bizottság javaslatát, biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2030-ig teljesítendő 
stratégiájában, amely szerint az EU tengeri területeinek legalább 30%-át védeni kell;

11. kéri, hogy e terület fele, azaz az európai vizek 15%-a részesüljön magas szintű 
védelemben, amely magában foglalja azokat a területeket, ahol minden fogás és minden 
gazdasági tevékenység tilos (halászati tilalmi övezetek), azokat a területeket, ahol csak a 
legpusztítóbb halászati technikákat, így a tengerfenéki halászeszközöket tiltják be, 
valamint a halállomány-helyreállítási területeket, amelyekről a közös halászati politika 
rendelkezik;

12. sürgeti a tagállamokat, hogy e célkitűzések elérése érdekében továbbra is jelöljenek ki 
védett tengeri területeket a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv, valamint a 
tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv alapján;
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13. kéri, hogy az összekapcsolt területek, köztük a tengeri és mélytengeri övezetek 
összefüggő hálózatának részeként hozzanak létre védett tengeri területeket; emlékeztet 
arra a követelményre, hogy 400 méteres mélység alatt be kell szüntetni a tengerfenéki 
halászeszközökkel folytatott halászatot azokon a területeken, ahol ismert, hogy 
veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák léteznek vagy ilyenek valószínűleg előfordulnak;

14. sürgeti a Bizottságot, hogy határozzon meg a védett tengeri területek kezelésére 
vonatkozó szigorú gazdálkodási iránymutatásokat a tagállamok számára, és a meglévő 
iránymutatásokra, így a Természetvédelmi Világszövetség globális szabványaira 
támaszkodva alakítsa ki a védett tengeri területek osztályozását, figyelembe véve 
létrehozásuk szakaszát, a vonatkozó gazdálkodási terveket és az ökoszisztéma-alapú 
előnyöket;

15. sürgeti a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki határozottabb és hatékonyabb gazdálkodási 
terveket a meglévő védett tengeri területekre vonatkozóan, és vezessenek be szigorúbb 
ellenőrzési intézkedéseket a védett tengeri területek tiszteletben tartásának biztosítása 
érdekében, többek között a halászati ágazat bevonásával;

16. elismeri, hogy a védett tengeri területek és más védett területek sikere abban rejlik, hogy 
a halászok, a part menti közösségek és más érdekelt felek elfogadják és elismerik 
azokat; ezért felszólít arra, hogy a védett tengeri területek tervezésébe, irányításába és 
nyomon követésébe vonják be a halászati ágazatot, beleértve annak kisüzemi 
komponensét is, valamint az egyéb érdekelt feleket;

17. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a védett tengeri területek létrehozásakor átfogó 
és koherens megközelítést alkalmazzanak, nemcsak a kereskedelmi halászati 
tevékenységek korlátozásával, hanem olyan, egyéb tevékenységeket is kezelve, mint 
például a fosszilis tüzelőanyagok feltárása és kiaknázása, a bányászat, a nagyléptékű 
akvakultúra, a kotrás, a közlekedés és a hobbihorgászat;

18. felhívja a tagállamokat, hogy bővítsék ki a közös halászati politika keretében a 
halállomány-helyreállítási területek hálózatát;

A halállomány helyreállítását veszélyeztető egyéb környezeti tényezők kezelése

19. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló gyors és határozott 
fellépés elengedhetetlen az egészséges halpopulációk megőrzéséhez, és ezáltal a 
halászati tevékenység folytonosságához és hosszú távú élelmezésbiztonsághoz;

20. hangsúlyozza, hogy a halállományok helyreállításához kezelni kell az egyéb emberi 
eredetű hatásokat is, mint például az oxigénkimerülést és a savasodást, valamint a 
halállományok helyreállítását befolyásoló különböző szennyezési forrásokat, amilyenek 
például a nitrátok, a szennyvíz, a műtrágyák, a növényvédő szerek, a mérgező vegyi 
anyagok, az ipari tevékenységből és a tömegturizmusból származó szennyezés, az 
akvakultúrából származó maradékanyagok, a műanyag- és mikroműanyag-szennyezés, 
a napkrémek, a hormonok, a zajszennyezés, az olajszivárgás, valamint az elveszített 
vagy leselejtezett halászeszközök;

21. felhívja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra ezeket a kéréseket, és reagáljon azokra a 
halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák megőrzésére irányuló új cselekvési 
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tervében, amelyet 2021-ig szándékozik előterjeszteni, valamint valamennyi jövőbeli 
jogalkotási javaslatban;

°

° °

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

A tervek szerint 2020-ra kellett volna megvalósítani a tengeri környezet jó környezeti 
állapotának és valamennyi halállomány fenntartható szinten való kiaknázásának célját. A 
KHP keretében elfogadott intézkedések kezdik meghozni gyümölcsüket, és nő a fenntartható 
szinten kiaknázott halállományok száma, ami lehetővé teszi bizonyos, a közelmúltig 
veszélyeztetett fajok hozamának növelését. A tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelvben és a közös halászati politikában meghatározott célkitűzések azonban nem 
teljesültek. Tekintettel a kihívás mértékére és az éghajlatváltozás jelentette új veszélyekre, az 
erőforrások megőrzésének és a környezet megőrzésének logikája önmagában már nem 
elegendő, immár a helyreállítást és javítást kell középpontba helyezni. 

2013 óta a közös halászati politika egyik fő célkitűzése a túlhalászás felszámolása valamennyi 
európai állomány tekintetében, valamint a maximális fenntartható hozamra vonatkozó 
célkitűzés alkalmazása az állományok kiaknázási arányára vonatkozóan 2020-ig. A Halászati 
Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) szerint az Atlanti-óceán északkeleti 
részén élő állományok 38%-a és a földközi-tengeri állományok 92%-a továbbra is 
túlhalászott. A közös halászati politika teljes körű végrehajtására van szükség, és további 
intézkedéseket kell hozni.

Az ICES által végzett jelentős munka ellenére az MFH kiszámításához szükséges tudományos 
értékelés nem minden állományra vonatkozik. A megfelelő tudományos adatok és az ezen 
adatok elemzéséhez szükséges erőforrások hiányát túl gyakran használják érvként egyes fajok 
esetében a teljes kifogható mennyiségek és kvóták hiányának igazolására, különösen a 
Földközi-tenger térségében. Az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak növelniük kell a 
tudományos lefedettséget azzal a céllal, hogy legkésőbb 2025-ig az európai vízkészletek 
100%-át felmérjék, és hogy az MFH-t a szóban forgó állományok mindegyikére ki lehessen 
számítani. Elfogadhatatlan, hogy továbbra is olyan fajokra halászunk, amelyekre vonatkozóan 
nem áll rendelkezésre elegendő adat, veszélybe sodorva ezeket a fajokat.

Ugyanakkor, bár az MFH lehetővé teszi a halállományok stabilizálását, ez a megközelítés 
önmagában nem elegendő a halállományok fenntartható helyreállításához. A tudósok egy 
másik mutatót is kidolgoztak, ez a maximális gazdasági hozam. Míg az MFH célja a lehető 
legnagyobb fenntartható fogásmennyiség elérése, a maximális gazdasági hozam célja az e 
szint alatti halászat, ami lehetővé tenné a halállományok ellenállóképességének javítását is. 
Az IPCC óceánokról és krioszféráról szóló különjelentése kiemelte az éghajlatváltozás 
tengerekre és halakra gyakorolt hatásait. Ebben az összefüggésben és az élelmezésbiztonság 
hosszú távú biztosítása érdekében fontos fenntartani bizonyos mozgásteret, amely lehetővé 
teszi a fajok számára, hogy ellenálljanak az éghajlatváltozás hatásainak, ezzel egy időben 
csökkentve az üzemanyag-fogyasztást is. A maximális gazdasági hozam szerinti, azaz azon a 
szinten végzett halászat, ahol a legnagyobb a halászok gazdasági haszna, egyben javítja az 
ágazat gazdasági ellenálló képességét is. A maximális gazdasági hozam, amelyet a kizárólag 
Izland által kezelt állományokra már alkalmaztak, magasabb bevételt tesz lehetővé a halászok 
számára, és hozzájárulhat a legveszélyeztetettebb állományok helyreállításához. A 
Bizottságnak tudományos szakvéleményt kell kérnie erre a mutatóra vonatkozóan, és a teljes 
kifogható mennyiségeket ezen a szinten kell meghatároznia.

A szelektivitás javítása szintén jelentős előrelépést hozhat. Folytatni kell a tengeri környezetre 
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kisebb hatást gyakorló halászati technikák kifejlesztésére irányuló kutatást, és az Európai 
Uniónak támogatnia kell ezt a kutatást. Számos tanulmány rámutatott bizonyos technikák 
romboló hatására. Ilyenek például a tengerfenékkel érintkező halászeszközök vagy 
halcsoportosulást előidéző eszközök (FAD). Ezek használatát szigorúan korlátozni kell. Ha az 
úgynevezett ökológiai vagy biológiailag lebomló FAD-k megjelenése megoldást jelenthet az 
ezen eszközök által okozott szennyezés problémájára, használatuk hosszú távon nem lehet 
megoldás, tekintettel e technika nem szelektív jellegére.

A kisüzemi halászat már régóta kevésbé káros technikákat alkalmaz. Ez a kisüzemi, helyi 
halászat – amely számos munkahelyet teremt, és jó minőségű, környezetbarátabb termékeket 
kínál – jelenti az európai halászat jövőjét. Ezt a halászatot védeniük kell szabályainknak, és 
méltányosan kell részesülnie az egyes államok számára kiosztott teljes kifogható 
mennyiségekből és kvótákból.

A halászati gazdálkodási intézkedések önmagukban nem képesek kezelni az óceánok 
megőrzésének kihívását. A közös halászati politika rendelkezéseinek megfelelően az 
úgynevezett térbeli intézkedések, mint például a védett tengeri területek vagy az állomány-
helyreállítási területek segíthetnek a halállományok helyreállításában, ugyanakkor 
megóvhatják a tengeri biológiai sokféleséget is.

A közös halászati politikában, a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvben, az 
élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelvben vagy a nemzeti jogszabályokban előírt 
eszközöket kevéssé vagy rosszul hajtják végre, és azok koordinációja sem megfelelő. Ezek 
közül néhányat – például a közös halászati politika 8. cikkében előírt halállomány-
helyreállítási területeket – csak igen kevéssé használnak. Az ezen eszközöket kezelő 
különböző közigazgatási szervek nem mindig azonosak. Meg kell erősíteni a szóban forgó, 
különböző eszközök közötti kapcsolatokat.

A Biológiai Sokféleség Egyezmény és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai szerint 2020-ig 
a világ vizeinek 10%-át védetté kell tenni. Az Európai Unió 2017-ben – legalább papíron – 
elérte ezt a célt. A tudósok és a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) azt javasolják, 
hogy 2030-ra a vizek 30%-a váljon védetté. Ezt a kérést az Európai Parlament számos 
állásfoglalásban, majd az Európai Bizottság a 2030-ig tartó időszakra szóló biodiverzitási 
stratégiában átvette. Ezt a célkitűzést most bele kell foglalni az uniós jogba, jogilag 
kötelezővé téve annak megvalósítását.

Fontos azonban megvizsgálni, hogy mit értünk a védett tengeri területek 10%-a vagy 30%-a 
alatt. Több tanulmány szerint számos védett tengeri terület nem rendelkezik hatékony 
gazdálkodási tervvel vagy intézkedéssel. Ez a helyzet nem tartható. A Bizottságnak és a 
tagállamoknak hatékonyabban fel kell lépniük annak érdekében, hogy a meglévő védett 
tengeri területek egésze hatékony gazdálkodási tervvel rendelkezzen. 

A tengerek jó környezeti állapotára vonatkozó célkitűzés elérése érdekében fontos, hogy a 
védett területek 30%-a esetében az európai vizek 15%-a magas szintű védelmet élvezzen. A 
magas szintű védett tengeri területek magukban foglalják azokat a területeket, ahol minden 
fogás (halászati tilalmi övezetek) és gazdasági tevékenység tilos, de azokat a területeket is, 
ahol a közös halászati politika a halállomány helyreállítását írja elő, valamint azokat a 
területeket is, ahol a helyi jellemzőknek megfelelően és az évszakoktól függően csak a 
legproblémásabb halászati technikákat tiltják meg. Vissza kell állítani azokat a károsodott 
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területeket, amelyek a környezetpusztulás miatt a múltban károsodtak. A múltban javasolt 
intézkedések megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében az előrehaladást előre 
meghatározott időközönként felül kell vizsgálni.

Ezeken a fokozottan védett területeken nemcsak a halászatot kell felülvizsgálni, hanem olyan 
intézkedéseket kell bevezetni, amelyek korlátozzák az olyan gazdasági tevékenységek által 
okozott egyéb negatív hatásokat, mint a közlekedés, az energiatermelés, az ásványkitermelés 
és a fosszilis energia, a tömegturizmus, a kotrás és az intenzív akvakultúra, valamint 
idetartoznak a külső szennyezési források is.

2014-es létrehozásuk óta nagyon kevés halállomány-helyreállítási területet alakítottak ki. Az 
olyan halállomány-helyreállítási területek azonban, mint a Földközi-tengeri Általános 
Halászati Bizottság (CGPM-GFCM) által 2017-ben létrehozott „Jabuka/Pomo Pit” már most 
is éreztetik hatásukat. Mivel olyan stratégiai helyszínen található, ahol egyes fajok – többek 
között a szürke tőkehal – szaporodik, ez a terület lehetővé tette e faj állományainak 
helyreállítását, ami a védett területen kívül is látható, és amelyet ezért a helyi halászok 
támogatnak. 

A védett tengeri területek más példái, amelyeket eredetileg konkrét fajok védelme érdekében 
hoztak létre, pozitív hatással voltak a halpopulációkra. Svédországban az Åsvikelandet-Kvädö 
védett terület egy részén (Natura 2000 terület SE0230138) 1979 óta tilos a halászat a rétisas 
védelme érdekében. Ennek következtében nőtt a ragadozó halak (csukák, sügérek stb.) száma 
és mérete a környező balti-tengeri partok mentén.

A védett tengeri területek sikerének kulcseleme azok halászok általi elfogadottsága. Alapvető 
fontosságú a halászok bevonása a védett területek előkészítésébe és kezelésébe. Szerepet 
játszhatnak a védett tengeri területek megfigyelésében és ellenőrzésében is, a VMS 
(hajómegfigyelési rendszer) kiterjesztésével és a helyszíni ellenőrzések megerősítésével 
párhuzamosan.

Fontos, hogy a jelenlegi és jövőbeli ETHA forrásait elsősorban e magas szintű tengeri 
területek létrehozására, az érdekelt felek képzésére, valamint az ilyen területek irányítására és 
ellenőrzésére fordítsák.

Végezetül javítani kell a különböző szennyezési források tengeri állat- és növényvilágra 
gyakorolt hatásával kapcsolatos ismereteket, és megfelelő intézkedéseket kell hozni e hatások 
minimalizálása és elkerülése érdekében. A jelentés felhívja különösen a Bizottságot, hogy 
foglalkozzon a nitrátszennyezés kérdésével, különösen a részben zárt tengereken, a 
szennyvíztisztítással, a mezőgazdaságban használt növényvédő szerekkel, az ipari eredetű 
szennyezéssel, a műanyag- és mikroműanyag-szennyezéssel, illetve a cigarettacsikkek, a 
fényvédő készítmények vagy a hormonok jelentette problémákkal.

Mindezek a gazdálkodási, műszaki, térbeli és környezetvédelmi intézkedések lehetővé teszik 
az EU környezetvédelmi célkitűzéseinek (tengeri növényvilág, madárfajok stb. megőrzése és 
helyreállítása) nem csak az ökoszisztéma-alapú megközelítés keretében való megvalósítását, 
hanem a halállományok egészségének javítását, valamint azt, hogy a halászati ágazat hosszú 
távon részesüljön ennek előnyeiből.


