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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Więcej ryb w morzach? Środki na rzecz promowania odbudowy zasobów powyżej 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY), w tym obszary odbudowy stad ryb i 
chronione obszary morskie
(2019/2162(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz art. 11 i 191 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki 
rybołówstwa (WPRyb),

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 
czerwca 2008 r. ustanawiającą ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki 
środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej),

– uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa,

– uwzględniając unijną strategię na rzecz bioróżnorodności 2030 ustanowioną w 
komunikacie Komisji z dnia 20 maja 2020 r. zatytułowanym „Unijna strategia na rzecz 
bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia” (COM(2020)0380),

– uwzględniając sprawozdanie za 2019 r. z globalnej oceny różnorodności biologicznej i 
usług ekosystemowych sporządzone przez Międzyrządową Platformę Naukowo-
Polityczną w sprawie Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania Ekosystemów 
(IPBES),

– uwzględniając uchwałę Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody z 2016 r w sprawie 
zwiększenia powierzchni chronionych obszarów morskich na rzecz skutecznej ochrony 
różnorodności biologicznej mórz,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie 15. posiedzenia 
Konferencji Stron (COP15) Konwencji o różnorodności biologicznej1,

– uwzględniając sprawozdanie Banku Światowego z 2017 r. zatytułowane „The sunken 
billions revisited: Progress and Challenges in Global Marine Fisheries” [„Nowe 
spojrzenie na utopione miliardy: Postępy i wyzwania w rybołówstwie morskim na 
świecie”],

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 1 października 2015 r. w sprawie postępów 
w ustanawianiu chronionych obszarów morskich (zgodnie z wymogiem określonym w 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0015.
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art. 21 dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej 2008/56/WE) 
(COM(2015)0481),

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że celem wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) jest zapewnienie, 
aby działalność połowowa i w zakresie akwakultury była zrównoważona środowiskowo 
w perspektywie długoterminowej, oraz stopniowa odbudowa i zachowanie populacji 
stad ryb powyżej poziomów biomasy zdolnych do uzyskania maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu (MSY);

B. mając na uwadze, że dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej ma na celu 
chronić i zachować środowisko morskie, zapobiegać jego degradacji i odtwarzać 
ekosystemy morskie oraz umożliwić osiągnięcie dobrego stanu środowiska wód 
morskich w UE do 2020 r.;

C. mając na uwadze, że środki zarządzania rybołówstwem przyjęte w ramach WPRyb 
zaczynają przynosić rezultaty, ponieważ rośnie liczba stad ryb eksploatowanych na 
zrównoważonym poziomie, co umożliwia większe połowy w stadach, które do 
niedawna były nadmiernie eksploatowane;

D. mając na uwadze, że zgodnie z opinią Komitetu Naukowo-Technicznego i 
Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF) około 38 % stad w Północno-Wschodnim 
Atlantyku i około 92 % stad w Morzu Śródziemnym jest w dalszym ciągu nadmiernie 
eksploatowanych mimo prawnego wymogu zaprzestania przełowienia do 2020 r.;

E. mając na uwadze, że maksymalny ekonomiczny połów (MEY) odnosi się do takiego 
poziomu połowów, dla którego korzyści społeczne, środowiskowe i gospodarcze są 
maksymalne, co poprawia odporność sektora;

F. mając na uwadze, że Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody wzywa do 
przekształcenia do 2020 r. co najmniej 30 % wszystkich siedlisk morskich w sieć 
chronionych obszarów morskich podlegających szczególnie wysokiej ochronie oraz do 
przyjęcia innych skutecznych środków ochrony opartych na obszarach, aby zapewnić, 
by na co najmniej 30 % powierzchni wód morskich nie prowadzono żadnej działalności 
połowowej;

G. mając na uwadze, że w unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 Komisja 
wezwała do przyjęcia prawnie wiążącego celu ochrony co najmniej 30 % unijnych 
obszarów morskich i objęcia ścisłą ochroną 10 % unijnych obszarów morskich;

H. mając na uwadze, że utrata różnorodności biologicznej mórz ma wpływ społeczno-
gospodarczy na sektor rybołówstwa, społeczności nadbrzeżne i całe społeczeństwo, w 
związku z czym należy jej zapobiegać; mając na uwadze, że zdaniem Banku 
Światowego odbudowa populacji ryb przyniesie szerzej zakrojone korzyści 
gospodarcze, niż zapewnia to obecny stan populacji ryb morskich;

I. mając na uwadze, że istnieje silny naukowy konsensus co do tego, że chronione obszary 
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morskie korzystnie oddziałują na rybołówstwo z uwagi na efekt zewnętrzny (spill-over) 
i pozytywny wpływ na rekrutację pracowników;

Poprawa zarządzania rybołówstwem w celu wyeliminowania problemu przełowienia

1. ponownie wzywa do pełnego wdrożenia WPRyb w celu odbudowy i zachowania 
populacji stad ryb powyżej poziomów biomasy umożliwiających uzyskanie MSY;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia zakresu badań naukowych, aby 
zapewnić ocenę wszystkich stad ryb eksploatowanych w wodach europejskich 
najpóźniej do 2025 r. i aby obliczyć MSY dla wszystkich tych stad;

3. wzywa Komisję do poprawy wdrażania opartego na ekosystemach podejścia do 
zarządzania rybołówstwem, aby zminimalizować negatywne skutki dla ekosystemów 
morskich, stad ryb i społeczeństwa;

4. apeluje do Komisji o dalsze wspieranie planów na rzecz większej selektywności oraz o 
uwzględnienie wyników badań, które potwierdzają szkodliwy wpływ technik 
połowowych takich jak narzędzia mające kontakt z dnem lub urządzenia do sztucznej 
koncentracji ryb (FAD), poprzez daleko idące ograniczenia w stosowaniu tych narzędzi;

5. uważa, że UE powinna rozszerzyć obecne praktyki w zakresie zarządzania 
rybołówstwem i promować transformację w kierunku połowów o niskim wpływie, aby 
odbudować stada ryb i ekosystemy morskie;

6. uważa, że MSY nie powinien być jedynym wskaźnikiem dotyczącym zarządzania 
rybołówstwem w UE i że należy również stosować wskaźnik maksymalnego 
ekonomicznego połowu (MEY);

7. wzywa Komisję do stopniowego dążenia do uzyskania porad naukowych dotyczących 
MEY, począwszy od najważniejszych stad;

8. apeluje do Komisji o stopniowe proponowanie TAC ustalonych na poziomie MEY dla 
wszystkich stad w perspektywie długoterminowej i dla 30 % TAC do 2030 r.;

Rozszerzenie sieci obszarów chronionych i poprawa zarządzania tymi obszarami

9. podkreśla, że choć Unia Europejska poczyniła postępy i spełniła cel wyznaczenia 10 % 
wód europejskich jako obszarów chronionych, to sieć chronionych obszarów morskich 
jest daleka od osiągnięcia pełnej skuteczności oraz że plany zarządzania i środki 
ochrony określono wyłącznie w odniesieniu do niewielkiego odsetka istniejących 
obszarów morskich;

10. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji przedstawioną w unijnej strategii na 
rzecz bioróżnorodności 2030, w której przewidziano objęcie ochroną co najmniej 30 % 
obszarów morskich w UE;

11. wzywa o objęcie wysokim stopniem ochrony połowy tego obszaru, tj. 15 % wód 
europejskich, w tym obszarów, na których zakazano wszelkich połowów i prowadzenia 
jakiejkolwiek działalności gospodarczej (strefy zakazanych połowów – no-take zones), 
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obszarów, na których zakazano wyłącznie najbardziej szkodliwych technik 
połowowych, np. narzędzi mających kontakt z dnem, oraz obszarów odbudowy stad ryb 
określonych zgodnie z WPRyb;

12. wzywa państwa członkowskie do dalszego wyznaczania chronionych obszarów 
morskich na podstawie dyrektyw ptasiej i siedliskowej oraz dyrektywy ramowej w 
sprawie strategii morskiej, aby osiągnąć wspomniane cele;

13. apeluje o wyznaczanie chronionych obszarów morskich w ramach jednolitej sieci 
wzajemnie połączonych obszarów, w tym na pełnym morzu i na obszarach 
głębokomorskich; przypomina o wymogu zaprzestania połowów przy użyciu narzędzi 
mających kontakt z dnem na głębokości poniżej 400 m na obszarach, o których 
wiadomo, że istnieją na nich wrażliwe ekosystemy morskie, lub zachodzi 
prawdopodobieństwo, że takie ekosystemy tam istnieją;

14. wzywa Komisję do określenia solidnych wytycznych w zakresie zarządzania 
chronionymi obszarami morskimi skierowanych do państw członkowskich, a także do 
ustanowienia klasyfikacji chronionych obszarów morskich, z uwzględnieniem etapu ich 
wyznaczania, planów zarządzania i korzyści ekosystemowych, w oparciu o istniejące 
wytyczne, takie jak ogólnoświatowe normy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody;

15. apeluje do państw członkowskich o opracowanie solidniejszych i skuteczniejszych 
planów zarządzania istniejącymi chronionymi obszarami morskimi oraz o wdrożenie 
silniejszych środków kontroli, aby zapewnić poszanowanie chronionych obszarów 
morskich, w tym poprzez zaangażowanie sektora rybołówstwa;

16. przyjmuje do wiadomości, że skuteczność chronionych obszarów morskich i innych 
obszarów chronionych zależy od ich akceptacji i zaaprobowania przez rybaków, 
społeczności nadbrzeżne i inne zainteresowane strony; wzywa w związku z tym do 
zaangażowania sektora rybołówstwa, w tym rybołówstwa łodziowego, oraz innych 
zainteresowanych stron w proces wyznaczania chronionych obszarów morskich, 
zarządzania nimi i monitorowania tych obszarów;

17. podkreśla znaczenie przyjęcia wszechstronnego i spójnego podejścia w ramach 
wyznaczania chronionych obszarów morskich, nie tylko poprzez ograniczenie 
komercyjnej działalności połowowej, ale również poruszenie problematyki innych 
rodzajów działalności, takich jak poszukiwanie i wydobycie paliw kopalnych, 
górnictwo, akwakultura na dużą skalę, pogłębianie, transport i połowy rekreacyjne;

18. zachęca państwa członkowskie do rozszerzenia sieci obszarów odbudowy stad ryb w 
ramach WPRyb;

Rozwiązanie problemu innych czynników środowiskowych, które zagrażają odbudowie 
zasobów ryb

19. podkreśla, że aby zachować zdrowe populacje ryb, a tym samym zapewnić ciągłość 
działalności połowowej i bezpieczeństwo żywnościowe w perspektywie 
długoterminowej, należy podjąć szybkie i zdecydowane działania na rzecz walki ze 
zmianą klimatu;
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20. podkreśla, że odbudowa stad ryb wymaga również rozwiązania problemu innych 
skutków działalności człowieka, takich jak niedobór tlenu i zakwaszenie, oraz różnych 
źródeł zanieczyszczeń, które oddziałują na odbudowę stad ryb, np. azotanów, ścieków, 
nawozów, środków ochrony roślin, toksycznych chemikaliów, zanieczyszczeń 
wynikających z działalności przemysłowej i turystyki masowej, pozostałości 
pochodzących z akwakultury, zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi i 
mikrodrobinami plastiku, zanieczyszczeń pochodzących z kosmetyków 
przeciwsłonecznych, hormonów, zanieczyszczenia hałasem, wycieków paliwa oraz 
zagubionych lub porzuconych narzędzi połowowych;

21. wzywa Komisję do rozważenia powyższych apeli i odpowiedzenia na nie w nowym 
planie działania na rzecz zachowania zasobów ryb i ochrony ekosystemów morskich, 
który Komisja planuje przedstawić do 2021 r., oraz we wszystkich przyszłych 
wnioskach ustawodawczych;

°

° °

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

W 2020 r. planowano osiągnąć dobry stan ekologiczny środowiska morskiego i 
zrównoważony poziom eksploatacji wszystkich stad ryb. Środki przyjęte w ramach WPRyb 
zaczynają przynosić rezultaty, ponieważ rośnie liczba stad ryb eksploatowanych na 
zrównoważonym poziomie, co umożliwia większe połowy niektórych gatunków, które do 
niedawna były zagrożone. Nie osiągnięto jednak celów określonych w dyrektywie ramowej w 
sprawie strategii morskiej i w WPRyb. Mając na uwadze skalę wyzwania i nowe zagrożenia 
związane ze zmianą klimatu, nie wystarczy już prowadzić działań wyłącznie w celu 
zachowania zasobów i ochrony środowiska – należy przyjąć podejście uwzględniające 
odbudowę i odnowę. 

Od 2013 r. jednym z podstawowych celów wspólnej polityki rybołówstwa jest 
wyeliminowanie problemu przełowienia wszystkich stad europejskich i doprowadzenie 
wskaźnika eksploatacji stad do poziomu maksymalnego podtrzymywalnego połowu do 
2020 r. Zdaniem Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa 
(STECF) 38 % stad w północno-wschodnim Atlantyku i 92 % stad w Morzu Śródziemnym 
jest w dalszym ciągu nadmiernie eksploatowanych. Należy wdrożyć wszystkie założenia 
WPRyb i wprowadzić dodatkowe środki.

Pomimo intensywnych prac ICES nie wszystkie stada poddano naukowej ocenie niezbędnej 
do obliczenia MSY. Brak wystarczających danych naukowych i zasobów niezbędnych do ich 
analizy zbyt często służy jako argument, który ma usprawiedliwić nieokreślenie TAC i kwot 
dla niektórych gatunków, w szczególności występujących w Morzu Śródziemnym. Komisja 
Europejska i państwa członkowskie powinny zwiększyć zakres badań naukowych, aby 
zapewnić ocenę wszystkich stad ryb eksploatowanych w wodach europejskich najpóźniej do 
2025 r. i aby obliczyć MSY dla wszystkich tych stad. Niedopuszczalne jest, abyśmy w 
dalszym ciągu poławiali gatunki, dla których brak jest wystarczających danych, ponieważ 
takie działania stanowią dla tych gatunków zagrożenie.

Należy ponadto zauważyć, że choć MSY umożliwia stabilizację stad, to stosowanie 
wyłącznie tego wskaźnika nie jest wystarczające, aby w sposób zrównoważony odbudować 
stada ryb. Naukowcy opracowali inny wskaźnik – maksymalny ekonomiczny połów (MEY). 
Celem MSY jest osiągnięcie możliwie najwyższych zrównoważonych połowów, natomiast 
celem MEY jest prowadzenie połowów poniżej tego poziomu, co umożliwiłoby również 
zwiększenie odporności stad ryb. W sprawozdaniu specjalnym IPCC dotyczącym oceanów i 
kriosfery podkreślono wpływ zmiany klimatu na wody morskie i ryby. W tym kontekście oraz 
w celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego w perspektywie długoterminowej 
należy zachować określony margines, który zapewni gatunkom możliwość uodpornienia się 
na skutki zmiany klimatu przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia paliw. Połowy na 
poziomie MEY, na którym korzyści gospodarcze dla rybaków są największe, wzmacniają 
również odporność gospodarczą sektora. MEY, który stosuje się już do stad zarządzanych 
wyłącznie przez Islandię, umożliwia zapewnienie rybakom wyższych dochodów i może 
przyczynić się do odbudowy najbardziej zagrożonych stad. Komisja powinna zlecić wydanie 
opinii naukowej do celów MEY i ustalić TAC na tym poziomie.

Zwiększenie selektywności również może przyczynić się do dużych postępów. Należy w 
dalszym ciągu prowadzić badania w celu opracowania technik połowowych, które mają 
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mniejszy wpływ na środowisko morskie, a Unia Europejska powinna takie badania wspierać. 
Wiele badań wykazało niszczące skutki niektórych technik, np. stosowania narzędzi mających 
kontakt z dnem lub urządzeń do sztucznej koncentracji ryb (FAD). Należy istotnie ograniczyć 
ich wykorzystywanie. Chociaż pojawienie się tzw. FAD ekologicznych lub 
biodegradowalnych może stanowić pewnego rodzaju odpowiedź na problem zanieczyszczeń 
powodowanych przez FAD, to stosowanie takich urządzeń nie może być rozwiązaniem 
długoterminowym z uwagi na nieselektywny charakter tej techniki.

W łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym od dawna stosuje się mniej szkodliwe techniki. To 
właśnie sektor lokalnego rybołówstwa łodziowego, który tworzy wiele miejsc pracy, oferuje 
produkty wysokiej jakości i jest przyjazny dla środowiska, stanowi przyszłość europejskiego 
sektora rybołówstwa. Sektor ten powinien podlegać unijnej ochronie prawnej i otrzymywać 
sprawiedliwy udział w TAC i kwotach przyznawanych każdemu państwu.

Środki zarządzania rybołówstwem nie są w stanie samodzielnie sprostać wyzwaniu, jakim jest 
ochrona oceanów. Jak przewidziano we wspólnej polityce rolnej, odbudowę stad ryb przy 
jednoczesnej ochronie różnorodności biologicznej mórz można wesprzeć poprzez tzw. środki 
przestrzenne, np. chronione obszary morskie lub obszary odbudowy stad ryb.

Narzędzia przewidziane zarówno w WPRyb, jak i w dyrektywie ramowej w sprawie strategii 
morskiej, w dyrektywach siedliskowej i ptasiej lub w przepisach krajowych są wdrażane w 
niewystarczającym stopniu lub w niewłaściwy sposób i należy im nadać większą widoczność. 
Niektóre z tych narzędzi, takie jak obszary odbudowy stad ryb, które przewidziano w art. 8 
rozporządzenia w sprawie WPRyb, wykorzystuje się wyłącznie w bardzo ograniczonym 
zakresie. Narzędziami tymi nie zawsze zarządzają ponadto te same organy. Należy wzmocnić 
powiązania między tymi poszczególnymi narzędziami.

W Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD) i celach zrównoważonego rozwoju ONZ 
przewidziano, że do 2020 r. ochroną należy objąć 10 % światowych zasobów wód. Unia 
Europejska osiągnęła ten cel w 2017 r. – przynajmniej teoretycznie. Naukowcy i 
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody zalecają, aby do 2030 r. objąć ochroną 30 % wód. 
Zalecenie to zostało uwzględnione w szeregu rezolucji przez Parlament Europejski, a 
następnie przez Komisję Europejską, która ujęła je w unijnej strategii na rzecz 
bioróżnorodności 2030. Cel ten należy obecnie skodyfikować w prawie Unii, ponieważ aby 
zapewnić jego faktyczną realizację, trzeba mu nadać status prawnie wiążący.

Należy jednak uwzględnić również to, co leży u podstaw wspomnianych celów polegających 
na wyznaczeniu 10 % czy 30 % wód jako chronionych obszarów morskich. Jak wykazano w 
szeregu badań, w odniesieniu do wielu chronionych obszarów morskich nie określono ani 
żadnego planu zarządzania, ani skutecznych środków. Nie można pozwolić, aby ta sytuacja 
się utrzymywała. Komisja i państwa członkowskie powinny podjąć jak najszybsze działania, 
aby wszystkie istniejące chronione obszary morskie objęto skutecznymi planami zarządzania. 

Aby osiągnąć cel, jakim jest dobry stan środowiska morskiego, należy zapewnić, by spośród 
wspomnianych 30 % obszarów chronionych 15 % wód europejskich objęto wysokim 
stopniem ochrony. Obszary morskie objęte wysokim stopniem ochrony powinny obejmować 
obszary, na których zakazano jakichkolwiek połowów i prowadzenia wszelkiej działalności 
gospodarczej (strefy zakazanych połowów – no-take zones), ale również obszary odbudowy 
stad ryb przewidziane w WPRyb oraz obszary, na których zakazano wyłącznie najbardziej 
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szkodliwych technik połowowych, w zależności od warunków miejscowych i pory roku. 
Należy odbudować obszary zdegradowane, na których środowisko zostało w przeszłości 
zniszczone. Aby zapewnić właściwe wdrażanie zaproponowanych środków na przestrzeni 
czasu, należy prowadzić analizę poczynionych postępów w z góry określonych odstępach 
czasowych.

W odniesieniu do wspomnianych obszarów objętych wysokim stopniem ochrony nie wolno 
ograniczać działań wyłącznie do rybołówstwa – należy również wdrożyć środki w celu 
ograniczenia innych niekorzystnych skutków działalności gospodarczej, takiej jak transport, 
wytwarzanie energii, wydobycie minerałów i paliw kopalnych, turystyka masowa, 
pogłębianie czy intensywna akwakultura, ale również w celu ograniczenia zewnętrznych 
źródeł zanieczyszczeń.

Od chwili wprowadzenia pojęcia obszarów odbudowy stad ryb w 2014 r. wyznaczono bardzo 
niewielką liczbę takich obszarów. Wyznaczone obszary odbudowy stad ryb, takie jak 
„Jabuka/Pomo Pit” utworzony w 2017 r. przez Generalną Komisję Rybołówstwa Morza 
Śródziemnego (GFCM), przynoszą już jednak rezultaty. Ponieważ obszar ten znajduje się w 
strategicznym miejscu, w którym rozmnażają się niektóre gatunki, w szczególności 
morszczuk europejski, umożliwił on odbudowę stad tego gatunku, co jest widoczne również 
poza obszarem chronionym, i zapewnił wsparcie lokalnym rybakom. 

Istnieją również inne przykłady chronionych obszarów morskich, które pierwotnie 
wyznaczono w celu ochrony określonych gatunków, a które korzystnie wpływają na 
populacje ryb. W Szwecji w części rezerwatu Åsvikelandet-Kvädö (obszar Natura 2000 
SE0230138) od 1979 r. zakazano połowów w celu ochrony orła bielika. Skutkiem tej decyzji 
było zwiększenie liczebności i rozmiaru ryb drapieżnych (szczupaków, okoni itd.) na 
pobliskich wybrzeżach Bałtyku.

Czynnikiem, który decyduje o udanym funkcjonowaniu chronionych obszarów morskich, jest 
ich akceptacja przez rybaków. Zaangażowanie rybaków w proces wyznaczania obszarów 
chronionych i zarządzania nimi ma pierwszorzędne znaczenie. Rybacy mogą również 
odgrywać rolę w monitorowaniu i kontroli chronionych obszarów morskich w miarę 
upowszechniania systemu VMS (satelitarny system monitorowania statków) i wzmacniania 
kontroli w terenie.

Obecne i przyszłe środki Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego należy 
przeznaczyć przede wszystkim na cele polegające na wyznaczaniu takich obszarów morskich 
objętych wysokim stopniem ochrony, szkolenie podmiotów zaangażowanych oraz 
zarządzanie takimi obszarami i ich kontrolę.

Ponadto należy poszerzać wiedzę na temat wpływu poszczególnych źródeł zanieczyszczeń na 
faunę i florę morską oraz wdrożyć stosowne środki w celu ich ograniczenia lub 
wyeliminowania. W sprawozdaniu wzywa się w szczególności Komisję do zbadania kwestii 
zanieczyszczenia azotanami, zwłaszcza w morzach częściowo zamkniętych, oczyszczania 
ścieków, środków ochrony roślin stosowanych w rolnictwie, zanieczyszczeń przemysłowych 
oraz zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi i mikrodrobinami plastiku, niedopałkami 
papierosów, kosmetykami przeciwsłonecznymi czy hormonami.

Wszystkie te środki zarządzania, środki techniczne, środki przestrzenne i środki 
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środowiskowe umożliwią nie tylko osiągnięcie unijnych celów środowiskowych w ramach 
podejścia ekosystemowego (zachowanie i odbudowa flory morskiej, gatunków ptaków itd.), 
ale również poprawę stanu zdrowia stad ryb i zapewnienie długoterminowych korzyści 
sektorowi rybołówstwa.


