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A balti-tengeri tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves 
terv létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat 

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2006)0411 – C6-0281/2006 – 2006/0134(CNS))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 11
(1) preambulumbekezdés

(1) A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács 
(ICES) nemrégiben kiadott tudományos 
szakvéleményében jelezte, hogy a Balti-
tenger 25–32. ICES alterületén a 
tőkehalállomány létszáma oly mértékben 
megcsappant, hogy a csökkent szaporodási 
képesség következtében károkat szenved, és 
hogy az állomány halászata nem 
fenntartható módon folyik.

(1) A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács 
(ICES) nemrégiben kiadott tudományos 
szakvéleményében jelezte, hogy a Balti-
tenger 25–32. ICES alterületén a 
tőkehalállomány létszáma a biztonságos 
biológiai határokat meghaladóan oly 
mértékben megcsappant, hogy a csökkent 
szaporodási képesség következtében károkat 
szenved, és hogy az állomány halászata nem 
fenntartható módon folyik.

Or. en

Indokolás

A közös halászati politikáról szóló 2371/2002/EK alaprendelet meghatározza a biztonságos 
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biológiai határokat, és mindkét balti-tengeri tőkehalállomány e határérték alatt van.

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman és Frieda Brepoels

Módosítás: 12
(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a.) A balti-tengeri ökoszisztéma fontos 
stabilizátorainak, a tőkehalállományoknak
az összeomlása számos ok miatt lenne 
pusztító: az egyik ilyen ok a halfajok 
táplálékának elvesztése, valamint ennek a 
halászati iparra gyakorolt negatív hatásai, 
egy másik ilyen ok pedig a tőkehal 
ökoszisztéma tekintetében meglévő – az 
algavirágzás csökkentésére irányuló 
képességének köszönhető – jelentőssége. A 
tőkehalhalászat megközelítőleg négy évre 
történő ideiglenes felfüggesztése
összhangban lenne az elővigyázatosság 
elvének követését javasló tudományos 
tanáccsal, valamint a mainál sokkal 
nagyobb mértékben tenné lehetővé az 
állandó, fenntartható halászat létrehozását. 

Or. en

Indokolás

A tőkehal a Baltikum ökoszisztémájának egészére nézve fontos; erre az egyik példa az, hogy a 
tőkehal csökkenti az algavirágzással kapcsolatos problémákat. Egyszerűen fogalmazva: a túl 
kevés tőkehal túl sok spratthoz vezet, ami viszont igen kevés állati planktont, ebből 
következően pedig túl sok növényi planktont és túl sok foszfort eredményez.

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 13
(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) A tőkehalhalászatra vonatkozó,
kellően erős és fenntartható, az 
elővigyázatosság elvén alapuló többéves
gazdálkodási terv a mainál sokkal nagyobb 
mértékben tenné lehetővé az állandó, 
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fenntartható halászat létrehozását.

Or. en

Indokolás

A tőkehal a Baltikum ökoszisztémájának egészére nézve fontos. Helyreállásának lehetővé 
tétele, valamint az erre irányuló igen erőteljes intézkedések középhosszú távon előnyösek
mind a halászati ágazat, mind pedig az ökoszisztéma számára. Ha nem cselekszünk sürgősen, 
azt kockáztatjuk, hogy az Új-Fundlandon tapasztaltakkal azonos problémákkal szembesülünk.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 14
(3) preambulumbekezdés

(3) Intézkedéseket kell hozni a balti-tengeri 
tőkehalállomány halászatára vonatkozó 
többéves gazdálkodási terv kidolgozása 
érdekében.

(3) A balti-tengeri tőkehalállományokra 
vonatkozó többéves gazdálkodási tervet 
2003-ban a Nemzetközi Balti-tengeri 
Halászati Bizottság (IBSFC) égisze alatt 
fogadták el.

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman és Frieda Brepoels

Módosítás: 15
(3a) preambulumbekezdés (új)

(3a.) A Balti-tenger nyugati (22., 23. és 24. 
ICES alterületek) és keleti (25–32. ICES 
alterületek) részre történő felosztását az a 
tény döntötte el, hogy ezek teljesen eltérő 
tulajdonságokkal rendelkező, különálló 
ökoszisztémák.

Or. en

Indokolás

Fontos a Balti-tenger két különálló részre történő felosztásának megőrzése, mivel ez két, 
teljesen eltérő tulajdonságokkal rendelkező ökoszisztéma. A kvótákat ennélfogva a két rész 
tekintetében külön-külön kell megállapítani. A két rész különválasztásának hiányában fennáll 
annak a kockázata, hogy halászat főként csak az egyik részben zajlik, valamint hogy a 
Baltikum azon területén fennáll a teljes kimerülés veszélye. A nagyobb keleti rész egyedülálló,
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és az ottani tőkehalállományok egyedülálló módon alkalmazkodtak a Balti-tengerhez. 

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 16
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a.) A 2003. évi IBSFC-tervben a TAC-ok 
megállapítása tekintetében rögzített 
rendelkezéseket nem tartották be a Tanács 
által hozott határozatokban.

Or. en

Indokolás

A Tanács következetesen túl magas TAC-okat fogadott el.

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman és Frieda Brepoels

Módosítás: 17
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a.) A baltikumi fenntartható gazdálkodást 
érintő legkomolyabb fenyegetést a múltban 
túlságosan nagyvonalúan kiosztott 
halászati kvóták és az illegális halászat
jelentik, amely utóbbi a halászati 
tevékenységek ellenőrzése hiányának és a 
jelenlegi rendeletek megsértésének 
kivizsgálásával kapcsolatos vonakodásnak 
tudható be.

Or. en

Indokolás

Az illegális halászat, valamint a nagyvonalú kvóták súlyos problémát jelentenek. A keleti 
gazdálkodási terület (a 25–32. ICES alterület) tekintetében úgy tűnik, hogy a halászatra 
vonatkozó ideiglenes tilalom az egyetlen biztonságos lehetőség arra, hogy az állományok 
helyreálljanak. 2005-ben a nyugati részen 25 000 tonna, a keleti részen pedig 40 000 tonna 
halat fogtak ki. A kutatók véleménye azonban az, hogy a keleti részen ennek nullának kellett 
volna lennie. A legális és az illegális halászat aránya arra enged következtetni, hogy az 
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illegális halászat az összes halászat kb. 40%-át teszi ki. 

Módosítás, előterjesztette: Andres Tarand

Módosítás: 18
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) Noha az éghajlatváltozás és a 
szennyezés a balti-tengeri ökoszisztémát 
jelentősen megváltoztatta, a balti-tengeri 
tőkehalállományokat érintő legkomolyabb 
fenyegetés az illegális halászat, ami viszont 
a halászati tevékenységek ellenőrzése 
hiányának és a jelenlegi rendeletek 
megsértésének kivizsgálásával kapcsolatos 
vonakodásnak tudható be.

Or. en

Indokolás

A szennyezésen keresztül történő, közvetett emberi hatás a leginkább a Balti-tenger (az algák) 
eutrofikációjaként ismert. Az elmúlt 20 évben az édesvíz dán szorosokból történő 
beáramlásának gyakoriságában bekövetkezett statisztikailag jelentős változásnak nincs 
kimerítő, tudományos magyarázata, a tőkehalállományoknak a Balti-tenger legészakibb 
részén való jelenléte azonban nagymértékben kapcsolódik az édesvíz beáramlásához.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 19
(-5) preambulumbekezdés (új)

(-5) A 2371/2002/EK rendelet 5. cikkének 
(1) bekezdése megköveteli, hogy a Tanács 
prioritásként fogadja el a helyreállítási 
terveket azokra a halászatokra 
vonatkozóan, amelyek a biztonságos 
biológiai határokon kívüli állományok 
kiaknázására irányulnak. 

Or. en
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Indokolás

Ennélfogva a 25–32. alterületen lévő tőkehalállományra vonatkozó tervnek a 2371/2002/EK 
rendeletben szereplő valamennyi követelményt teljesítő helyreállítási tervnek kell lennie.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 20
(5) preambulumbekezdés

(5) A 2371/2002/EK rendelet többek között 
előírja, hogy e cél elérése érdekében a 
Közösség az elővigyázatossági megközelítést 
alkalmazza azon intézkedések 
meghozatalakor, amelyek az állomány 
védelmére és megőrzésére vonatkoznak, 
azért hogy biztosítsák annak fenntartható 
kiaknázását, és hogy a lehető legkisebb 
mértékűre csökkentsék a halászati 
tevékenységnek a tengeri ökoszisztémára 
gyakorolt hatását. A Közösségnek a 
halászati gazdálkodás terén törekednie kell 
az ökoszisztéma-alapú szemlélet progresszív 
alkalmazására, továbbá egy gazdaságilag 
életképes és versenyképes halászati 
ágazaton belül hozzá kell járulnia a 
hatékony halászati tevékenységekhez 
megfelelő életszínvonalat biztosítva azok 
számára, akiknek megélhetése a balti-
tengeri tőkehal halászatától függ, valamint 
a fogyasztók érdekeit is figyelembe kell 
vennie.

(5) A 2371/2002/EK rendelet 5. cikkének 
(3) bekezdése többek között előírja, hogy a 
helyreállítási tervet i. az elővigyázatos 
megközelítés alapján kell összeállítani, ii. 
annak biztosítania kell az állomány 
fenntartható kiaknázását és a halászati 
tevékenységek tengeri ökoszisztémára 
gyakorolt hatásának fenntartható szinten 
tartását, valamint hogy iii. annak 
többévesnek kell lennie, és jeleznie kell a 
megállapított szintek eléréséhez szükséges 
várható időtartamot.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 21
(9) preambulumbekezdés

(9) A halászati lehetőségek 
állandósításának biztosítása érdekében, 
célszerű korlátozni a TAC-értékek évről 
évre történő ingadozásának mértékét.

(9) A halászat összeomlásának megelőzése, 
valamint a magasabb TAC elviselésére 
képes állományszintek gyors 
helyreállításának megkönnyítése érdekében 
fontos, hogy a TAC-ok meghatározása 
összhangban legyen az ICES-től érkező 
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tanácsokkal.

Or. en

Indokolás

Az EU azt állítja, hogy követi a tudományos tanácsot, az ICES tudományos tanácsaiban 
javasolt szinteket azonban következetesen túllépték, aminek eredményeképpen mára kimerült 
az állomány.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 22
4. cikk

(1) A terv az ivarérett halmennyiségek 
olyan értékekre történő növelésére irányul, 
amelyek egyenlőek vagy nagyobbak a 
következőknél:
1) 23 000 tonna a 22., 23. és 24. alterületen 
lévő tőkehalállomány esetében, és
2) 160 000 tonna a 25–32. alterületen lévő 
tőkehalállomány esetében.

A terv az érintett tőkehalállományok 
fenntartható kiaknázását biztosítja azáltal, 
hogy az állománypusztulási rátákat 
fokozatosan olyan értékekre csökkenti, 
illetve olyan értékeken tartja fenn, amelyek 
nem lehetnek alacsonyabbak az alábbiaknál: 

(2) Amennyiben az ICES megállapítja, 
hogy a célszinteket elérték, a terv az érintett 
tőkehalállományok fenntartható kiaknázását 
is biztosítja azáltal, hogy az 
állománypusztulási rátákat olyan értékeken 
tartja fenn, amelyek nem lehetnek
magasabbak az alábbiaknál:

1) 00,6 a 22., 23. és 24. alterületen élő 
tőkehalállomány 3 és 6 év közötti egyedei 
esetében, valamint

1) 0,6 a 22., 23. és 24. alterületen élő 
tőkehalállomány 3 és 6 év közötti egyedei 
esetében, valamint

2) 0,3 a 25–32. alterületen élő 
tőkehalállomány 4 és 7 év közötti egyedei 
esetében.

2) 0,3 a 25–32. alterületen élő 
tőkehalállomány 4 és 7 év közötti egyedei 
esetében.

Or. en

Indokolás

Az ICES az állományméret vonatkozásában elfogadható legalacsonyabb határértéket (Blim) a 
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25–32. alterületen lévő tőkehal vonatkozásában 160 000 tonnában határozta meg, nem 
állapított meg azonban ilyen határértéket a 22–24. alterület vonatkozásában, így ehelyett ezen 
állomány vonatkozásában a 23 000 tonnás elővigyázatossági határt (Bpa) használják. Az 
ICES azt is kimondta, hogy a 22–24. alterület vonatkozásában a 0,3–0,6 közötti, a 25–32. 
alterület vonatkozásában pedig a 0,3-nyi állománypusztulási ráta eredménye a szaporodás
tekintetében alacsony kockázat, hosszútávon pedig a magas hozam lenne, az 
állománypusztulást tehát e szintek alatt kell tartani.

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman és Frieda Brepoels

Módosítás: 23
4. cikk 2. pont

2) 0,3 a 25–32. alterületen élő 
tőkehalállomány 4 és 7 év közötti egyedei 
esetében.

2) 0 a 25–32. alterületen élő 
tőkehalállomány 4 és 7 év közötti egyedei 
esetében.

Or. en

Indokolás

A tudományos szakértők komoly aggodalmukat fejezték ki a keleti gazdálkodási területen lévő 
tőkehalállományok gyors kimerülése miatt, és teljes halászati tilalmat javasoltak annak 
érdekében, hogy az állományok helyreállhassanak. A tőkehalak helyreállításának lehetővé 
tétele érdekében jobb minden ország vonatkozásában egyazon időpontban elrendelni a teljes 
tilalmat, semmint különböző időszakokat állapítani meg a különböző országokra. A teljes 
tilalom ideje alatt az illegális halászat a gyakorlatban lehetetlen. 

Módosítás, előterjesztette: Jens Holm

Módosítás: 24
5. cikk (1) bekezdés

(1) A Tanács – a Bizottság javaslata alapján 
– minden évben minősített többséggel 
határoz a következő évre vonatkozó teljes 
kifogható mennyiségekről az érintett 
tőkehalállományok tekintetében.

(1) A Tanács – a Bizottság javaslata alapján 
– minden évben minősített többséggel 
határoz a következő évre vonatkozó teljes 
kifogható mennyiségekről az érintett 
tőkehalállományok tekintetében. Minden 
érintett tagállam jogosult a tőkehalhalászat 
vonatkozásában ideiglenes felfüggesztést 
bevezetni, ha ezt szükségesnek ítéli.

Or. sv
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Indokolás

Fontos, hogy az egyes tagállamokat feljogosítsák további, a halállományok esetleges védelmét 
biztosító intézkedések megtételére, ha az ilyen intézkedéseket szükségesnek ítélik. 

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 25
6. cikk

(1) A Tanács elfogadja az érintett 
tőkehalállományokra vonatkozó TAC-t, 
amely – a halászati tudományos, műszaki és 
gazdasági bizottság (HTMGB) által készített 
tudományos értékelésnek megfelelően – a 
magasabb a következők közül:

(1) A Tanács elfogadja az érintett 
tőkehalállományokra vonatkozó azon TAC-
t, amely – a halászati tudományos, műszaki 
és gazdasági bizottság (HTMGB) által 
készített tudományos értékelésnek 
megfelelően – a 4. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott mennyiségeknél magasabb, 
tengerben lévő ivarérett halmennyiségeket 
eredményezne. 
Ha tudományos értékelés kimutatja, hogy 
ez a helyzet, a Tanács a 4. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott halállomány-
pusztulási ráta szintjét eredményező TAC-t
fogad el.
Ha tudományos értékelés kimutatja, hogy 
nem ez a helyzet, a Tanács a lehető 
legalacsonyabb TAC-t fogadja el.

a) az a TAC, amely az alkalmazás évében, a 
megelőző évre becsült halászati 
állománypusztulási rátához képest a 
halászati állománypusztulási arány 10 %-os 
csökkenését eredményezi.
b) az a TAC, amely a 4. cikkben 
meghatározott halászati állománypusztulási 
ráta mértékének eléréséhez vezet.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés 
alkalmazása az előző évi TAC-nál több mint 
15 %-kal nagyobb TAC-hoz vezethet, úgy a 
Tanács a tárgyévi TAC-nál 15 %-kal 
nagyobb TAC-t fogad el.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés 
alkalmazása az előző évi TAC-nál több mint 
15 %-kal nagyobb TAC-hoz vezethet, úgy a 
Tanács a tárgyévi TAC-nál 15 %-kal 
nagyobb TAC-t fogad el.

(3) Amennyiben a (1) bekezdés alkalmazása 
az előző évi TAC-nál több mint 15 %-kal 
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kisebb TAC-hoz vezethet, úgy a Tanács a 
tárgyévi TAC-nál 15 %-kal kisebb TAC-t 
fogad el.
(4) A (3) bekezdés nem alkalmazandó, ha a 
HTMGB által készített tudományos 
értékelés kimutatja, hogy a halászati 
állománypusztulási ráta a TAC 
alkalmazásának évében meghaladja az 1-es 
értéket a 22., 23. és 24. alterületen élő 
tőkehalállomány 3–6 év közötti egyedei 
esetében, vagy a 0,6-os értéket a 25–32. 
alterületen élő tőkehalállomány 4–7 év 
korú egyedei esetében.

Or. en

Indokolás

A Bizottság azt javasolja, hogy a TAC-okat ne lehessen évente 15%-nál többel csökkenteni, 
azokban az esetekben azonban, amikor az állományok kimerültek, valamint sürgős védelmi 
intézkedések szükségessége esetén a túl hosszú várakozás az állományt érintő kockázatok 
növekedéséhez vezetne. 

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 26
6. cikk (1) bekezdés a) pont

a) az a TAC, amely az alkalmazás évében, a 
megelőző évre becsült halászati 
állománypusztulási rátához képest a 
halászati állománypusztulási arány 10 %-os 
csökkenését eredményezi.

a) az a TAC, amely az alkalmazás évében, a 
megelőző évre becsült halászati 
állománypusztulási rátához képest a 
halászati állománypusztulási arány 30 %-os 
csökkenését eredményezi.

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman és Frieda Brepoels

Módosítás: 27
6. cikk (1) bekezdés a) pont

a) az a TAC, amely az alkalmazás évében, a 
megelőző évre becsült halászati 
állománypusztulási rátához képest a 

a) az a TAC, amely az alkalmazás évében, a 
megelőző évre becsült halászati 
állománypusztulási rátához képest a 
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halászati állománypusztulási arány 10 %-os 
csökkenését eredményezi.

halászati állománypusztulási arány 10 %-os 
csökkenését eredményezi (kivéve a 25–32. 
alterület esetében, ahol ideiglenes tilalom 
javasolt).

Or. en

Indokolás

A 10%-os érték a tagállamok között létrejött politikai megállapodás eredménye, és nem 
tudományos tanácson alapul. Az érintett állományokra vonatkozó, szigorúbb intézkedések 
érdekében ezt a számot növelni kell, ami a balti-tengeri tőkehal megfelelőbb védelméhez 
vezet, és lehetővé teszi az állományok regenerálódását.

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman és Frieda Brepoels

Módosítás: 28
8. cikk (1) bekezdés b) pont

b) június 15-től szeptember 14-ig a 25–27. 
alterületen.

A 25–32. alterületen a halászat egyáltalán 
nem megengedett.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás Brepoels kisasszonynak és Wijkman úrnak a 4. cikk 2. pontjára vonatkozó 
módosításához kapcsolódik.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 29
11. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett, a tőkehalra vonatkozó különleges 
halászati engedélyt csak a bizonyos 
halállományokra és halállomány-csoportokra 
vonatkozó, halfogási korlátozások alá 
tartozó vizeken tartózkodó közösségi 
hajókon és a közösségi vizeken 
alkalmazandó halászati lehetőségeknek és 
kapcsolódó feltételeknek a 2005. évre 

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett, a tőkehalra vonatkozó különleges 
halászati engedélyt csak a bizonyos 
halállományokra és halállomány-csoportokra 
vonatkozó, halfogási korlátozások alá 
tartozó vizeken tartózkodó közösségi 
hajókon és a közösségi vizeken 
alkalmazandó halászati lehetőségeknek és 
kapcsolódó feltételeknek a 2005. évre 
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történő meghatározásáról szóló, 2004. 
december 22-i 27/2005/EK tanácsi rendelet 
III. mellékletének 6.2.1. pontjával 
összhangban a 2005-ben a balti-tengeri 
tőkehalra vonatkozó különleges halászati 
engedéllyel rendelkező közösségi hajók 
számára adnak ki. Mindazonáltal egy 
tagállam kiadhat tőkehalra vonatkozó 
különleges halászati engedélyt a saját 
lobogója alatt közlekedő, 2005-re különleges 
halászati engedéllyel nem rendelkező 
hajónak, ha biztosítja, hogy a Balti-tengeren 
az (1) bekezdésben említett halászeszközzel 
végzett halászatból legalább azonos
mértékű, kilowattban (kW) mért 
teljesítményt von ki.

történő meghatározásáról szóló, 2004. 
december 22-i 27/2005/EK tanácsi rendelet 
III. mellékletének 6.2.1. pontjával 
összhangban a 2005-ben a balti-tengeri 
tőkehalra vonatkozó különleges halászati 
engedéllyel rendelkező közösségi hajók 
számára adnak ki. Mindazonáltal egy 
tagállam kiadhat tőkehalra vonatkozó 
különleges halászati engedélyt a saját 
lobogója alatt közlekedő, 2005-re különleges 
halászati engedéllyel nem rendelkező 
hajónak, ha biztosítja, hogy a Balti-tengeren 
az (1) bekezdésben említett halászeszközzel 
végzett halászatból legalább 1,2-szeres
mértékű, kilowattban (kW) mért 
teljesítményt von ki.

Or. en

Indokolás

Ez csökkentené a tőkehalat halászó baltikumi flották többletkapacitását.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 30
11. cikk (2a.) bekezdés (új)

(2a) A (2) bekezdésben említett azonos 
mértékű teljesítmény nem foglalja magába 
az állami pénzügyi támogatással leállított 
hajókat.

Or. en

Indokolás

A tőkehalat halászó baltikumi flották túl nagyok, ez pedig kapacitásuk csökkentésének egyik
módja lehetne.


