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Tárgy: Jean-Paul Doron, francia állampolgár által a francia nemzeti halászati 
szövetség nevében benyújtott, 0909/2009. számú, 13 000 aláírást tartalmazó 
petíció az angolnaállomány megőrzésére vonatkozó francia halgazdálkodási 
tervről

1. A petíció összefoglalása

Az 1100/2007/EK rendelet végrehajtása keretében a francia kormány halgazdálkodási tervet 
dolgozott ki az angolnaállományok megőrzésére. A nemzeti halászati szövetség 
következetesen elítélte a kormányzati stratégiát, mert azt nem találja megfelelőnek, különös 
tekintettel a poliklórozott bifenilek (PCB) által okozott szennyezés szintjének ellenőrzésére és 
a migrációs útvonalakat érintő gátakra. A szövetség sürgeti az Európai Parlament képviselőit, 
hogy figyelmesen kövessék nyomon azon jogszabály Franciaország által történő 
végrehajtását, amelynek kezdeményezésében a Parlament kulcsfontosságú szerepet töltött be 
2005. november 15-én elfogadott állásfoglalásával.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) szerint a tudományos adatok egyértelműen arra 
utalnak, hogy az európai angolnaállomány olyannyira lecsökkent, hogy a biztonságos 
biológiai határértékek alatt marad. Az ICES javaslata szerint a teljes európai 
angolnaállományra vonatkozó helyreállítási tervet kell kidolgozni, és a lehető legnagyobb 
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mértékben vissza kell szorítani a kiaknázást és a halállományra kiható egyéb emberi 
tevékenységeket (például a PCB-szennyezés és a halvándorlások útjába épített akadályok).

2005. november 15-én az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el, amelyben felhívta a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul terjesszen elő az európai angolnaállomány helyreállításáról 
szóló rendeletre irányuló javaslatot.

2007. szeptember 18-án elfogadták az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó 
intézkedések megállapításáról szóló 1100/2007/EK tanácsi rendeletet (a továbbiakban: „az 
angolnákról szóló rendelet”). Az említett rendelet értelmében valamennyi tagállam köteles 
angolnagazdálkodási tervet (EMP) kidolgozni.

2008. december 31-én, az angolnákról szóló rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban, Franciaország a Bizottság elé terjesztette nemzeti angolnagazdálkodási tervét, 
amely tájékoztatás céljából a helyi viszonyokról beszámoló 10 fejezettel és két melléklettel is 
kiegészült (amelyek közül az egyik kifejezetten a PCB kérdését taglalja, a PCB-kkel szembeni 
fellépésre irányuló nemzeti cselekvési terv részeként). A francia angolnagazdálkodási terv 
elemzése annak ellenőrzésével indult, hogy az megfelel-e valamennyi szabályozási 
kötelezettségnek; ez az úgynevezett „elfogadhatósági teszt”. Az említett első lépés 
elengedhetetlen feltétel ahhoz, hogy az angolnagazdálkodási terveket továbbíthassák az ICES-
hez, amely tudományos szervet a Bizottság választotta ki az angolnagazdálkodási tervek 
tudományos és technikai elemzésének elvégzésére.

A Bizottság 2009. március 20-án levélben értesítette a francia hatóságokat, hogy a javasolt 
angolnagazdálkodási terv a jelenlegi formájában nem elfogadható, mivel nem tartalmazza az 
angolnákról szóló rendelet 2. és 7. cikkében előírt valamennyi elemet.

2009. május 26-án – az angolnákról szóló rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban 
és válaszul a 2009. március 20-i levélre – a francia hatóságok a Bizottság elé terjesztették a 
francia angolnagazdálkodási terv javított változatát.

A Bizottság 2009. május 29-én levélben tájékoztatta a francia hatóságokat, hogy az 
angolnagazdálkodási terv javított változatát elfogadhatónak nyilvánították. A szóban forgó 
dokumentumot, valamint a helyi viszonyokat taglaló 10 fejezetet és a két mellékletet ezt 
követően tudományos és technikai elemzés céljából továbbították az ICES-hez, az 
angolnákról szóló rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint.

2009. június 24-én a Bizottság kézhez kapta a Francia Nemzeti Halászati Szövetség nevében 
benyújtott petíciót, amelyre 2009. július 14-én küldött választ, ismertetve a francia 
angolnagazdálkodási terv elemzésének aktuális állását.

2009. július 1. óta a francia hatóságok megkezdték a francia angolnagazdálkodási tervben 
felvázolt intézkedések végrehajtását. Ezek közé tartozik a halvándorlások útjába épített 
akadályok azonosítása, amelyek megfelelő átalakítása kiemelt feladat.

2009. augusztus 26-án az ICES elküldte a Bizottságnak a francia angolnagazdálkodási terv 
első tudományos és technikai értékelését, amelynek nyomán elindult az ICES észrevételeinek 
elemzése a Franciaország által szolgáltatott valamennyi információ figyelembevételével, a 
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Bizottsághoz benyújtott petícióban foglalt tájékoztatást is beleértve. Hangsúlyozni kell, hogy 
az ICES észrevételei között nem szerepelnek megjegyzések a PCB szennyezés korlátozására 
és az azzal szembeni küzdelemre irányuló, javasolt intézkedésekről.

A Bizottság 2009. szeptember 28-án levélben tájékoztatta a francia hatóságokat, hogy a 
francia angolnagazdálkodási terv javított változata a jelenlegi formájában nem elfogadható, 
ezért az ICES észrevételeinek megválaszolása céljából részletesebb tájékoztatást, valamint a 
dokumentumok módosítását kérte. Az ICES által felvetett legfontosabb kérdések közé 
tartozott az angolnák rövid és középtávú életben maradási arányának csekély javulása, az 
adatok hiánya, valamint az üvegangolna állománypótlási piacának működése, mivel 
Franciaország e téren az EU egyik legfőbb szállítója. 

2009. november 12-én a francia hatóságok benyújtották a Bizottsághoz a francia 
angolnagazdálkodási terv második javított változatát, figyelembe véve az ICES első javított 
változattal kapcsolatos észrevételeit.

2009. november 16-án az ICES kézhez kapta a javított dokumentumokat, és megkezdte 
második tudományos és technikai értékelését.

Az említett értékelés alapján a Bizottság határoz majd arról, hogy további tájékoztatásra 
és/vagy a francia angolnagazdálkodási tervben végrehajtott újabb módosításokra van-e 
szükség, mielőtt folytatják a francia angolnagazdálkodási terv közös döntéshozatallal történő 
elfogadására irányuló eljárást.

Következtetés

A Bizottság egyetért a petíció benyújtójával abban, hogy a PCB szennyezés és a 
halvándorlások útjába épített akadályok komolyan veszélyeztetik az európai angolnaállomány 
fennmaradását. Ugyanakkor a Bizottság rá kíván világítani arra, hogy az angolnaállomány 
helyreállítására irányuló uniós terv nem állapít meg arra vonatkozó kötelezettséget a 
tagállamok számára, hogy csökkentsék a PCB szinteket az angolnaállomány helyreállításának 
további elősegítése érdekében. A Bizottság örömmel fogadta a petícióban közölt tájékoztatást 
és megjegyzéseket, és azokat figyelembe vette a francia angolnagazdálkodási terv elemzése 
során.

A Bizottság jelenleg a francia angolnagazdálkodási terv ICES által végzett második 
tudományos és technikai elemzésének eredményeit várja, annak megítélése érdekében, hogy a 
francia angolnagazdálkodási intézkedések megfelelnek-e az angolnákról szóló rendelet 
követelményeinek, és javasható-e a terv közös elfogadása.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

2010. január 26-án az ICES (Nemzetközi Tengerkutatási Tanács) elküldte a Bizottságnak a 
francia angolnagazdálkodási terv második tudományos és technikai értékelését. Az értékelés 
alapján a Bizottság tárgyalássorozatot kezdett a francia hatóságokkal, amely új, az utóbbi által 
a nemzeti angolnagazdálkodási tervbe átültetett kötelezettségvállalásokat eredményezett.
A fő új kötelezettségvállalások a következők voltak:
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 a (legális – akár professzionális, akár szabadidős – halászati tevékenységek vagy az 
egyéb emberi tevékenységek, például az illegális halászat által okozott) 
angolnaállomány-pusztulás mértékének csökkentésére irányuló 3 hároméves 
(2009/2012, 2012/2015 és 2015/2018) terv, amelyekhez kiegészítő intézkedések 
társulnak;

 az üvegangolna (12 cm alatt) legális hivatásos halászati tevékenységek által okozott 
állománypusztulásának három éven belüli (2012-ig történő) 40%-os csökkentése. 
2015-re az állománypusztulást 60%-kal kell csökkenteni valamennyi fejlődési szakasz 
(bronz-, ezüst- és üvegangolna) vonatkozásában; ezt a halászati erőfeszítés 
mérséklésével érik el (például a halászati idények időtartamának megkurtításával);

 a szabadidős halászattal kapcsolatban az üveg- és ezüstangolna halászatának tilalma és 
a bronzangolna halászat okozta állománypusztulásának 30%-os csökkentése 2012-ig, 
amelyet további évi 10%-os csökkentés követne, így érve el 2015-re a 60%-os 
csökkenést; a 2015-ben elvégzendő tudományos értékelést követő időszakra kiegészítő 
intézkedéseket helyeztek kilátásba, amennyiben nem kerülne sor a bronz-, az üveg- és 
az ezüstangolna halászatának tilalmára;

 az egyéb emberi tevékenységek (például az illegális halászat) okozta 
állománypusztulás 3 éven (2009/2012) belüli 30%-os, majd 2015-ig (2012/2015) 
50%-os, azt követően pedig 2018-ig (2015/2018) 75%-os csökkentése a legfontosabb 
akadályok (például a turbinák) azonosításának és módosításának az ökológiai 
folytonosság biztosítása érdekében történő megvalósítása (2015-ig 1555 akadály), 
illetve a turbinák módosításával kapcsolatos kiegészítő intézkedések (a speciális 
hallépcsők, az állományra kicsiny vagy semmilyen hatást nem gyakorló új 
turbinamodellek és az állomány folyásirányban folytatott nagyobb vonulása esetén a 
turbinák leállítása) révén.

A francia hatóságok által a francia angolnagazdálkodási tervhez hozzáadott új módosítások 
fényében a Bizottság úgy vélte, hogy a terv legújabb, hivatalosan 2010. február 3-án 
befogadott változata megfelelt az 1100/2007/EK rendelet követelményeinek, és ez az oka 
annak, hogy a tervet a 2010. február 15-i bizottsági határozattal elfogadták. A Bizottság 
szorosan nyomon követi a terv végrehajtását, és alaposan megvizsgál minden olyan 
információt, amelyet a petíció benyújtója esetleg elé kíván tárni az üggyel kapcsolatban.


