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Tárgy: Salvador Peiró Gómez, spanyol állampolgár által a Kísérleti Akvakultúra 
Központ (Centro Acuicultura Experimental) nevében benyújtott 0920/2010. 
számú petíció Valenciában (Spanyolország) az angolna sporthorgászatáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy az angolna valenciai sporthorgászatára vonatkozó 
jogszabály – amelyet a Valenciai Közösség Hivatalos Közlönyében tettek közzé – nem 
egyértelmű, valamint ellentétben áll a 330/97/EK rendelettel, mivel nincs tekintettel az 
említett állatfaj fennmaradására. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A petíció benyújtója a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása 
által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletre 
1hivatkozik. Ez a rendelet a négy mellékletében felsorolt fajok behozatalára, kivitelére és 
újrakivitelére, valamint EU-n belüli kereskedelmére vonatkozó rendelkezéseket állapítja meg. 

Mivel a rendelet nem szabályozza az európai angolna (Anguilla anguilla) európai unióbeli 
halászatát, a Bizottság ehelyett az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó 
                                               
1 HL L 61., 1997.3.3.
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intézkedések megállapításáról szóló, 2007. szeptember 18-i 1100/2007/EK tanácsi rendeletre1

hívja fel a petíció benyújtójának figyelmét. 

A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy ez a rendelet csupán az elérni kívánt célkitűzést írja 
le, azaz azt, hogy az angolnagazdálkodási tervek tagállami illetékes hatóságok által való 
elfogadása révén az angolnák 40 %-ának visszajutását lehetővé téve helyreáll az állomány. A 
célkitűzés elérésének módjával kapcsolatos döntést az említett hatóságokra hagyja. Az 
angolnagazdálkodási terven belüli intézkedések megválasztása ennek megfelelően nemzeti 
vagy regionális hatáskörbe tartozik. A Bizottság csupán egy tudományos testület által 
elkészített értékelés alapján méri fel, hogy az intézkedések ténylegesen lehetővé teszik-e a 
célkitűzések elérését. Ez a rendelet ennélfogva jó példája annak, hogy miként kell megtenni a 
megfelelő intézkedést a szubszidiaritás elvének teljes mértékű tiszteletben tartása mellett, a 
helyi és regionális sajátosságokat megfelelőképpen figyelembe véve. 

Amit a petíció benyújtója valójában megkérdőjelez, az az, hogy a Valenciai Közösség által az 
Európai Bizottságnak benyújtott angolnagazdálkodási terv megfelel-e az 1100/2007/EK 
rendeletnek.

Mielőtt a Bizottság választ adna e kérdésre, emlékeztetni kell arra, hogy a tudományos adatok 
egyértelműen arra utalnak, hogy az európai angolnaállomány olyannyira lecsökkent, hogy a 
biztonságos biológiai határértékek alatt marad. A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) 
ezért az európai angolna egész állományára vonatkozó helyreállítási terv kidolgozását 
javasolta, továbbá hogy a lehető legnagyobb mértékben vissza kell szorítani a kiaknázást és a 
halállományra kiható egyéb emberi tevékenységeket.

Az Európai Parlament 2005. november 15-én állásfoglalást fogadott el, amelyben a 
Bizottságot az európai angolnaállomány helyreállításáról szóló rendeletjavaslat haladéktalan 
benyújtására szólította fel. Ez a fent említett 1100/2007/EK tanácsi rendelet 2007. szeptember 
18-i elfogadását eredményezte, amelynek keretében a tagállamok felelős szerveinek a 
területeiken található természetes angolnaélőhelyekre vonatkozó angolnagazdálkodási 
terveket kell kidolgozniuk.

A Valenciai Közösség angolnagazdálkodási tervét előkészítő valenciai regionális 
önkormányzat környezetvédelmi, vízügyi, városrendezési és élőhelyvédelmi ügyekkel 
foglalkozó szervezeti egysége számos, az érdekelt felekkel konzultációt folytató 
munkacsoportot hozott létre. 

A Bizottság a másik 11 spanyol regionális angolnagazdálkodási tervvel együtt megkapta ezt a 
terjedelmes dokumentációt (több mint 1000 oldal terjedelemben, részletes térképekkel), és –
az 1100/2007/EK tanácsi rendelet 5. cikkének (1) bekezdésével összhangban – tudományos és 
műszaki értékelés céljából az ICES elé terjesztette azokat. Az ICES számos javító szándékú 
módosításra tett javaslatot az angolnagazdálkodási tervek vonatkozásában, mielőtt a Bizottság 
hivatalosan is elfogadhatta volna őket. 

Következtetés

                                               
1 HL L 248., 2007.9.22., 17–23. o.
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A valenciai angolnagazdálkodási terv előírja, hogy kizárólag az üvegangolna kereskedelmi 
halászata megengedett, továbbá hogy a 12 cm hosszúságot meghaladó angolna esetében a 
kereskedelmi és a szabadidős halászati tevékenység egyaránt megengedett. Ezt az 
angolnagazdálkodási tervet – 11 másik spanyol regionális angolnagazdálkodási tervvel és egy 
egész Spanyolországra vonatkozó nemzeti angolnagazdálkodási tervvel együtt – az Európai 
Bizottság a 2010. október 1-jei C(2010)6360 határozattal elfogadta. Ez azt jelenti, hogy a 
Bizottság véleménye szerint – az ICES tudományos értékelése alapján – az említett 
angolnagazdálkodási tervek megfelelnek az 1100/2007/EK rendeletben megállapított 
követelményeknek.


