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_____________________________________________________________ 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 
-1 preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) A tagállamok által benyújtandó 

információk alapján a Bizottságnak 

jelentést kell készítenie az 

angolnagazdálkodási tervek 

végrehajtásának kimenetelérıl és 

amennyiben szükséges, sürgısen 

javaslatot kell tennie olyan megfelelı 

intézkedésekre, amelyek segítségével az 

európai angolnaállomány nagy 

valószínőséggel helyreállítható. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az 1100/2007/EK rendelet értelmében 

a Bizottságra ruházott hatásköröket a 

(2) Az 1100/2007/EK rendelet értelmében 

a Bizottságra ruházott hatásköröket a 
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Lisszaboni Szerzıdés hatálybalépésének 

következtében össze kell hangolni az 

Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 

290. és 291. cikkével. 

Lisszaboni Szerzıdés hatálybalépésének 

következtében össze kell hangolni az 

Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 

291. cikkével. 

 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 
3 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az 1100/2007/EK rendelet egyes 

rendelkezéseinek alkalmazása érdekében a 

Bizottságot fel kell hatalmazni az Európai 

Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 290. 

cikkével összhangban lévı felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására, hogy 

felléphessen abban az esetben, ha az 

állománypótlásra használt angolnák átlagos 

piaci ára jelentısen csökkenne az egyéb 

célokra használt angolnák átlagos piaci 

árához képest.  

(3) Az 1100/2007/EK rendelet egyes 

rendelkezéseinek alkalmazása érdekében a 

Bizottságot fel kell hatalmazni az Európai 

Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 290. 

cikkével összhangban lévı felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására, hogy 

felléphessen abban az esetben, ha az 

állománypótlásra használt angolnák átlagos 

piaci ára jelentısen csökkenne az egyéb 

célokra használt angolnák átlagos piaci 

árához képest. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság a legutóbbi tudományos 

tanácsadáson és tudományos ajánlásokon 

alapuló elıkészítı munkája során – 

különösen szakértıi szinten – megfelelı 

konzultációt folytasson annak biztosítása 

érdekében, hogy tárgyilagos, pontos, teljes 

körő és naprakész információk álljanak 

rendelkezésére. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elkészítésekor és 

megszövegezésekor a Bizottságnak 

gondoskodnia kell a vonatkozó 

dokumentumoknak az Európai 

Parlamenthez és a Tanácshoz való, kellı 

idıben történı egyidejő továbbításáról. 
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Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottságnak a felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elıkészítése és 

megfogalmazása során biztosítania kell, 

hogy a vonatkozó dokumentumokat 

egyidejőleg, kellı idıben és megfelelı 

módon eljuttassák az Európai 

Parlamenthez és a Tanácshoz. 

törölve 

 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az 1100/2007/EK rendeletben foglalt, 

az angolnagazdálkodási tervek mőszaki és 

tudományos értékelés alapján történı, 

Bizottság általi jóváhagyására vonatkozó 

rendelkezések végrehajtásának egységes 

feltételei biztosítása érdekében végrehajtási 

hatáskört kell ruházni a Bizottságra. Ezeket 

a hatásköröket a Bizottság végrehajtási 

hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 

tagállami ellenırzési mechanizmusok 

szabályainak és általános elveinek 

megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 

182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek megfelelıen kell gyakorolni. 

(6) Az 1100/2007/EK rendeletben foglalt, 

az angolnagazdálkodási tervek a 

rendelkezésre álló legjobb és legfrissebb 

mőszaki és tudományos ismeretek alapján 

történı, Bizottság általi jóváhagyására 

vonatkozó rendelkezések végrehajtásának 

egységes feltételei biztosítása érdekében 

végrehajtási hatáskört kell ruházni a 

Bizottságra. Ezeket a hatásköröket a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenırzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról 

szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 

megfelelıen kell gyakorolni. 
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Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Az ICES-nek 2013-ban új és 

átfogóbb szakvéleményt kell adnia az 

angolnaállományok helyzetérıl. Az ilyen 

tanácsok elıkészítésekor az ICES-nek ki 

kell térnie az angolnaállomány 

csökkenése mögött meghúzódó 

valamennyi okra, többek között az 

ívóhelyekkel kapcsolatosakra is. 

Amennyiben az ICES újfent megerısíti, 

hogy az angolnaállomány állapota 

továbbra is kritikus, a Bizottságnak a 

lehetı legrövidebb idın belül új rendeletre 

irányuló javaslatot kell elıterjesztenie az 

európai angolnaállomány 

helyreállításáról.  E rendeletnek ki kell 

terjednie az olyan hosszú távú 

megoldásokra is, mint például a migrációs 

útvonalak felszabadítása. 

 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 
7 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) Rendkívül fontos, hogy a Bizottság 

szankciókat alkalmazzon azon 

tagállamokkal szemben, amelyek nem 

küldik meg és nem elemzik a 

rendelkezésükre álló minden olyan adatot, 

amely alapján lehetıvé válna az európai 

angolnaállomány helyzetének kimerítı és 

tudományosan megalapozott elemzése. 

 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 
11 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) Mindaddig, amíg a migrációs 

útvonalak nem átjárhatók, az 

állománypótlás az egyetlen ideiglenes 

intézkedés, amely az angolnaállomány 

helyreállítása céljából rendelkezésre áll. 

Ha az üvegangolnák átszállítására az 

elérhetı bevált gyakorlatoknak 

megfelelıen, például az angolnaállomány 

fenntarthatóságára vonatkozó elıírás 

szerint kerül sor, akkor az átszállítás az 

angolnaállomány helyreállítása 

elımozdításának hatékony módját jelenti. 

Az ezüstangolnák visszajutásának 

elımozdítását szolgáló másik ideiglenes 

intézkedés abban áll, hogy emberi 

beavatkozással szállítják át az angolnákat 

a töltések, a vízerımővek és a 

vízszivattyúk jelentette akadályokon. 

Akkor, amikor a halászok alternatív 

munkalehetıséget keresnek, hasznosítani 

lehetne képességeiket az európai 

angolnaállomány gyorsabb ütemő 

helyreállítása érdekében.  

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 a pont (új) 
1100/2007/EK rendelet 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. A 2. cikk (1) bekezdésének helyébe a 

következı szöveg lép: 

 „(1) A tagállamok megállapítják és 

meghatározzák azokat a nemzeti 

felségterületükhöz tartozó egyes 

vízgyőjtıket, amelyek az európai angolna 

természetes élıhelyei („angolnás 

vízgyőjtık”), és amelyek tengeri vizeket is 

magukban foglalhatnak. […]” 
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Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 b pont (új) 
1100/2007/EK rendelet 
2 cikk – 10 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1b. A 2. cikk (10) bekezdésének helyébe a 

következı szöveg lép: 

 „(10) Az angolnagazdálkodási tervben az 

egyes tagállamok a lehetı leghamarabb 

megfelelı intézkedéseket hajtanak végre a 

halászat körén kívül esı tényezık – többek 

között a vízerımő-turbinák és a szivattyúk 

– okozta angolnaelhullás csökkentésére. 

Szükség esetén további intézkedéseket kell 

tenni az egyéb tényezık által okozott 

elhullás csökkentésére, a terv céljainak 

elérése érdekében.” 

 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 3 a pont (új) 
1100/2007/EK rendelet 
5 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. A 5. cikk (4) bekezdésének helyébe a 

következı szöveg lép: 

 „(4) Azoknak a tagállamoknak, amelyek 

legkésıbb 2008. december 31-ig 

jóváhagyás céljából angolnagazdálkodási 

tervet nyújtottak be a Bizottságnak, 

amelyet azonban a Bizottság az (1) 

bekezdésnek megfelelıen nem hagyhat 

jóvá, vagy amely nem felel meg a 9. 

cikkben foglalt jelentéstételi és értékelési 

feltételeknek, az angolnahalászati idény 

lerövidítése révén vagy egyéb módszerek 

segítségével a 2004–2006 közötti átlagos 

erıkifejtéshez viszonyítva legalább 50%-

kal, vagy olyan arányban csökkenteniük 

kell a halászati erıkifejtésüket, hogy a 
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kifogott angolna mennyiségének a 2004–

2006-os idıszak fogásainak átlagos 

szintjéhez képest történı legalább 50%-os 

csökkentése biztosítva legyen. E 

csökkentést a terv jóváhagyásának 

elutasításáról szóló döntést vagy a 

jelentéstételi határidı eredménytelen 

lejártát követı három hónapon belül 

végre kell hajtani.” 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 3 b pont (új) 
1100/2007/EK rendelet 

5 cikk – 7 bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3b. Az 5. cikkbe a következı bekezdés 

kerül be: 

 „(7) 2014. január 1-jétıl minden 

angolnagazdálkodási tervet kétévente felül 

kell vizsgálni és frissíteni kell, a legújabb 

tudományos szakvélemények 

figyelembevételével.” 

 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 pont 
1100/2007/EK rendelet 
7 cikk – 6 és 7 bekezdések 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Abban az esetben, ha az 

állománypótlásra használt angolnák átlagos 

piaci ára jelentıs csökkenést mutat az 

egyéb célokra használt angolnák átlagos 

piaci árához képest, az érintett tagállam 

tájékoztatja errıl a Bizottságot. A 

Bizottság a 12a. cikkel összhangban 

elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadása révén a helyzet 

megoldása érdekében átmenetileg 

(6) Abban az esetben, ha az 

állománypótlásra használt angolnák átlagos 

piaci ára jelentıs csökkenést mutat az 

egyéb célokra használt angolnák átlagos 

piaci árához képest, az érintett tagállam 

tájékoztatja errıl a Bizottságot. A 

Bizottság a 12a. cikkel összhangban 

elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadása révén a helyzet 

megoldása érdekében átmenetileg 
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csökkentheti a (2) bekezdésnek 

megfelelıen az állománypótlásra használt 

angolnák arányát. 

csökkentheti a (2) bekezdésnek 

megfelelıen az állománypótlásra használt 

angolnák arányát, amennyiben az 

angolnagazdálkodási terv megfelel a 2. 

cikk (4) bekezdésének.  

(7) A Bizottság legkésıbb 2012. december 

31-ig jelentést tesz az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak, és értékeli 

az állománypótlást célzó intézkedéseket, a 

piaci árak alakulását is beleértve. 

(7) A Bizottság legkésıbb 2013. október 

31-ig jelentést tesz az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak, és értékeli 

az állománypótlást célzó intézkedéseket, 

figyelembe véve az azon körülményekrıl 

kiadott legújabb tudományos 

szakvéleményt, amelyek mellett az 

állománypótlás várhatóan hozzájárul a 

szaporodóképes állomány biomasszájának 

növeléséhez. E jelentésben a Bizottság 

áttekinti a piaci árak alakulását. 

 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 a pont (új) 
1100/2007/EK rendelet 
7 cikk – 8 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4a. A 7. cikk (8) bekezdésének helyébe a 

következı szöveg lép: 

 „(8) „Az állománypótlás az XX/XXXX/EU 

[ETHA]-rendelet 38. cikke (2) 

bekezdésének alkalmazásában 

állományvédelmi intézkedésnek minısül, 

feltéve, hogy: 

 – ez a 2. cikkel összhangban összeállított 

angolnagazdálkodási terv része; 

 – ennek során az angolnákat olyan 

módszerekkel és eszközökkel fogják ki és 

kezelik, amelyekkel biztosítható, hogy a 

fogás, tárolás, szállítás és tenyésztés során 

az elhullási arány a lehetı legkisebb 

legyen, 

 – erre olyan területen kerül sor, ahol nagy 

az esély a túlélésre és a migrációra, 

 – hozzájárul a 2. cikk (4) bekezdésében 

meghatározott 40%-os visszajutási célszint 
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eléréséhez, és 

 – az angolnákat elkülönítik a betegségek 

és paraziták esetleges elterjedésének 

megakadályozása érdekében.” 

  

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 5 pont 
1100/2007/EK rendelet 

9 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5. A 9. cikk (3) bekezdését el kell hagyni. 5. A 9. cikk helyébe a következı szöveg 

lép: 

 „9 cikk 

 Jelentés és értékelés 

 (1) A tagállamok összegyőjtik a kutatási 

adatokat annak érdekében, hogy 

számszerősítsék a meghozott intézkedések 

angolnaállományra gyakorolt hatásait, 

valamint enyhítı intézkedéseket 

állapítsanak meg és ajánlásokat tegyenek 

a gazdálkodási célértékekre. A tagállamok 

kezdetben háromévente készítenek 

jelentést a Bizottság számára – az elsı 

jelentést 2012. július 30-ig kell 

elıterjeszteni – és elérhetıvé teszik az 

adatokat a kijelölt tudományos testületek 

számára. A jelentéstétel gyakorisága az 

elsı hároméves jelentés benyújtása után 

kétévenként egy alkalomra nı. A 

jelentések ismertetik a nyomon követést, a 

végrehajtást, a hatékonyságot és az 

eredményeket, és különösen tartalmazzák 

a következıkre vonatkozó lehetı 

legpontosabb becsléseket: 

 a) minden egyes tagállamra vonatkozóan 

a tengerbe ívásra visszajutó ezüstangolna 

biomasszájának vagy az adott tagállam 

területét a tenger felé ívási vándorlás 

részeként elhagyó ezüstangolna 

biomasszájának a 2. cikk (4) 

bekezdésében meghatározott visszajutási 
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célszinthez képest számított aránya; 

 b) az angolnahalászati erıkifejtés 

évenkénti szintje, valamint a 4. cikk (2) 

bekezdésének és az 5. cikk (4) 

bekezdésének megfelelıen teljesített 

csökkentés; 

 c) a halászat körén kívül esı tényezık 

okozta elhullás mértéke, valamint a 2. 

cikk (10) bekezdésének megfelelıen 

teljesített csökkentés; 

 d) a 12 cm-nél rövidebb kifogott angolna 

mennyisége, és ebbıl a különbözı célokra 

felhasznált arány; 

 e) a telepített angolnák túlélési aránya, a 

halászat, a szállítás, az állománypótlás 

vagy a Sargasso-tengerbe ívásra való 

visszajutás során. 

 f) a kifogott angolnák ívóhelyeinek 

önkéntes azonosítása. 

 (2) A Bizottság 2013. október 31-ig 

jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak, az 

angolnagazdálkodási tervek 

végrehajtásának eredményeirıl készített 

statisztikai és tudományos értékeléssel, 

valamint a halászati tudományos, mőszaki 

és gazdasági bizottság véleményével. E 

jelentés eredményei alapján az Európai 

Bizottság javaslatokat tehet arra, hogy a 

rendelet hatályát kiterjesszék az angolnák 

elhullásának halászaton kívüli tényezıire 

is. 

 (3) A Bizottság legkésıbb 2013. december 

31-ig értékelést terjeszt elı az európai 

angolna európai és nemzetközi 

kereskedelmérıl – különös figyelmet 

fordítva az Unió CITES értelmében 

fennálló kötelezettségei teljesítésére –, 

valamint becslést nyújt be az európai 

angolna tagállamokban megvalósuló 

illegális kereskedelmérıl. E jelentésnek 

azonosítania kell a rendelkezésre álló 

különbözı adatkészletek közötti 

ellentmondásokat, és intézkedéseket kell 

javasolnia a kereskedelem ellenırzésének 

javítása érdekében, ideértve a meglévı 
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vámkódok módosítását is, az 

eredményesebb ellenırzés lehetıvé tétele 

érdekében.” 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 5 a pont (új) 
1100/2007/EK rendelet 

9 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. A szöveg a következı cikkel egészül ki: 

 „9a. cikk 

 Nyomonkövetési intézkedések 

 Figyelembe véve a 7. cikk (7) és a 9. cikk 

(2) és (3) bekezdésében említett jelentések 

eredményeit, valamint az ICES által az 

európai angolnaállomány állapotáról 

2013-ban kiadott minden új és átfogó 

szakvéleményt, a Bizottság – legkésıbb 

2014. március 31-ig – új jogalkotási 

javaslatot nyújt be a Parlamentnek és a 

Tanácsnak annak biztosítása érdekében, 

hogy az európai angolnaállomány nagy 

valószínőséggel helyreálljon. Ezáltal a 

Bizottság megvizsgálhatja azt, hogy 

miként lehetne a rendelet hatályát az 

angolnák elhullásának halászaton kívüli 

tényezıire is kiterjeszteni.” 

 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 6 pont 
1100/2007/EK rendelet 

12 a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság a 7. cikk (6) bekezdésében 

említett felhatalmazást határozatlan idıre 

kapja. 

(2) A Bizottság a 7. cikk (6) bekezdésében 

említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

elfogadására vonatkozó felhatalmazást …-

tól* számított három éves idıtartamra 



 

 

 PE515.929/ 12 

 HU 

kapja. A Bizottság a hároméves idıtartam 

vége elıtt legkésıbb 9 hónappal jelentést 

készít a felhatalmazásról. Amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács 

legkésıbb az adott idıszak vége elıtt 

három hónappal nem emel kifogást a 

meghosszabbítás ellen, akkor az 

hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyezı idıtartamra. 

 _____________ 

 *OJ: Kérjük, illesszék be e rendelet 

hatálybalépésének idıpontját. 

Indokolás 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében mindig konkrét határidıt kell megállapítani.  

 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való kihirdetését követı 

huszadik napon lép hatályba. 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való közzétételét követı 20. 

napon lép hatályba. A rendeletet a 

hatálybalépését követı egy hónapon belül 

egységes szerkezetbe kell foglalni azzal a 

rendelettel, amelyet módosít. 

 

 

 

 

 

 


