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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA 

amely első olvasatban 2013. szeptember 11-én került elfogadásra  

az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról 

szóló 1100/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet elfogadására tekintettel 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) 

bekezdésére, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését követően, 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,  

rendes jogalkotási eljárás keretében2, 

                                                 
1  HL C 11., 2013.1.15., 86. o. 
2  Az Európai Parlament 2013. szeptember 11-i álláspontja. 



 

 2 

mivel: 

(-1) A tagállamok által benyújtandó információk alapján a Bizottságnak jelentést kell 

készítenie az angolnagazdálkodási tervek végrehajtásának kimeneteléről és 

amennyiben szükséges, sürgősen javaslatot kell tennie olyan megfelelő 

intézkedésekre, amelyek segítségével az európai angolnaállomány nagy 

valószínűséggel helyreállítható.  [Mód. 1] 

(1) Az 1100/2007/EK tanácsi rendelet1 hatásköröket ruház a Bizottságra az említett 

rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtása érdekében. 

(2) Az 1100/2007/EK rendelet értelmében a Bizottságra ruházott hatásköröket a 

Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének következtében össze kell hangolni az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 290. és ▌ 291. cikkével.  [Mód. 2] 

                                                 
1 A Tanács 1100/2007/EK rendelete ( 2007. szeptember 18. ) az európai angolnaállomány 

helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról (HL L 248., 2007.9.22., 17. o. ) 
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(3) Az 1100/2007/EK rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazása érdekében a 

Bizottságot fel kell hatalmazni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. 

cikkével összhangban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására, hogy 

felléphessen abban az esetben, ha az állománypótlásra használt angolnák átlagos piaci 

ára jelentősen csökkenne az egyéb célokra használt angolnák átlagos piaci árához 

képest. Különösen fontos, hogy a Bizottság a legutóbbi tudományos tanácsadáson és 

tudományos ajánlásokon alapuló előkészítő munkája során – különösen szakértői 

szinten – megfelelő konzultációt folytasson annak biztosítása érdekében, hogy 

tárgyilagos, pontos, teljes körű 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, kellő időben történő egyidejű továbbításáról.  

[Mód. 3 ] 

(4) Különösen fontos, hogy a Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadásának előkészítése során megfelelő konzultációt folytasson, ideértve a 

szakértők bevonását is.  

(5) A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és 

megfogalmazása során biztosítania kell, hogy a vonatkozó dokumentumokat 

egyidejűleg, kellő időben és megfelelő módon eljuttassák az Európai Parlamenthez és 

a Tanácshoz.   [Mód. 4 ]] 
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(6) Az 1100/2007/EK rendeletben foglalt, az angolnagazdálkodási tervek a rendelkezésre 

álló legjobb és legfrissebb műszaki és tudományos értékelés ismeretek alapján történő, 

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 ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek 

megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek1 megfelelően kell gyakorolni.  [Mód.5 ] 

(6a) Az ICES-nek 2013-ban új és átfogóbb szakvéleményt kell adnia az 

angolnaállományok helyzetéről. Az ilyen tanácsok előkészítésekor az ICES-nek ki 

kell térnie az angolnaállomány csökkenése mögött meghúzódó valamennyi okra, 

többek között az ívóhelyekkel kapcsolatosakra is. Amennyiben az ICES újfent 

megerősíti, hogy az angolnaállomány állapota továbbra is kritikus, a Bizottságnak a 

lehető legrövidebb időn belül új rendeletre irányuló javaslatot kell előterjesztenie az 

európai angolnaállomány helyreállításáról.  E rendeletnek ki kell terjednie az olyan 

hosszú távú megoldásokra is, mint például a migrációs útvonalak felszabadítása.  

[Mód. 6] 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság 

végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok 

szabályainak és általános elveinek megállapításáról. (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.) 
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(7) A Bizottságnak nem lesz lehetősége 2011. július 1-ig jelentést tenni az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak az állománypótlást célzó intézkedésekről és a piaci árak 

alakulásáról, mivel a tagállamok az ezekre vonatkozó információkat késve közölték. E 

jelentés benyújtásának határidejét ezért 2012. december 31-re kell módosítani.  

(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 lehetővé válna az európai angolnaállomány helyzetének 

kimerítő és tudományosan megalapozott elemzése. [Mód. 7] 

(8) Az 1100/2007/EK rendelet jelenleg hatályos szövege a visszajutási célszint eléréséhez 

szükséges alternatív intézkedések meghozatalára, vagyis a rendelet e nem alapvető 

elemének módosítására a Tanácsot hatalmazza fel. Az EUMSZ értelmében ilyen 

döntéshozatali eljárás már nincsen, így ezt a rendelkezést törölni kell. 
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(9) A 2008. április 4-i 2008/292/EK bizottsági határozat1 megállapította, hogy a Fekete-

tenger és a hozzá tartozó folyórendszerek nem képezik az európai angolna természetes 

élőhelyeit az 1100/2007/EK rendelet alkalmazásában. Ennek fényében a rendelet 1. 

cikkének (2) bekezdése elavult, azt el kell hagyni.  

(10) A 2009. április 2-i 2009/310/EK bizottsági határozat2 jóváhagyta Ciprus, Málta, 

Ausztria, Románia és Szlovákia kérelmét az angolnagazdálkodási terv készítésére 

vonatkozó kötelezettség alóli mentesség iránt. További mentességi kérelmek nem 

érkeztek. Így a rendelet 3. cikkének (2) bekezdése elavult, azt el kell hagyni.  

(11) Az 1100/2007/EK rendeletet a fentieknek megfelelően módosítani kell, 

                                                 
1 2008/292/EK: A Bizottság határozata ( 2008. április 4. ) annak megállapításáról, hogy az 

1100/2007/EK rendelet alkalmazásában a Fekete-tenger és a hozzá kapcsolódó 
folyórendszerek nem képezik az európai angolna természetes élőhelyét (HL L 98., 
.2008.4.10., 14. o.) 

2 2009/310/EK: A Bizottság határozata ( 2009. április 2. ) az angolnagazdálkodási terv 
készítésére vonatkozóan az 1100/2007/EK tanácsi rendeletben előírt kötelezettség alóli 
mentesség tárgyában Ciprus, Málta, Ausztria, Románia és Szlovákia által benyújtott 
kérelmek jóváhagyásáról (HL L 91., .2009.4.3., 23. o.). 
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ELFOGADTÁK EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

Az 1100/2007/EK rendelet a következőképpen módosul: 

1. A 1. cikk (2) bekezdését el kell hagyni. 

1a. A 2. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:  

„(1) A tagállamok megállapítják és meghatározzák azokat a nemzeti 

felségterületükhöz tartozó egyes vízgyűjtőket, amelyek az európai angolna 

természetes élőhelyei („angolnás vízgyűjtők”), és amelyek tengeri vizeket is 

magukban foglalhatnak ”  [Mód. 9] 

1b. A 2. cikk (10) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„(10) Az angolnagazdálkodási tervben az egyes tagállamok a lehető leghamarabb 

megfelelő intézkedéseket hajtanak végre a halászat körén kívül eső tényezők – 

többek között a vízerőmű-turbinák és a szivattyúk – okozta angolnaelhullás 

csökkentésére. Szükség esetén további intézkedéseket kell tenni az egyéb 

tényezők által okozott elhullás csökkentésére, a terv céljainak elérése 

érdekében.”  [Mód. 10] 
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2. A 3. cikket el kell hagyni.  

3. Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) Az angolnagazdálkodási tervek jóváhagyását a Bizottság a 12b. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott 

végrehajtási jogi aktusok révén végzi.” 

3a. A 5. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 
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„(4) Azoknak a tagállamoknak, amelyek legkésőbb 2008. december 31-ig 

jóváhagyás céljából angolnagazdálkodási tervet nyújtottak be a Bizottságnak, 

amelyet azonban a Bizottság az (1) bekezdésnek megfelelően 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 erőkifejtéshez viszonyítva 

legalább 50%-kal, vagy olyan arányban csökkenteniük kell a halászati 

erőkifejtésüket, hogy a kifogott angolna mennyiségének a 2004–2006-os 

időszak fogásainak átlagos szintjéhez képest történő legalább 50%-os 

csökkentése biztosítva legyen. E csökkentést a terv jóváhagyásának 

elutasításáról szóló döntést vagy a jelentéstételi határidő eredménytelen lejártát 

követő három hónapon belül végre kell hajtani.” [Mód. 11] 

3b. Az 5. cikkbe a következő bekezdés kerül be: 

„(7) 2014. január 1-jétől minden angolnagazdálkodási tervet kétévente felül kell 

vizsgálni és frissíteni kell, a legújabb tudományos szakvélemények 

figyelembevételével.” [Mód. 12 ] 
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(4) A 7. cikk (6) és (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

„(6) Abban az esetben, ha az állománypótlásra használt angolnák átlagos piaci ára 

jelentős csökkenést mutat az egyéb célokra használt angolnák átlagos piaci 

árához képest, az érintett tagállam tájékoztatja erről a Bizottságot. A Bizottság a 

12a. cikkel összhangban elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadása révén a helyzet megoldása érdekében átmenetileg csökkentheti a (2) 

bekezdésnek megfelelően az állománypótlásra használt angolnák arányát, 

amennyiben az angolnagazdálkodási terv megfelel a 2. cikk (4) bekezdésének.  

(7) A Bizottság legkésőbb 2012 2013. december 31-ig jelentést tesz az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak, és értékeli az állománypótlást célzó 

intézkedéseket, figyelembe véve az azon körülményekről kiadott legújabb 

tudományos szakvéleményt, amelyek mellett az állománypótlás várhatóan 

hozzájárul a szaporodóképes állomány biomasszájának növeléséhez. E 

jelentésben a Bizottság áttekinti a piaci árak alakulását. is beleértve.” [Mód. 13] 
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4a. A 7. cikk (8) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„(8) Az állománypótlás az ../..../EU [ETHA]-rendelet 38. cikke (2) bekezdésének 

alkalmazásában állományvédelmi intézkedésnek minősül, 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 lehető 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 eléréséhez, és 

– az angolnákat elkülönítik a betegségek és paraziták esetleges 

elterjedésének megakadályozása érdekében.” [Mód. 14] 
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(5) A 9. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.a következő szöveg lép: 

„9 cikk 

Jelentés és értékelés 

(1) A tagállamok összegyűjtik a kutatási adatokat annak érdekében, hogy 

számszerűsítsék a meghozott intézkedések angolnaállományra gyakorolt 

hatásait, valamint enyhítő intézkedéseket állapítsanak meg és ajánlásokat 

tegyenek a gazdálkodási célértékekre. A tagállamok kezdetben háromévente 

készítenek jelentést a Bizottság számára – az első jelentést 2012. július 30-ig 

kell előterjeszteni – és elérhetővé teszik az adatokat a kijelölt tudományos 

testületek számára. A jelentéstétel gyakorisága az első hároméves jelentés 

benyújtása után kétévenként egy alkalomra nő. A jelentések ismertetik a 

nyomon követést, a végrehajtást, a hatékonyságot és az eredményeket, és 

különösen tartalmazzák a következőkre vonatkozó lehető 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 célszinthez képest 

számított aránya; 
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b) az angolnahalászati erőkifejtés évenkénti szintje, valamint a 4. cikk (2) 

bekezdésének és az 5. cikk (4) bekezdésének megfelelően teljesített 

csökkentés; 

c) a halászat körén kívül eső tényezők okozta elhullás mértéke, valamint a 

2. cikk (10) bekezdésének megfelelően teljesített csökkentés; 

d) a 12 cm-nél rövidebb kifogott angolna mennyisége, és ebből a különböző 

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 eredményeiről 

készített statisztikai és tudományos értékeléssel, valamint a halászati 

tudományos, műszaki és gazdasági bizottság véleményével. E jelentés 

eredményei alapján az Európai Bizottság javaslatokat tehet arra, hogy a 

rendelet hatályát kiterjesszék az angolnák elhullásának halászaton kívüli 

tényezőire is. 
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(3) A Bizottság legkésőbb 2013. december 31-ig értékelést terjeszt elő az európai 

angolna európai és nemzetközi kereskedelméről – különös figyelmet fordítva az 

Unió CITES értelmében fennálló kötelezettségei teljesítésére –, valamint 

becslést nyújt be az európai angolna tagállamokban megvalósuló illegális 

kereskedelméről. E jelentésnek azonosítania kell a rendelkezésre álló 

különböző adatkészletek közötti ellentmondásokat, és intézkedéseket kell 

javasolnia a kereskedelem ellenőrzésének javítása érdekében, ideértve a 

meglévő vámkódok módosítását is, az eredményesebb ellenőrzés lehetővé tétele 

érdekében.” [Mód. 15] 

5a. A szöveg a következő 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 – legkésőbb 2014. 

március 31-ig – új jogalkotási javaslatot nyújt be a Parlamentnek és a Tanácsnak 

annak biztosítása érdekében, hogy az európai angolnaállomány nagy 

valószínűséggel helyreálljon. Ezáltal a Bizottság megvizsgálhatja azt, hogy miként 

lehetne a rendelet hatályát az angolnák elhullásának halászaton kívüli tényezőire is 

kiterjeszteni.” [Mód. 16] 
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(6) A rendelet a következő cikkekkel egészül ki: 

„12a. cikk  

A felhatalmazás gyakorlása 

1. A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. 

2. A Bizottság a 7. cikk (6) bekezdésében említett felhatalmazást határozatlan időre 

felhatalmazást …-tól* számított három éves időtartamra kapja. A Bizottság a 

hároméves időtartam vége előtt legkésőbb 9 hónappal jelentést készít a 

felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb 

az adott időszak vége előtt három hónappal nem emel kifogást a 

meghosszabbítás ellen, akkor az hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyező időtartamra. [Mód. 17 ] 

                                                 
*  HL: Kérjük, illesszék be e rendelet hatálybalépésének időpontját. 
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3. Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 7. cikk (6) 

bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon vagy a határozatban 

megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már 

hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.  

4. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.  

5. A 7. cikk (6) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 

aktusról való értesítését követő 2 hónapon belül sem az Európai Parlament, sem 

a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát 

megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a 

Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.  
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12b. cikk 

Bizottsági eljárás 

1. A Bizottságot a 2371/2002/EK rendelet 30. cikke által létrehozott Halászati és 

Akvakultúra-ágazati Bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet* értelmében vett bizottságnak minősül.  

2. Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 

alkalmazni.” 

_____________________ 

* Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról. 

(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.) 
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2. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép 

hatályba. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt . 

Az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 

az elnök az elnök 

 

 


