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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0295/2009 af Des May, irsk statsborger, for "Western Eel Fishermen 
Association", om den påståede udelukkelse af fiskere fra udarbejdelsesprocessen i 
forbindelse med forvaltningsplanen om ål i Irland

1. Sammendrag

Andrageren anfægter proceduren for udarbejdelsen af forvaltningsplanen for ål, som Irland 
forelagde EU i henhold til Rådets forordning 1100/2007. Andrageren fastholder, at ålefiskerne 
på trods af, at de er hovedinteressenter, kun er blevet inddraget i udarbejdelsesprocessen på et 
meget sent tidspunkt, da der kun var mulighed for få ændringer, Ifølge andrageren er den 
forelagte plan tendentiøs både hvad angår struktur, konklusioner og metode og afspejler ikke
holdningen inden for ålefiskeriet. Han anmoder om Europa-Parlamentets støtte til, at der 
bliver taget hensyn til ålefiskernes synspunkter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andragendet

Andrageren anfægter proceduren for udarbejdelsen af forvaltningsplanen for ål, som Irland 
forelagde EU i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1100/2007. Andrageren fastholder, at 
ålefiskerne på trods af, at de er hovedinteressenter, kun er blevet inddraget i 
udarbejdelsesprocessen på et meget sent tidspunkt, da der kun var mulighed for få ændringer,
Ifølge andrageren er den forelagte plan tendentiøs både hvad angår struktur, konklusioner og 
metode og afspejler ikke holdningen inden for ålefiskeriet. Han anmoder om Europa-
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Parlamentets støtte til at der bliver taget hensyn til ålefiskernes synspunkter.

Kommissionens bemærkninger

Ifølge Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) viser videnskabelige oplysninger 
tydeligt, at den europæiske ålebestand er så decimeret, at den nu er under for sikre biologiske 
grænser. ICES rådede til, at der blev udarbejdet en genoprettelsesplan for hele bestanden af 
europæiske ål, og at udnyttelsen og andre menneskelige aktiviteter, der påvirker bestanden, så 
vidt muligt reduceres.

Den 15. november 2005 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, der opfordrede 
Kommissionen til straks at stille forslag til en forordning til at udvirke genopretning af den 
europæiske ålebestand.

Den 18. september 2007 vedtoges Rådets forordning (EF) nr. 1100/20071 om foranstaltninger 
til genopretning af bestanden af europæisk ål.  Inden for rammerne af denne forordning skal 
alle medlemsstater udarbejde åleforvaltningsplaner.

Kommissionen lægger stor vægt på behovet for at høre alle berørte parter om alle de 
foranstaltninger, der træffes inden for rammerne af FFP, og høring af berørte parter er et af 
principperne i FFP i henhold til artikel 2, stk. 2, litra c), i den grundlæggende forordning 
2371/2002. Så vidt Kommissionen ved, oprettede det irske ministerium for kommunikation, 
energi og naturressourcer (Department of Communications, Energy and Natural Resources) i 
2008 en fælles arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde Irlands nationale 
åleforvaltningsplan og udvikle åleforvaltningsplaner for vandområdedistrikter som krævet i 
EF's forordning.

Kommissionen er endvidere blevet oplyst om, at det ansvarlige ministerium i Irland i marts 
2008 sendte en meddelelse til alle registrerede ålefiskere med oplysninger om de dystre tal for 
ålebestanden. Ifølge Kommissionens oplysninger blev der i august og september 2008 holdt 
en offentlig høring. Alle regionale fiskeriorganer afholdt offentlige møder, som ålefiskerne 
blev inviteret til som led i denne proces. Der blev modtaget omkring 16 indlæg, heraf 
størstedelen fra ålefiskere. Indlæggene fra ålefiskerne var generelt anerkendelser af, at 
bestanden er faldende, samt forslag til foranstaltninger. Alle disse indlæg blev gennemgået af 
den fælles arbejdsgruppe. De foranstaltninger, som ålefiskerne havde foreslået, blev dog anset 
for at være utilstrækkelige i forhold til at sikre en genopretning af bestanden inden for en 
acceptabel tidsfrist. De irske myndigheder har gennemført en videnskabelig vurderingsproces, 
der bekræfter ovenstående.

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1100/2007 fremsendte Irland 
åleforvaltningsplaner til Kommissionen for hele området vedrørende: den nationale plan for 
genopretning af ålebestanden, fem vandområder og et grænseoverskridende område (Eastern, 
South Eastern, South Western, Shannon International, Western og North Western 
International).

I overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1100/2007 modtog 
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Kommissionen resultaterne af den tekniske og videnskabelige vurdering af de irske planer fra 
ICES. Generelt konkluderede ICES, at planerne lever op til forordningens mål, og at planerne 
sandsynligvis vil være effektive i forhold til at forbedre bevaringen af ål i Irske farvande i det 
omfang, det kræves i Rådets forordning (EF) nr. 1100/2007.

Konklusion

Kommissionen mener, at de åleforvaltningsplaner, som ministeriet for kommunikation, energi
og naturressourcer har gennemført, opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1100/2007.
Endvidere er karakteren af EF's forordning om genopretning af bestanden af ål et godt 
eksempel på, hvordan der kan træffes relevante foranstaltninger i fuld overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, idet der tages behørig højde for lokale og regionale særpræg.
Kommissionen vil gerne understrege, at der i forordningen udelukkende beskrives det mål, 
der skal opnås, nemlig genopretning af bestanden ved at lade 40 % af ålene undslippe. Den 
lader beslutningen om, hvordan dette mål nås, være helt op til medlemsstaterne. Det er derfor 
medlemsstaterne, der vælger de instrumenter, der skal bruges til at nå dette mål. Irland har 
valgt specifikke foranstaltninger, som ICES har vurderet er i overensstemmelse med EF's 
genopretningsplan for ål. Endvidere har Irland, så vidt Kommissionen ved, i tilstrækkelig grad 
og i behørig tid hørt de berørte parter i en offentlig høring, som fandt sted i 2008."


