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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0909/2009 af Jean-Paul Doron, fransk statsborger, på vegne af det 
franske fiskeriforbund, og 13 000 medunderskrivere, om den franske styringsplan 
for bevarelse af ålebestandene

1. Sammendrag

I overensstemmelse med forordning 1100/2007 (EF) har den franske regering udarbejdet en 
forvaltningsplan for bevarelsen af ålebestandene. Det Franske Fiskeriforbund har konsekvent 
protesteret over regeringens strategi som værende utilstrækkelig, især hvad angår kontrollen 
med niveauet af PCB-forurening og byggebarrierer for vandringen. Forbundet appellerer til 
Europa-Parlamentets medlemmer om nøje at følge Frankrigs gennemførelse af den 
lovgivning, Parlamentet var med til at igangsætte med en beslutning vedtaget den 15. 
november 2005. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Ifølge Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) viser videnskabelige oplysninger 
tydeligt, at den europæiske ålebestand er så udtyndet, at den nu er uden for sikre biologiske 
grænser. ICES rådede til, at der skulle udformes en genopretningsplan for hele bestanden af 
europæiske ål, og at udnyttelsen og andre aktiviteter, der påvirker bestandene (som f.eks. 
PCB-forurening og genoprettelseshindringer for vandringer), reduceres så meget som muligt.

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

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

Den 31. december 2008 forelagde Frankrig i henhold til åleforordningens artikel 4, stk. 1, en 
national åleforvaltningsplan med 10 lokale kapitler og to bilag (hvoraf det ene specifikt tager 
fat på problemet som en national handlingsplan mod PCB) for Kommissionen. Analysen af 
den franske åleforvaltningsplan begyndte med en kontrol af dens overensstemmelse med alle 
lovgivningsmæssige forpligtelser, et skridt, der benævnes "antagelighedskontrol". Dette første 
skridt er en nødvendig betingelse, inden åleforvaltingsplanerne sendes til ICES, som er det 
videnskabelige organ, der er udpeget af Kommissionen til at foretage den videnskabelige og 
tekniske analyse af åleforvaltningsplanerne.

Den 20. marts 2009 oplyste Kommissionen de franske myndigheder pr. brev, at den 
foreslåede åleforvaltningsplan ikke var antagelig i dens aktuelle udformning, fordi den ikke 
omfattede alle de elementer, der krævedes af åleforordningens artikel 2 og 7.

Den 26. maj 2009 forelagde de franske myndigheder i henhold til åleforordningens artikel 4, 
stk. 1, og som svar på brevet af 20. marts 2009 en revideret udgave af den franske 
åleforvaltningsplan for Kommissionen.

Den 29. maj 2009 informerede Kommissionen de franske myndigheder om, at den reviderede 
EMP var acceptabel. Dette dokument blev sammen med de 10 lokale kapitler og de to bilag 
sendt til ICES til en videnskabelig og teknisk vurdering i henhold til åleforordningens artikel 
5, stk. 1.

Den 24. juni 2009 modtog Kommissionen andragendet fra det nationale franske 
fiskeriforbund og svarede herpå den 14. juli 2009 med status for analysen af den franske 
åleforvaltningsplan.

Siden den 1. juli 2009 er de franske myndigheder begyndt at gennemføre de foranstaltninger, 
der er beskrevet i den franske åleforvaltningsplan. Disse omfatter identificeringen af 
genoprettelseshindringer for vandringer, som skal tilpasses som en prioritet.

Den 26. august 2009 blev ICES' første videnskabelige og tekniske vurdering af den franske 
genoprettelsesplan sendt til Kommissionen, som påbegyndte en analyse af bemærkningerne 
fra ICES, idet der blev taget hensyn til tilgængelig information fra Frankrig, herunder 
informationen i andragendet. Det skal understreges, at bemærkningerne fra ICES ikke 
omfattede kommentarer om de foreslåede foranstaltninger til kontrol og bekæmpelse af PCB-
forurening.

Den 28. september 2009 oplyste Kommissionen de franske myndigheder pr. brev, at den 
reviderede udgave af den franske åleforvaltningsplan ikke kunne accepteres i den 
foreliggende form, og anmodede om yderligere oplysninger og ændringer af dokumenterne 
for at kunne besvare ICES' bemærkninger. De væsentligste spørgsmål, som ICES rejser, var 
den ringe forbedring af overlevelsesniveauet for ål på kort og mellemlang sigt, manglende 
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data og driften af bestandsgenopbygningen af glasålemarkedet, da Frankrig er en af EU's 
hovedleverandører. 

Den 12. november 2009 forelagde Kommissionen en anden revideret udgave af den franske 
åleforvaltningsplan for de franske myndigheder, idet der blev taget hensyn til bemærkninger 
fra ICES til den første reviderede udgave.

Den 16. november 2009 har ICES modtaget de reviderede dokumenter og påbegyndt den 
anden videnskabelige og tekniske vurdering.

På grundlag af den vurdering vil Kommissionen afgøre, om det er nødvendigt med yderligere 
oplysninger og/eller ændringer til den franske åleforvaltningsplan, før den fortsætter med 
godkendelsen af den franske åleforvaltningsplan ved fælles beslutning.

Konklusioner

Kommissionen er enig med andrageren i, at PCB-forurening og genoprettelseshindringer for 
vandringer udgør alvorlige trusler for den europæiske åls overlevelse. Kommission skal 
imidlertid understrege, at EU's genopretningsplan for ål ikke omfatter en eventuel pligt fra 
medlemsstaternes side til at skære ned på PCB-niveauet for yderligere af afhjælpe 
genopretningen af ålene. Kommissionen hilser oplysningerne og bemærkningerne i 
andragendet velkommen og tog hensyn til disse i analysen af den franske åleforvaltningsplan.

På nuværende tidspunkt venter Kommissionen på den anden videnskabelige og tekniske 
vurdering af den franske åleforvaltningsplan af ICES for at være i stand til at afgøre, om de 
franske åleforvaltningsforanstaltninger opfylder kravene i åleforordningen og kan foreslås til 
fælles godkendelse."

4. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011.

"Den 26. januar 2010 sendte ICES (Det Internationale Havundersøgelsesråd) den anden 
videnskabelige og tekniske vurdering af den franske åleforvaltningsplan til Kommissionen. På 
grundlag af denne vurdering indledte Kommissionen en forhandlingsrunde med de franske 
myndigheder, som førte til, at sidstnævnte indgik en række nye forpligtelser, der udmøntede i 
den nationale åleforvaltningsplan.
De vigtigste nye forpligtelser var følgende:

 Tre treårsplaner (2009/2012, 2012/2015, 2015/2018), der sigter mod en gradvis 
nedbringelse af åledødeligheden (forårsaget af lovlige fiskeriaktiviteter, både 
erhvervs- og lystfiskeri, eller af alle andre menneskeskabte årsager, herunder ulovligt 
fiskeri), ledsaget af supplerende foranstaltninger.

 Reduktion på 40 % i dødeligheden blandt blankål (under 12 cm) forårsaget af lovligt 
erhvervsfiskeri i løbet af tre år (2012). Inden 2015 bør dødeligheden være reduceret 
med 60 % for alle stadier (gule, blank-og glasål). Dette skal ske gennem en reducering 
af fiskeriindsatsen (f.eks. ved at reducere fiskerisæsonens varighed).
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 I forbindelse med lystfiskeri, forbud mod fangst af glas- og blankål og en reducering i 
fiskeridødeligheden for gule ål på 30 % inden 2012, efterfulgt af en reducering på 
yderligere 10 % hvert år op til 60 % inden 2015. Efter en videnskabelig vurdering i 
2015 vil supplerende foranstaltninger, eller måske endda et forbud mod fangst af gule 
ål samt glas- og blankål, blive taget op til overvejelse.

 Nedbringelse af dødeligheden forårsaget af andre menneskeskabte årsager (herunder 
ulovligt fiskeri) med 30 % i løbet af tre år (2009/2012), derefter med 50 % inden 2015 
(2012/2015) og derefter med 75 % inden 2018 (2015/2018) ved at identificere og 
tilpasse prioriterede hindringer (herunder turbiner) for at sikre økologisk kontinuitet 
(1555 hindringer inden 2015) og supplerende foranstaltninger med henblik på at 
tilpasse turbiner (specifikke fisketrapper, nye turbinemodeller med lille eller ingen 
påvirkning og standsning af dem i perioder med stor nedstrøms vandring).

På baggrund af de nye ændringer af den franske åleforvaltningsplan, som den franske regering 
har tilføjet, mente Kommissionen, at den seneste udgave af planen, der officielt blev modtaget 
den 3. februar 2010, opfyldte kravene i forordning (EF) nr. 1100/2007, hvilket var grunden til, 
at planen blev godkendt ved Kommissionens beslutning den 15. februar 2010. Kommissionen 
følger gennemførelsen af planen tæt og vil gennemgå yderligere oplysninger, som andrageren 
måtte ønske at fremsende vedrørende dette spørgsmål, nøje."


