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Betreft: Verzoekschrift 0909/2009, ingediend door Jean-Paul Doron (Franse nationaliteit), 
namens de Franse nationale visserijbond (Fédération Nationale pour la Pêche), 
gesteund door 13 000 medeondertekenaars, over het Franse plan voor het behoud 
van de palingstand

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De Franse regering heeft onder toepassing van Verordening (EG) nr. 1100/2007 een beheersplan 
ontwikkeld voor het behoud van de palingstand. De nationale visserijbond heeft er voortdurend 
op gehamerd dat de strategie van de regering ontoereikend is, met name wat betreft de controle 
op de verontreiniging met PCB en hindernissen in de migratiestromen. De bond roept de leden 
van het Europees Parlement op de tenuitvoerlegging door Frankrijk van deze wetgeving 
nauwlettend te volgen, daar het EP met zijn resolutie van 15 november 2005 een essentiële rol 
heeft gespeeld.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010.

Volgens de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) toont wetenschappelijke 
informatie duidelijk aan dat de Europese aal- of palingstand zodanig uitgeput is dat deze zich 
buiten biologisch veilige grenzen bevindt. ICES doet de aanbeveling om een herstelplan voor het 
gehele bestand van de Europese aal te ontwikkelen en om de exploitatie en andere menselijke 
activiteiten die van invloed zijn op de visserij of op het bestand (zoals verontreiniging met PCB 
en hindernissen in de migratiestromen) zoveel mogelijk te beperken.

Op 15 november 2005 nam het Europees Parlement een resolutie aan waarin de Commissie werd 
verzocht om onmiddellijk voorstellen te doen voor een regeling ten behoeve van het herstel van 
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het bestand van de Europese aal.

Op 18 september 2007 trad Verordening (EG) nr. 1100/2007 (hierna te noemen 
"aalverordening") tot vaststelling van maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese 
aal in werking. In het kader van deze verordening moeten alle lidstaten beheersplannen voor aal 
opstellen.

Overeenkomstig artikel 4 van de aalverordening deed Frankrijk op 31 december 2008 een 
nationaal beheersplan voor aal toekomen aan de Commissie, met inbegrip van tien hoofdstukken 
over lokale omstandigheden en twee bijlagen (waarvan er een ingaat op de kwestie PCB als 
nationaal actieplan tegen PCB's). De analyse van het Franse beheersplan voor aal begint met het 
toetsen van de conformiteit van het beheersplan met alle regelgevende verplichtingen, een stap 
die "ontvankelijkheidstoets" wordt genoemd. Deze eerste stap is een conditio sine qua non voor 
toezending van het beheersplan voor aal aan de ICES, het door de Commissie ingestelde 
wetenschappelijke orgaan voor de wetenschappelijke en technische analyse van beheersplannen
voor aal.

Op 20 maart 2009 liet de Commissie de Franse autoriteiten bij brief weten dat het voorgestelde 
beheersplan voor aal in de huidige staat niet-ontvankelijk was, aangezien het niet alle in artikel 2 
en 7 van de aalverordening genoemde elementen bevatte.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1 van de aalverordening en in antwoord op het schrijven van de 
Commissie van 20 maart 2009 deden de Franse autoriteiten de Commissie op 26 mei 2009 een 
gereviseerde versie van het Franse beheersplan voor aal toekomen.

Op 29 mei 2009 liet de Commissie de Franse autoriteiten weten dat het gereviseerde beheersplan 
voor aal ontvankelijk was. Vervolgens werd dit document, met inbegrip van de tien 
hoofdstukken over de lokale omstandigheden en de twee bijlagen, doorgestuurd aan de ICES, ten 
behoeve van een door artikel 5, lid 1 van de aalverordening voorgeschreven wetenschappelijke 
en technische evaluatie.

Op 24 juni 2009 ontving de Commissie het bovengenoemde verzoekschrift van de Franse 
nationale visserijbond, waarop zij op 14 juli 2009 per brief antwoordde door de stand van zaken 
omtrent de analyse van het Franse beheersplan voor aal mee te delen.

Sinds 1 juli 2009 zijn de Franse autoriteiten doende de in het Franse beheersplan voor aal 
beschreven maatregelen ten uitvoer te leggen. Hiertoe behoren onder meer het opsporen van 
hindernissen in de migratiestromen, die allereerst aangepast moeten worden.

Op 26 augustus 2009 deed de ICES de eerste wetenschappelijke en technische evaluatie van het 
Franse beheersplan voor aal toekomen aan de Commissie, die daarop een begin maakte met de 
analyse van de opmerkingen van de ICES, waarbij rekening werd gehouden met de door 
Frankrijk verstrekte informatie, met inbegrip van de in het genoemde verzoekschrift verstrekte 
informatie. De Commissie wijst er nadrukkelijk op dat de opmerkingen van de ICES geen 
kanttekeningen bevatten over de voorgestelde maatregelen ter beheer en bestrijding van de 
verontreiniging met PCB.

Op 28 september 2009 liet de Commissie de Franse autoriteiten bij brief weten dat de 
gereviseerde versie van het Franse beheersplan voor aal in zijn huidige staat niet aanvaard kon 
worden en verzocht derhalve om nadere informatie en om wijzigingen van de documenten, 
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teneinde te voldoen aan de opmerkingen van de ICES. De door de ICES te berde gebrachte 
kernpunten betreffen de trage verbetering in de overlevingskansen van het aalbestand op de korte 
en middellange termijn, gebrekkige gegevens en de werkwijze ten aanzien van het uitzetten van 
glasaal, aangezien Frankrijk een van de hoofdleveranciers in de Unie is. 

Op 12 november 2009 deden de Franse autoriteiten de Commissie een nieuwe gereviseerde 
versie van het Franse beheersplan voor aal toekomen, waarin de opmerkingen van de ICES over 
de eerste gereviseerde versie zijn omgezet.

Na de ontvangst van de gereviseerde documenten op 16 november 2009 maakte de ICES een 
aanvang met de tweede wetenschappelijke en technische evaluatie.

Op basis van deze evaluatie zal de Commissie beslissen of er ten aanzien van het Franse 
beheersplan voor aal nog nadere informatie en/of wijzigingen nodig zijn voordat de procedure 
kan worden afgerond door voorlegging van het Franse plan ter goedkeuring bij 
gemeenschappelijk standpunt.

Conclusie

De Commissie is het met indiener eens dat verontreiniging met PCB en hindernissen in de 
migratiestromen grote bedreigingen vormen voor het voortbestaan van de Europese aal. Het zij 
echter opgemerkt dat het EU-herstelplan voor aal geen verplichting voor de lidstaten bevat om 
de PCB-concentraties te verlagen om zo het herstel van het palingbestand te bevorderen. De 
Commissie is blij met de in het verzoekschrift verstrekte informatie en opmerkingen en heeft 
deze in aanmerking genomen bij haar analyse van het Franse beheersplan.

De Commissie is in afwachting van de tweede wetenschappelijke en technische evaluatie van het 
Franse beheersplan door de ICES. Pas dan kan zij vaststellen of de Franse beheersmaatregelen 
voor het behoud van de palingstand voldoen aan de vereisten van de aalverordening en ter 
goedkeuring bij gemeenschappelijk standpunt kunnen worden voorgelegd.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011.

Op 26 januari 2010 heeft de ICES (de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee) de 
tweede wetenschappelijke en technische evaluatie van het Franse beheersplan voor aal naar de 
Commissie gestuurd. Op grond van die evaluatie is de Commissie gestart met een 
onderhandelingsronde met de Franse autoriteiten die heeft geleid tot nieuwe toezeggingen van de 
Franse autoriteiten die in het nationale beheersplan voor aal zijn vertaald.

De belangrijkste nieuwe toezeggingen waren:

 Drie driejarenplannen (2009/2012, 2012/2015, 2015/2018), gericht op een geleidelijke 
vermindering van sterfte onder aal (veroorzaakt door legale visserijactiviteiten – zowel van 
beroeps- als van sportvissers – of door alle andere menselijke oorzaken, met inbegrip van 
illegale visvangst), vergezeld van aanvullende maatregelen.

 Reductie van 40% van de sterfte onder glasaal (kleiner dan 12 cm), veroorzaakt door legale 
professionele visserij binnen drie jaar (2012). In 2015 dient de sterfte met 60% te zijn 
verminderd voor alle stadia (gele, zilver- en glasaal). Dit wordt bewerkstelligd door een 
reductie van de visactiviteiten (bijvoorbeeld door verkorting van de duur van het visseizoen).
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 Wat de sportvisserij betreft, een verbod op het vangen van glas- en zilveraal en een 
vermindering van 30 % van de sterfte veroorzaakt door de vangst van gele aal in 2012, 
gevolgd door een vermindering van jaarlijks 10% extra, tot 60% in 2015. Na een 
wetenschappelijke evaluatie in 2015 worden aanvullende maatregelen, of zelfs een verbod op 
de vangst van gele, glas- en zilveraal, verwacht.

 Een vermindering van 30% van de sterfte door andere menselijke oorzaken (met inbegrip van 
illegale visvangst) binnen drie jaar (2009/2012), vervolgens van 50% in 2015 (2012/2015), 
daarna van 75% in 2018, door identificatie en aanpassing van prioritaire hindernissen (met 
inbegrip van turbines) om te zorgen voor ecologische continuïteit (1 555 hindernissen in 
2015) en aanvullende maatregelen voor de aanpassing van turbines (speciale doorgangen voor 
vis, nieuwe modellen turbines die weinig of geen invloed hebben en stillegging in perioden 
waarin er veel benedenwaartse migratie plaatsvindt).

Na de nieuwe wijzigingen die door de Franse autoriteiten aan het Franse beheersplan voor aal 
zijn toegevoegd, was de Commissie van mening dat de laatste versie van het plan, dat officieel 
op 3 februari 2010 is ontvangen, voldeed aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 100/2007; 
derhalve is het plan bij besluit van de Commissie op 15 februari 2010 aangenomen. De 
Commissie houdt nauw toezicht op de uitvoering van het plan en zal alle informatie die indiener 
over deze kwestie wil verstrekken, volledig onderzoeken.


