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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0909/2009, którą złożył Jean-Paul Doron (Francja) w imieniu 
francuskiej Krajowej Federacji Rybołówstwa, z 13 000 podpisów, w sprawie 
francuskiego planu zarządzania w odniesieniu do zachowania zasobów 
węgorza

1. Streszczenie petycji

Rząd Francji, stosując się do rozporządzenia WE nr 1100/2007, opracował plan zarządzania 
z myślą o zachowaniu zasobów węgorza. Krajowa Federacja Rybołówstwa konsekwentnie 
odrzucała strategię rządu jako nieodpowiednią, zwłaszcza w odniesieniu do kontroli poziomu 
zanieczyszczenia polichlorowanymi bifenylami (PCB) oraz budowy zapór dla fal 
migracyjnych. Federacja wzywa posłów do Parlamentu Europejskiego do bliskiego śledzenia 
wdrażania przez Francję przepisów, do ustanowienia których Parlament walnie się przyczynił 
poprzez rezolucję przyjętą w dniu 15 listopada 2005 r.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Według Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) dane naukowe wyraźnie wskazują, że 
zasoby węgorza europejskiego są tak uszczuplone, iż znajdują się poniżej granicy 
bezpieczeństwa biologicznego. ICES doradziła opracowanie planu odbudowy całości 
zasobów węgorza europejskiego oraz jak największe ograniczenie eksploatacji i innej 
działalności człowieka mającej wpływ na zasoby (na przykład zanieczyszczeń PCB i budowy 
zapór dla fal migracyjnych).
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Dnia 15 listopada 2005 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Komisję do 
bezzwłocznego przedłożenia wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie odbudowy 
zasobów węgorza europejskiego.

Dnia 18 września 2007 r. przyjęto rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2007 (dalej zwane 
„rozporządzeniem w sprawie zasobów węgorza”) ustanawiające środki służące odbudowie 
zasobów węgorza europejskiego. W ramach wspomnianego rozporządzenia każde państwo 
członkowskie powinno przygotować plan gospodarowania zasobami węgorza.

Dnia 31 grudnia 2008 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobów węgorza, 
Francja przedłożyła Komisji krajowy plan gospodarowania zasobami węgorza uzupełniony 
informacjami zawartymi w 10 rozdziałach i 2 załącznikach (jeden z nich dotyczył 
bezpośrednio kwestii PCB, stanowiąc krajowy plan przeciwdziałania PCB). Analiza 
francuskiego planu gospodarowania zasobami węgorza rozpoczęła się od sprawdzenia jego 
zgodności ze wszystkimi zobowiązaniami prawnymi. Etap ten nosi nazwę „kontroli 
dopuszczalności”. Pierwszy etap to warunek sine qua non przed przesłaniem planu do ICES 
będącej organem naukowym wybranym przez Komisję do przeprowadzania analizy naukowo-
technicznej planów gospodarowania zasobami węgorza.

Dnia 20 marca 2009 r. Komisja poinformowała pisemnie władze Francji, że proponowany 
plan w obecnej postaci nie jest dopuszczalny, ponieważ nie zawiera wszystkich elementów 
wymaganych na mocy art. 2 i 7 rozporządzenia w sprawie zasobów węgorza.

Dnia 26 maja 2009 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobów węgorza 
i w odpowiedzi na pismo z dnia 20 marca 2009 r., władze Francji przedłożyły Komisji 
zmienioną wersję francuskiego planu gospodarowania zasobami węgorza.

Dnia 29 maja 2009 r. Komisja poinformowała pisemnie władze Francji, że zmieniony plan 
został uznany za dopuszczalny. Dokument ten, wraz z dziesięcioma rozdziałami i dwoma 
załącznikami, został następnie przesłany do ICES do oceny naukowo-technicznej, zgodnie 
z art. 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobów węgorza.

Dnia 24 czerwca 2009 r. Komisja otrzymała przedmiotową petycję złożoną przez francuską 
Krajową Federację Rybołówstwa i udzieliła na nią odpowiedzi dnia 14 lipca 2009 r., 
przedstawiając aktualny stan analizy francuskiego planu gospodarowania zasobami węgorza.

Dnia 1 lipca 2009 r. władze Francji przystąpiły do wdrażania środków opisanych we 
francuskim planie gospodarowania zasobami węgorza. Środki te obejmują identyfikację zapór 
dla fal migracyjnych, które należy niezwłocznie dostosować do obowiązujących wymogów.

Dnia 26 sierpnia 2009 r. ICES przesłała Komisji pierwszą ocenę naukowo-techniczną 
francuskiego planu gospodarowania zasobami węgorza. Komisja rozpoczęła analizę uwag 
ICES z uwzględnieniem wszelkich informacji udostępnionych przez Francję, w tym 
informacji przedstawionych w przedmiotowej petycji. Należy podkreślić, że uwagi ICES nie 
zawierały spostrzeżeń dotyczących proponowanych środków kontroli i zwalczania 
zanieczyszczenia PCB.

Dnia 28 września 2009 r. Komisja poinformowała pisemnie władze Francji, że zmieniona 
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wersja francuskiego planu gospodarowania zasobami węgorza w obecnej postaci nie może 
zostać przyjęta, oraz zwróciła się o dodatkowe informacje i zmianę dokumentów w celu 
udzielenia odpowiedzi na uwagi ICES. Wśród najważniejszych spraw poruszonych przez 
ICES znalazły się: niewielka poprawa stopnia przetrwania węgorza w perspektywie 
krótkoterminowej i średnioterminowej, brak danych oraz działalność rynku odbudowy 
zasobów węgorza europejskiego, zważywszy że Francja to jeden z najważniejszych 
dostawców w Unii. 

Dnia 12 listopada 2009 r. władze Francji przedłożyły Komisji drugą zmienioną wersję 
francuskiego planu gospodarowania zasobami węgorza uwzględniającą uwagi ICES 
dotyczące pierwszej zmienionej wersji.

Dnia 16 listopada 2009 r. ICES otrzymała zmienione dokumenty i rozpoczęła drugą ocenę 
naukowo-techniczną.

Na podstawie tej oceny Komisja podejmie decyzję o ewentualnej konieczności dostarczenia 
dodatkowych informacji lub wprowadzenia zmian we francuskim planie gospodarowania 
zasobami węgorza przed zatwierdzeniem francuskiego planu wspólną decyzją.

Wniosek

Komisja zgadza się ze składającym petycję, że zanieczyszczenie PCB i budowa zapór dla fal 
migracyjnych to poważne zagrożenia dla przetrwania węgorza europejskiego. Komisja musi 
jednak zwrócić uwagę, że plan UE na rzecz odbudowy zasobów węgorza nie zobowiązuje 
państw członkowskich do zmniejszenia stężenia PCB w celu wsparcia odbudowy zasobów 
węgorza. Komisja z zadowoleniem przyjmuje informacje i uwagi zawarte w petycji, które 
uwzględniła podczas analizy francuskiego planu gospodarowania zasobami węgorza.

Obecnie Komisja oczekuje na drugą ocenę naukowo-techniczną francuskiego planu 
przeprowadzoną przez ICES, aby móc stwierdzić, czy zaproponowane przez Francję środki 
gospodarowania zasobami węgorza spełniają wymogi rozporządzenia w sprawie zasobów 
węgorza i mogą zostać zgłoszone do wspólnego zatwierdzenia.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

W dniu 26 stycznia 2010 r. ICES (Międzynarodowa Rada Badań Morza) przesłała do Komisji 
drugą ocenę naukowo-techniczną francuskiego planu gospodarowania zasobami węgorza. Na 
podstawie powyższej oceny Komisja rozpoczęła rundę negocjacji z władzami francuskimi. 
Efektem negocjacji było włączenie nowych zobowiązań do krajowego planu gospodarowania 
zasobami węgorza. 
Najważniejsze nowe zobowiązania dotyczyły: 

 ustanowienia 3 planów trzyletnich (2009/2012, 2012/2015, 2015/2018) mających na 
celu stopniowe zmniejszenie śmiertelności węgorzy (spowodowane legalnymi 
połowami – wykonywanymi zarówno zawodowo, jak i rekreacyjnie, lub też każdą 
inną działalnością człowieka – w tym nielegalnymi połowami), przy jednoczesnym 
zastosowaniu środków uzupełniających. 
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 Zmniejszenie śmiertelności węgorza szklistego (o długości poniżej 12 cm) o 40% w 
ciągu trzech lat (2012), spowodowanej połowami zawodowymi. Do roku 2015 planuje 
się zmniejszenie o 60% śmiertelności wszystkich gatunków węgorza (węgorza 
żółtego, srebrzystego oraz szklistego) poprzez zmniejszenie nakładu połowowego (np. 
w wyniku skrócenia okresu połowu). 

 W przypadku rybołówstwa rekreacyjnego wprowadzenie zakazu połowu węgorza 
szklistego i srebrzystego, a także zmniejszenie śmiertelności węgorza żółtego o 30% 
do 2012 r., a następnie dodatkowe zmniejszanie jego śmiertelności o 10% rocznie, aż 
do osiągnięcia wartości 60% w 2015 r. Zgodnie z oceną naukową w 2015 r. 
zastosowane zostaną środki uzupełniające, o ile nie zostanie wprowadzony zakaz 
połowów węgorza żółtego, srebrzystego oraz szklistego.

 Zmniejszenie śmiertelności węgorza spowodowanej działalnością człowieka (włącznie 
z nielegalnymi połowami) o 30% w ciągu trzech lat (2009/2012), następnie o 50% do 
2015 r. (2012/2015) oraz o kolejne 75% do 2018 r. (2015/2018) poprzez identyfikację 
i odpowiednie przystosowanie najbardziej istotnych przeszkód (w tym turbin) w celu 
zapewnienia ciągłości ekologicznej (1555 przeszkód do 2015 r.) oraz środków 
uzupełniających mających na celu dostosowanie turbin (przepławki dla ryb, nowe 
modele turbin niewykazujące żadnego lub niewielki wpływ na ryby, a ponadto 
zatrzymywanie turbin w okresach największej migracji w dół rzeki). 

Po wprowadzeniu przez władze Francji nowych poprawek do francuskiego planu 
gospodarowania zasobami węgorza Komisja uznała, że ostatnia wersja planu, otrzymana 
oficjalnie w dniu 3 lutego 2010 r., spełnia wymogi określone w rozporządzeniu (WE) 
nr 1100/2007. Dlatego właśnie plan został przyjęty przez Komisję na mocy decyzji z dnia 
15 lutego 2010 r. Komisja z uwagą śledzi wdrażanie planu i będzie dokładnie analizować 
każdą informację, którą składający petycję chciałby ewentualnie przekazać w tej sprawie. 


