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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0909/2009, adresată de Jean-Paul Doron, de cetățenie franceză, în 
numele Federației Naționale a Pescăriilor din Franța (Fédération National 
Pêche), însoțită de 13 000 de semnături, privind planul francez de gestionare 
pentru conservarea rezervelor de anghilă

1. Rezumatul petiției

Guvernul francez, în conformitate cu Regulamentul nr. 1100/2007 al Consiliului, a elaborat 
un plan de gestionare pentru conservarea rezervelor de anghilă. Federația Națională a 
Pescăriilor a denunțat în mod constant strategia guvernului ca fiind inadecvată, în special în 
ceea ce privește controlul nivelurilor de contaminare cu PCB și a barierelor de construcție 
pentru fluxurile de migrație. Federația solicită deputaților Parlamentului European să 
monitorizeze în detaliu punerea în aplicare de către Franța a legislației pe care Parlamentul a 
inițiat-o cu o rezoluție adoptată la 15 noiembrie 2005.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Potrivit Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), datele științifice 
arată clar că rezervele europene de anghilă s-au redus atât de mult încât se află în afara 
limitelor biologice de siguranță. ICES a recomandat elaborarea unui plan de refacere pentru 
întreaga rezervă de anghilă din Europa și reducerea la minimum a exploatării și a altor 
activități umane care afectează rezervele (cum ar fi contaminarea cu PCB și barierele de 
construcție pentru fluxurile de migrație).
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La 15 noiembrie 2005, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care solicita Comisiei 
să înainteze imediat o propunere de regulament privind refacerea rezervelor de anghilă din 
Europa.

La 18 septembrie 2007, a fost adoptat Regulamentul (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului 
(denumit în continuare „regulamentul privind rezervele de anghilă”) de instituire a unor 
măsuri pentru regenerarea rezervelor de anghilă din Europa. În cadrul regulamentului în 
cauză, toate statele membre trebuie să elaboreze planuri de gestionare a rezervelor de anghilă 
(PGRA).

La 31 decembrie 2008, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din regulamentul privind 
rezervele de anghilă, Franța a transmis Comisiei un PGRA național, completat, pentru 
informare, cu 10 capitole locale și două anexe (una dintre acestea abordând în mod specific 
problema PCB printr-un plan de acțiune național împotriva PCB). Analiza planului francez de 
gestionare a rezervelor de anghilă a început prin verificarea conformității acestuia cu toate 
obligațiile reglementare, etapă denumită „verificarea admisibilității”. Această primă etapă este 
o condiție sine qua non pentru trimiterea PGRA către ICES, care este organismul științific 
ales de Comisie pentru a efectua analiza științifică și tehnică a planurilor de gestionare a 
rezervelor de anghilă.

La 20 martie 2009, Comisia a informat autoritățile franceze, printr-o scrisoare, că PGRA 
propus nu este admisibil în forma propusă, întrucât nu include toate elementele prevăzute de 
articolele 2 și 7 din regulamentul privind rezervele de anghilă.

La 26 mai 2009, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din regulamentul privind rezervele 
de anghilă și ca răspuns la scrisoarea din 20 martie 2009, autoritățile franceze au transmis 
Comisiei o versiune revizuită a planului francez de gestionare a rezervelor de anghilă.

La 29 mai 2009, Comisia a informat autoritățile franceze, printr-o scrisoare, că PGRA revizuit 
este admisibil. Acest document, împreună cu cele 10 capitole locale și cele două anexe, a fost 
ulterior trimis ICES pentru o evaluare științifică și tehnică, în conformitate cu articolul 5 
alineatul (1) din regulamentul privind rezervele de anghilă.

La 24 iunie 2009, Comisia a primit petiția sus-menționată din partea Federației Naționale a 
Pescăriilor din Franța și a răspuns la 14 iulie 2009, descriind situația analizei planului francez 
de gestionare a rezervelor de anghilă.

De la 1 iulie 2009, autoritățile franceze au început să pună în aplicare măsurile descrise în 
PGRA francez. Printre acestea se numără identificarea barierelor de construcție pentru 
fluxurile de migrație care trebuie să fie adaptate în mod prioritar.

La 26 august 2009, ICES a trimis Comisiei prima evaluare științifică și tehnică privind PGRA 
francez, iar Comisia a inițiat o analiză a observațiilor ICES, ținând cont de orice informații 
disponibile furnizate de Franța, inclusiv informațiile prezentate în petiția sus-menționată. 
Trebuie subliniat faptul că observațiile ICES nu cuprind remarci privind măsurile propuse de 
controlare și combatere a contaminării cu PCB.

La 28 septembrie 2009, Comisia a informat autoritățile franceze, printr-o scrisoare, că 
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versiunea revizuită a PGRA francez nu poate fi acceptată în forma actuală și a solicitat 
informații suplimentare și modificări ale documentelor, pentru a răspunde la observațiile 
ICES. Principalele probleme ridicate de ICES au fost progresele nesemnificative privind 
nivelul de supraviețuire a anghilei pe termen scurt și mediu, lipsa datelor și funcționarea pieței 
completării rezervelor de puiet de anghilă, întrucât Franța este unul dintre principalii furnizori 
din Uniunea Europeană. 

La 12 noiembrie 2009, autoritățile franceze au transmis Comisiei o a doua versiune revizuită a 
PGRA francez, ținând cont de observațiile ICES privind prima versiune revizuită.

La 16 noiembrie 2009, ICES a primit documentele revizuite și a inițiat cea de-a doua evaluare 
științifică și tehnică.

Pe baza acestei evaluări, Comisia va stabili dacă sunt necesare informații și/sau modificări 
suplimentare privind PGRA francez înainte de a continua cu aprobarea PGRA francez prin 
decizie comună.

Concluzie

Comisia este de acord cu petiționarul în ceea ce privește faptul că barierele de construcție 
pentru fluxurile de migrație și contaminarea cu PCB reprezintă amenințări importante pentru 
supraviețuirea anghilei din Europa. Cu toate acestea, Comisia trebuie să sublinieze faptul că 
planul UE de recuperare a rezervelor de anghilă nu include nicio obligație ca statele membre 
să reducă nivelurile de PCB pentru a contribui la regenerarea rezervelor de anghilă. Comisia 
salută informațiile și observațiile furnizate de petiție și a ținut cont de acestea în analiza 
planului francez de gestionare a rezervelor de anghilă.

În prezent, Comisia așteaptă rezultatele celei de-a doua evaluări științifice și tehnice a PGRA 
francez, efectuată de ICES, pentru a putea stabili dacă măsurile franceze de gestionare a 
rezervelor de anghilă îndeplinesc cerințele regulamentului privind rezervele de anghilă și dacă 
pot fi propuse spre aprobare comună.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

La 26 ianuarie 2010, a doua evaluare științifică și tehnică privind PGRA francez (planul de 
gestionare a rezervelor de anghilă) a fost trimisă Comisiei de către ICES (Consiliul 
Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime). Pe baza acestei evaluări, Comisia a inițiat o 
rundă de negocieri cu autoritățile franceze, care a condus la noi angajamente din partea 
acestora din urmă, angajamente transpuse în planul național de gestionare a rezervelor de 
anghilă.
Principalele angajamente noi au fost:

 3 planuri trienale (2009/2012, 2012/2015, 2015/2018), care vizează reducerea treptată 
a mortalității anghilei (cauzată de activitățile de pescuit legal - atât profesionale, cât și 
de agrement, sau de toate celelalte cauze umane - inclusiv pescuitul ilegal), însoțite de 
măsuri complementare.
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 reducerea cu 40 % a mortalității puietului de anghilă (sub 12 cm) cauzată de 
activitățile de pescuit legal și profesional în termen de trei ani (2012). până în 2015, 
mortalitatea ar trebui să fie redusă cu 60 % pentru toate stadiile (anghila galbenă, 
argintie și puietul de anghilă). acest lucru va fi realizat prin reducerea efortului de 
pescuit (de exemplu, prin reducerea duratei sezoanelor de pescuit).

 în ceea ce privește pescuitul de agrement, interdicția de a captura puiet de anghilă și 
anghilă argintie, și reducerea mortalității prin pescuit a anghilei galbene cu 30 % până 
în 2012, urmată de o altă reducere de 10 % în fiecare an, conduce la un procent de 
60 % până în 2015. În urma evaluării științifice din 2015, vor fi proiectate măsuri 
complementare, dacă nu chiar interdicția de capturare a anghilei galbene, precum și a 
puietului de anghilă și a anghilei argintii.

 reducerea mortalității provocate de alte cauze umane (inclusiv pescuitul ilegal) cu 
30 % în termen de 3 ani (2009/2012), apoi cu 50 % până în 2015 (2012/2015), apoi cu 
75 % până în 2018 (2015/2018), prin punerea în aplicare a identificării și adaptării 
obstacolelor prioritare (inclusiv turbinele) pentru a asigura continuitatea ecologică 
(1555 de obstacole până în 2015) și măsuri complementare pentru adaptarea turbinelor 
(trasee specifice de ocolire ale peștilor, noi modele de turbine cu impact redus sau 
inexistent, și pentru a-i opri în perioadele de mari migrații descendente).

Cu noile modificări adăugate de către autoritățile franceze la planul francez de gestionare a 
rezervelor de anghilă, Comisia a considerat că ultima versiune a planului, primită în mod 
oficial la 3 februarie 2010, a îndeplinit cerințele Regulamentului (CE) nr.° 1100/2007, motiv 
pentru care planul a fost adoptat prin decizia Comisiei la 15 februarie 2010. Comisia 
monitorizează îndeaproape punerea în aplicare a planului și va examina pe deplin orice 
informații pe care petiționarul ar putea dori să le trimită pe această temă.


