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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0920/2010, внесена от Salvador Peiró Gómez, с испанско 
гражданство, от името на „Centro Acuicultura Experimental“ 
(„Експериментален център по аквакултура“), относно любителски риболов 
на змиорки във Валенсия в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от законодателството относно любителския 
риболов на змиорки във Валенсия, обнародвано в Официалния вестник на регион 
Валенсия. Той счита, че законодателството нарушава Регламент (ЕО) № 330/97 до 
степен, в която не взема под внимание оцеляването на вида. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника). 

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Вносителят на петицията се позовава на Регламент (ЕО) № 338/971 на Съвета от 9 
декември 1996 година относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез 
регулиране на търговията с тях. Този регламент определя разпоредбите за вносa, износa 
и реекспортa, както и за вътрешната търговия в ЕС с екземпляри от видове, изброени в 
четирите му приложения. 

Тъй като този регламент не регулира улова на европейски змиорки (Anguilla anguilla) в 
ЕС, Комисията би искала вместо това да насочи вносителя на петицията към Регламент 
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(ЕО) № 1100/20071 на Съвета от 18 септември 2007 година относно установяване на 
мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка. Комисията би искала да 
подчертае, че този регламент само описва целта, която трябва да бъде постигната, а 
именно възстановяването на тези запаси, като се позволи на 40 % от змиорките да 
избягат посредством приемането от компетентните органи на държавите-членки на 
планове за управление на запасите от змиорки. Той оставя на тези органи решението 
относно начина за постигане на тази цел. Поради това изборът на мерки в рамките на 
плана за управление на запасите от змиорки е национален или регионален избор. 
Комисията единствено преценява въз основа на оценка от научен орган дали мерките в 
действителност позволяват постигането на целите.  Поради това този регламент е добър 
пример за това как следва да бъдат предприемани съответните действия при пълно 
зачитане на принципа на субсидиарност, като надлежно се вземат предвид местните и 
регионални специфики. 

Това, което вносителят на петицията в действителност поставя под съмнение, е 
съгласуваността с Регламент (EО) № 1100/2007 на плана за управление на запасите от 
змиорки, предаден на Европейската комисия от общината на Валенсия.

Преди да се отговори на това възражение, следва да се припомни, че научната 
информация ясно показва намаляването на запасите от европейска змиорка до степен, 
че те са извън безопасните биологични граници. Международният съвет за изследване 
на морето (ICES) препоръча по този начин развитието на план за възстановяване на 
всички запаси от европейска змиорка и намаляването, доколкото е възможно, на 
експлоатацията и на другите човешки дейности, оказващи въздействие върху запасите.

На 15 ноември 2005 г. Европейският парламент прие резолюция, с която призовава 
Комисията незабавно да представи предложение за регламент относно 
възстановяването на запасите от европейска змиорка. Това доведе до приемането на 18 
септември 2007 г. на гореспоменатия регламент на Съвета (ЕО) № 1100/2007, в рамките 
на който отговорните администрации в държавите-членки трябваше да изготвят 
плановете за управление на запасите от змиорки за местообитанието на змиорки на 
тяхна територия.      , в рамките на който отговорните администрации в държавите-
членки трябва да подготвят планове за управление на запасите от змиорки за 
местообитанията на змиорки на тяхна територия.

От дирекцията за околна среда, води, урбанизация и местообитание на генералитета 
Валенсия бяха създадени няколко работни групи за консултация на заинтересованите 
страни, които изготвиха „План за управление на запасите от змиорки за община 
Валенсия“. 

Комисията получи този обемист документ (повече от 1000 страници изчерпателна 
информация и подробни карти) заедно с 11 други испански регионални планове за 
управление на запасите от змиорки и предаде всички тях за техническа и научна оценка 
на ICES в съответствие с член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета. 
След това Международният съвет за изследване на моретата ICES предложи няколко 
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подобрения на тези планове за управление на запасите от змиорки, преди да могат да 
бъдат официално приети от Комисията. 

Заключение

Планът за управление на запасите от змиорки на Валенсия предвижда разрешаването на 
риболова на стъклени змиорки единствено за търговски риболов и риболовът на 
змиорки с дължина повече от 12 см да може да бъде както търговски, така и 
любителски. Този план за управление на запасите от змиорки беше официално приет от 
Европейската комисия с решение C(2010)6360 от 1.10.2010 г .  заедно с 11 други 
испански регионални планове за управление на запасите от змиорки и един национален 
план за управление на запасите от змиорки за цяла Испания. Това означава, че въз 
основа на научната оценка на ICES Комисията е счела, че тези планове за управление 
на запасите от змиорки изпълняват изискванията, предвидени в Регламент (ЕО) № 
1100/2007.


