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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0920/2010 af Salvador Peiró Gómez, spansk statsborger, for "Centro 
Acuicultura Experimental", om lystfiskeri efter ål i Valencia i Spanien

1. Sammendrag

Andrageren klager over lovgivningen vedrørende lystfiskeri efter ål i Valencia, som er 
offentliggjort i regionen Valencias officielle tidende. Han mener, at denne lovgivning er i strid 
med forordning (EF) nr. 330/97, eftersom der i lovgivningen ikke tages højde for den 
pågældende arts overlevelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Andrageren henviser til Rådets forordning (EF) nr. 338/971 af 9. december 1996 om 
beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed. Denne forordning 
fastsætter bestemmelserne for import, eksport og geneksport af samt intern EU-handel med 
eksemplarer af arter, som er anført i forordningens fire bilag. 

Eftersom denne forordning ikke regulerer fiskeri af europæisk ål (Anguilla anguilla) i EU, 
henviser Kommissionen i stedet andrageren til Rådets forordning (EF) nr. 1100/20072 af 18. 
september 2007 om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål.
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Kommissionen vil gerne understrege, at denne forordning udelukkende beskriver det mål, der 
skal opnås, nemlig genopretning af bestanden ved at lade 40 % af ålene undslippe ved, at de 
kompetente myndigheder i medlemsstaterne vedtager åleforvaltningsplaner. Den lader 
beslutningen om, hvordan dette mål nås, være op til de nævnte myndigheder. Valget af 
foranstaltninger inden for åleforvaltningsplanen er således et nationalt eller regionalt valg. 
Kommissionen vurderer kun på baggrund af en evaluering fra et videnskabeligt organ, 
hvorvidt foranstaltningerne faktisk giver mulighed for, at målene kan opnås. Denne 
forordning er derfor et godt eksempel på, hvordan der kan træffes relevante foranstaltninger i 
fuld overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, idet der tages behørig højde for lokale og 
regionale særpræg. 

Det, som andrageren rent faktisk anfægter, er overensstemmelsen med forordning (EF) nr. 
1100/2007 for så vidt angår den åleforvaltningsplan, som regionen Valencia har indsendt til 
Kommissionen.

Inden denne anfægtelse behandles, bør der mindes om, at videnskabelige oplysninger tydeligt 
viser, at den europæiske ålebestand er så udtyndet, at den nu er uden for sikre biologiske 
grænser. ICES (International Council for the Exploration of the Sea ) rådede således til, at der 
blev udformet en genopretningsplan for hele bestanden af europæisk ål, og at udnyttelsen og 
andre aktiviteter, der påvirker bestandene, skulle reduceres i videst muligt omfang.

Den 15. november 2005 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, hvori Kommissionen blev 
opfordret til øjeblikkeligt at stille et forslag til forordning om genopretning af bestanden af 
europæisk ål. Dette resulterede den 18. september 2007 i vedtagelsen af ovennævnte Council 
Regulation (EC) No 1100/2007, inden for rammerne af hvilken de ansvarlige myndigheder i 
medlemsstaterne skulle udarbejde åleforvaltningsplaner for levesteder for ål på deres område.

Der blev nedsat en række arbejdsgrupper i forbindelse med den høring af interessenterne, der 
blev foretaget af parlamentet i Valencias afdeling for miljø, vandområder, byplanlægning og 
levesteder, som udarbejdede åleforvaltningsplanen for regionen Valencia. 

Kommissionen modtog dette omfangsrige dokument (flere end 1.000 sider med detaljerede 
oplysninger og omfattende kort) sammen med de øvrige 11 spanske regionale 
åleforvaltningsplaner i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 
1100/2007 og indsendte dem alle til ICES med henblik på en teknisk og videnskabelig 
vurdering. ICES foreslog derefter et antal forbedringer til åleforvaltningsplanerne, inden disse 
formelt kunne vedtages af Kommissionen. 

Konklusion

I henhold til åleforvaltningsplanen for Valencia er fiskeri efter glasål kun tilladt i forbindelse 
med erhvervsfiskeri, og fiskeri efter ål, som er mere end 12 cm lange, kan være både 
erhvervs- og lystfiskeri. Kommissionen vedtog denne åleforvaltningsplan sammen med 11 
andre spanske regionale åleforvaltningsplaner og en national åleforvaltningsplan for hele 
Spanien med afgørelse C(2010)6360 af 1. oktober 2010. Det betyder, at Kommissionen på 
baggrund af den videnskabelige vurdering fra ICES vurderede, at disse åleforvaltningsplaner 
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opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1100/2007."


