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Θέμα: Αναφορά 0920/2010, του Salvador Peiró Gómez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Κέντρου Πειραματικής Υδατοκαλλιέργειας («Centro 
Acuicultura Experimental»), σχετικά με την ερασιτεχνική αλιεία χελιών στη 
Βαλένθια της Ισπανίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη νομοθεσία που διέπει την ερασιτεχνική αλιεία χελιών στη 
Βαλένθια, η οποία δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της περιφέρειας της Βαλένθια. 
Φρονεί ότι η εν λόγω νομοθεσία συνιστά παραβίαση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 330/97, διότι 
δεν λαμβάνει υπόψη την επιβίωση αυτού του είδους. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2010.

Ο αναφέρων παραπέμπει στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/971 του Συμβουλίου της 9ης 
Δεκεμβρίου 1996 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο 
του εμπορίου τους. Ο εν λόγω κανονισμός ορίζει τις διατάξεις για την εισαγωγή, εξαγωγή και 
επανεξαγωγή καθώς και για το εσωτερικό εμπόριο στην ΕΕ δειγμάτων ειδών που 
συμπεριλαμβάνονται στα τέσσερα παραρτήματά του. 

Καθώς ο εν λόγω κανονισμός δεν διέπει την αλιεία ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla)
στην ΕΕ, η Επιτροπή θα ήθελε αντ’ αυτού να παραπέμψει τον αναφέροντα στον κανονισμό 
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(ΕΚ) αριθ. 1100/20071 του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2007 για τη θέσπιση μέτρων 
για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού.

Η Επιτροπή επιθυμεί να τονίσει ότι ο κανονισμός αυτός απλώς περιγράφει τον στόχο που 
πρέπει να επιτευχθεί, ήτοι την ανασύσταση του εν λόγω αποθέματος επιτρέποντας τη 
διάσωση του 40% των χελιών μέσω της έγκρισης προγραμμάτων διαχείρισης του χελιού από 
τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Η απόφαση ως προς τον τρόπο επίτευξης αυτού του 
στόχου επαφίεται στις εν λόγω αρχές. Η επιλογή των μέτρων στο πλαίσιο του προγράμματος 
διαχείρισης του χελιού είναι, κατά συνέπεια, μια επιλογή σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. 

Η Επιτροπή απλώς εκτιμά βάσει αξιολόγησης από επιστημονικό φορέα κατά πόσον τα μέτρα 
πράγματι επιτρέπουν την επίτευξη των στόχων.

  Ο κανονισμός αυτός συνιστά επομένως ένα καλό παράδειγμα του πώς πρέπει να αναληφθεί 
δράση εν προκειμένω με πλήρη τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, και με δέουσα 
συνεκτίμηση των τοπικών και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων. 

Αυτό που ουσιαστικά αμφισβητεί ο αναφέρων είναι η συμφωνία του προγράμματος 
διαχείρισης του χελιού που υποβλήθηκε από την κοινότητα της Βαλένθια στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1100/2007.

Πριν δοθεί απάντηση όσον αφορά αυτήν την αμφισβήτηση, πρέπει να υπενθυμισθεί ότι οι 
επιστημονικές πληροφορίες καταδεικνύουν σαφώς ότι το απόθεμα ευρωπαϊκού χελιού έχει 
εξαντληθεί σε τέτοιον βαθμό ώστε βρίσκεται εκτός των ασφαλών βιολογικών ορίων. Συνεπώς 
το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES) συνέστησε την ανάπτυξη 
ενός σχεδίου ανασύστασης για το σύνολο του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού και την όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη μείωση της εκμετάλλευσης και άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων που 
επηρεάζουν τα αποθέματα.

Στις 15 Νοεμβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα καλώντας την 
Επιτροπή να υποβάλει, αμέσως, πρόταση κανονισμού για την ανασύσταση του αποθέματος 
ευρωπαϊκού χελιού. Αυτό οδήγησε στην έγκριση, στις 18 Σεπτεμβρίου 2007, του 
προαναφερθέντος κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου, στο πλαίσιο του 
οποίου οι αρμόδιες διοικητικές αρχές στα κράτη μέλη όφειλαν να καταρτίσουν προγράμματα 
διαχείρισης του χελιού για τον οικότοπο του χελιού εντός της επικράτειάς τους.

Συστήθηκαν αρκετές ομάδες εργασίας για τη διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων, Πολεοδομίας και Οικοτόπων της τοπικής κυβέρνησης 
της Βαλένθια που κατάρτισε το «πρόγραμμα διαχείρισης του χελιού για την κοινότητα της 
Βαλένθια». 

Η Επιτροπή έλαβε το εν λόγω ογκώδες έγγραφο (πάνω από 1.000 σελίδες λεπτομερών 
πληροφοριών και ολοκληρωμένων χαρτών) μαζί με τα υπόλοιπα 11 ισπανικά περιφερειακά 
προγράμματα διαχείρισης του χελιού και, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου, τα υπέβαλε όλα στο ICES για τεχνική και 
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επιστημονική αξιολόγηση. Εν συνεχεία, το ICES πρότεινε ορισμένες βελτιώσεις στα εν λόγω 
προγράμματα διαχείρισης του χελιού πριν εγκριθούν επίσημα από την Επιτροπή. 

Συμπέρασμα

Το πρόγραμμα διαχείρισης του χελιού της Βαλένθια προβλέπει να επιτρέπεται η αλιεία 
υαλόχελων μόνο για εμπορικούς σκοπούς και η αλιεία χελιών μήκους μεγαλύτερου των 12 
εκατοστών να μπορεί να γίνεται και για εμπορικούς και για ερασιτεχνικούς σκοπούς. Το εν 
λόγω πρόγραμμα διαχείρισης του χελιού εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
μαζί με άλλα 11 ισπανικά περιφερειακά προγράμματα διαχείρισης του χελιού και ένα εθνικό 
πρόγραμμα διαχείρισης του χελιού για το σύνολο της Ισπανίας, με την απόφαση C(2010)6360 
της 01.10.2010. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή θεώρησε, βάσει της επιστημονικής 
αξιολόγησης του ICES, ότι τα εν λόγω προγράμματα διαχείρισης του χελιού ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1100/2007.


