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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 920/2010, ingediend door Salvador Peiró Gómez (Spaanse 
nationaliteit), namens het Centro Acuicultura Experimental (Centrum voor 
experimentele aquacultuur), over de palingsportvisserij in Valencia, Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de wetgeving inzake de palingsportvisserij in Valencia, Spanje, 
die gepubliceerd is in het publicatieblad van de regio Valencia. Volgens hem druist deze 
wetgeving in tegen Verordening (EG) nr. 330/97, omdat ze de overleving van deze soort niet 
beschermt. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011

Indiener verwijst naar Verordening (EG) nr. 338/971 van de Raad van 9 december 1996 
inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het 
desbetreffende handelsverkeer. In deze verordening zijn bepalingen vastgelegd voor de 
invoer, uitvoer en wederinvoer van, alsmede voor de interne EU-handel in specimen van de 
soorten die worden opgesomd in de vier bijlagen. 

Omdat deze verordening niet de visvangst van de Europese paling (Anguilla anguilla) in de 
EU reguleert, zou de Commissie indiener in plaats daarvan willen verwijzen naar Verordening 
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(EG) nr. 1100/20071 van de Raad van 18 september 2007 tot vaststelling van maatregelen 
voor het herstel van het bestand van Europese aal. 

De Commissie zou willen benadrukken dat in deze verordening slechts het beoogde doel 
wordt beschreven, namelijk het herstel van dit bestand door te zorgen dat 40% van de aal kan 
ontsnappen door middel van het toepassen van beheersplannen voor aal door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten. De besluitvorming over hoe dit doel moet worden bereikt, wordt 
overgelaten aan deze autoriteiten. De keuze van de maatregelen in het kader van de 
beheersplannen voor aal wordt daarom op nationaal of regionaal niveau gemaakt. De 
Commissie beoordeelt slechts op basis van een evaluatie door een wetenschappelijk orgaan of
de maatregelen feitelijk toereikend zijn om het doel te bereiken. De verordening is derhalve 
een goed voorbeeld van hoe relevante actie moet worden ondernomen op basis van volledig 
respect van het subsidiariteitsbeginsel, waarbij terdege rekening wordt gehouden met 
specifieke plaatselijke en regionale omstandigheden. 

Wat indiener feitelijk in twijfel trekt is of het door de regio Valencia bij de Europese 
Commissie ingediende beheersplan voor aal voldoet aan de vereisten van Verordening (EG) 
nr. 1100/2007.

Alvorens op deze vraag in te gaan, wordt in herinnering gebracht dat wetenschappelijke 
informatie duidelijk aantoont dat de Europese aal- of palingstand zodanig uitgeput is dat deze 
zich buiten biologisch veilige grenzen bevindt. De Internationale Raad voor het Onderzoek 
van de Zee (ICES) heeft daarom geadviseerd om een herstelplan te ontwikkelen voor het 
gehele Europese aalbestand en te zorgen dat de uitbating en overige menselijke activiteiten 
die van invloed zijn op het bestand, zo veel mogelijk worden beperkt.

Het Europees Parlement heeft op 15 november 2005 een resolutie aangenomen waarbij de 
Commissie wordt opgeroepen onverwijld een voorstel voor een verordening inzake het herstel 
van het bestand van Europese aal in te dienen. Dit heeft ertoe geleid dat op 18 september 2007 
voornoemde Verordening (EG) nr. 1100/2007 is aangenomen, in het kader waarvan de 
verantwoordelijke bestuursorganen in de lidstaten beheersplannen voor aal dienden op te 
stellen voor elke habitat van aal op hun grondgebied.

Door de afdeling Milieu, Wateren, Urbanisatie en Habitat van de gemeente van Valencia, die 
belast was met het opstellen van het "Beheersplan voor aal van de regio Valencia", is een 
aantal werkgroepen ingesteld om alle belanghebbenden te raadplegen. 

De Commissie heeft dit volumineuze document (dat meer dan 1 000 bladzijden aan 
gedetailleerde informatie en uitgebreid kaartenmateriaal bevat) tezamen met de elf overige 
Spaanse regionale beheersplannen voor aal ontvangen en heeft deze overeenkomstig artikel 5, 
lid 1, van Verordening (EG) nr. 1100/2007 stuk voor stuk ingediend bij de ICES voor een 
technische en wetenschappelijke evaluatie. De ICES heeft vervolgens een aantal 
verbeteringen aan deze beheersplannen voor aal voorgesteld voordat deze formeel door de 
Commissie zouden worden goedgekeurd. 
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Het beheersplan voor aal van Valencia bepaalt dat de visvangst van glasaal alleen voor 
commerciële doeleinden is toegestaan en dat de visvangst van aal met een lengte van meer 
dan 12 cm zowel voor commerciële als recreatieve doeleinden geoorloofd is. Dit beheersplan 
voor aal is, tezamen met de overige elf Spaanse regionale beheersplannen en één nationaal 
beheersplan voor aal voor geheel Spanje, door de Europese Commissie goedgekeurd per 
Besluit C(2010)6360 van 1 oktober 2010. Dit betekent dat de Commissie op basis van de 
wetenschappelijke evaluatie door de ICES van oordeel is dat deze beheersplannen voor aal 
voldoen aan de in Verordening (EG) nr. 1100/2007 vastgelegde vereisten.


