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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0920/2010, którą złożył Salvador Peiró Gómez (Hiszpania) w imieniu 
Centro Acuicultura Experimental (Centrum Akwakultury 
Eksperymentalnej) w sprawie rekreacyjnych połowów węgorzy w Walencji w 
Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się na prawo dotyczące rekreacyjnych połowów węgorzy 
w Walencji, które zostało opublikowane w dzienniku urzędowym regionu Walencja. Uważa 
on, że prawo to narusza rozporządzenie (WE) nr 330/97, ponieważ nie bierze pod uwagę 
kwestii przetrwania tego gatunku. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Składający petycję odwołuje się do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/971z dnia 9 grudnia 
1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. W 
przedmiotowym rozporządzeniu zawarto przepisy dotyczące przywozu, wywozu i 
powrotnego wywozu, a także wewnętrznego handlu UE okazami gatunków wymienionych w 
czterech załącznikach do rozporządzenia. 

Z uwagi na fakt, że przedmiotowe rozporządzenie nie reguluje kwestii połowu węgorzy 
europejskich (Anguilla anguilla) w UE, Komisja chciałaby odesłać składającego petycję do 
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rozporządzenia Rady (WE) nr 1100/20071z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego środki 
służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego. 

Komisja pragnie podkreślić, że w przedmiotowym rozporządzeniu opisano jedynie cel, który 
ma być osiągnięty, a mianowicie odbudowa tych zasobów poprzez umożliwienie spływania 
40% węgorzy dzięki przyjęciu przez właściwe władze państw członkowskich planów 
gospodarowania zasobami węgorza. Decyzję odnośnie do sposobu osiągnięcia tego celu 
pozostawia się wspomnianym władzom. Wybór środków w ramach planu gospodarowania 
zasobami węgorza należy zatem do władz krajowych lub regionalnych. Na podstawie oceny 
organu naukowego Komisja przeprowadza jedynie ocenę tych środków pod względem 
rzeczywistych możliwości osiągnięcia powyższych celów. Przedmiotowe rozporządzenie jest 
zatem dobrym przykładem na to, w jaki sposób należy podejmować działania przy pełnym 
poszanowaniu zasady pomocniczości i należytym uwzględnieniu specyfiki danego kraju i 
regionu. 

W rzeczywistości składający petycję kwestionuje zgodność planu gospodarowania zasobami 
węgorza przedstawionego Komisji Europejskiej przez władze Walencji z rozporządzeniem 
(WE) nr 1100/2007.

Przed udzieleniem odpowiedzi na ten zarzut należy przypomnieć dane naukowe, które 
wyraźnie wskazują, że zasoby węgorza europejskiego są tak uszczuplone, iż znajdują się 
poniżej poziomu bezpieczeństwa biologicznego. Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) 
zaleciła zatem opracowanie planu odtworzenia całego zasobu węgorza europejskiego oraz jak 
największe ograniczenie eksploatacji i innych działań człowieka mających wpływ na zasób 
węgorza europejskiego.

W dniu 15 listopada 2005 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której zaapelował do 
Komisji, aby bezzwłocznie przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie 
odbudowy zasobów węgorza europejskiego. W wyniku powyższego w dniu 18 września 2007 
r. przyjęto wspomniane powyżej rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2007, w ramach którego 
właściwe władze państw członkowskich musiały przygotować plany gospodarowania 
zasobami węgorza dotyczące siedlisk węgorza na ich terytorium.

Wydział ds. Środowiska, Wód, Urbanistyki i Siedlisk władz regionu Walencji, który 
przygotował „Plan gospodarowania zasobami węgorza dla Wspólnoty Walenckiej” ustanowił 
wiele grup roboczych ds. konsultacji z zainteresowanymi stronami. 

Komisja otrzymała obszerny dokument (ponad 1000 stron szczegółowych informacji i 
kompleksowo przygotowanych map) wraz z pozostałymi 11 hiszpańskimi regionalnymi 
planami gospodarowania zasobami węgorza i zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1100/2007 przedłożyła je wszystkie do ICES w celu przeprowadzenia oceny 
naukowo-technicznej. Następnie ICES zaproponowała szereg ulepszeń, które należało 
wprowadzić do planów, zanim mogły być formalnie przyjęte przez Komisję. 

Wnioski

                                               
1 Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 17–23.
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W walenckim planie gospodarowania zasobami węgorza przewiduje się, że połowy węgorza 
szklistego są dozwolone jedynie w celach komercyjnych oraz że połów węgorza o długości 
ponad 12 cm można uznać zarówno za komercyjny, jak i rekreacyjny. Decyzją C(2010)6360 z 
dnia 1.10.2010 r. Komisja Europejska przyjęła formalnie ten plan wraz z 11 innymi 
hiszpańskimi regionalnymi planami i jednym, obejmującym całą Hiszpanię, krajowym 
planem gospodarowania zasobami węgorza. Oznacza to, że na podstawie oceny naukowej 
ICES Komisja uznała, iż wspomniane plany gospodarowania zasobami węgorza spełniają 
wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 1100/2007.


