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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0920/2010, adresată de Salvador Peiró Gómez, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Centro Acuicultura Experimental” (Centrul 
experimental pentru acvacultură), privind pescuitul sportiv de anghilă în 
Valencia, Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă legislația privind pescuitul sportiv de anghilă în Valencia, Spania, 
publicată în Jurnalul Oficial al Comunității din Valencia, care, potrivit acestuia, nu respectă 
Regulamentul (CE) nr. 330/97 pentru că nu ține seama de supraviețuirea acestei specii. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Petiționarul face referire la Regulamentul (CE) nr. 338/971 al Consiliului din 9 decembrie 
1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea.
Regulamentul conține dispoziții cu privire la importul, exportul și reexportul, precum și 
comerțul intracomunitar cu specimenele de specii enumerate în cele patru anexe ale sale. 

Întrucât acest regulament nu reglementează pescuitul de anghilă europeană (Anguilla 
anguilla) în UE, Comisia dorește să indice, în schimb, petiționarului Regulamentul (CE) nr. 
1100/20072 al Consiliului din 18 septembrie 2007 de instituire a unor măsuri pentru 
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regenerarea rezervelor de anghilă din Europa. 

Comisia dorește să sublinieze că acest regulament descrie de fapt obiectivul de atins, și anume 
regenerarea acestor rezerve prin adoptarea de către autoritățile competente ale statelor 
membre a unor planuri de gestionare a rezervelor de anghilă (EMP-uri), care ar permite ca 
40 % dintre anghile să scape activităților de pescuit. Conform regulamentului, decizia privind 
modalitatea de realizare a acestui obiectiv revine autorităților respective. Prin urmare, 
alegerea măsurilor în cadrul EMP se face la nivel național sau regional. Comisia stabilește 
doar, pe baza unei evaluări efectuate de un organism științific, dacă măsurile permit efectiv 
realizarea obiectivelor. Acest regulament este așadar un bun exemplu pentru modul în care 
acțiunile relevante ar trebui să respecte pe deplin principiul subsidiarității, ținându-se seama în 
mod corespunzător de particularitățile locale și regionale. 

Ceea ce acuză de fapt petiționarul este congruența planului de gestionare a rezervelor de 
anghilă (EMP), prezentat de Comunitatea Valencia Comisiei Europene, cu Regulamentul 
(CE) nr. 1100/2007.

Înainte de a răspunde acestei acuzații, ar trebui reamintit faptul că datele științifice arată clar 
că rezervele de anghile din Europa s-au diminuat atât de mult încât se află în afara limitelor 
biologice de siguranță. Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) a 
recomandat așadar elaborarea unui plan de regenerare pentru ansamblul rezervelor de anghilă 
din Europa și reducerea, pe cât posibil, a exploatării și a altor activități umane care afectează 
aceste rezerve.

La 15 noiembrie 2005, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care invită Comisia să 
prezinte imediat o propunere de regulament privind regenerarea rezervelor de anghilă din 
Europa. Aceasta s-a concretizat prin adoptarea, la 18 septembrie 2007, a susmenționatului 
Regulament (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului, în cadrul căruia administrațiile responsabile 
din statele membre trebuie să întocmească planurile de gestionare a rezervelor de anghilă 
(EMP) pentru habitatele de anghilă de pe teritoriul acestora.

S-au constituit o serie de grupuri de lucru pentru consultarea părților interesate de către 
Departamentul pentru mediu, ape, urbanism și habitate din cadrul Generalitat Valenciana, 
care a întocmit „Planul de gestionare a rezervelor de anghilă pentru Comunitatea Valenciană”. 

Comisia a primit acest document voluminos (peste 1 000 de pagini cu informații detaliate și 
hărți exhaustive) împreună cu celelalte 11 EMP-uri regionale spaniole și, în conformitate cu 
articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului, le-a înaintat pe 
toate ICES, pentru o evaluare tehnică și științifică. ICES a sugerat apoi o serie de îmbunătățiri 
la aceste EMP-uri înainte să poată fi adoptate oficial de Comisie. 

Concluzie

EMP pentru Valencia prevede că pescuitul puietului de anghilă este permis numai în scopuri 
comerciale și că pescuitul de anghilă de peste 12 cm lungime poate fi practicat atât în scopuri 
comerciale, cât și de agrement. Acest EMP, împreună cu alte 11 EMP-uri regionale spaniole 
și cu un EMP național pentru întreaga Spanie, a fost adoptat oficial de către Comisia 
Europeană prin Decizia C(2010)6360 din 1.10.2010. Aceasta înseamnă că, pe baza evaluării 
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științifice efectuate de ICES, Comisia a considerat că EMP-urile îndeplinesc cerințele 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1100/2007.


