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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0754/2011 внесена от Salvador Pieró Gómez, с испанско 
гражданство, от името на „Centro de Aquicultura Experimental (CAE)“, 
относно нарушение от страна на испанските органи на Регламент (ЕС) 
№ 709/2010 на Комисията за изменение на Регламент(ЕО) № 338/97 на 
Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез 
регулиране на търговията с тях и Регламент (ЕО) № 1100/2007 на 
Съвета относно установяване на мерки за възстановяване на запасите 
от европейска змиорка

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява оплакването си от това, че в Заповед 4/2011 органите 
в автономния регион Валенсия са поставили змиорката (Anguila anguila) в списъка на 
видове, за които риболовът е разрешен в определени морски и речни участъци. 
Вносителят на петицията изтъква, че змиорката е включена в приложение Б към 
Регламент (ЕС) № 709/2010 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на 
Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на 
търговията с тях, и в изпълнителната заповед не се установява план за управление на 
запасите от змиорки, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета 
относно установяване на мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка. 
Поради това вносителят на петицията отправя искане от името на горепосочената 
неправителствена организация към Европейския парламент да разгледа въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.
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Органите на Валенсия са предали на Комисията план за управление на запасите от 
змиорки във Валенсия. Този план е преминал техническа проверка на Международния 
съвет за изследване на морето (ICES), който е дал становището си относно 
проектоплана на 23 декември 2009 г. Службите на Европейската комисия също са 
разгледали плана в контекста на положителното становище на ICES и окончателната 
версия беше приета от Комисията на 1 октомври 2010 г.  заедно с други планове, 
предадени от Испания. 


