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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0754/2011 af Salvador Pieró Gómez, spansk statsborger, for "Centro 
de Aquicultura Experimental (C.A.E.)", om de spanske myndigheders 
overtrædelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 709/2010 om ændring af 
Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved 
kontrol af handelen hermed og Rådets forordning (EF) nr. 1100/2007 om 
foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål

1. Sammendrag

Andrageren påklager, at myndighederne i den autonome region Valencia med bekendtgørelse 
4/2011 har opført ålen (anguila anguila) på listen over de arter, det er tilladt at drive 
sportsfiskeri efter i visse kyst- og flodstrækninger. Andrageren påpeger, at ålen er opført i 
bilag B til Kommissionens forordning (EU) nr. 709/2010 om ændring af Rådets forordning 
(EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed, samt 
at der i bekendtgørelsen ikke er opstillet en åleforvaltningsplan, som forudset i Rådets 
forordning (EF) nr. 1100/2007 om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk 
ål. Andrageren anmoder derfor på vegne af ovennævnte ikke-statslige organisation Europa-
Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"Myndighederne i Valencia har fremsendt en åleforvaltningsplan for Valencia til 
Kommissionen. Denne plan har været genstand for en teknisk vurdering i ICES (Det 
Internationale Havundersøgelsesråd), som afgav sin udtalelse om udkastet til en plan den 23. 
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december 2009. Kommissionens tjenestegrene har ligeledes kigget på planen i lyset af ICES' 
positive udtalelse, og den endelige udgave blev vedtaget i Kommissionen den 1. oktober 2010 
sammen med de øvrige planer, som Spanien havde indgivet."


