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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0754/2011, του Salvador Pieró Gómez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του «Centro de Aquicultura Experimental (CAE)» [Κέντρο 
Πειραματικής Υδατοκαλλιέργειας], σχετικά με την παράβαση από τις 
ισπανικές αρχές του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 709/2010 της Επιτροπής περί 
τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, για την 
προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του 
εμπορίου τους και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι οι αρχές της αυτόνομης περιφέρειας της Βαλένθια με το 
εκτελεστικό διάταγμα 4/2011 ενέταξαν το χέλι (Anguila anguila) στον κατάλογο των ειδών 
για τα οποία επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία σε ορισμένα τμήματα ακτών και ποταμών. Ο 
αναφέρων επισημαίνει ότι το χέλι έχει συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Β του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 709/2010 της Επιτροπής περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 
του Συμβουλίου, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο 
του εμπορίου τους, και ότι με το εκτελεστικό διάταγμα δεν δημιουργείται κανένα σχέδιο 
διαχείρισης, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού. Ως εκ τούτου, ο 
αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του θέματος εξ ονόματος της 
προαναφερθείσας μη κυβερνητικής οργάνωσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012
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Οι αρχές της Βαλένθια παρουσίασαν στην Επιτροπή ένα σχέδιο διαχείρισης του χελιού για τη 
συγκεκριμένη περιοχή. Το εν λόγω σχέδιο υποβλήθηκε σε τεχνικό έλεγχο από το διεθνές 
συμβούλιο εξερευνήσεων των θαλασσών (ΔΣΕΘ) το οποίο εξέδωσε γνωμοδότηση επί του 
σχεδίου του έργου στις 23 Δεκεμβρίου 2009. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
εξέτασαν επίσης το εν λόγω έργο υπό το πρίσμα της θετικής γνωμοδότησης του ΔΣΕΘ και η 
Επιτροπή ενέκρινε την τελική έκδοση την 1η Οκτωβρίου 2010 μαζί με τα υπόλοιπα σχέδια 
που είχε υποβάλει η Ισπανία. 


