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Betreft: Verzoekschrift 0754/2011, ingediend door Salvador Pieró Gómez (Spaanse 
nationaliteit), namens het "Centro de Aquicultura Experimental (C.A.E.)", over het 
overtreden door de Spaanse autoriteiten van Verordening (EU) nr. 709/2010 van de 
Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de 
bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het 
desbetreffende handelsverkeer en Verordening (EG) nr. 1100/2007 van de Raad tot 
vaststelling van maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen het feit dat de autoriteiten in de autonome regio Valencia door 
middel van verordening 4/2011 de aal (Anguilla anguilla) hebben opgenomen op de lijst met 
soorten waarop sportvisserij in bepaalde kustwateren en waterwegen is toegestaan. Indiener 
wijst erop dat de aal is opgenomen in bijlage B bij Verordening (EU) nr. 709/2010 van de 
Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de 
bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het 
desbetreffende handelsverkeer en dat er in de verordening geen beheersplan voor aal is 
opgesteld, zoals voorzien in Verordening (EG) nr. 1100/2007 van de Raad tot vaststelling van 
maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal. Indiener verzoekt het 
Europees Parlement daarom namens de bovengenoemde niet-gouvernementele organisatie 
deze zaak in behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

De Valenciaanse autoriteiten hebben een beheersplan voor aal voor Valencia ingediend bij de 
Commissie. Dit plan is technisch onderzocht door de Internationale Raad voor het onderzoek 
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van de zee (ICES), die zijn advies over dit ontwerpplan uitbracht op 23 december 2009. 
Gezien het positieve advies van ICES hebben de diensten van de Commissie dit plan ook 
bekeken en de definitieve versie werd op 1 oktober 2010 aangenomen door de Commissie, 
tegelijkertijd met de andere door Spanje ingediende plannen.


