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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0754/2011, adresată de Salvador Pieró Gómez, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Centrului de agricultură experimentală (CAE)” 
[„Centro de Aquicultura Experimental (C.A.E.)”], privind încălcarea de 
către autoritățile spaniole a Regulamentului (UE) nr. 709/2010 al Comisiei de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția 
speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și a 
Regulamentului (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului de instituire a unor măsuri 
pentru regenerarea rezervelor de anghilă din Europa

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că autoritățile din regiunea autonomă Valencia, prin Decretul 
nr. 4/2011, au introdus anghila (anguilla anguilla) pe lista speciilor în cazul cărora este 
autorizat pescuitul sportiv în anumite sectoare de coastă și ale fluviului. Petiționarul susține că 
anghila este menționată în anexa B din Regulamentul (UE) nr. 709/2010 al Comisiei de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei 
și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și că în cadrul decretului nu se prevede 
un plan de gestionare a rezervelor de anghilă, așa cum se prevede în Regulamentul (CE) 
nr. 1100/2007 de instituire a unor măsuri pentru regenerarea rezervelor de anghilă din Europa. 
Prin urmare, petiționarul, în numele organizației neguvernamentale menționate mai sus, 
solicită Parlamentului European să intervină în această chestiune.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012



PE485.975v01-00 2/2 CM\896418RO.doc

RO

Autoritățile din Valencia au prezentat Comisiei un plan de gestionare a rezervelor de anghilă 
(PGA) pentru Valencia. Acest plan a fost examinat din punct de vedere tehnic de Consiliului 
Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), care a acordat un aviz cu privire la 
acest proiect de plan la 23 decembrie 2009. De asemenea, serviciile Comisiei Europene au 
analizat acest plan ținând seama de avizul pozitiv acordat de ICES, iar versiunea finală a fost 
adoptată de Comisie la 1 octombrie 2010 împreună cu alte planuri prezentate de Spania.


