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STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

in eerste lezing vastgesteld op 11 september 2013 

met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement 

en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1100/2007 van de Raad tot 

vaststelling van maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 2, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1,  

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure2, 

                                                 

1  PB C 11 van 15.1.2013, blz. 86. 
2  Standpunt van het Europees Parlement van 11 september 2013. 
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Overwegende hetgeen volgt: 

(-1) Op basis van door de lidstaten te verstrekken informatie moet de Commissie een verslag 

opstellen over het resultaat van de tenuitvoerlegging van de beheersplannen voor aal en 

indien nodig dringend passende maatregelen voorstellen om met grote waarschijnlijkheid 

het herstel van de Europese aal te realiseren. [Am. 1] 

(1) Bij Verordening (EG) nr. 1100/20071 van de Raad zijn aan de Commissie bevoegdheden 

verleend om uitvoering te geven aan een aantal bepalingen van die verordening. 

(2) Als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moeten de in het kader 

van Verordening (EG) nr. 1100/2007 aan de Commissie verleende bevoegdheden worden 

aangepast aan de artikelen 290 en artikel 291 van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie. [Am. 2] 

                                                 

1  Verordening (EG) nr. 1100/2007 van de Raad van 18 september 2007 tot vaststelling van maatregelen voor het 

herstel van het bestand van Europese aal (PB L 248 van 22.9.2007, blz. 17). 
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(3) Met het oog op de toepassing van sommige bepalingen van Verordening (EG) nr. 1100/2007 

moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 

290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen aan te 

nemen vast te stellen ten aanzien van de vaststelling van maatregelen indien de gemiddelde 

marktprijzen voor aal die voor de uitzet wordt gebruikt, aanzienlijk dalen in vergelijking met 

die voor aal met een andere bestemming. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij 

haar voorbereidende werkzaamheden passende raadplegingen houdt, op basis van het 

recentste wetenschappelijk advies en de recentste wetenschappelijke aanbevelingen, in het 

bijzonder op dekundigenniveau, om ervoor te zorgen dat de informatie waarover zij 

beschikt, onpartijdig, nauwkeurig, volledig en actueel is. De Commissie moet er bij de 

voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen voor zorgen dat de 

desbetreffende documenten tijdig en gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees 

Parlement en de Raad. [Am. 3] 

(4) Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden 

voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen passende raadplegingen houdt, onder 

meer op expertniveau.  

(5) De Commissie moet er bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen 

voor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad. [Am. 4] 
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(6) Om te zorgen voor eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van de bepalingen van 

Verordening (EG) nr. 1100/2007 die betrekking hebben op de goedkeuring die de 

Commissie op basis van de beste en recentste technische en wetenschappelijke gegevens 

informatie die beschikbaar is, hecht aan beheersplannen voor aal, moeten 

uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie worden toegekend. Die bevoegdheden moeten 

worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees 

Parlement en de Raad1. [Am. 5] 

(6 bis) De ICES moet een nieuw en vollediger advies uitbrengen over de status van de 

aalbestanden in 2013. Bij de voorbereiding van dit advies moet de ICES rekening houden 

met alle oorzaken van de vermindering van de aalbestanden, inclusief met betrekking tot 

de paaigronden. Als de ICES bevestigt dat de status van het aalbestand kritiek blijft, moet 

de Commissie zo snel mogelijk een voorstel indienen voor een nieuwe verordening 

betreffende het herstel van het bestand van de Europese aal.  Deze verordening moet ook 

betrekking hebben op langetermijnoplossingen, bijvoorbeeld manieren om trekroutes vrij 

te maken. [Am. 6] 

                                                 

1  Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling 

van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de 

uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13). 
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(7) Omdat een aantal lidstaten de betrokken informatie te laat heeft ingezonden, zal de 

Commissie uiterlijk op 1 juli 2011 geen verslag bij het Europees Parlement en de Raad 

kunnen uitbrengen over de maatregelen voor de uitzet, met inbegrip van de ontwikkeling 

van de marktprijzen. De termijn voor deze rapportage dient daarom te worden verschoven 

naar 31 december 2012.  

(7 bis) Het is belangrijk dat de Commissie sancties oplegt aan de lidstaten die niet alle gegevens 

waarover zij beschikken, hebben doorgegeven of geanalyseerd, om de opstelling van een 

uitvoerige en wetenschappelijk onderbouwde inventaris van de situatie van de Europese 

aal mogelijk te maken. [Am. 7] 

(8) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1100/2007 met betrekking tot de bevoegdheid om 

alternatieve maatregelen voor het bereiken van het streefcijfer inzake ontsnapping vast te 

stellen, wordt de bevoegdheid om dit niet-essentiële element van die verordening te 

wijzigen, overgedragen aan de Raad. Aangezien deze besluitvormingsprocedure in het kader 

van het VWEU niet meer bestaat, dient deze bepaling te worden geschrapt. 
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(9) Bij Beschikking 2008/292/EG van de Commissie1 is vastgesteld dat de Zwarte Zee en de 

daarmee verbonden riviersystemen geen natuurlijke habitat voor Europese aal vormen met 

het oog op de toepassing van Verordening (EG) nr. 1100/2007. Daarom is artikel 1, lid 2, 

van die verordening overbodig geworden en dient het te worden geschrapt.  

(10) Bij Beschikking 2009/310/EG van de Commissie2 zijn de verzoeken van Cyprus, Malta, 

Oostenrijk, Roemenië en Slowakije tot vrijstelling van de verplichting om een beheersplan 

voor aal op te stellen, goedgekeurd. Momenteel zijn er geen verzoeken tot vrijstelling van 

die verplichting in behandeling. Daarom is artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1100/2007 

overbodig geworden en dient het te worden geschrapt.  

(11) Verordening (EG) nr. 1100/2007 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd, 

                                                 

1  Beschikking 2008/292/EG van de Commissie van 4 april 2008 houdende vaststelling dat de Zwarte Zee en de 

daarmee verbonden riviersystemen geen natuurlijke habitat voor Europese aal vormen met het oog op de 

toepassing van Verordening (EG) nr. 1100/2007 van de Raad (PB L 98 van 10.4.2008, blz. 14). 

2  Beschikking van de Commissie 2009/310/EG van 2 april 2009 houdende goedkeuring van de verzoeken van 

Cyprus, Malta, Oostenrijk, Roemenië en Slowakije tot vrijstelling van de verplichting om een beheersplan voor 

aal op te stellen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1100/2007 van de Raad (PB L 91 van 3.4.2009, blz. 

23). 
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HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Verordening (EG) nr. 1100/2007 wordt als volgt gewijzigd: 

(1) artikel , lid 2, wordt geschrapt;  

(1 bis) in artikel 2 wordt lid 1 vervangen door: 

“1. De lidstaten bepalen en omschrijven welke individuele stroomgebieden op hun 

grondgebied een natuurlijke habitat voor Europese aal vormen ("stroomgebied voor 

aal"); die stroomgebieden kunnen maritieme wateren omvatten.”; [Am. 9] 

(1 ter) in artikel 2 wordt lid 10 vervangen door: 

“10. De lidstaten passen in het beheersplan voor aal zo spoedig mogelijk passende 

maatregelen toe ter vermindering van de sterfte van aal als gevolg van andere dan met de 

visserij verband houdende factoren, onder meer hydro-elektrische turbines en pompen 

(…). Indien nodig worden bijkomende maatregelen genomen om de door andere factoren 

veroorzaakte sterfte te verminderen, om de doelstellingen van het plan te 

verwezenlijken."; [Am. 10] 
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(2) artikel 3 wordt geschrapt;  

(3) in artikel 5 wordt lid 1 vervangen door:  

"1. De beheersplannen voor aal worden door de Commissie goedgekeurd door middel van 

uitvoeringshandelingen die volgens de in artikel 12 ter, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure 

worden vastgesteld."; 

(3 bis) in artikel 5 wordt lid 4 vervangen door: 
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"4. Indien een lidstaat uiterlijk op 31 december 2008 bij de Commissie een beheersplan 

voor aal ter goedkeuring heeft ingediend, en dat plan door de Commissie niet kan 

worden goedgekeurd overeenkomstig lid 1 of dat plan niet voldoet aan de in artikel 9 

vastgelegde voorwaarden inzake verslaglegging en evaluatie, zorgt die lidstaat ervoor dat 

de visserijinspanning met ten minste 50 % wordt verminderd ten opzichte van de 

gemiddelde inspanning in de periode van 2004 tot en met 2006, of dat de visserij zodanig 

wordt verminderd dat de vangsten van aal met ten minste 50 % worden verminderd ten 

opzichte van de gemiddelde vangst in de periode van 2004 tot en met 2006, door het 

visseizoen voor aal in te korten dan wel anderszins. Deze vermindering wordt uitgevoerd 

binnen drie maanden nadat het besluit om het plan niet goed te keuren is genomen of 

binnen drie maanden na niet-naleving van een verslagleggingstermijn."; [Am. 11] 

(3 ter) aan artikel 5 wordt het volgende lid toegevoegd: 

"7. Met ingang van 1 januari 2014 worden alle beheersplannen voor aal om de twee jaar 

herzien en bijgewerkt, rekening houdend met het recentste wetenschappelijk advies."; 

[Am. 12] 
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(4) in artikel 7 worden de leden 6 en 7 vervangen door: 

"6. Indien de gemiddelde marktprijzen voor aal die voor de uitzet wordt gebruikt, 

aanzienlijk dalen in vergelijking met die voor aal met een andere bestemming, stelt de 

betrokken lidstaat de Commissie daarvan in kennis. Om deze situatie aan te pakken, kan de 

Commissie door middel van gedelegeerde handelingen die overeenkomstig artikel 12 bis 

worden vastgesteld, de in lid 2 bedoelde percentages voor uitzet gebruikte aal tijdelijk 

verminderen, mits het beheersplan voor aal in overeenstemming is met artikel 2, lid 4. 

7. Uiterlijk op 31 december 2012 2013 brengt de Commissie verslag uit aan het Europees 

Parlement en de Raad en evalueert zij de maatregelen voor de uitzet, , rekening houdend 

met inbegrip het recentste wetenschappelijk advies over de omstandigheden waarin 

uitzetten waarschijnlijk zal bijdragen tot een toename van de paaibiomassa. In dit 

verslag evalueert de Commissie de ontwikkeling van de marktprijzen."; [Am. 13] 



11 

(4 bis) in artikel 7 wordt lid 8 vervangen door: 

"8. "De uitzet wordt geacht een instandhoudingsmaatregel te zijn in de zin van 

artikel 38, lid 2, van Verordening (EU) nr. ... [EFMZV], indien aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

– de uitzet is een onderdeel van een overeenkomstig artikel 2 opgesteld beheersplan 

voor aal; 

– de uitzet heeft betrekking op aal die wordt gevangen en beheerd met gebruik van 

methoden en apparatuur die de laagst mogelijke sterfte garanderen tijdens de 

vangst, de opslag, het vervoer en de kweek; 

– de uitzet vindt plaats in gebieden die een hoge kans op overleving en migratie 

bieden; 

– de uitzet draagt bij tot het realiseren van het in artikel 2, lid 4,  bedoelde 

streefpercentage inzake ontsnapping van 40 %; en 

– de aal wordt  in quarantaine gehouden om de verspreiding van ziektes en 

parasieten te voorkomen."; [Am. 14] 
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(5) artikel 9, lid 3, wordt geschrapt wordt vervangen door:; 

"Artikel 9 

Verslaglegging en evaluatie 

1. De lidstaten verzamelen onderzoeksgegevens om de impact van de genomen 

maatregelen op het aalbestand te kwantificeren, risicobeperkende maatregelen te 

identificeren en beheersdoelstellingen aan te bevelen. De lidstaten brengen verslag uit bij 

de Commissie, aanvankelijk om de drie jaar en voor het eerst uiterlijk op 30 juni 2012 en 

stellen de informatie ter beschikking van aangewezen wetenschappelijke instanties. 

Vervolgens wordt de frequentie van de verslagen verhoogd tot één verslag om de twee 

jaar, nadat het eerste driejaarlijkse verslag is ingediend. In de verslagen worden de 

monitoring, de tenuitvoerlegging, de doeltreffendheid en het resultaat uiteengezet en 

worden in het bijzonder de beste beschikbare ramingen verstrekt met betrekking tot: 

a) voor elke lidstaat, de proportie van de biomassa aan schieraal die ontsnapt naar 

zee om te paaien, of de proportie van de biomassa aan schieraal die het 

grondgebied van de betrokken lidstaat verlaat als onderdeel van een zeewaartse 

migratie om te paaien, gerelateerd aan het in artikel 2, lid 4, vastgestelde 

streefpercentage inzake ontsnapping; 
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b) het niveau van de visserijinspanning waarbij aal wordt gevangen per jaar, en de 

vermindering die overeenkomstig artikel 4, lid 2, en artikel 5, lid 4, is bereikt; 

c) het niveau van de sterftefactoren buiten de visserij, en de vermindering die 

overeenkomstig artikel 2, lid 10, is bereikt; 

d) de hoeveelheid gevangen aal van minder dan 12 cm lengte en de proporties van de 

verschillende benuttingen daarvan; 

e) het overlevingspercentage van de uitgezette aal, bij het vissen, het vervoer, het 

uitzetten of de ontsnapping naar de Sargassozee om te paaien; 

f) de bepaling, op vrijwillige basis, van de voortplantingsgebieden van de gevangen 

aal. 

2. Uiterlijk op 31 oktober 2013 dient de Commissie bij het Europees Parlement en de 

Raad een verslag in met een statistische en wetenschappelijke evaluatie van de resultaten 

van de uitvoering van de beheersplannen voor aal, samen met het advies van het WTECV. 

Op basis van de vaststellingen in dit verslag kan de Commissie voorstellen indienen om 

het toepassingsgebied van de verordening uit te breiden naar factoren in verband met de 

sterfte van aal die geen verband houdend met de visserij. 
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3. De Commissie dient uiterlijk op 31 december 2013 een evaluatie in van de handel in 

Europese aal in de Europese Unie en op internationaal niveau, met focus in het bijzonder 

op de nakoming van de verplichtingen van de Unie overeenkomstig de CITES, alsmede 

een raming van de illegale handel in Europese aal in de lidstaten. In dit verslag worden de 

ongerijmdheden in de diverse beschikbare gegevenspakketten geïdentificeerd en worden 

maatregelen voorgesteld om de controle van de handel te verbeteren, inclusief een 

wijziging van de bestaande douanewetboeken, om efficiëntere controle mogelijk te 

maken."; [Am. 15] 

(5 bis) het volgende artikel wordt ingevoegd: 

“Artikel 9 bis 

Follow-upmaatregelen 

Rekening houdend met de vaststellingen in de in artikel 7, lid 7, en artikel 9, leden 2 en 3, 

bedoelde verslagen, alsmede met een eventueel nieuw en vollediger advies van de ICES 

over de status van het bestand van de Europese aal in 2013, dient de Commissie uiterlijk 

op 31 maart 2014 bij het Europees Parlement en de Raad een nieuw wetgevingsvoorstel in 

om met grote waarschijnlijkheid het herstel van de Europese aal te realiseren. Hierbij kan 

de Commissie onderzoeken hoe het toepassingsgebied van deze verordening kan worden 

uitgebreid naar sterfte als gevolg van factoren die geen verband houden met de visserij.”; 

[Am. 16] 
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(6) de volgende artikelen worden ingevoegd: 

"Artikel 12 bis  

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie 

toegekend onder de in dit artikel gestelde voorwaarden.  

2. De bevoegdheid tot vaststelling van de in artikel 7, lid 6, bedoelde bevoegdheid om 

gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie verleend toegekend voor 

onbepaalde tijd een termijn van drie jaar met ingang van.... De Commissie stelt uiterlijk 

negen maanden voor het verstrijken van de termijn van drie jaar een verslag op over de 

bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van 

dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie 

maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet. [Am.17 ] 

                                                 

  *PB: gelieve de datum van de inwerkingtreding van onderhavige verordening in te voegen. 
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3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 7, lid 6, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking maakt een einde 

aan de delegatie van de bevoegdheden die in het besluit worden vermeld. Het besluit treedt 

in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 

Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het besluit laat de geldigheid van 

de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.  

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan 

gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.  

5. Een op grond van artikel 7, lid 6, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in 

werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van 

twee maanden na de datum van kennisgeving van de handeling aan het Europees 

Parlement en de Raad heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad 

de Commissie voor het verstrijken van die termijn heeft meegedeeld geen bezwaar te 

zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met 

twee maanden verlengd. 
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Artikel 12 ter 

Comitéprocedure 

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de visserij en de aquacultuur 

ingesteld bij artikel 30 va Verordening (EG) nr. 2371/2002. Dat comité is een comité in 

de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad*.  

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 

van toepassing. 

 ______________ 

* Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van 

toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, 

blz. 13).". 
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Artikel 2 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 

De voorzitter De voorzitter 


