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houdende goedkeuring van het beheersplan voor paling dat door Nederland bij de 

Commissie is ingediend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1100/2007 van de Raad 

tot vaststelling van maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal, zoals 
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(Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien 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
1
, en met name artikel 5, lid 

1, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Op 5 december 2017 heeft Nederland overeenkomstig artikel 5, lid 1, van Verordening 

(EG) nr. 1100/2007 bij de Commissie een verzoek ingediend tot wijziging van zijn 

beheersplan voor aal, dat door de Commissie op 20 oktober 2009 werd goedgekeurd 

en vervolgens op 10 juni 2011 werd gewijzigd. 

(2) De gevraagde wijziging van het Nederlandse beheersplan voor aal bestaat in de 

invoering van decentraal aalbeheer in Friesland als addendum bij het plan en in de 

actualisering van de lijst van gebieden die wegens vervuiling voor de visserij op aal 

gesloten zijn.  

(3) Nederland heeft samen met het verzoek wetenschappelijke en technische evaluaties 

van de gevraagde wijzigingen ingediend.  

(4) De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het 

Comité voor de visserij en de aquacultuur, 

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:  

Artikel 1 

De op 5 december 2017 ingediende wijziging van het beheersplan voor aal van Nederland, 

zoals opgenomen in de bijlage, wordt goedgekeurd.  

                                                 
1 PB L 248 van 22.9.2007, blz. 17.  



 

NL 2  NL 

Artikel 2 

Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk der Nederlanden. 

Gedaan te Brussel, 16.4.2018 

 Voor de Commissie 

 Karmenu VELLA 

 Lid van de Commissie 

 

 


