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ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το παρόν έγγραφο εργασίας συνιστά τη βάση για μία πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάρτιση ενός «ευρωπαϊκού σχεδίου διαχείρισης αποθεμάτων 
των κορμοράνων» με σκοπό τον περιορισμό των σημαντικών επιπτώσεων της αυξανόμενης 
παρουσίας των κορμοράνων στα αποθέματα αλιευμάτων στα ευρωπαϊκά παράκτια και 
εσωτερικά ύδατα.

Οι κορμοράνοι

Οι κορμοράνοι (Phalacrocorax) ανήκουν στην τάξη των πελεκανόμορφων (Pelecaniformes). 
Πρόκειται για μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους υδρόβια πτηνά που αναπαράγονται σε αποικίες 
και είναι διαδεδομένα σε ολόκληρο τον κόσμο1.

Στην Ευρώπη το πιο διαδεδομένο είδος κορμοράνου είναι ο Phalacrocorax carbo, με τα δύο 
υποείδη του Phalacrocorax carbo carbo (κορμοράνος του Ατλαντικού) και Phalacrocorax 
carbo sinensis (ηπειρωτικός κορμοράνος) που είναι εξαιρετικά δύσκολο να τα ξεχωρίσει 
κανείς. Μπορούν να θεωρηθούν ενδημικά είδη πτηνών της Ευρώπης που απαντώνται τόσο 
στις ακτές της θάλασσας όσο και σε εσωτερικά ύδατα. Στην ξηρά προτιμούν συνήθως 
μεγάλες υδάτινες εκτάσεις, αλλά πετούν και σε μικρότερους ποταμούς των μεσαίου ύψους 
βουνών για να κυνηγήσουν.

Οι κορμοράνοι είναι μερικώς αποδημητικά πτηνά που μετά από την περίοδο αναπαραγωγής 
κάνουν μεγαλύτερα ή μικρότερα ταξίδια διασποράς. Ιδίως οι κορμοράνοι των ψυχρών ζωνών 
του βορείου ημισφαιρίου ταξιδεύουν συχνά τον χειμώνα πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα προς 
τα νότια.

Οι κορμοράνοι τρέφονται αποκλειστικά με ψάρια και χρειάζονται καθημερινά 400-600 
γραμμάρια τροφής. Οι κορμοράνοι είναι «καιροσκόποι» ως προς την τροφή τους, δηλαδή δεν 
έχουν κάποια προτίμηση για συγκεκριμένα είδη ψαριών, αλλά τρώνε τα είδη που μπορούν να 
πιάσουν πιο εύκολα στα εκάστοτε ύδατα. Πιο συχνά πιάνουν ψάρια μήκους 10-25 
εκατοστών, μπορούν όμως να πιάσουν και μεγαλύτερα, μήκους έως 60 εκατοστά και βάρους 
έως ένα κιλό.

Όταν κυνηγούν, οι κορμοράνοι βουτούν κάθετα από την επιφάνεια του νερού προς τα κάτω, 
μετά κυνηγούν δραστήρια τη λεία τους, την πιάνουν με το ράμφος τους και τη φέρνουν στην 
επιφάνεια. Ως πουλιά που ζουν σε αποικίες, οι κορμοράνοι συνήθως βγαίνουν για κυνήγι στα 
νερά σε αρκετά μεγάλες ομάδες. Στη συνέχεια, συνήθως το κάθε πουλί κυνηγά μόνο του, 
όμως συχνά κυνηγούν και σε ομάδες αποτελούμενες από 25 έως αρκετές εκατοντάδες πουλιά, 
που πρώτα περικυκλώνουν τα ψάρια, με αποτέλεσμα να είναι δυνατό σε επιμέρους ύδατα να 
καταναλωθεί σε σχετικά λίγη ώρα μεγάλο μέρος των αλιευτικών αποθεμάτων.

                                               
1 Οι κορμοράνοι είναι διαδεδομένοι σε εξαιρετικά μεγάλες περιοχές και απαντώνται σε όλες τις ηπείρους 

εκτός της Ανταρκτικής, - καθώς όμως τρέφονται αποκλειστικά με ψάρια -  δεν απαντώνται στις μεγάλες 
ηπειρωτικές άγονες περιοχές της Κεντρικής Ασίας, της Βόρειας Αμερικής και της Αφρικής που έχουν λίγα 
νερά.
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Προβλήματα - κατάσταση

Επειδή οι κορμοράνοι ως μακρόβια πτηνά αρχίζουν να αναπαράγονται μόνο αφού φθάσουν 
σε ηλικία 3-5 ετών, ο συνολικός πληθυσμός τους στην Ευρώπη είναι κατά πάσα πιθανότητα 
(τουλάχιστον) 1,7 - 1,8 εκατομμύρια1.

Εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της οδηγίας για την προστασία των αγρίων πτηνών (79/409/EΟΚ) 
που εγκρίθηκε το 1979 και των μέτρων που απορρέουν από αυτήν για την προστασία των 
τόπων αναπαραγωγής τους, ο πληθυσμός των κορμοράνων αυξήθηκε δυσανάλογα και τώρα 
εγκαθίστανται πολύ μακρύτερα από τους παραδοσιακούς τόπους αναπαραγωγής τους, σε 
περιοχές όπου δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ στο παρελθόν.

Αυτή η υπερβολική αύξηση του πληθυσμού των κορμοράνων είχε σε πολλές περιοχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης άμεσες επιπτώσεις στους τοπικούς πληθυσμούς των αλιευμάτων και 
στην αλιεία και έτσι η παρουσία των κορμοράνων έγινε πανευρωπαϊκό πρόβλημα.

Για να καταστεί σαφές το πρόβλημα όσον αφορά τα αλιευτικά αποθέματα σε παράκτια και 
εσωτερικά ύδατα, υπογραμμίζουμε ότι με ημερήσια κατανάλωση τροφής 400-600 γραμμάρια 
ψαριών, οι κορμοράνοι αφαιρούν από τα ευρωπαϊκά ύδατα περισσότερους από 300 000 
τόνους ψαριών ετησίως. Σε πολλά κράτη μέλη η ποσότητα αυτή είναι πολλαπλάσια από 
εκείνη των ψαριών για κατανάλωση από την επαγγελματική εσωτερική αλιεία και την 
ιχθυοκαλλιέργεια. Έτσι, οι 300 000 τόνοι είναι μεγαλύτερη ποσότητα από εκείνη της 
παραγωγής της ιχθυοκαλλιέργειας της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της 
Ουγγαρίας και της Τσεχίας μαζί.

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι απώλειες για τα είδη ψαριών που κινδυνεύουν ούτως ή άλλως από 
εξαφάνιση όπως το χέλι, ο θύμαλλος, το συρτάρι και άλλα ψάρια που γεννούν τα αυγά τους 
σε σκύρα του βυθού, καθώς και οι νεαροί σολομοί (Smolts). Ακόμα, η αλιεία με δίχτυα δεν 
πλήττεται μόνο από τη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων, αλλά και άμεσα, εξαιτίας των 
σκισμένων διχτυών.

Μέχρι τώρα δεν έγινε συντονισμός τέτοιου είδους μέτρων σε επίπεδο ΕΕ ή εναρμόνιση των 
εθνικών νομικών βάσεων στον τομέα αυτό. Δύο σχέδια2 που χρηματοδοτήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το 5ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη, το 
FRAP, (ολοκληρώθηκε το 2006) και το REDCAFE (ολοκληρώθηκε το 2005) ασχολήθηκαν
μεταξύ άλλων και με τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της ιχθυοκαλλιέργειας και της 
προστασίας των πτηνών στην περίπτωση των κορμοράνων, και κατέληξαν σε διαφορετικά 
                                               
1 Οι αριθμοί αφορούν τους τρεις ευρωπαϊκούς υποπληθυσμούς, τον Ph. carbo carbo (Νορβηγία, βρετανικές 

νήσοι, Δυτική Γαλλία: μέτρια αύξηση από 30 000 σε 39 000 αναπαραγωγικά ζεύγη), τον δυτικοευρωπαϊκό 
πληθυσμό Ph. carbo sinensis (αύξηση από 5 000 σε 136 000 αναπαραγωγικά ζεύγη) και τον 
ανατολικοευρωπαϊκό πληθυσμό Sinensis (κύρια περιοχή εξάπλωσης ο χώρος του Δούναβη, ο Εύξεινος 
Πόντος, η Ουκρανία: αύξηση από 5 000 σε 113 000 αναπαραγωγικά ζεύγη). Ως πρακτικός κανόνας για τον 
υπολογισμό του συνολικού πληθυσμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τύπος «αριθμός αναπαραγωγικών 
πτηνών x 2,8» (Suter 1995). Παρόμοια μεγέθη προκύπτουν και από τον υπολογισμό των ηλικιών που δεν 
αναπαράγονται.

2     Bλ. www.frap-project.net και www.intercafeproject.net: το INTERCAFE που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο 
του προγράμματος COST, ως πρόγραμμα που διαδέχθηκε το REDCAFE, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 
φθινόπωρο του 2008.
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συμπεράσματα.

Σε διεθνές επίπεδο η υπόθεση των κορμοράνων συζητήθηκε ήδη το 1994 στη συνάντηση της
επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής της σύμβασης της Βόννης1 και διατυπώθηκε 
σύσταση εκπόνησης σχεδίου διαχείρισης αποθεμάτων για τους κορμοράνους, που ωστόσο 
στη συνέχεια δεν κατέληξε σε συγκεκριμένο κατάλογο μέτρων.

Επίσημες τοποθετήσεις σε επίπεδο ΕΕ υπέρ μιας κοινής στρατηγικής για την επίλυση του 
προβλήματος των κορμοράνων παρατηρούνται από το 19962. Συγκεκριμένες εκκλήσεις για 
τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Σχεδίου Διαχείρισης για τους κορμοράνους απήυθυνε
πρόσφατα η Διάσκεψη της Βόννης της EIFAC3 (Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή 
Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων του FAO) τον Νοέμβριο του 2007. H ΣΕΑΥ (Συμβουλευτική 
Επιτροπή Aλιείας και Υδατοκαλλιέργειας) έχει επίσης τοποθετηθεί πλειοψηφικά υπέρ ενός 
τέτοιου σχεδίου4.

Τα μέτρα, που επιτρέπονται ως τώρα μόνο σε ορισμένα κράτη μέλη, έχουν σχεδόν όλα ως 
μοναδικό στόχο να κρατήσουν τους κορμοράνους μακριά από ορισμένα ύδατα ή να τους 
διώξουν, δηλαδή να τους ωθήσουν προς άλλα ύδατα, όπου ο κίνδυνος να προξενήσουν ζημίες 
είναι μικρότερος.

Από τις πολλές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, για την εντατική υδατοκαλλιέργεια σε 
δεξαμενές αποτελεσματικότερη αποδείχθηκε ιδίως η κάλυψη των δεξαμενών. Σε μεγαλύτερες 
δεξαμενές και ελεύθερα ύδατα, όπου δεν είναι δυνατή στην πράξη η κάλυψη, τα 
αποτελεσματικότερα μέτρα ήταν εκείνα, όπου η εκδίωξη ενισχυόταν από θανάτωση 
μεμονωμένων πτηνών με πυροβολισμούς.5 Η αποτελεσματικότητα όλων των μεθόδων 
εκδίωξης όμως περιορίζεται – πέρα από το υψηλό της κόστος - από το γεγονός ότι 
λειτουργούν μόνο όταν ο συνολικός αριθμός των πτηνών στην περιοχή είναι σχετικά μικρός 
ώστε να βρίσκουν αρκετή τροφή σε άλλα κοντινά ύδατα.

Μέτρα και επεμβάσεις στις αποικίες αναπαραγωγής εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα μόνο σε 
λίγα κράτη μέλη, όπου – με εξαίρεση τη Δανία - επετράπησαν μόνο σε λίγες μεμονωμένες 
περιπτώσεις.

Μέχρι σήμερα το μόνο που μπόρεσε να περιορίσει μόνιμα την εξάπλωση των κορμοράνων 
ήταν η μείωση του αριθμού των τόπων αναπαραγωγής τους. Άλλα διαθέσιμα μέσα όπως η 
καταστροφή των τόπων όπου φωλιάζουν, η παρενόχλησή τους την εποχή της αναπαραγωγής 
ή ο ψεκασμός των αυγών με λάδι αποδείχθηκαν για διάφορους λόγους υπερβολικά 
κοπιαστικά ή δαπανηρά ή αποτέλεσαν αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης και γι’ αυτό δεν 
εφαρμόστηκαν συστηματικά.

Νομική κατάσταση

                                               
1 Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS), βλ. www.cms.int.
2 Bλ. Ψήφισμα του ΕK B4-0138/96 και συμπεράσματα του Συμβουλίου Αλιείας της 28.1.2003
3 Bλ. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0210e/i0210e00.pdf 
4 Bλ. http://ec.europa.eu/fisheries/dialog/acfa090408_en.pdf
5 Η Βαυαρία ενέκρινε μεταξύ 1996 και 2002 τη θανάτωση με πυροβολισμό περίπου 23 000 κορμοράνων και η 

Γαλλία περίπου 30 000 κορμοράνων στο διάστημα 2003-04, χωρίς άξιες λόγου επιπτώσεις στον αριθμό των 
κορμοράνων που περνούν τον χειμώνα στην περιοχή.
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Ο κορμοράνος είναι ένα είδος πτηνού που υπάρχει ελεύθερο στη φύση και ως εκ τούτου 
περιλαμβάνεται στην οδηγία 79/409/EΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών1.
Σε αντίθεση με το υποείδος Phalacrocorax carbo carbo (κορμοράνος του Ατλαντικού) που 
ουδέποτε διέτρεχε κίνδυνο εξαφάνισης, το υποείδος Ph. carbo sinensis αρχικά 
συμπεριλαμβανόταν στον κατάλογο του Παραρτήματος I με τα είδη πτηνών για τα οποία 
ισχύουν ειδικά μέτρα προστασίας. Όμως το 1997 διαγράφηκε από αυτόν τον κατάλογο επειδή
μετά το 1995 η κατάσταση των πληθυσμών του δεν ήταν πλέον άσχημη.

Εφόσον ο κορμοράνος δεν συμπεριλαμβάνεται στους καταλόγους των θηραμάτων της 
οδηγίας για τα άγρια πτηνά (Παράρτημα II.1 και II.2), αποκλείεται η συστηματική θηρευτική 
δραστηριότητα. Το είδος αυτό κατά κανόνα χαίρει σχεδόν απόλυτης προστασίας όπως και 
όλα τα άλλα άγρια είδη, για παράδειγμα βάσει της απαγόρευσης της εκ προθέσεως 
θανάτωσης ή σύλληψης, της εκ προθέσεως καταστροφής ή βλάβης των φωλιών και των 
αυγών και της αφαιρέσεως των φωλιών και της σκόπιμης ενοχλήσεως των πτηνών, ιδιαίτερα 
κατά την περίοδο αναπαραγωγής.

Ωστόσο, σύμφωνα με την οδηγία για την προστασία των αγρίων πτηνών2, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποκλίνουν από αυτά τα αυστηρά μέτρα προστασίας, εφόσον δεν υπάρχει άλλη 
ικανοποιητική λύση, «για να προληφθούν σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στα οικιακά 
ζώα, στα δάση, στην αλιεία και στα ύδατα» ή «για την προστασία της χλωρίδας και πανίδας».

Για να επιτραπεί μια τέτοια εξαίρεση όμως πρέπει να παρουσιαστούν τεκμηριωμένες 
αποδείξεις για το ότι επαπειλείται «σοβαρή ζημία»3. 

Εάν δεν υπάρχουν βάσιμες αποδείξεις για ζημίες σε αλιευτικές ζώνες και άγρια ζώα και φυτά 
που θα δικαιολογούσαν μια τέτοια εξαίρεση, οι πράξεις αυτές θα βρίσκονταν σε αντίθεση με 
την οδηγία για την προστασία των αγρίων πτηνών. Η έννοια της «σοβαρής ζημίας» που 
μπορεί να προκαλέσει ένα είδος πτηνού φαίνεται ότι στην πράξη ερμηνεύεται με 
διαφορετικούς τρόπους και ως εκ τούτου χρειάζεται ένας σαφέστερος ορισμός της.

Τα κράτη μέλη, οι χώρες και οι περιφέρειές τους είναι ως εκ τούτου αρμόδιες για την έγκριση 
τοπικών ή περιφερειακών μέτρων για τον περιορισμό των ζημιών που προκαλούν οι 
κορμοράνοι.

Τα τελευταία χρόνια είχαμε ορισμένα τέτοια παραδείγματα, χρονικά ή τοπικά περιορισμένα,
για παράδειγμα άδειες θανάτωσης με πυροβόλα για ορισμένες περιοχές (Σουηδία, Πολωνία, 
Ιταλία, Δανία, Γερμανία, Αυστρία), για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (Ρουμανία, 
Εσθονία) ή για συγκεκριμένες ποσοστώσεις (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σλοβενία), καθώς 
και κατά περίπτωση άδειες επέμβασης σε αποικίες αναπαραγωγής (με την κοπή των δέντρων 
με φωλιές και κάνοντας στείρα τα αυγά).

                                               
1 Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα, C 103 της 25.4.1979.
2 Πρβλ. άρθρο 9, παράγραφος 1 α, δεύτερη και τρίτη παύλα.
3 Η παρουσίαση «επιστημονικών αποδείξεων» για ζημία που προκλήθηκε, απαιτείται βέβαια συχνά, αλλά δεν 

είναι αναγκαία σε κάθε επιμέρους περίπτωση και δεν είναι καθόλου απαραίτητη όταν έχει ήδη προκληθεί 
ζημία. Σύμφωνα με την οδηγία, αρκούν εύλογες ενδείξεις για το ότι υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές ζημίες. 
Όμως η αξιολόγηση των τεκμηριώσεων είναι στη διακριτική ευχέρεια των αρμοδίων αρχών.
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Αντίθετα, σε ορισμένα κράτη μέλη που είναι σημαντικά και ως τόποι αναπαραγωγής (όπως οι 
Κάτω Χώρες, η Φινλανδία και το Βέλγιο) δεν επιτρέπεται η λήψη κανενός μέτρου κατά των 
κορμοράνων, ακόμα και σε περίπτωση οφθαλμοφανών ζημιών.

Κεντρικά θέματα και προτάσεις αντιμετώπισης

Ο εισηγητής θεωρεί ότι μολονότι στον τομέα αυτόν είναι πρωταρχικά αρμόδια τα κράτη μέλη 
και οι υποκείμενες δομές τους, έχει αποδειχθεί ότι τα καθαρά τοπικά και/ή περιφερειακά 
μέτρα δεν μπορούν να μειώσουν με βιώσιμο τρόπο την επίδραση των κορμοράνων στα 
ευρωπαϊκά αλιευτικά αποθέματα και την αλιεία. Ως εκ τούτου, μία κοινή και νομικά 
δεσμευτική προσέγγιση που θα γίνει αποδεκτή και θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη 
δεν είναι απλά ευπρόσδεκτη αλλά απολύτως απαραίτητη και θα προσέφερε τελικά 
μεγαλύτερη νομική ασφάλεια σε όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες συμφερόντων.

Ένα συντονισμένο πανευρωπαϊκό σχέδιο δράσης ή σχέδιο διαχείρισης ενόψει της μεγάλης 
κινητικότητας του κορμοράνου ως αποδημητικού πτηνού είναι και η μόνη προσέγγιση που 
μπορεί να έχει επιτυχία και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί αντίθετο με τους 
στόχους της οδηγίας του 1979 για την προστασία των αγρίων πτηνών, γιατί ασφαλώς ένα 
τέτοιο σχέδιο θα εξασφάλιζε τους κεντρικούς στόχους προστασίας της εν λόγω οδηγίας και 
ιδίως τη διατήρηση αυτού του είδους πτηνού σε καλή κατάσταση. Στόχος δεν είναι η ρύθμιση 
του πληθυσμού των κορμοράνων ως αυτοσκοπός, αλλά η δημιουργία ισορροπίας μεταξύ 
διαφορετικών αλλά ασφαλώς νομιμοποιημένων στόχων σύμφωνα με το πνεύμα μιας 
βιώσιμης χρησιμοποίησης των αλιευτικών αποθεμάτων: από τη μια την προστασία των 
πτηνών και τη διατήρηση μίας πολύμορφης πανίδας πτηνών και ψαριών και από την άλλη το 
νόμιμο συμφέρον των αλιέων και ιχθυοκαλλιεργητών για οικονομική αξιοποίηση των 
αλιευτικών αποθεμάτων.

Για αυτόν τον σκοπό απαιτούνται και επίκαιρα, αξιόπιστα δεδομένα για τους πραγματικούς 
πληθυσμούς κορμοράνων, διότι τα μέχρι τώρα διαθέσιμα αριθμητικά στοιχεία δεν 
παρουσιάζουν μόνο μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους, αλλά συχνά αναφέρονται και σε 
διαφορετικά δεδομένα (υποείδη, διαφορετικές γεωγραφικές οριοθετήσεις, αναπαραγωγικοί 
πληθυσμοί κλπ). 

Ως εκ τούτου η παρούσα έκθεση σκοπεύει να ασχοληθεί ειδικά με τα παρακάτω ερωτήματα:

1. Πώς μπορεί να βελτιωθεί η επιστημονική συλλογή αξιόπιστων στοιχείων για τους
πληθυσμούς των κορμοράνων και πώς μπορεί να ενισχυθεί η συγκέντρωση τέτοιων 
στοιχείων;

2. Σε περίπτωση εκπόνησης ενός σχεδίου διαχείρισης για τους κορμοράνους, υπάρχουν 
δυνατότητες προώθησης της διμερούς και πολυμερούς ανταλλαγής γνώσεων σε 
επιστημονικό επίπεδο, τόσο εντός ΕΕ όσο και με τρίτες χώρες;

3. Πώς εξηγεί η Επιτροπή τα διαφορετικά συμπεράσματα των REDCAFE και 
INTERCAFE αφενός και της έκθεσης FRAP αφετέρου όσον αφορά το ζήτημα του 
κορμοράνου; Ποια είναι τα συμπεράσματα της Επιτροπής επ' αυτού;

4. Πώς μπορεί να συγκεκριμενοποιηθεί ή να οριστεί σαφέστερα με σκοπό την ενιαία 
ερμηνεία η έννοια της «σοβαρής ζημίας»; 
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5. Ποια είναι τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της συμπερίληψης του κορμοράνου στον 
κατάλογο θηραμάτων του Παραρτήματος II της οδηγίας για την προστασία των 
αγρίων πτηνών;

6. Υπάρχουν συγκεκριμένα, επιστημονικά τεκμηριωμένα μέτρα που θα μπορούσαν –
εφόσον γίνει συντονισμός τους σε επίπεδο ΕΕ - να έχουν βιώσιμα αποτελέσματα ως 
προς τον περιορισμό του αριθμού των κορμοράνων;

7. Πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην πράξη η εκπόνηση ενός «ευρωπαϊκού σχεδίου 
διαχείρισης αποθεμάτων κορμοράνων»; Με ποιον χρονικό ορίζοντα;

8. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας κεντρικός μηχανισμός για τον συντονισμό, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των δράσεων στο πλαίσιο ενός τέτοιου σχεδίου 
διαχείρισης;

9. Τι μπορεί να κάνει συγκεκριμένα ο ευρωπαίος νομοθέτης για να περιορίσει τις 
αρνητικές συνέπειες στην αλιεία και την ιχθυοκαλλιέργεια που οφείλονται στους 
πληθυσμούς των κορμοράνων; Ποια νομικά μέσα είναι διαθέσιμα γι’ αυτό;

10. Ποια οικονομικά μέσα και μέσα υποδομής υπάρχουν σήμερα γι’ αυτόν τον σκοπό;

11. Ποιον ρόλο ή καθήκοντα θα μπορούσε να αναλάβει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
ποιες χρηματοδοτήσεις θα απαιτούσε αυτό;

12. Πώς μπορούν να παροτρυνθούν τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά σε ένα 
τέτοιο σχέδιο διαχείρισης;
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