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Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0005/2013, внесена от Ханс-Вернер Шпербер (Hans-Werner
Sperber), с германско гражданство, относно лова на корморани

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че големият брой корморани в Германия 
представлява заплаха за рибните запаси от застрашени видове, както и за рибните 
стопанства в страната. Той отправя искане за издаване на разрешителни за лов на 
корморани, с цел възстановяване на екологичното равновесие.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 септември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Вносителят на петицията посочва, че големият брой корморани в Германия 
представлява заплаха за рибните запаси от застрашени видове, както и за запасите от 
съоръжения за аквакултури, и отправя искане за издаване на разрешителни за убиване 
на тези птици, които са защитени от Директива 2009/147/ЕО относно опазването на 
дивите птици1. Комисията е запозната със сериозните вреди, които могат да бъдат 
причинени от кормораните на рибните запаси.

Член 9 от Директива 2009/147/ЕО определя система за дерогации за защита на 
интересите на рибарството и аквакултурите срещу сериозни вреди, нанесени от 
корморани. Държавите членки могат да използват пълноценно разпоредбите за 
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дерогация и да не изискват предварително разрешение от Комисията преди 
прилагането на дерогации, но трябва да се придържат към условията, установени в 
директивата. 

Неотдавна Комисията публикува подробен незадължителен документ с насоки, 
озаглавен „Големият корморан. Прилагане на дерогации съгласно член 9 от 
Директивата за птиците 2009/147/ЕО“1. Този документ има за цел изясняването на 
ключовите концепции от член 9, свързани с опазването на фауната и флората и 
предотвратяването на сериозни вреди от корморани. Той предлага практически съвети 
за това как държавите членки могат да прилагат тези концепции.

Комисията също така подкрепя финансово тригодишен проект относно „Устойчиво 
управление на популациите от корморани“, насочен към създаването на платформа за 
събиране на научна информация и обмен на опит и най-добри практики. Този проект 
включва извършването на пълно преброяване на популациите от корморани през 
периодите на размножаване и зимуване. Проектът може да бъде завършен до лятото на 
2014 г. и ще представлява основата за по-нататъшни обсъждания с държавите членки и 
заинтересованите страни, за да се направи оценка на необходимостта от по-нататъшни 
действия, включително общоевропейска стратегия за устойчиво управление на броя на 
кормораните. 

Платформа за обмен и разпространение на техническа информация за намиране на 
решения за намаляване на въздействието на големия корморан върху рибарството, 
рибните запаси и аквакултурите в ЕС е на разположение на адрес: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/cormorants/home_en.htm

Заключения

В случаи, при които популацията от корморани причинява сериозни вреди на рибните 
запаси, държавата членка има право да предприеме действия за намаляване на 
популацията от корморани съгласно член 9 от Директива 2009/147/ЕО. Не се изисква 
предварително съгласие от Комисията.
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