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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0005/2013 af Hans-Werner Sperber, tysk statsborger, om jagt på 
skarver

1. Sammendrag

Andrageren fastholder, at det store antal skarver i Tyskland udgør en trussel mod bestande af 
truede fiskearter samt fiskefarme i landet. Han anmoder om en tilladelse til at skyde skarver 
for at genoprette den økologiske balance.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. september 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

"Andrageren anfører, at den store skarvbestand i Tyskland udgør en trussel mod bestande af 
truede fiskearter og bestande i akvakulturanlæg, og anmoder om tilladelse til at dræbe disse 
fugle, der er beskyttet, jf. direktiv 2009/147/EF om beskyttelse af vilde fugle1. Kommissionen 
er bekendt med den omfattende skade, som skarver kan påføre fiskebestande.

Artikel 9 i direktiv 2009/147/EF fastsætter en undtagelsesordning for at beskytte fiskeriets og 
akvakulturens interesser imod den omfattende skade, som skarver kan forårsage. 
Medlemsstaterne kan udnytte disse undtagelsesbestemmelser fuldt ud og har ikke behov for at 

                                               
1 EFT L 20 af 26.1.2010, s. 7-25.
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indhente forudgående samtykke fra Kommissionen, inden de tager disse bestemmelser i 
anvendelse, men de skal opfylde de betingelser, der er fastsat i direktivet. 

Kommissionen har for nylig offentliggjort et detaljeret ikke-bindende, vejledende dokument 
med titlen "'Great Cormorant. Applying derogations under Article 9 of the Birds Directive 
2009/147/EC"1. Formålet med dette dokument er at tydeliggøre nøgleaspekter i artikel 9 
vedrørende beskyttelse af flora og fauna og hindring af omfattende skader forårsaget af 
skarver. Det giver praktiske råd om, hvorledes medlemsstaterne kan gennemføre disse 
aspekter.

Kommissionen yder ligeledes økonomisk støtte til et treårigt projekt om bæredygtig 
forvaltning af skarvbestande, som sigter mod at oprette en platform til indsamling af 
videnskabelige oplysninger og udveksling af erfaringer og bedste praksis. Dette projekt 
omfatter gennemførelse af omfattende optællinger af skarvbestande i yngle- og vinterperioder.  
Projektet forventes færdigt til sommer 2014 og vil danne grundlag for yderligere drøftelser 
med medlemsstaterne og relevante aktører for at vurdere, om der er behov for yderligere 
foranstaltninger, herunder en paneuropæisk strategi for bæredygtig forvaltning af 
skarvbestandene. 

En platform til udveksling og udbredelse af tekniske oplysninger om muligheder for at 
mindske den indvirkning, skarven har på fiskeriet, fiskebestandene og akvakulturen i hele EU, 
findes på:  http://ec.europa.eu/environment/nature/cormorants/home_en.htm

Konklusioner

I tilfælde af at skarvbestanden påfører omfattende skade på fiskebestande er medlemsstaterne 
berettiget til at træffe foranstaltninger for at nedbringe skarvbestanden i henhold til artikel 9 i 
direktiv 2009/147/EF. Der er ikke behov for forudgående samtykke fra Kommissionen."

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/guidance_cormorants.pdf.


