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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ο μεγάλος αριθμός κορμοράνων στη Γερμανία συνιστά κίνδυνο 
για τους πληθυσμούς των ειδών ψαριών που απειλούνται με εξαφάνιση, καθώς και για τα εκεί 
ιχθυοτροφεία.  Ζητεί να επιτραπεί το κυνήγι κορμοράνων, ώστε να αποκατασταθεί η 
οικολογική ισορροπία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 10 Σεπτεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ο μεγάλος αριθμός κορμοράνων στη Γερμανία συνιστά κίνδυνο 
για τους πληθυσμούς των ειδών ψαριών που απειλούνται με εξαφάνιση, καθώς και για τα 
αλιευτικά αποθέματα στις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, και ζητεί να του επιτραπεί να 
σκοτώνει τα πουλιά αυτά, τα οποία προστατεύονται από την οδηγία 2009/147/ΕΚ για την 
προστασία των άγριων πτηνών1. Η Επιτροπή γνωρίζει ότι οι κορμοράνοι μπορούν να 
προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στα αλιευτικά αποθέματα.
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Το άρθρο 8 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ προβλέπει σύστημα εξαιρέσεων, προκειμένου να 
προστατεύονται τα συμφέροντα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών από τους 
κορμοράνους, οι οποίοι μπορούν να τους προκαλέσουν σοβαρές ζημιές.  Τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις περί εξαιρέσεων, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη 
έγκριση από την Επιτροπή για την εφαρμογή τους, οφείλουν ωστόσο να συμμορφώνονται 
προς τους όρους που προβλέπει η οδηγία. 

Η Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα λεπτομερές μη δεσμευτικό έγγραφο καθοδήγησης με τίτλο 
«Κορμοράνος.  Εφαρμογή των εξαιρέσεων δυνάμει του άρθρου 9 της οδηγίας περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών 2009/147/EΚ»1. Το εν λόγω έγγραφο αποσκοπεί στην 
αποσαφήνιση των βασικών εννοιών του άρθρου 9 που αφορούν την προστασία της χλωρίδας 
και της πανίδας, καθώς και την πρόληψη των σοβαρών ζημιών που μπορούν να προκαλέσουν 
οι κορμοράνοι. Παρέχει πρακτικές συμβουλές σχετικά με το πώς μπορούν τα κράτη μέλη να 
υλοποιήσουν τις ιδέες αυτές.

Η Επιτροπή συνεισφέρει επίσης στη χρηματοδότηση ενός τριετούς προγράμματος σχετικά με 
τη «Βιώσιμη διαχείριση των πληθυσμών των κορμοράνων», το οποίο αποσκοπεί στη 
δημιουργία πλατφόρμας με σκοπό τη συλλογή επιστημονικών πληροφοριών, καθώς και την 
ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.  Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την 
πραγματοποίηση διεξοδικών μετρήσεων των πληθυσμών των κορμοράνων κατά τη διάρκεια 
των περιόδων αναπαραγωγής και διαχείμασης.  Το πρόγραμμα είναι πιθανόν να ολοκληρωθεί 
έως το καλοκαίρι του 2014 και θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω συζητήσεις με τα κράτη 
μέλη και τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να αξιολογηθεί η ανάγκη να αναληφθούν 
περαιτέρω δράσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας πανευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιώσιμη 
διαχείριση των πληθυσμών των κορμοράνων.  

Υπάρχει πλατφόρμα ανταλλαγής και διάδοσης τεχνικών πληροφοριών σχετικά με λύσεις για 
τη μείωση των επιπτώσεων των κορμοράνων στην αλιεία, τα αλιευτικά αποθέματα και τις 
υδατοκαλλιέργειες ανά την ΕΕ, στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/cormorants/home_en.htm

Συμπεράσματα

Στις περιπτώσεις που ο πληθυσμός των κορμοράνων προκαλεί σοβαρές ζημιές στα αλιευτικά 
αποθέματα, το εκάστοτε κράτος μέλος δικαιούται να αναλάβει δράση προκειμένου να 
μειώσει τον πληθυσμό των κορμοράνων σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ. 
Δεν απαιτείται καμία προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή.
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