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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a németországi kárókatonák nagy száma veszélyezteti 
mind az ottani halgazdaságokat, mind a veszélyeztetett halfajok állományát. Azt kéri, hogy az 
ökológiai egyensúly visszaállítása érdekében engedélyezzék a kárókatonák kilövését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. szeptember 10. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

„A petíció benyújtója jelzi, hogy a kárókatonák németországi nagy populációja fenyegetést 
jelent a veszélyeztetett halfajokra és az akvakultúrás létesítmények állományaira, és engedélyt 
kér a vadon élő madarak védelméről szóló 2009/147/EK irányelv által védett madarak 
kilövésére1. A Bizottság tisztában van azzal, hogy a kárókatonák komoly károkat tudnak 
okozni a halállományokban.

A 2009/147/EK irányelv 9. cikke eltérési rendszert állapított meg a halászatok és 
akvakultúrák érdekeinek a kárókatonák okozta súlyos károkkal szembeni védelmére. A 

                                               
1 HL L 20., 2010.1.26., 7–25. o.
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tagállamok teljes mértékben kihasználhatják az eltérésre vonatkozó rendelkezéseket és nincs 
szükségük a Bizottság előzetes engedélyére ezen eltérések alkalmazása előtt, ám be kell 
tartaniuk az irányelvben meghatározott feltételeket. 

A Bizottság nemrég közzétett egy részletes, nem kötelező erejű iránymutatást, „Nagy 
kárókatona: a 2009/147/EK madárvédelmi irányelv 9. cikke szerinti eltérések alkalmazása”1. 
E dokumentum célja a 9. cikk növény- és állatfajok védeleméhez, illetve a kárókatonák által 
okozott súlyos károk megelőzéséhez kapcsolódó kulcsfogalmainak tisztázása. Gyakorlati 
tanácsokkal szolgál a tagállamok számára e fogalmak alkalmazásával kapcsolatban.

A Bizottság pénzügyi támogatást is nyújt a kárókatona-populációk fenntartható kezeléséről 
szóló hároméves projekthez, amelynek célja tudományos információk összegyűjtését, 
valamint tapasztalatok és legjobb gyakorlatok cseréjét szolgáló platform létrehozása. E 
projekt magában foglalja a kárókatona-populációk összehasonlító számbavételének elvégzését 
a párzási és telelési időszakok során. A projekt valószínűleg 2014 nyarán fejeződik be, ezután 
pedig a tagállamokkal és az érintett felekkel folytatott további tárgyalások alapját képezi majd
a további fellépések – többek között a kárókatonák számának fenntartható kezelésére irányuló 
összeurópai stratégia – szükségességének felmérése céljából. 

A nagy kárókatona európai halászatokra, halállományokra és akvakultúrákra gyakorolt 
hatásának csökkentését célzó megoldásokra vonatkozó technikai információk cseréjét és 
terjesztését lehetővé tévő platform az alábbi címen érhető el: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/cormorants/home_en.htm

Következtetések

Azokban az esetekben, amikor a kárókatona-populáció súlyos kárt okoz a halállományokban, 
a tagállam a kárókatona-populáció csökkentését célzó fellépésre jogosult a 2009/147/EK 
irányelv 9. cikke értelmében. A Bizottság előzetes beleegyezése nem szükséges.”

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


