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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad daugybė Vokietijoje esančių kormoranų kelia grėsmę 
nykstančioms žuvų rūšims ir ten veikiantiems žuvų veisimo ūkiams. Jis prašo, kad būtų leista 
kormoranus šaudyti siekiant atkurti ekologinę pusiausvyrą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. rugsėjo 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

„Peticijos pateikėjas nurodo, kad didelė kormoranų populiacija Vokietijoje kelia grėsmę 
nykstančioms žuvų rūšims ir akvakultūros infrastruktūros rūšims, ir prašo leidimo šaudyti 
šiuos paukščius, kurie saugomi pagal Direktyvą 2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos1. Komisija žino apie didelę žalą, kurią kormoranai gali daryti žuvų ištekliams.

Direktyvos 2009/147/EB 9 straipsnyje nustatyta išimčių sistema, kuria saugomi žuvininkystės 
ir akvakultūros interesai, susiję su didele kormoranų daroma žala. Valstybės narės gali 
visapusiškai pasinaudoti išimčių nuostatomis, prieš taikant išimtis joms nereikia išankstinio 
Komisijos sutikimo, tačiau jos turi laikytis Direktyvoje nustatytų sąlygų.

                                               
1 OL L 20, 2010 1 26, p. 7–25.
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Komisija neseniai pristatė išsamų neprivalomą gairių dokumentą „Didysis kormoranas. 
Išimčių taikymas pagal Laukinių paukščių apsaugos direktyvos 2009/147/EB 9 straipsnį“1.
Šiuo dokumentu siekiama išaiškinti pagrindines 9 straipsnio sampratas, susijusias su floros ir 
faunos apsauga ir didelės kormoranų žalos prevencija. Jame pateikiami praktiniai patarimai 
apie tai, kaip valstybės narės gali įgyvendinti šiuos sumanymus.

Komisija taip pat teikia finansinę paramą trejų metų projektui „Tvarus kormoranų 
populiacijos valdymas“, kuriuo siekiama sukurti mokslinės informacijos rinkimo ir keitimosi 
įgyta patirtimi ir geriausia patirtimi platformą. Šis projektas apima išsamaus kormoranų 
populiacijos skaičiaus nustatymą veisimosi ir žiemojimo laikotarpiais. Projektas tikriausiai 
bus užbaigtas 2014 m. vasarą ir taps tolesnių diskusijų su valstybėmis narėmis ir 
suinteresuotosiomis šalimis dėl poreikio imtis papildomų veiksmų, įskaitant visos Europos 
tvaraus kormoranų skaičiaus valdymo strategiją, vertinimo pagrindu.

Keitimosi technine informacija apie didžiųjų kormoranų poveikio žuvininkystei, žuvų 
ištekliams ir akvakultūrai mažinimo sprendimus ES ir šios informacijos platinimo platforma 
prieinama adresu http://ec.europa.eu/environment/nature/cormorants/home_en.htm.

Išvados

Tais atvejais, kai kormoranų populiacija žuvų ištekliams daro didelę žalą, valstybė narė turi 
teisę imtis veiksmų kormoranų populiacijai sumažinti pagal Direktyvos 2009/147/EB 9 
straipsnį. Tam nereikia išankstinio Komisijos sutikimo.“

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


