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Werner Sperber, par jūras kraukļu šaušanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka lielais jūras kraukļu skaits Vācijā apdraud aizsargājamo 
zivju sugu krājumus, kā arī tur esošās zivjaudzētavas. Viņš pieprasa atļaut jūras kraukļu 
šaušanu, lai atjaunotu ekoloģisko līdzsvaru.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 10. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka lielā jūras kraukļu populācija Vācijā rada apdraudējumu 
aizsargājamo zivju sugu krājumiem, kā arī zivjaudzētavu krājumiem, un pieprasa atļaut 
nogalināt šos putnus, ko aizsargā Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību1. 
Komisija apzinās nopietno kaitējumu, ko jūras kraukļi var radīt zivju krājumiem.

Direktīvā 2009/147/EK paredzēta izņēmumu sistēma, lai aizsargātu zivsaimniecību intereses, 
kā arī lai aizsargātu akvakultūru no jūras kraukļu radītā nopietnā kaitējuma. Dalībvalstis var 
pilnībā izmantot noteikumus par izņēmumiem un pirms to piemērošanas nav nepieciešama 
Komisijas iepriekšēja piekrišana, taču ir jāievēro direktīvā izklāstītie nosacījumi. 

                                               
1 OV L 20, 26.1.2010., 7.–25. lpp.
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Komisija nesen publicēja nesaistošu sīki izstrādātu vadlīniju dokumentu ar nosaukumu „Jūras 
krauklis. Izņēmumu piemērošana saskaņā ar Direktīvas 2009/147/EK 9. pantu”1. Šā 
dokumenta mērķis ir precizēt galvenos 9. pantā paredzētos principus, kas saistīti ar floras un 
faunas aizsardzību un jūras kraukļu radītā nopietnā kaitējuma novēršanu. Vadlīnijās sniegti 
praktiski padomi attiecībā uz to, kā dalībvalstis var īstenot minētos principus.

Komisija arī finansiāli atbalsta trīs gadus ilgu projektu „Jūras kraukļu populāciju ilgtspējīga 
pārvaldība”, kura mērķis ir izveidot platformu zinātniskās informācijas apkopošanai, kā arī 
pieredzes un labākās prakses apmaiņai. Šis projekts ietver jūras kraukļu populāciju 
visaptverošu uzskaiti vairošanās un pārziemošanas periodā. Projekta īstenošana, visticamāk, 
tiks pabeigta 2014. gada vasarā, un tas būs pamats turpmākām diskusijām ar dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām, lai izvērtētu nepieciešamību īstenot papildu pasākumus, tostarp 
izstrādāt Eiropas stratēģiju jūras kraukļu skaita ilgtspējīgai pārvaldībai. 

Platforma tehniskās informācijas par risinājumiem apmaiņai un izplatīšanai, lai mazinātu jūras 
kraukļu ietekmi uz zivsaimniecībām, zivju krājumiem un akvakultūru Eiropas Savienībā, ir 
pieejama šeit: http://ec.europa.eu/environment/nature/cormorants/home_en.htm.

Secinājums

Ja jūras kraukļu populācija rada nopietnu kaitējumu zivju krājumiem, dalībvalsts ir tiesīga 
rīkoties saskaņā ar Direktīvas 2009/147/EK 9. pantu, lai samazinātu jūras kraukļu populāciju. 
Komisijas iepriekšēja piekrišana nav nepieciešama.

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


