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Betreft: Verzoekschrift 0005/2013, ingediend door Hans-Werner Sperber (Duitse
nationaliteit), over de jacht op aalscholvers

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat het grote aantal aalscholvers in Duitsland een bedreiging vormt voor de 
bestanden van bedreigde vissoorten en voor de viskwekerijen in de omgeving. Hij verzoekt 
om een jachtvergunning voor aalscholvers uit te reiken om het ecologische evenwicht te 
herstellen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 september 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

Indiener geeft aan dat het grote aantal aalscholvers in Duitsland een bedreiging vormt voor de 
bestanden van bedreigde vissoorten en voor de viskwekerijen in de omgeving, en hij verzoekt 
om een jachtvergunning voor aalscholvers, die worden beschermd door Richtlijn 
2009/147/EG inzake het behoud van de vogelstand1. De Commissie is ervan op de hoogte dat 
aalscholvers een grote bedreiging kunnen vormen voor de visbestanden.

Artikel 9 van Richtlijn 2009/147/EG bevat een afwijkingsregeling ter bescherming van de 
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belangen van de visserijsector en viskwekerijen tegen ernstige schade door aalscholvers. De 
lidstaten kunnen de bepalingen houdende afwijkingen zonder meer toepassen en hebben 
hiervoor ook geen toestemming vooraf van de Commissie nodig. Wel moeten ze zich houden 
aan de in de richtlijn bedoelde voorwaarden voor de afwijkingen.

De Commissie heeft onlangs een gedetailleerd, niet-bindend adviesdocument gepubliceerd 
getiteld "Great Cormorant. Applying derogations under article 9 of the Birds Directive 
2009/147/EG"1. Hierin verduidelijkt zij de belangrijkste concepten van artikel 9 met 
betrekking tot de bescherming van flora en fauna, en het voorkomen van ernstige schade door 
aalscholvers. Het document bevat ook praktische adviezen voor de lidstaten over de 
implementatie van deze concepten.

Daarnaast geeft de Commissie financiële steun aan het project "Sustainable Management of 
Cormorant Populations" (looptijd drie jaar), dat bedoeld is als platform voor het verzamelen 
van wetenschappelijke informatie en het uitwisselen van ervaringen en goede praktijken. In 
het kader van dit project worden de aalscholverpopulaties tijdens de broedperiode en de 
wintermaanden zorgvuldig geteld. Het project loopt waarschijnlijk tegen de zomer van 2014 
ten einde en zal gebruikt worden als basis voor verdere gesprekken met de lidstaten en alle 
betrokken partijen, in het kader waarvan ook bekeken zal worden welke verdere maatregelen 
eventueel nodig zijn, waaronder een mogelijke pan-Europese strategie voor het duurzaam 
beheer van de aalscholverpopulaties.

Op de volgende website vindt u een platform voor het uitwisselen en verspreiden van 
technische informatie over oplossingen voor het reduceren van de schade die aalscholvers 
aanrichten aan de visserijsector, de visbestanden en de viskwekerijen in de EU: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/cormorants/home_en.htm

Conclusie

In gevallen waarin aalscholvers ernstige schade aan de visbestanden toebrengen, zijn de 
lidstaten krachtens artikel 9 van Richtlijn 2009/147/EG gemachtigd maatregelen te nemen om 
de aalscholverpopulaties te reduceren. Hiervoor is geen toestemming vooraf van de 
Commissie vereist.
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