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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0005/2013, którą złożył Hans-Werner Sperber (Niemcy), w 
sprawie strzelania do kormoranów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że duża liczba kormoranów w Niemczech stanowi zagrożenie dla 
zasobów zagrożonych gatunków ryb, a także niemieckich gospodarstw rybackich. Zwraca się 
o pozwolenie na strzelanie do kormoranów w celu przywrócenia równowagi ekologicznej.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 10 września 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Składający petycję zwraca uwagę, że duża populacja kormoranów w Niemczech stanowi 
zagrożenie dla zasobów zagrożonych gatunków ryb, a także obiektów akwakultury i zwraca 
się o pozwolenie na strzelanie do tych ptaków, które są chronione dyrektywą 2009/147/WE
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa1. Komisja ma świadomość poważnych szkód, jakie 
kormorany mogą wyrządzać w odniesieniu do zasobów rybnych.

W art. 9 dyrektywy 2009/147/WE określono system odstępstw mający na celu ochronę 
interesów sektora rybołówstwa i akwakultury przed poważnymi szkodami wyrządzanymi 
przez kormorany. Państwa członkowskie mogą w pełni wykorzystywać przepisy dotyczące 

                                               
1 Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7–25.
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odstępstw bez konieczności uzyskania zgody Komisji przed ich zastosowaniem, mają one 
jednak obowiązek przestrzegać warunków określonych w dyrektywie.

Komisja opublikowała ostatnio szczegółowe, niewiążące wytyczne zatytułowane „Kormoran 
czarny. Stosowanie odstępstw przewidzianych w art. 9 dyrektywy ptasiej 2009/147/WE” 
(„Great Cormorant. Applying derogations under Article 9 of the Birds Directive 
2009/147/EC”)1. Dokument ten ma na celu wyjaśnienie najważniejszych koncepcji 
występujących w art. 9, związanych z ochroną flory i fauny oraz zapobieganiem poważnym 
szkodom wyrządzanym przez kormorany. Przedstawiono w nim praktyczne porady dotyczące 
wdrażania tych koncepcji przez państwa członkowskie.

Komisja wspiera również finansowo trzyletni projekt „Zrównoważone zarządzanie 
populacjami kormoranów” polegający na utworzeniu platformy do gromadzenia informacji 
naukowych oraz wymiany doświadczeń i wzorcowych praktyk. Projekt ten obejmuje 
przeprowadzenie operacji kompleksowego liczenia populacji kormoranów w sezonach 
lęgowym i zimowania. Projekt ten zakończy się najprawdopodobniej latem 2014 r. i będzie 
stanowił podstawę do dalszych dyskusji z państwami członkowskimi i zainteresowanymi 
stronami na temat oceny konieczności podjęcia dalszych działań, w tym opracowania 
ogólnoeuropejskiej strategii na rzecz zrównoważonego zarządzania liczbą kormoranów.

Platforma wymiany i upowszechniania informacji technicznych dotyczących rozwiązań 
mających na celu ograniczenie wpływu kormoranów czarnych na rybołówstwo, zasoby rybne 
i akwakulturę w Unii Europejskiej dostępna jest pod adresem: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/cormorants/home_en.htm.

Wnioski

W przypadkach gdy populacja kormoranów powoduje poważne szkody w odniesieniu do 
zasobów rybnych dane państwo członkowskie ma prawo podjąć działania na rzecz 
ograniczenia populacji kormoranów na mocy art. 9 dyrektywy 2009/147/WE. Nie jest 
wymagane uzyskanie wcześniejszej zgody Komisji.

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


