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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0005/2013, adresată de Hans-Werner Sperber, de cetățenie germană, 
privind vânătoarea de cormorani

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că numărul mare de cormorani din Germania constituie o amenințare la 
adresa stocurilor de specii de pești pe cale de dispariție, precum și la adresa fermelor piscicole 
din această țară. El solicită un permis de vânătoare de cormorani pentru a restaura echilibrul 
ecologic.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 septembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Petiționarul indică faptul că populația mare de cormorani din Germania constituie o 
amenințare la adresa stocurilor de specii de pești pe cale de dispariție și la adresa stocurilor de 
pești din fermele de acvacultură și solicită permisiunea de a omorî aceste păsări, care sunt 
protejate prin Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice1. Comisia este la 
curent cu daunele grave pe care le pot cauza cormoranii asupra stocurilor de pești.

Articolul 9 din Directiva 2009/147/CE stabilește un sistem de derogare în vederea protejării 
intereselor pescuitului și acvaculturii împotriva daunelor grave cauzate de cormorani. Statele 

                                               
1 JO L 20, 26.1.2010, pp. 7-25.
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membre pot utiliza pe deplin dispozițiile de derogare și nu necesită aprobare prealabilă din 
partea Comisiei înainte de aplicarea derogărilor, însă trebuie să respecte condițiile stabilite în 
directivă. 

Comisia a publicat recent un document de orientare detaliat, fără caracter obligatoriu, intitulat 
„Marele cormoran. Aplicarea derogărilor prevăzute la articolul 9 din Directiva 2009/147/CE 
privind păsările”1. Acest document are drept scop clarificarea conceptelor-cheie prevăzute în 
articolul 9 privind protecția florei și faunei și prevenirea daunelor grave cauzate de cormorani. 
El oferă recomandări practice cu privire la modul în care statele membre pot pune în aplicare 
aceste concepte.

De asemenea, Comisia sprijină financiar un proiect cu o durată de trei ani privind 
„Gestionarea durabilă a populațiilor de cormorani” care vizează stabilirea unei platforme 
pentru colectarea de informații științifice și schimbul de experiență și de bune practici. Acest 
proiect include efectuarea unei inventarieri complete a populației de cormorani în perioadele 
de reproducere și de iernare. Se preconizează că proiectul se va finaliza până în vara anului 
2014 și va constitui baza unor discuții suplimentare cu statele membre și părțile interesate în 
vederea evaluării necesității unor acțiuni suplimentare, inclusiv a unei strategii paneuropene 
pentru gestionarea durabilă a numărului de cormorani. 

O platformă pentru schimbul și diseminarea de informații tehnice privind soluțiile de reducere 
a impactului cormoranilor asupra pescuitului, a stocurilor de pești și a acvaculturii pe 
teritoriul UE este valabilă la:http://ec.europa.eu/environment/nature/cormorants/home_en.htm

Concluzii

În cazurile în care populația de cormorani cauzează daune grave asupra stocurilor de pești, 
statul membru este autorizat să intervină pentru a reduce populațiile de cormorani, astfel cum 
este prevăzut la articolul 9 din Directiva 2009/147/CE. Nu este necesară o aprobare prealabilă 
din partea Comisiei.

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


