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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0005/2013, ktorú predkladá Hans-Werner Sperber, nemecký štátny občan, 
o love kormoránov

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície zastáva názor, že veľký počet kormoránov v Nemecku predstavuje 
hrozbu pre populácie ohrozených druhov rýb, ako aj pre rybie farmy. Požaduje povolenie lovu 
kormoránov na obnovenie ekologickej rovnováhy.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 10. septembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2014

Predkladateľ petície poukazuje na skutočnosť, že veľký počet kormoránov v Nemecku 
predstavuje hrozbu pre populácie ohrozených druhov rýb, ako aj pre populácie v zariadeniach 
pre akvakultúru, a žiada o udelenie povolenia na lov týchto vtákov, ktoré sú chránené 
smernicou 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva1. Komisia si je vedomá vážnej 
hrozby, ktorú môžu kormorány predstavovať pre populácie rýb.

V článku 9 smernice 2009/147/ES sa stanovuje systém výnimiek na ochranu záujmov 
rybolovných oblastí a akvakultúr pred vážnymi škodami spôsobovanými kormoránmi. 
Členské štáty môžu v plnej miere uplatniť ustanovenia týkajúce sa výnimiek a na uplatnenie 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7 – 25.



PE529.932v01-00 2/2 CM\1022351SK.doc

SK

výnimiek nepotrebujú predchádzajúci súhlas Komisie, ale musia dodržať podmienky 
stanovené v smernici. 

Komisia nedávno zverejnila podrobný nezáväzný usmerňujúci dokument s názvom Kormorán 
veľký: uplatňovanie výnimiek podľa článku 9 smernice 2009/147/ES o vtáctve1. Cieľom tohto 
dokumentu je objasniť kľúčové ustanovenia uvedené v článku 9 týkajúce sa ochrany 
rastlinstva a živočíšstva a predchádzania vážnym škodám spôsobovaným kormoránmi. Tento 
dokument obsahuje praktické rady, ako môžu členské štáty vykonávať tieto ustanovenia.

Komisia okrem toho finančne podporuje tri roky trvajúci projekt s názvom Udržateľná 
regulácia populácie kormoránov, ktorého cieľom je vytvoriť platformu na zhromažďovanie 
vedeckých informácií a na výmenu skúseností a najlepších postupov. Tento projekt zahŕňa 
uskutočňovanie celkového sčítania populácií kormoránov počas období rozmnožovania 
a prezimovania. Ukončenie projektu sa očakáva v lete 2014. Projekt bude predstavovať 
východiskový bod pre ďalšie diskusie s členskými štátmi a zainteresovanými stranami 
s cieľom posúdiť potrebu prijať ďalšie opatrenia vrátane celoeurópskej stratégie udržateľnej 
regulácie počtu kormoránov. 

Platforma na výmenu a šírenie odborných informácií o riešeniach zameraných na zníženie 
vplyvu kormoránov veľkých na rybolovné oblasti, populácie rýb a akvakultúru v celej EÚ je 
dostupná na tejto webovej stránke: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/cormorants/home_en.htm

Závery

V prípadoch, keď populácie kormoránov spôsobujú vážne škody na populáciách rýb, sú 
členské štáty oprávnené prijať opatrenie na zníženie populácie kormoránov podľa článku 9 
smernice 2009/147/ES. Predchádzajúci súhlas Komisie sa nepožaduje.

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


