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Pan Karl Falkenberg 
Dyrektor Generalny
Dyrekcja Generalna ds. Środowiska
Komisja Europejska
200, rue de la Loi
B - 1049 Bruxelles

Bruksela, 30 kwietnia 2010

Dotyczy :Konsultacja w sprawie projektu dokumentu orientacyjnego na temat 
stosowania odstępstw przewidzianych w artykule 9 wspólnotowej 
Dyrektywy w sprawie ochrony dzikich ptaków w związku z czarnym
Kormoranem.

Szanowny Panie Falkenberg,

Komitety Copa-Cogeca pragną podziękować Komisji za przygotowanie wyżej wymienionego 
dokumentu, który opiera się na decyzji powziętej przez Parlament Europejski w grudniu 2008.  

Aby decyzja ta została całkowicie wdrożona, trzeba by było również przedstawić propozycję 
europejskiego planu zarządzania populacją kormoranów, a następnie przedyskutować ją, jak 
poprosił o to sektor w opinii CCPA1 na ten temat, 17 czerwca 2009 roku.

Przypominamy, że w 2007 roku, CECPI2 sformułowała zalecenie w tej sprawie.

Komitety Copa-Cogeca zgadzają się z faktem, że stan zachowania populacji kormoranów w 
Europie jest bardzo korzystny. Połączono więc teraz wszystkie niezbędne warunki, aby 
uruchomić w Europie plan skutecznego zarządzania populacją kormoranów, nie narażając przy 
tym na niebezpieczeństwo tego gatunku. Byłby to sukces dla zachowania natury.

Projekt dokumentu orientacyjnego zwiera liczne cenne informacje na temat praktyk 
stosowanych przez państwa członkowskie do obecnej chwili w ramach wdrażania artykułu 9
Dyrektywy w sprawie ochrony ptaków. Dokument ten jasno pokazuje, że nieproporcjonalna 
populacja kormoranów jest coraz większym problemem w wielu regionach śródlądowych i 
przybrzeżnych w UE. Próby prowadzone do obecnej chwili w zakresie redukcji tego problemu
(na przykład projekt REDCAFE3) zakończyły się fiaskiem. Populacja kormoranów nadal szkodzi 
przemysłowi rybołówstwa, rybołówstwu sportowemu oraz faunie i florze. 

Poszczególne doświadczenia indywidualnych instrumentów w państwach członkowskich 
pokazują, że lokalna strategia pozwoliła do obecnej chwili uniknąć pewnych szkód dla 
przedsiębiorstw zajmujących się rybołówstwem. Ogólnie jednak, instrumenty te nie były 
przystosowane, aby zaradzić szkodom powodowanym przez zbyt dużą populację kormoranów. 
Nawet regularne wdrażanie we Francji ogólnej reglamentacji było jedynie częściowym sukcesem, 
ponieważ ciągła migracja ptaków z europejskich państw członkowskich podważa wyniki tych 

1 Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa i Akwakultury 
2 Europejska Komisja Doradcza Rybactwa Śródlądowego
3 Zmniejszyć konflikt pomiędzy kormoranami i rybołówstwem na poziomie europejskim
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instrumentów. Trzeba więc, w oparciu o nabyte doświadczenie w tej dziedzinie, przejść do 
kolejnego etapu , aby rozwiązać ten problem.  

Komitety Copa-Cogeca są więc przekonane, że europejskie zarządzanie kormoranami 
śródlądowymi musi być koniecznie oparte na kontroli właściwej tej populacji. Na przykład, 
model dynamiki populacji został utworzony dla niemieckiego landu Meklemburgia-Pomorze 
Przednie. Uważamy, że strategia ta jest stosowana i oferuje ona naukową bazę pozwalającą na 
określenie głównych wytycznych planu zarządzania. Dzięki systematycznym interwencjom na 
terenie hodowli, możliwe byłoby utrzymanie populacji kormoranów na poziomie, który 
pozwoliłby na zredukowanie szkód powodowanych przez te ptaki w przemyśle rybołówstwa oraz 
w faunie i florze w Europie.

Proszę przyjąć, Szanowny Panie, najszczersze wyrazy szacunku.

Pekka PESONEN
Sekretarz Generalny

Kopie : Panowie Miko, Leiner (Dyrekcja Generalna ds. Środowiska).

Panowie Fotiadis, Debén Alfonso, Cueff, Papaioannou, Mme Ruiz (Dyrekcja Generalna 
ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa).
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