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Predlog spremembe 1
Michl Ebner

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ob upoštevanju dokazano povzročene in 
trajnostne škode teh ptičev na dejavnostih 
ribogojne proizvodnje in staležih prosto 
živečih rib številnih vrst na morskih 
obalah in celinskih vodah v številnih 
državah članicah Evropske unije;

B. ob upoštevanju dokazane in trajnostne
škode v ribogojni proizvodnji in na 
staležih številnih vrst prosto živečih rib v 
celinskih vodah in na morskih obalah v 
številnih državah članicah Evropske unije,

Or. de

Predlog spremembe 2
Hélène Goudin

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker so poleg tega te ptice povzročile 
dokazano trajno škodo za vegetacijo na 
nekaterih geografskih območjih v 
številnih državah članicah EU, 

Or. sv

Predlog spremembe 3
Dorette Corbey

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je kormoran odporna vrsta ptice, 
ki se je v številnih državah po koncu 
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intenzivnega preganjanja hitro razširila, 
poleg tega je to ptica, ki vzdrami 
domišljijo,

Or. nl

Predlog spremembe 4
Michl Ebner

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je bila podvrsta Phalacrocorax carbo 
sinensis (kormoran kontinentalne 
podvrste) že leta 1997 črtana s seznama 
vrst ptic, za katere veljajo posebni ukrepi 
za ohranitev (priloga I direktive o 
ohranjanju prosto živečih ptic), saj je ta 
podvrsta najkasneje leta 1995 dosegla 
ugodno stanje ohranjenosti, medtem ko 
podvrsta Phalacrocorax carbo carbo
(kormoran atlantske podvrste), ki ni nikoli 
veljala za ogroženo, sploh ni bila vključena
na seznam;

E. ker je podvrsta kormorana
Phalacrocorax carbo sinensis
(kontinentalna vrsta) najkasneje 1995 
dosegla ugodno stanje ohranjenosti in je 
bila zaradi tega že 1997 črtana s seznama 
vrst ptic, za katere veljajo posebni ukrepi 
za ohranitev (priloga I direktive o 
ohranjanju prosto živečih ptic), a ni bila 
premeščena v prilogo II direktive o 
ohranjanju prosto živečih ptic; ker 
kontinentalna vrsta kormorana s tem še 
naprej ohrani status zavarovane vrste, kar 
je v državah članicah privedlo do znatne 
pravne negotovosti in posledično 
povzročilo protislovne odločitve; ker 
atlantska vrsta kormorana (Phalacrocorax 
carbo carbo), ki ni nikoli veljala za 
ogroženo, sploh ni bila vključena v prilogo 
I direktive o ohranjanju prosto živečih 
ptic;

Or. de

Predlog spremembe 5
Michl Ebner

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. predlaga, da se o številu in geografski 
porazdelitvi populacije kormoranov s 
pomočjo sistematičnega spremljanja 
populacije kormoranov, ki ga podpirajo EU 
in države članice, sestavi podatkovna 
podlaga, ki je splošno priznana in se vsako 
leto posodablja; 

2. predlaga, da se o številu in geografski 
porazdelitvi populacije kormoranov s 
pomočjo sistematičnega spremljanja 
populacije kormoranov, ki ga podpirajo EU 
in države članice, sestavi podatkovna 
podlaga, ki je splošno priznana in se vsako 
leto posodablja, pri čemer bodo 
intenzivneje sodelovali raziskovalni 
inštituti za ribištvo in zavodi za ribištvo;

Or. de

Predlog spremembe 6
Hélène Goudin

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. predlaga, da se o številu in geografski 
porazdelitvi populacije kormoranov s 
pomočjo sistematičnega spremljanja 
populacije kormoranov, ki ga podpirajo
EU in države članice, sestavi podatkovna 
podlaga, ki je splošno priznana in se vsako 
leto posodablja;

2. predlaga, da se o razvoju, številu in 
geografski porazdelitvi populacije 
kormoranov v Evropi s pomočjo 
sistematičnega spremljanja populacije 
kormoranov v EU in državah članicah, 
sestavi baza podatkov, ki je zanesljiva,
splošno priznana in se vsako leto 
posodablja;

Or. sv

Predlog spremembe 7
Michl Ebner

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
na primeren način spodbujajo dvostransko 

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
na primeren način spodbujajo dvostransko 
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in večstransko izmenjavo na znanstveni in 
upravni ravni v EU kot tudi s tretjimi 
državami;

in večstransko izmenjavo na znanstveni in 
upravni ravni v EU kot tudi s tretjimi 
državami ter označijo vir podatkov, 
sporočil, prispevkov ali objav, še posebej 
pa statističnih podatkov, tako da bo jasno 
razpoznaven njihov znanstveni ali uradni 
značaj oziroma bo razvidno, da so te 
podatke zbirala društva, zlasti društva za 
zaščito ptic in narave;

Or. de

Predlog spremembe 8
Marie-Hélène Aubert

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj predloži v 
preučitev protislovne sklepe glede načrta 
za upravljanje populacije kormoranov, ki 
so jih dosegli REDCAFE na eni ter FRAP 
oz. EIFAC na drugi strani;

5. poziva Komisijo, naj izvede primerjalno 
študijo veljavnih odstopanj iz direktive o 
ohranjanju prosto živečih ptic, ki 
dovoljujejo odstrel kormoranov, da bi se 
zaščitila podjetja za ribištvo in ribogojstvo, 
ter naj izvede oceno učinka teh odstopanj 
na populacijo kormoranov;

Or. en

Predlog spremembe 9
Struan Stevenson, Avril Doyle, Catherine Stihler, Colm Burke

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj ustanovi delovno 
skupino z obveznim mandatom, ki bo v 
letu dni sistematično pregledala stališča 
zainteresiranih strani in argumente za in 
proti skupnemu evropskemu načrtu za 
upravljanje populacije kormoranov, 

6. poziva Komisijo, naj ustanovi delovno 
skupino z obveznim mandatom, ki bo v 
letu dni sistematično proučila stroške in 
koristi možnih ukrepov za upravljanje 
kormoranov na ravni držav članic, ocenila 
verodostojnost po logičnih in znanstvenih 
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ocenila verodostojnost po logičnih in 
znanstvenih merilih in podala priporočilo;

merilih in podala priporočilo;

Or. en

Predlog spremembe 10
Michl Ebner

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj ustanovi delovno 
skupino z obveznim mandatom, ki bo v 
letu dni sistematično pregledala stališča 
zainteresiranih strani in argumente za in 
proti skupnemu evropskemu načrtu za 
upravljanje populacije kormoranov, ocenila 
verodostojnost po logičnih in znanstvenih 
merilih in podala priporočilo;

6. poziva Komisijo, naj ustanovi delovno 
skupino, ki bo ustrezno sestavljena glede 
na prizadetost, z obveznim mandatom, ki 
bo v letu dni sistematično pregledala 
stališča zainteresiranih strani in argumente 
za in proti skupnemu evropskemu načrtu za 
upravljanje populacije kormoranov, ocenila 
verodostojnost po logičnih in znanstvenih 
merilih in podala priporočilo;

Or. de

Predlog spremembe 11
Struan Stevenson, Avril Doyle, Catherine Stihler, Colm Burke

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj predloži 
večstopenjski ter evropsko usklajen načrt 
za upravljanje populacije kormoranov, ki 
jo dolgoročno vključuje v kulturno 
krajino, ne da so ogroženi cilji direktive o 
ohranjanju prosto živečih ptic in Nature 
2000 na področju vrst rib in vodnih 
ekosistemov;

7. poziva Komisijo, naj na podlagi 
rezultatov projekta INTERCAFE oblikuje 
in objavi dokument z navodili o načinih 
obravnavanja vprašanja kormoranov, ki 
ne ogrožajo ciljev direktive o ohranjanju 
prosto živečih ptic in Nature 2000 na 
področju vrst rib in vodnih ekosistemov, 
ter o tem, kako države članice lahko 
uporabljajo člen 9(1) direktive o 
ohranjanju prosto živečih ptic;
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Or. en

Predlog spremembe 12
Marianne Mikko

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. posebej poziva Komisijo, naj zavoljo 
boljše pravne varnosti ter enotne razlage 
jasneje določi pojem "resna škoda", kot je 
bil uveden v alinei 2 prvega stavka člena 
9(1)(a) direktive o ohranjanju prosto 
živečih ptic;

8. posebej poziva Komisijo, naj zavoljo 
boljše pravne varnosti ter enotne razlage 
čim prej jasno določi pojem „resna 
škoda“, kot je bil uveden v tretji alinei
člena 9(1)(a) direktive o ohranjanju prosto 
živečih ptic;

Or. en

Predlog spremembe 13
Elspeth Attwooll

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj pripravi tudi bolj 
splošne smernice o naravi dovoljenih 
odstopanj po členu 9(1) direktive o 
ohranjanju prosto živečih ptic, vključno s 
podrobnimi pojasnili terminologije, če se 
ta zdi dvoumna;

Or. en

Predlog spremembe 14
Struan Stevenson, Avril Doyle, Catherine Stihler, Colm Burke

Predlog resolucije
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj preveri, če bi –
podobno kot v primeru vran – uvrstitev 
obeh podvrst kormorana Phalacrocorax 
carbo carbo in Ph. carbo sinensis na 
seznam vrst, ki se jih sme loviti (priloga II 
direktive o ohranjanju prosto živečih ptic), 
lahko poenostavila upravni postopek;;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 15
Marie-Hélène Aubert

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj preveri, če bi –
podobno kot v primeru vran – uvrstitev 
obeh podvrst kormorana Phalacrocorax 
carbo carbo in Ph. carbo sinensis na 
seznam vrst, ki se jih sme loviti (priloga II 
direktive o ohranjanju prosto živečih ptic), 
lahko poenostavila upravni postopek;;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 16
Marie-Hélène Aubert

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
s povečanim sodelovanjem, usklajevanjem 
in komunikacijo na znanstveni in upravni 
ravni spodbujajo trajnostno upravljanje 
populacije kormoranov ter ustvarijo 

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
s povečanim sodelovanjem, usklajevanjem 
in komunikacijo na znanstveni in upravni 
ravni spodbujajo trajnostno upravljanje 
populacije kormoranov ter ustvarijo 
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primerne pogoje za pripravo 
vseevropskega načrta za upravljanje
populacije kormoranov;

primerne pogoje za pripravo 
vseevropskega načrta za spremljanje
populacije kormoranov;

Or. en

Predlog spremembe 17
Dorette Corbey

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da se populacija 
kormoranov lahko zmanjša le z 
drastičnimi ukrepi, ki bi najverjetneje 
izzvali vsesplošno nasprotovanje javnosti, 
saj kormorani niso le odporna, temveč 
tudi priljubljena vrsta; zato izraža 
naklonjenost ukrepom, ki preprečujejo 
nadaljnjo rast populacije kormoranov, kot 
sta na primer zmanjšanje gnezdenja in 
preprečevanje oblikovanja novih kolonij;
poziva k pravemu in poštenemu 
finančnemu nadomestilu za ribiče in 
ribogojce, ki imajo zaradi obstoječe ali 
rastoče populacije kormoranov izgubo, ter 
k rednim pregledom navedenih ukrepov in 
izgube;

Or. nl

Predlog spremembe 18
Struan Stevenson, Avril Doyle, Catherine Stihler, Colm Burke

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj preveri vsa 
razpoložljiva pravna sredstva, da zmanjša 
negativne vplive populacije kormoranov

11. poziva Komisijo, naj pri nadaljnji 
pripravi svoje pobude za spodbujanje 
ribogojstva v Evropi preveri vsa 
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na ribištvo in ribogojstvo in pri nadaljnji 
pripravi svoje pobude za spodbujanje 
ribogojstva v Evropi upošteva pozitivne 
učinke vseevropskega načrta za 
upravljanje populacije kormoranov ter po 
potrebi v tem okviru predstavi predloge za 
rešitev problematike kormoranov;

razpoložljiva pravna sredstva, da zmanjša 
negativne vplive gospodarskih in 
ekoloških dejavnikov na ribištvo in 
ribogojstvo, ter v tem okviru predstavi 
predloge;

Or. en

Predlog spremembe 19
Hélène Goudin

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo in države članice, da s 
spodbujanjem rednih znanstvenih zbiranj
da na razpolago zanesljive in splošno 
priznane podatke o skupni populaciji, 
strukturi ter merilih plodnosti in smrtnosti 
populacije kormoranov v Evropi;

1. poziva Komisijo in države članice, da na 
ustrezen način dajo na razpolago 
zanesljive in splošno priznane podatke o 
skupni populaciji, strukturi ter parametrih
plodnosti in smrtnosti populacije 
kormoranov v Evropi;

Or. sv

Predlog spremembe 20
Hélène Goudin

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, naj 
se sredstva iz proračuna EU, ki so 
namenjena za zbiranje podatkov v ribiškem 
sektorju, še posebej iz proračunske 
postavke 11 07 02: Podpora za upravljanje 
ribolovnih virov (izboljšanje znanstvenega 
svetovanja) namenijo tudi za zbiranje, 
analize in napovedi o populaciji 
kormoranov na območju Evropske unije za 

12. poziva Komisijo, naj se nekatera
sredstva iz proračuna EU, ki so namenjena 
za zbiranje podatkov v ribiškem sektorju, 
še posebej iz proračunske postavke 11 07 
02: Podpora za upravljanje ribolovnih 
virov (izboljšanje znanstvenega 
svetovanja) namenijo tudi za raziskovanje, 
analize in napovedi o populaciji 
kormoranov na ozemlju Evropske unije pri
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pripravo prihodnjega in rednega 
spremljanja teh vrst ptic;

pripravi prihodnjega in rednega 
spremljanja teh vrst ptic;

Or. sv
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