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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih tehničnih in nadzornih 
ukrepih v Skagerraku ter spremembi Uredbe (ES) št. 850/98 in Uredbe (ES) št. 
1342/2008
(COM(2012)0471 – C7-0431/2012 – 2012/0232(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0471),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0431/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. novembra 
20121,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) Ker je Skagerrak edino morsko 
območje, skupno državam članicam in 
tretjim državam, ki ga ne ureja sporazum 
o ribolovu, v katerem se uporabljajo kvote 
in v katerem so tretje države določile 
obveznost iztovarjanja vsega ulova, je za 

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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to območje razumno določiti sklop pravil v 
zvezi z nadzorom in tehničnimi ukrepi, ki 
se razlikujejo od splošnih pravil, ki veljajo 
v Uniji.

Or. en

Obrazložitev

Evropska unija si veliko ribolovnih vod deli z državami, ki niso njene članice, na primer 
Sredozemsko morje, Črno morje in Baltsko morje. Skagerrak in Severno morje sta edini 
morski območji, kjer imajo države, ki niso članice (Norveška), obveznost iztovarjanja. 
Skagerrak se razlikuje v tem, da je Norveška odstopila od sporazuma o ribolovu za Skagerrak 
iz leta 1986. Odpoved je začela veljati 1. novembra 2012. Sicer potekajo pogajanja o novem 
omejenem sporazumu, vendar ni gotovo, kdaj bo ta začel veljati. Zato je smiselno uvesti 
poseben režim za Skagerrak.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Spremembe sedanjih pravil med 
sedanjim kvotnim letom bi preveč 
obremenile ribiški sektor. Zato bi morale 
take spremembe začeti veljati od začetka 
naslednjega celotnega kvotnega leta. 
Pravila, ki se uvedejo s to uredbo, bi bilo 
treba uporabljati od 1. januarja 2014.

Or. en

Obrazložitev

Uvedba pravil sredi kvotnega leta bi bila neizvedljiva. Obveznost iztovarjanja celotnega 
ulova bi se torej morala začeti uporabljati od 1. januarja 2014.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Uvesti je treba obveznost iztovarjanja (4) Uvesti je treba obveznost iztovarjanja 



PR\919502SL.doc 7/28 PE500.527v01-00

SL

celotnega ulova staležev, za katere veljajo 
omejitve ulova, razen pri vrstah rib in
ribolovu, pri katerih je dovolj dokazov o 
visokih stopnjah preživetja zavrženih rib,
ali kadar je obremenitev za ribiče, ki 
morajo neželene vrste izločiti od ulova za 
ločeno obravnavo, nerazumljivo visoka.
[člen 3]

celotnega ulova staležev, za katere veljajo 
omejitve ulova. Vendar bi morala ta 
obveznost veljati za vrste rib in ribolov, pri 
katerih je dovolj znanstvenih dokazov, da 
ima riba te vrste tako stopnjo preživetja, 
da bi jo bilo za trajnostno ohranitev vrste 
koristno izpustiti. Poleg izpustitve teh rib
bi moralo biti možno izpustiti tudi 
omejeno število rib vrste, ki nima visoke 
stopnje preživetja, če je obremenitev za 
ribiče, ki morajo neželene vrste izločiti od 
ulova za ločeno obravnavo, nerazumljivo 
visoka. [člen 3]

Or. en

Obrazložitev

Izjeme prepovedi zavržkov bi morale temeljiti na tem, kaj je najbolje za trajnostno ohranitev 
posameznih vrst. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Za sistem iztovarjanja celotnega ulova 
so potrebne znatne spremembe sedanjega 
ribištva in upravljanja zadevnega ribištva.
Zato je treba obveznost iztovarjanja uvesti 
postopno. [člen 4]

(5) Za sistem iztovarjanja celotnega ulova 
so potrebne znatne spremembe sedanjega 
ribištva in upravljanja zadevnega ribištva.
Zato je treba obveznost iztovarjanja uvesti 
postopno. Uvesti bi bilo treba pravilo o 
mešanem ulovu. Države članice s kvotami 
v Skagerraku bi morale sodelovati, da bi 
lahko država članica zastave ribičem 
zagotovila potrebne kvote. [člen 3, člen 4
in Priloga I]

Or. en

Obrazložitev

Uvesti bi bilo treba restriktivno pravilo, ki bi urejalo vprašanje mešanega ulova. Države 
članice morajo ribičem omogočiti, da svoje ribolovne metode čim prej prilagodijo novim 
pravilom.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za zaščito nedoraslih rib in delovanja 
ribiškega trga ter da bi zagotovili, da ni 
mogoče pridobiti neupravičenega dobička 
zaradi ulova rib, manjših od najmanjše 
referenčne velikosti ohranjanja, bi moralo 
biti ravnanje s takim ulovom omejeno na 
ribjo moko, hrano za hišne živali in druge 
proizvode, ki niso namenjeni za prehrano 
ljudi, ter na dobrodelne namene. [člen 5]

(6) Za zaščito nedoraslih rib in delovanja 
ribiškega trga ter da bi zagotovili, da ni 
mogoče pridobiti neupravičenega dobička 
zaradi ulova rib, manjših od najmanjše 
referenčne velikosti ohranjanja, bi moralo 
biti ravnanje s takim ulovom omejeno na 
ribjo moko, hrano za hišne živali in druge 
proizvode, ki niso namenjeni za prehrano 
ljudi. [člen 5]

Or. en

Obrazložitev

Nedorasle ribe se ne bi smele prodajati za dobrodelne namene.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da bi postopno odpravili zavržke, je 
treba izboljšati selektivnost ribolovnega 
orodja s povečanjem splošne zahteve glede 
najmanjše velikosti mrežnega očesa za 
pridneni ribolov, vendar z odstopanji, da bi 
omogočili uporabo orodij, vključno s 
selektivnimi napravami, ki imajo pri tem 
ribolovu enako selektivnost. [člen 6]

(7) Da bi postopno odpravili zavržke, je 
treba izboljšati selektivnost ribolovnega 
orodja s povečanjem splošne zahteve glede 
najmanjše velikosti mrežnega očesa za 
pridneni ribolov, vendar z odstopanji, da bi 
omogočili uporabo orodij, vključno s 
selektivnimi napravami, ki imajo pri tem 
ribolovu enako selektivnost. Države 
članice bi morale zagotoviti, da bi bili 
postopki za izdajo dovoljenj in drugi 
upravni postopki v zvezi z novim, 
selektivnejšim ribolovnim orodjem čim 
bolj omejeni, da bi lahko ribiči svoje 
ribolovne metode čim bolj prilagodili 
novim pravilom. [člen 6]

Or. en
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Obrazložitev

Po novem bodo ribiči primorani uporabljati selektivnejše orodje. Postopke za izdajo 
dovoljenj ali druge postopke, ki so potrebni, preden se lahko uporabi novo orodje, bi bilo 
treba čim bolj omejiti. Da se to zagotovi, bi morale biti države članice pripravljene po potrebi 
nameniti dodatna sredstva.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi ustrezno spremljali ribolovne 
dejavnosti na morju, zlasti preverjali, ali se 
izvaja obveznost iztovarjanja celotnega 
ulova staležev, za katere veljajo omejitve 
ulova, je treba na plovilih, ki lovijo v 
Skagerraku, uporabljati elektronsko 
opremo za daljinsko spremljanje (Remote 
Electronic Monitoring – REM). [člen 11]

(12) Da bi ustrezno spremljali ribolovne 
dejavnosti na morju, zlasti preverjali, ali se 
izvaja obveznost iztovarjanja celotnega 
ulova staležev, za katere veljajo omejitve 
ulova, morajo države članice vzpostaviti 
elektronski sistem za daljinsko spremljanje
(Remote Electronic Monitoring – REM).
Ta sistem bi moral temeljiti na 
avtomatiziranem nadzoru in če se pri tem 
nadzoru ne bi ugotovile nepravilnosti, bi 
moralo veljati, da je bilo ribolovno 
potovanje opravljeno v skladu s pravili te 
uredbe. [člen 11]

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale vzpostaviti elektronski sistem za daljinsko spremljanje. Ta sistem bi 
moral temeljiti na avtomatiziranem nadzoru, da bi se čim manj posegalo v zasebno življenje 
ribičev. Avtomatiziran nadzor bi moral biti končen, če se pri njem ne ugotovijo nepravilnosti.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Medtem ko bi bila splošna 
obveznost, da se ribolovna plovila 
opremijo s kamerami s televizijo zaprtega 
kroga (CCTC), preveč vsiljiva, bi morale 
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države članice zagotoviti spodbude za 
lastnike plovil, da bi uporabljali nova 
pravila in svoja plovila prostovoljno 
opremili s temi kamerami in drugo 
opremo, ki je potrebna za zbiranje 
podatkov in njihovo posredovanje sistemu 
REM. Možno bi moralo biti, da bi te 
spodbude obsegale premije na kvote in 
manjši napor glede nadzora. Države 
članice bi morale imeti možnost, da od 
plovil, pri katerih se ugotovi neskladnost s 
pravili te uredbe, zahtevajo, da so 
opremljena s CTE.  [člen 11a]

Or. en

Obrazložitev

Lastniki ladij naj bi prostovoljno opremili svoja plovila s kamerami s televizijo zaprtega 
kroga, globalnim sistemom za določanje položaja in senzorji za zbiranje podatkov in njihovo 
posredovanje elektronskemu sistemu za daljinsko spremljanje (CTE). Države članice bi 
morale zagotoviti spodbude za lastnike plovil, ki to storijo. Poleg tega bi morale imeti 
možnost, da lastnike plovil, pri katerih se ugotovi, da ne spoštujejo pravil te uredbe, prisilijo, 
da namestijo sistem CTE.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi zagotovili pravočasno in 
sorazmerno prilagoditev tehničnemu in 
znanstvenemu napredku ter prožnost kot 
tudi omogočili oblikovanje nekaterih 
ukrepov, bi bilo treba na Komisijo v skladu 
s členom 290 Pogodbe prenesti pooblastilo 
za sprejemanje aktov z namenom 
spremembe Priloge I glede časovnega 
razporeda in staležev, za katere velja 
obveznost iztovarjanja celotnega ulova, in 
spremembe Priloge II glede najmanjše 
referenčne velikosti ohranjanja.

(18) Da bi zagotovili pravočasno in 
sorazmerno prilagoditev tehničnemu in 
znanstvenemu napredku ter prožnost kot 
tudi omogočili oblikovanje nekaterih 
ukrepov, bi bilo treba na Komisijo v skladu 
s členom 290 Pogodbe prenesti pooblastilo 
za sprejemanje aktov v zvezi z nadaljnjo 
opredelitvijo izjeme, ki v nekaterih 
primerih omogoča izpust rib staleža, če je 
to koristno za njegovo trajnostno obnovo, 
ter z namenom spremembe Priloge I glede 
časovnega razporeda in staležev, za katere 
velja obveznost iztovarjanja celotnega 
ulova, in spremembe Priloge II glede 
najmanjše referenčne velikosti ohranjanja.
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Zlasti je pomembno, da Komisija pri 
svojem pripravljalnem delu opravi 
ustrezna posvetovanja, vključno na ravni 
strokovnjakov. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti, da so ustrezni dokumenti 
predloženi Evropskemu parlamentu in 
Svetu sočasno, pravočasno in na ustrezen 
način.

Or. en

Obrazložitev

Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo, da sprejme delegirane akte v podporo ribičem 
pri odločanju, ali je mogoče ulov spustiti nazaj v morje.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa nove tehnične in 
nadzorne ukrepe v Skagerraku.

1. Ta uredba določa nove tehnične in 
nadzorne ukrepe na območjih Skagerraka, 
ki so v pristojnosti države članice.

Or. en

Obrazložitev

Uredba se lahko uporablja le na območjih Skagerraka, ki so v pristojnosti Danske ali 
Švedske. Veljala bo za vsa ribolovna polovila, ki lovijo na teh območjih Skagerraka. To 
pomeni, da bodo isti ukrepi veljali tudi za plovila iz Norveške, če bodo na primer svojo 
dejavnost opravljala na švedskem ali danskem območju Skagerraka.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba se uporablja za vsa ribiška 
plovila, ki lovijo v Skagerraku.

2. Ta uredba se uporablja za vsa ribiška 
plovila, ki lovijo na območjih Skagerraka, 
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ki so v pristojnosti države članice.

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 1.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tej uredbi se poleg opredelitev pojmov iz
člena 3 Uredbe (ES) št. 850/98 in člena 3 
Uredbe (ES) št. 2371/2002 uporabljajo 
naslednje opredelitve pojmov:

V tej uredbi se poleg opredelitev pojmov iz
členov 2 in 3 Uredbe (ES) št. 850/98 in 
člena 3 Uredbe (ES) št. 2371/2002 
uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

Or. en

Obrazložitev

V členu 2 Uredbe 850/98 je navedena opredelitev Skagerraka.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) velikost mrežnega očesa vlečne mreže, 
danske potegalke ali podobne vlečne mreže 
pomeni velikost mrežnega očesa katere koli 
vreče ali podaljška na krovu ribiškega 
plovila;

(c) velikost mrežnega očesa vlečne mreže, 
danske potegalke ali podobne vlečne mreže 
pomeni raztegnjeno odprtino mrežnega 
očesa katere koli vreče ali podaljška na 
krovu ribiškega plovila;

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev.
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) vlečna mreža z gredjo pomeni orodje z 
vlečno mrežo, ki se horizontalno odpre z
jekleno ali leseno cevjo, gredjo in mrežnim 
materialom s spodnjimi verigami, 
plašilnimi verigami ali prepletenimi 
plašilnimi verigami, ki jih motor plovila 
vleče po dnu;

(h) vlečna mreža z gredjo pomeni orodje z 
vlečno mrežo, ki se horizontalno odpre z 
gredjo in mrežnim materialom s spodnjimi 
verigami, plašilnimi verigami ali 
prepletenimi plašilnimi verigami, ki jih 
motor plovila vleče po dnu;

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 2 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) elektronsko spremljanje na daljavo 
(REM) je sistem, ki ga upravljajo organi 
države članice za spremljanje ribolovnih 
dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev.
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 2 – točka j b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(jb) oprema za zbiranje in prenos (CTE) je 
sistem za zbiranje podatkov in njihovo 
posredovanje sistemu REM, ki vključuje 
televizijo zaprtega kroga (CCTV), globalni 
sistem za določanje položaja (GPS), 
senzorje in opremo za posredovanje 
podatkov; 

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z odstopanjem od člena 19(1) Uredbe
(ES) št. 850/1998 se celotni ulov staležev 
rib, navedenih v Prilogi I, potegne na krov 
ribiškega plovila in na njem obdrži ter 
iztovori v skladu s časovnim razporedom, 
določenim v navedeni prilogi, razen če 
imajo zavržene ribe takšnih staležev 
visoko stopnjo preživetja ali če je 
obremenitev za ribiče, ki morajo neželene 
vrste izločiti od ulova za ločeno 
obravnavo, nerazumljivo visoka.

1. Z odstopanjem od člena 19(1) Uredbe
(ES) št. 850/1998 se celotni ulov staležev 
rib, navedenih v Prilogi I, potegne na krov 
ribiškega plovila in na njem obdrži ter 
iztovori v skladu s časovnim razporedom, 
določenim v navedeni prilogi.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani osnutek je nejasen. S to spremembo se pojasni pomen določbe.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Obveznost iztovarjanja celotnega 
ulova v skladu z odstavkom ne velja za 
staleže rib s tako stopnjo preživetja, da bi 
jih bilo za trajnostno ohranitev staležev 
koristno izpustiti. Kadar se ribe takih 
staležev spustijo, se lahko obenem spusti 
omejeno število rib staleža, ki nima tako 
visoke stopnje preživetja, če je 
obremenitev za ribiče, ki morajo neželene 
vrste izločiti od ulova za ločeno obravnavo 
nerazumljivo visoka.

Or. en

Obrazložitev

Ali se določena vrsta lahko spusti, se oceni glede na to, kaj je koristno za trajnostno ohranitev 
vrst, ne pa glede na to, ali so stopnje preživetja dejansko visoke. Celo pri stopnji preživetja, ki 
je nižja od 50 %, lahko izpust ulova nedoraslih rib pripomore k obnovi vrst. Da se bodo 
dosegle take koristi za ohranitev ene vrste, se bo treba sprijazniti s tem, da se hkrati spustijo 
tudi ribe nekaterih vrst, ki pri tem ne bodo preživele.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v odstavek 1 in z 
odstopanjem od člena 19(1) Uredbe (ES) 
št. 850/98 se pri ribolovu z orodjem z 
velikostjo mrežnega očesa največ 32 mm 
celotni ulov, tudi staležev, za katere 
obveznost iztovarjanja ne velja, potegne na 
krov ribiškega plovila in na njem obdrži ter 
iztovori.

2. Brez poseganja v odstavek 1 in z 
odstopanjem od člena 19(1) Uredbe (ES) 
št. 850/98 se pri ribolovu z orodjem z 
velikostjo mrežnega očesa največ 32 mm 
celotni ulov, tudi staležev, ki niso 
navedeni v Prilogi I, potegne na krov 
ribiškega plovila in na njem obdrži ter 
iztovori.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe to določbo.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov za spremembo Priloge I 
zaradi napredka na področju znanstvenih 
informacij ali kadar se izkaže, da je 
obremenitev ribičev nesorazmerna s 
prednostmi. Navedeni delegirani akti se 
sprejmejo v skladu s členom 16.

4. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov za spremembo Priloge I 
zaradi napredka na področju znanstvenih 
informacij. Komisija je pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov tudi za 
opredelitev staležev rib, ki se lahko 
spustijo zaradi trajnostnega ohranjanja 
vrste, in v kolikšni meri se lahko hkrati z 
ribami staležev z visoko stopnjo preživetja 
zavržejo ribe staležev, ki nimajo visoke 
stopnje preživetja. Navedeni delegirani akti 
se sprejmejo v skladu s členom 16.

Or. en

Obrazložitev

Komisija naj bi z delegiranimi akti spremenila Prilogo I z namenom, da se na seznam dodajo 
vrste, z njega pa se vrste črtajo le, če obstaja obsežno znanstveno mnenje, na podlagi 
katerega je jasno, da imajo vse ribe določenega staleža, lovljenega z uporabljeno ribolovno 
metodo, visoko stopnjo preživetja. Poleg tega je treba podpreti odločitev ribičev o tem, ali 
lahko zavržejo ribe, ki imajo visoko stopnjo preživetja. Na Komisijo bi bilo treba prenesti 
pooblastilo, da sprejme delegirane akte tudi za podporo pri odločanju ribičev.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsak ulov staležev iz člena 3 z ribiškimi 
plovili Unije se odšteje od kvot, ki so 
državi članici zastave na voljo za zadevni 
stalež ali skupino staležev ne glede na kraj 

1. Vsak ulov staležev iz člena 3 z ribiškimi 
plovili Unije se odšteje od kvot, ki so 
državi članici zastave, kar zadeva območje, 
kjer se izvaja ribolov, na voljo za zadevni 
stalež ali skupino staležev ne glede na kraj 
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iztovarjanja. iztovarjanja. Ulov staleža iz Priloge I, ki 
predstavlja manj kot dva odstotka 
celotnega ulova, se lahko odšteje od kvote 
za stalež, ki predstavlja glavni ulov. Ulovi 
več kot enega drugega staleža se lahko 
prav tako odštejejo od glavnega ulova, če 
vsota teh drugih staležev ne presega 5 % 
glavnega ulova.

Or. en

Obrazložitev

Kot je določeno v členu 8, da tudi za ribolov, ki se izvaja na drugih območjih, veljajo pravila 
Poglavja II, je treba pojasniti, da bi bilo treba ulov odšteti od kvot, ki veljajo za območja, na 
katerih se izvaja ribolov. Tako se lahko največ 5 % odšteje od glavnega ulova.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da je za 
ribiška plovila, ki lovijo v Skagerraku, za 
staleže, za katere velja obveznost 
iztovarjanja ulova, na voljo kvota, pri 
čemer se upošteva verjetna sestava ulova 
plovil.

2. Države članice zagotovijo, da je za 
ribiška plovila, ki pljujejo pod njihovo 
zastavo in lovijo v Skagerraku, za staleže, 
za katere velja obveznost iztovarjanja 
ulova, na voljo dovolj visoka kvota, pri 
čemer se upoštevata verjetna sestava ulova 
plovil in dejstvo, da bo iztovorjen ulov 
večji pri nespremenjeni stopnji 
umrljivosti.

Or. en

Obrazložitev

Obveznost v členu 2 je obveznost države zastave. Države članice bi morale pri dodeljevanju 
kvot upoštevati, da uredba ni namenjena zmanjševanju stopnje umrljivosti. Zato bi morale biti 
kvote višje, da se omogoči iztovarjanje celotnega ulova.
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar je za stalež, za katerega velja člen 
3, določena najmanjša referenčna velikost 
ohranjanja, je prodaja ulovljenih rib 
navedenega staleža, manjših od najmanjše 
referenčne velikosti ohranjanja, omejena na 
predelavo v ribjo moko, hrano za hišne 
živali in druge proizvode, ki niso 
namenjeni za prehrano ljudi, ter na 
dobrodelne namene.

1. Kadar je za stalež, za katerega velja člen 
3, določena najmanjša referenčna velikost 
ohranjanja, je prodaja ulovljenih rib 
navedenega staleža, manjših od najmanjše 
referenčne velikosti ohranjanja, omejena na 
predelavo v ribjo moko, hrano za hišne 
živali in druge proizvode, ki niso 
namenjeni za prehrano ljudi.

Or. en

Obrazložitev

Ni primerno prodajati nedoraslih rib za dobrodelne namene. Določbo bi bilo možno 
spremeniti tako, da bi se lahko nedorasle ribe dale v dobrodelne namene, ker pa v državah 
članicah ob Skagerraku ni take tradicije, taka določba v uredbi ne bi bila smiselna.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) se lahko uporabljajo vlečne mreže z 
najmanjšo velikostjo mrežnega očesa,
manjšo od 32 mm, če ulov na krovu 
vsebuje več kot 50 % ene ali več pelagičnih 
ali industrijskih vrst.

(b) se lahko uporabljajo vlečne mreže z 
najmanjšo velikostjo mrežnega očesa
32 mm ali manj v ribištvu pelagičnih ali 
industrijskih vrst; če pa ulov na krovu
kadar koli med ribolovnim potovanjem
vsebuje manj kot 80 % ene ali več 
pelagičnih ali industrijskih vrst, se ribiško 
plovilo vrne v pristanišče.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti bi bilo treba, da se lahko le v ribištvu pelagičnih ali industrijskih vrst uporabljajo 
vlečne mreže z najmanjšo velikostjo mrežnega očesa 32 mm ali manj. Prag deleža pelagičnih 
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in industrijskih vrst, ki ga mora vsebovati ulov, je treba povišati na 80 %. 

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ribiško plovilo s skupno dolžino 
najmanj 12 metrov sme zapustiti 
pristanišče le, če ima na krovu brezhibno 
delujočo elektronsko opremo za daljinsko 
spremljanje, ki jo sestavljajo zadostno 
število kamer s televizijo zaprtega kroga 
(CCTV), globalni sistem za določanje 
položaja (GPS) in senzorji.

2. Sistem REM temelji na 
avtomatiziranem nadzoru, pri katerem se 
uporablja programska oprema za 
prepoznavanje. Podatki se lahko shranijo 
v sistem REM in so lahko predmet 
človekovega nadzora le v primeru 
nepravilnosti.

Or. en

Obrazložitev

Da se omeji poseganje v zasebnost ribičev, je nadzor podatkov, zbranih v sistemu REM, 
avtomatiziran, le v primeru nepravilnosti pa se ti podatki v ta sistem shranijo in jih pregleda 
tudi človek. Ribiči pa še vedno lahko te informacije shranijo in jih uporabljajo za zasebne 
namene, na primer za spremljanje ribolovnega napora, da bi optimizirali ulov.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odstavek 2 se uporablja v skladu 
z naslednjim časovnim razporedom:

3. Če se pri avtomatiziranem nadzoru ne 
ugotovijo nepravilnosti, velja, da je bila 
ribolovna dejavnost, kar zadeva vse vidike, 
ki se nadzirajo s sistemom REM, 
opravljena v skladu s to uredbo.

(a) od 1. januarja 2014 za ribiška plovila 
Unije s skupno dolžino najmanj 
15 metrov,
(b) od 1. julija 2015 za ribiška plovila 
Unije s skupno dolžino najmanj 12 
metrov.
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Or. en

Obrazložitev

Če se pri avtomatiziranem nadzoru ne ugotovijo nepravilnosti, je treba podatke izbrisati, za 
ribolovno dejavnost pa velja, da je bila opravljena ob spoštovanju pravil v zvezi z vsemi 
vidiki, ki se nadzirajo s sistemom REM.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
izvedbenih aktov o naslednjih vidikih 
REM: zanesljivost opreme, specifikacije 
opreme, podatki, ki jih je treba zabeležiti in 
obdelati, spremljanje uporabe REM ali 
drugi elementi, potrebni za delovanje 
opreme. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s členom 17.

4. Ne glede na odstavka 2 in 3 tega člena, 
je Komisija pooblaščena za sprejemanje 
izvedbenih aktov o naslednjih vidikih 
REM: zanesljivost opreme, specifikacije 
opreme, podatki, ki jih je treba zabeležiti in 
obdelati, spremljanje uporabe REM ali 
drugi elementi, potrebni za delovanje 
opreme. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s členom 17.

Or. en

Obrazložitev

Komisija nima pooblastila, da spremeni, kar omogoča odstavek 1 tega člena.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11a
Oprema za zbiranje in prenos 

1. Države članice lahko ribiškim plovilom, 
ki so si prostovoljno vgradila sistem CTE, 
omogočijo koristi v obliki kvot.

Or. en
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Obrazložitev

Sistem REM je sistem, ki ga upravlja zadevna država članica. Država članica lahko ribiškim 
plovilom, ki so opremljena s sistemi, ki komunicirajo s sistemom REM, daje spodbude v obliki 
kvot.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Koristi iz odstavka 1 se lahko dodelijo le 
ribiškim plovilom, ki se obvežejo, da bodo 
zbirala informacije in jih prenašala na 
sistem REM, tudi ko bodo lovila na tistih 
območjih Skagerraka, ki ne spadajo v 
jurisdikcijo nobene države članice.

Or. en

Obrazložitev

Za dodatne kvote morajo plovila zagotoviti informacije sistemu REM, tudi ko lovijo na 
norveškem območju Skagerraka.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo) – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da si ribiška 
plovila, ki večkrat niso izpolnila 
obveznosti iz členov 3 do 8, vgradijo 
sistem CTE, preden se jim naslednjič 
dovoli zapustiti pristanišče.

Or. en

Obrazložitev

Če se odkrije, da ribiška plovila ne izpolnjujejo obveznosti v zvezi s prepovedjo zavržkov iz te 
uredbe, pristojni organi države članice določijo, da je treba plovilo opremiti s kamerami s 
televizijo zaprtega kroga, sistemom GPS in senzorji za komuniciranje s sistemom REM.
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Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo) – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ribiška plovila, ki večkrat niso izpolnila 
obveznosti iz členov 3 do 8, niso deležna 
koristi iz odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Če se odkrije, da ribiška plovila ne izpolnjujejo obveznosti iztovarjanja in druga pravila iz te 
uredbe, niso deležna dodatnih kvot. 

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadevne države članice Komisiji poročajo 
o izvajanju te uredbe tretje leto po začetku 
veljavnosti te uredbe, nato pa vsako tretje 
leto.

Zadevne države članice Komisiji poročajo 
o izvajanju te uredbe do...*, nato pa vsako 
tretje leto.

___________

* UL, prosimo vstaviti datum 18 mesecev 
po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Ker je obveznost do iztovarjanja vsega ulova novost, je logično, da se za prvo poročanje 
določi krajši rok.
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocena načrta Ocena ukrepov
Komisija na podlagi poročil držav članic iz 
člena 14 in ob upoštevanju znanstvenega 
mnenja oceni učinek ukrepov na zadevne 
staleže in ribištvo v letu po letu, v katerem 
prejmejo poročila.

Komisija na podlagi poročil držav članic iz 
člena 14, mnenja Znanstvenega, 
tehničnega in ekonomskega odbora za 
ribištvo (STECF) ter Regionalnega 
svetovalnega sveta za Severno morje in ob 
upoštevanju znanstvenega mnenja oceni 
učinek ukrepov na zadevne staleže in 
ribištvo v letu po letu, v katerem prejmejo 
poročila.

Or. en

Obrazložitev

Oceno ukrepov je treba opraviti tudi na podlagi mnenja Znanstvenega, tehničnega in 
ekonomskega odbora za ribištvo (STECF) ter Regionalnega svetovalnega sveta za Severno 
morje.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastila za sprejetje delegiranih 
aktov iz člena 3(4) in člena 5(3) se 
Komisiji dodelijo za nedoločen čas.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 3(4) in 5(3) se prenese na 
Komisijo za obdobje treh let od …*. 
Komisija pripravi poročilo o prenesenem 
pooblastilu najpozneje devet mesecev pred 
koncem triletnega obdobja. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljša za 
enako obdobje, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.
___________

* UL, prosimo vstaviti datum začetka 
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veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Pooblastilo mora biti časovno omejeno.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 19 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V členu 11(1) se doda naslednji drugi 
pododstavek: 

1. V členu 11(1) se doda naslednji drugi 
pododstavek: 

„Ureditev ribolovnega napora iz prvega 
pododstavka se za Skagerrak ne uporablja 
od 1. januarja 2013.“

„Ureditev ribolovnega napora iz prvega 
pododstavka se za Skagerrak ne uporablja 
od 1. januarja 2014.“

Or. en

Obrazložitev

Sprejetje novega dejanskega datuma za obveznost iztovarjanja.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Količine iz odstavkov (a) in (b) ne 
presegajo

Količine iz odstavkov (a) in (b) ne 
presegajo

(i) v letu 2013 20 % ustrezne kvote, (i) v letu 2014 20 % ustrezne kvote,
(ii) v letu 2014 15 % ustrezne kvote in (ii) v letu 2015 15 % ustrezne kvote in

(iii) od leta 2015 10 % ustrezne kvote. (iii) od leta 2016 10 % ustrezne kvote.

Or. en

Obrazložitev

Sprejetje novega dejanskega datuma za obveznost iztovarjanja.
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Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Priloga I – stolpec 3 – vrstice 1-15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 januar 2013 1 januar 2014

Or. en

Obrazložitev

Sprejetje novega dejanskega datuma za obveznost iztovarjanja.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Priloga I – stolpec 3 – vrstice 16-35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. januar 2015 1 januar 2016

Or. en

Obrazložitev

Sprejetje novega dejanskega datuma za obveznost iztovarjanja.
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OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije 
Od leta 1986 je ribolov v Skagerraku upravljal mednarodni sporazum. Norveška je 
odpovedala sporazum. Odpoved je začela veljati 1. novembra 2012. Sklenjen je bil nov 
sporazum, a ni še jasno, kdaj bo začel veljati. Med posvetovanji o ribištvu leta 2010 je bilo 
med EU in Norveško dogovorjeno, da se ustanovi delovna skupina, ki bo predlagala, kako naj 
poteka ribolov brez sporazuma. Med drugim je delovna skupina predlagala, naj se izboljšajo 
nadzorni in izvršilni ukrepi pri ribolovu v Skagerraku, ter priporočila načine za uskladitev 
predpisov EU in Norveške o tehničnih in nadzornih ukrepih na območju zunaj štirih morskih 
milj od temeljnih črt. Priporočila delovne skupine so bila 2. decembra 2011 v Bergnu 
vključena v odobreni zapisnik posvetovanj med EU in Norveško. Predlog uredbe delno 
temelji na tem odobrenem zapisniku 
Stališče poročevalca

Glavni cilj predloga je določiti prepovedi zavržkov v Skagerraku. Sedanja ureditev, ko je v 
nekaterih primerih velika količina celotnega ulova vrnjena v morje, je tisti del skupne ribiške 
politike, ki ga javno mnenje mogoče najtežje razume in podpira. Zdi se nerazumljivo in celo 
nemoralno, da se popolnoma dobre ribe vržejo nazaj v morje v času, ko je težko nahraniti 
prebivalstvo na Zemlji. 
Predlog vsebuje obveznost iztovarjanja in potrebne podporne ukrepe za nadzor in preverjanje, 
da se ta obveznost spoštuje. Glavni način, ki ga ima zakonodajalec, da državljani spoštujejo 
napisana pravila, je, da jih čutijo kot pravična in poštena. Ljudje želijo spoštovati zakone, 
vendar to neradi storijo, če jih občutijo kot nepravične. Glavni način, da bi bila prepoved 
zavržkov v Skagerraku pošten posel – ribolovne možnosti in kvote – ni v pristojnosti 
Evropskega parlamenta. 
1) Začetek veljavnosti

Komisija je predlaga, da bi obveznost iztovarjanja začela veljati 1. januarja 2013. Ker je tesno 
povezana s pravili o kvotah, bi bilo logično, da začne veljati na začetku kvotnega leta. Ker 
kaže, da pravila ne bodo določena pred koncem tega leta, bi morala začeti veljati 1. januarja 
2014. 

2) Geografsko območje uporabe 
Dogovor med Norveško in EU pomeni, da bodo za ribolov v Skagerraku veljala pravila 
obalne države. Uredba določa pravila za uporabo na območju Skagerraka, ki sodi v 
jurisdikcijo Danske in Švedske. Veljala naj bi za vsa plovila, ki lovijo na tem območju, tudi za 
plovila Norveške. Enako velja, da plovila EU upoštevajo pravila Norveške, ko lovijo na 
območju Skagerraka, ki sodi v njeno jurisdikcijo. 

3) Obveznost iztovarjanja celotnega ulova
Predlog določa obveznost iztovarjanja ulova vseh 25 vrst, navedenih v Prilogi 1 uredbe. Ribe 
teh vrst so lahko spuščene ali vržene nazaj v morje, če imajo visoke možnosti za preživetje. 
Niso toliko pomembne točne možnosti preživetja: odločilni element bi moral biti, ali je 
izpustitev koristna za trajnostno ohranitev vrst. Poleg tega, če je glavni ulov lahko spuščen ali 
vržen nazaj v morje, so nekatere ribe, ki nimajo veliko možnosti za preživetje, hkrati lahko 



PR\919502SL.doc 27/28 PE500.527v01-00

SL

vržene nazaj v morje, če bi bil za ribiče njihov ulov preveliko breme. Na Komisijo bi bilo 
treba prenesti pooblastilo, da sprejme delegirane akte v podporo ribičem pri odločanju o tem 
vprašanju. 
4) Kvote v okviru novih pravil

Namen uredbe ni spremeniti umrljivost v Skagerraku. To vprašanje je urejeno z večletnimi 
načrti. Z uvedbo obveznosti iztovarjanja bodo kvote in celotni dovoljeni ulovi (TAC) postali 
to, kar dobesedno pomenijo.  Z obveznostjo iztovarjanja bo ves ulov (brez izjem) iztovorjen. 
Sedaj TAC (celotni dovoljeni ulov) pomeni dejansko celotni dovoljeni iztovor. Zato bi treba 
TAC prilagoditi, da postane to, kar je sedanji ulov v Skagerraku pred zavržki. Nimamo 
zanesljivih informacij o tem, koliko rib je sedaj dejansko zavrženih, vendar je jasno, da bi 
moral TAC bistveno narasti. 
5) Vprašanja, specifična za pelagični ribolov

Zaradi posebnosti pelagičnega ribolova se porajajo številna vprašanja. Prvo je, da je lahko 
pravilo, po katerem se ves ulov šteje v kvote, nepraktično za upravljanje ulova v pelagičnem 
in industrijskem ribolovu. Uvesti bi treba omejitveno pravilo v zvezi z mešanim ulovom, ki bi 
ribičem omogočalo, da v zelo jasnih okoliščinah ves ulov štejejo v kvoto glavnega ulova. Da 
bi imeli korist od tega pravila, bi ribiči mogoče morali vgraditi sistem CTE. Če nimajo tako 
opremljenega plovila, bodo mogoče morali v celoti sortirati svoj ulov. Drugo vprašanje se 
postavlja v zvezi z uporabo vlečnih mrež, ki so specifične za to vrsto ribolova. Prag za 
uporabo teh mrež bi treba dvigniti na 80 %. 

6) Ravnanje z nedoraslimi ribami 
Ni primerno prodajati nedoraslih rib za dobrodelne namene. Možno bi bilo spremeniti 
določbo tako, da bi se nedorasle ribe lahko dale v dobrodelne namene, ampak ker ni take 
tradicije v državah članicah, ki obkrožajo Skagerrak, taka določba v uredbi ne bi bila 
smiselna. 
7) Elektronska oprema za daljinsko spremljanje

Predlaga se, da države članice plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo in lovijo v Skagerraku, 
uvedejo in uporabljajo sistem za daljinsko spremljanje (Remote Electronic Monitoring –
REM). Ta del predloga se zdi smiseln. 
Pomembno vprašanje je, kako se izvaja nadzor s sistemom REM. Pri tradicionalnem načinu se 
slika in informacije posredujejo osrednjemu nadzornemu organu, ki upravlja sistem REM, 
uslužbenci pa jih pregledajo. Moderna programska oprema naj bi omogočala avtomatski 
nadzor nad informacijami. To bi pomenilo, da programska oprema skenira slike na tekočem 
traku ali drugem mestu, kjer se nahajajo ribe na krovu, prepozna vrste, število rib in njihovo 
velikost ter nadzira, da nobena vrsta iz Priloge 1 ne zapusti plovila. Tako bi se človeški 
nadzor slik in drugih informacij, ki bi jih posredoval sistem REM, lahko omejil le na primere, 
ko avtomatični nadzor ne bi mogel izključiti nepravilnosti. Poleg tega organu, ki upravlja 
sistem REM, ne bi bilo treba hraniti informacij, ki bi jih v takih primerih posredoval sistem 
CTE. To bi koristilo tako ribičem zaradi varstva njihove zasebnosti kot organu, ki bi upravljal 
sistem REM, zaradi znižanja stroškov. Ribiči bi lahko vedno ohranili informacije za lastne 
potrebe. Podatki bi jim lahko na primer pomagali prilagajati ribolovni napor in ustvarjati čim 
večji dobiček. Tak sistem bi mnogo manj posegal v zasebnost ribičev. Poleg tega bi morala 
biti kakovost nadzora taka, da bi se lahko štel za dokončnega. Če bi se med avtomatičnim 
nadzorom ne odkrile nepravilnosti, bi se moral ribolov šteti za skladnega s pravili, katerih 
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upoštevanje nadzoruje sistem REM. Tako bi ribiči, ki bi upoštevali zakonske obveznosti, ob 
iztovoru rib od organa že lahko dobili „pečat OK”. 

8) Oprema za zbiranje in prenos 
Komisija je predlagala obvezo za vsa plovila skupne dolžine 12 metrov ali več, da vgradijo 
opremo za zbiranje informacij in njihov prenos v sistem REM (CTE). CTE bi vključeval
televizijo zaprtega kroga (CCTV), globalni sistem za določanje položaja (GPS), senzorje in 
opremo za posredovanje podatkov. Taka obveza poraja vrsto vprašanj v zvezi z ekonomskimi 
obremenitvami sektorja in zlasti v zvezi z vidiki, povezanimi z varstvom zasebnosti ribičev. 

V zvezi z ekonomskimi obremenitvami sektorja je bistveno vprašanje, če in v koliki meri je 
možno sofinanciranje vgradnje opreme na plovila. O tem ni točnih informacij, a je bilo 
rečeno, da bo sofinanciranje možno, njegov delež pa naj bi bil približno 50 % vrednosti. 
Stališča v zvezi z uvedbo sistema REM so bila sprejeta ob predpostavki, da je informacija 
razumno točna. 
Čeprav se olajša ekonomska obremenitev ribičev, pa je skrb v zvezi z varstvom zasebnosti 
taka, da bi se moral sistem CTE vgraditi predvsem na prostovoljni podlagi. Obveznost bi bila 
sorazmerna le za plovila, ki so večkrat preverjeno kršila nova pravila. V takih primerih bi 
nacionalni organi morali prisiliti lastnike plovil, da vgradijo sistem CTE ali ostanejo v 
pristanišču.

Vendar pa bi družba imela številne koristi, če bi lastniki svoja plovila opremili s sistemom 
CTE. V zvezi s tem bi bilo treba poleg sofinanciranja omogočiti večje koristi tistim, ki bi se 
odločili za to. Pošteno bi bilo, če bi se ribičem, ki spoštujejo nova pravila in so to pripravljeni 
pokazati z vgradnjo sistema CTE, dodelilo dodatne kvote. 

Prostovoljni sistem bi zakonodajalcu dal tudi možnost, da se ne ozira več na velikost plovila 
in na dejstvo, kdaj bo obveznost začela veljati. Lastnikom plovil bi se lahko prepustila ocena 
koristi in odločitev, ali želijo svoja plovila opremiti s sistemom CTE ali ne. 
Poleg tega bi bila manjša potreba po tradicionalnem nazoru nad plovili, ki bi imela sistem 
CTE. Pri pobiranju pristojbin na ulov bi treba upoštevati, ali je plovilo opremljeno ali ne, in 
pristojbine temu prilagoditi. Tudi v primeru nepobiranja pristojbin bi moralo golo dejstvo, da 
bi bil nadzor nad ulovom s plovili, opremljenimi s sistemom CTE, manj pogost, pomeniti 
korist za ribiče. Nadzor vpliva na ceno rib, poleg tega pa je zamuden. 

Dejstvo, da bi bil avtomatični nadzor dokončen in bi ribiči že pri iztovoru lahko dokazali, da 
je ulov brez zavržkov, bi to običajno omogočilo višje cene. Kar zadeva pelagični ribolov, bi 
ribiči z vgrajenim sistemom CTE lahko izkoristili posebna pravila, ki veljajo za mešan ulov. 
Enako bi veljalo za ribiče, ki bi lovili v Skagerraku in drugih vodah, za katere bi morala 
veljati kvota ulova.


