Fråga för muntligt besvarande O-000017/2012
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Gabriel Mato Adrover
för Fiskeriutskottet
Angående: Åtgärder i 2012 års förordning om TAC och kvoter som går utöver räckvidden av artikel
43.3 i EUF-fördraget
Den 16 december 2011 nådde rådet en politisk överenskommelse om fastställandet av
fiskerimöjligheter för 2012, den så kallade tredje förordningen om TAC och kvoter. Sedan EUFfördraget trädde i kraft ska dessa fiskerimöjligheter antas på grundval av artikel 43.3 i nämnda
fördrag. Det förfarande som föreskrivs i artikel 43.3 och som inte inbegriper parlamentet kan endast
användas för ”fastställande och fördelning av fiskerimöjligheter”, och inte för övriga bestämmelser
som behövs för att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken. Sådana övriga bestämmelser
ska, i enlighet med artikel 43.2, upprättas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. För
tredje året i rad har dock kommissionen och rådet, inom ramen för förordningen om TAC och kvoter,
föreslagit respektive antagit åtgärder som tydligt går utöver räckvidden av de åtgärder som kan antas
på grundval av artikel 43.3, inklusive viktiga tekniska bestämmelser som t.ex. zoner eller perioder med
förbud eller begränsningar, begränsade fiskedjup och särskilda krav för fiskeredskap.
1. Eftersom artikel 43.2 i EUF-fördraget (som föreskriver det ordinarie lagstiftningsförfarandet) utgör den
rättsliga grunden för alla bestämmelser som syftar till att uppnå målen för den gemensamma
fiskeripolitiken, förblir artikel 43.3 ett undantag och bör därför tolkas strikt. Hur motiverar
kommissionen en bred tolkning av artikel 43.3 där räckvidden utvidgas till att omfatta andra åtgärder
än just fastställande och fördelning av fiskerimöjligheter, särskilt sådana åtgärder som tidigare
kategoriserats som tekniska bestämmelser i artikel 4.2 g i rådets förordning (EG) nr 2371/2002?
2. På grundval av vilka bestämmelser i EUF-fördraget motiverar kommissionen införandet av skäl 3 i
förordningen om TAC och kvoter, där det hänvisas till vissa villkor som är funktionellt knutna till
fastställandet och fördelningen av fiskerimöjligheter?
3. Har kommissionen för avsikt att på grundval av artikel 43.3 lägga till fler bestämmelser till den
framtida förordningen om TAC och kvoter som inte enbart omfattar fastställande och fördelning av
fiskerimöjligheter?
4. Engagerar sig kommissionen uppriktigt för att se till att antagandet av denna typ av tekniska
bestämmelser är helt i linje med EUF-fördraget och respekterar parlamentets befogenheter,
oberoende av vilka nya förfaranden som kan tänkas införas inom ramen för den pågående reformen
av den gemensamma fiskeripolitiken?
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