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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по конституционни 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. отбелязва, че Договорът от Лисабон представлява, в рамките на общата политика в 
областта на рибарството, съществено изменение на системата за вземане на 
решения, тъй като от момента на влизането му в сила на 1 януари 2009 г.  
Парламентът вече няма да бъде само консултативен орган, а ще се превърне, в по-
общ аспект, в равнопоставен на Съвета законодател и ще споделя с него 
правомощията за вземане на решения;

2. счита, че геополитическата, икономическата и социалната конюнктура, както и 
определянето на стратегически план за действие за опазването и устойчивото 
развитие на океаните и моретата в Европа и по света (европейска морска политика) 
са основание за засилване на правомощията за вземане на решения на Парламента в 
рамките на общата политика в областта на рибарството;

3. счита, че като се има предвид тази нова схема повече не е възможно да се избягва 
необходимостта от преразглеждане и актуализиране на правомощията на 
комисията по рибно стопанство, определени в приложение VI от правилника ѝ, 
правомощия, които тя има от създаването си през 1994 г. и които не бяха засегнати 
от голямата реформа на общата политика в областта на рибарството, извършена 
през 2002 г., и от двете промени в наименованието и съответното вътрешно 
преструктуриране на бившата генерална дирекция на Комисията, отговаряща за 
рибарството, отчитащи новите обстоятелства в световен план по отношение на 
управлението на риболова;

4. мотивира това искане за актуализирането на правомощията на комисията по рибно 
стопанство с факта, че основните промени, повлияли върху развитието на общата 
политика в областта на рибарството, включват, освен горепосочената реформа от 
2002 г., последователните промени, засягащи средствата, предназначени за рибното 
стопанство, до изваждането им от раздела за структурните фондове на Общността, 
преобразуването на споразуменията за риболов в споразумения за партньорство в 
областта на рибарството, новата роля на регионалните организации за управление 
на риболова и нарастващото място на Европейския съюз в тях, дълбокото 
преобразуване на търговията с риболовни продукти, новите техники в риболова и 
промяната на целите на общото управление на рибното стопанство, което ще 
трябва отсега нататък да се основава на екосистемен подход в рамките на новата 
интегрирана морска политика, приета от Съюза;

5. подчертава липсата на последователност, изразяваща се във факта, че се 
парализира дейността на парламентарна комисия с правомощия за съвместно 
вземане на решения и поради тази причина препоръчва да се извършат 
необходимите промени, за да се избегне подобно положение;
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6. изразява задоволството си от тази нова схема, при която Европейският парламент и 
Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, 
приемат разпоредбите, необходими за постигането на целите на общата политика в 
областта на рибарството (член 37, параграф 2 от Договора);

7. счита, че дерогациите от този общ принцип, основаващ се на равнопоставеността 
на двете институции, и които са строго ограничени до положенията, посочени в 
Договора, следва да се приведат в съответствие със съдебната практика на Съда на 
Европейските общности относно дерогациите от общите норми;

8. отбелязва, че в член 37, параграф 3 от Договора се посочва, от друга страна, че 
определянето и разпределянето на възможностите за риболов (общ допустим улов 
и квоти) между държавите-членки попадат в изключителната компетентност на 
Съвета, като в тази област няма да се изисква участието на Парламента, каквато 
беше обичайната досега практика;

9. счита, че обхватът на тези изключителни компетентности следва да се анализира в 
зависимост от съдържанието на предложенията, като на политиката в областта на 
рибарството се предоставят тези, чиято главна цел е опазването на рибните 
ресурси;

10. счита, в това отношение, че всеки друг въпрос, който не се отнася до определянето  
на възможностите за риболов и разпределянето на квотите, и който формално е 
включен в регламента за годишния общ допустим улов  и квотите, като например 
въпросите относно техническите мерки или риболовната дейност, а също така и 
включването на споразумения, приети в рамките на Регионалните организации за 
управление на риболова (РОУР) със собствена правна основа, ще продължава да се 
решава в съответствие с обикновената законодателна процедура, тоест процедурата 
на съвместно вземане на решение;

11. подчертава, че в областта на рибарството Съюзът разполага с компетентност, 
споделена с държавите-членки, освен що се отнася до мерките за опазване на 
морските биологични ресурси, които попадат в изключителната компетентност на 
Съюза; подчертава, че новият договор въвежда система за контрол от страна на 
националните парламенти на прилагането на принципа на субсидиарност и че в 
случая на споделена компетентност в областта на рибарството националните 
парламенти могат, в срок от осем седмици, да изпратят мотивирано становище 
срещу съответното предложение; подчертава, че Съветът и Парламентът изчакват 
да изтече този срок, тъй като неспазването на принципа на субсидиарност е 
основание за завеждане на жалба пред Съда на Европейските общности;

12. отбелязва, че опазването на околната среда попада обикновено в обхвата на 
споделената компетентност; поради тази причина призовава терминът „морски 
биологични ресурси”, посочен в член 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз , както и на обстоятелствата, при които тяхното опазване попада 
в обхвата на общата политика в областта на рибарството, да бъдат ясно определени, 
за да може да се определи по-точно обхватът на изключителната компетентност;

13. отбелязва изготвянето на нова рамка за одобряване на международните 
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споразумения в областта на рибарството, като основното нововъведение е в 
процеса на сключване на въпросните споразумения, тъй като в Договора ясно се 
предвижда, че преди да бъдат сключени от Съвета, те трябва да бъдат одобрени от 
Парламента; подчертава, че на практика това право на вето разширява и засилва, от 
гледна точка на Парламента, прилаганите до този момент разпоредби, които 
засягат единствено споразуменията, имащи съществено въздействие върху 
бюджета или налагащи създаването на специфична институционална рамка, като 
споразуменията сключени в рамките на РОУР;

14. счита, че за да е в състояние да изпълнява ролята си при одобряването на 
споразуменията за партньорство в областта на рибарството, комисията по рибно 
стопанство на Парламента трябва да получава точна информация от Комисията по 
време на договарянето на такива споразумения;

15. също така счита за необходимо, както Парламентът неколкократно е отправял 
искане, комисията по рибно стопанство да участва като наблюдател в съвместните 
комисии, предвидени в рамките на споразуменията в областта на рибарството, и 
призовава това условие да се отрази в междуинституционалното споразумение;

16. отбелязва, след преглед на отделните нововъведения по отношение на общата 
политика в областта на рибарството по силата на новия договор, че:

 в настоящия момент е много трудно да се определи ясно приложното поле на 
член 37, параграф 3 от Договора;

 новият договор ще се прилага за всички законодателни разпоредби в ход на 
приемане в момента на влизането му в сила;

 законодателят (Съветът и Парламентът) разполагат с широко поле за тълкуване 
и по принцип ще трябва да се изчака развитието на събитията, без да се 
изключва възможността за сключване на междуинституционално споразумение, 
което да определи по-точно приложното поле на член 37, параграфи 2 и 3 от 
Договора.
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