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NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že Lisabonská smlouva znamená v oblasti společné rybářské politiky (SRP) 
zásadní změnu v procesu rozhodování, neboť poté, co dne 1. ledna 2009 vstoupí 
v platnost, již Parlament nebude pouze konzultačním orgánem, ale obecně se stane 
legislativním orgánem, jenž bude rozhodovací pravomoc sdílet s Radou za rovnocenných 
podmínek;

2. domnívá se, že současná geopolitická, hospodářská a sociální konjunktura a stanovení 
strategického a akčního plánu pro ochranu a udržitelný rozvoj oceánů a moří v Evropě a 
ve světě (evropská námořní politika) opravňují posílení rozhodovací pravomoci 
Parlamentu v rámci SRP;

3. domnívá se, že vzhledem k tomuto novému postupu se již není možné vyhnout 
nezbytnému přehodnocení a úpravě pravomocí Výboru pro rybolov, jak jsou stanoveny 
v příloze VI jeho jednacího řádu, což jsou pravomoci pocházející z doby vytvoření 
Výboru pro rybolov v roce 1994, které přetrvaly i po významné reformě společné 
rybářské politiky v roce 2002 a po dvou změnách názvu s vnitřní restrukturalizací 
bývalého generálního ředitelství pro rybolov Evropské komise, které následovaly s cílem 
zohlednit nové mezinárodní souvislosti, v nichž probíhá řízení rybolovu;

4. zakládá tuto žádost o změnu pravomocí Výboru pro rybolov na skutečnosti, že mezi 
hlavními změnami, které ovlivnily vývoj společné rybářské politiky, nastaly kromě výše 
uvedené reformy z roku 2002 následné změny, jejichž předmětem byly prostředky 
poskytované na rybolov až do jejich vyřazení z kapitoly týkající se strukturálních fondů 
Společenství, transformace dohod o rybolovu na dohody o partnerství v odvětví rybolovu, 
nová úloha regionálních správních organizací pro rybolov a vzrůstající význam Evropské 
unie v nich, hluboká transformace obchodu s produkty rybolovu, nové techniky 
uplatňované v rybolovu a nové směřování v řízení rybolovu ze strany Společenství, které 
nadále bude muset vycházet z ekosystémového postupu, v rámci nové integrované 
námořní politiky, již Unie přijala;

5. zdůrazňuje nekoherentnost spočívající ve skutečnosti, že parlamentní výbor, který má 
pravomoci spolurozhodování, nemá možnost se vyjádřit, a proto doporučuje, aby byly 
provedeny nezbytné změny, které podobné situaci zabrání;

6.  vítá tento nový rámec, v němž Parlament a Rada zavedou v souladu s řádným 
legislativním postupem ustanovení nezbytná pro sledování cílů SRP (čl. 37 odst. 2 
Smlouvy);

7. domnívá se, že výjimky z této všeobecné zásady vyplývající z parity obou orgánů se musí 
striktně omezit na případy uvedené ve Smlouvě a musí být v souladu s judikaturou 
Soudního dvora Evropských společenství týkající se výjimek z obecných pravidel;

8. konstatuje, že v čl. 37 odst. 3 Smlouvy se však uvádí, že opatření týkající se stanovení 
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a přidělení rybolovných práv (přípustná míra rybolovu a kvóty) mezi členskými státy 
budou výlučnou pravomocí Rady, neboť v této oblasti nebude vyžadována účast 
Parlamentu, jak tomu bylo doposud;

9. domnívá se, že rozsah těchto výlučných pravomocí bude nutné analyzovat podle obsahu 
návrhů, přičemž do oblasti rybářské politiky přísluší takové pravomoci, jejichž základním 
cílem je zachování rybolovných zdrojů;

10. v této souvislosti zastává názor, že všechny jiné otázky, než je stanovení rybolovných 
práv a přidělení kvót, jako otázky týkající se technických opatření či intenzity rybolovu 
nebo začlenění dohod přijatých regionálními rybolovnými organizacemi, které by byly 
formálně zahrnuty do každoročního nařízení, mají vlastní právní základ, a proto budou i 
nadále podléhat řádnému legislativnímu postupu, a to postupu spolurozhodování;

11. zdůrazňuje, že Unie sdílí s členskými státy pravomoci v oblasti rybolovu, s výjimkou 
opatření pro zachování mořských biologických zdrojů, která jsou výlučně v její 
pravomoci; zdůrazňuje, že nová Smlouva zavádí postup kontroly na základě zásady 
subsidiarity prováděný parlamenty členských států a že v případě sdílené pravomoci 
v oblasti rybolovu poskytuje vnitrostátním parlamentům lhůtu osmi týdnů k tomu, aby 
předložily své odůvodněné stanovisko k příslušnému návrhu; poznamenává, že Rada 
a Parlament musí vyčkat, dokud tato lhůta nevyprší, neboť nedodržení zásady subsidiarity 
by bylo důvodem pro vznesení žaloby u Soudního dvora;

12. konstatuje, že ochrana životního prostředí obecně spadá do sdílených pravomocí; žádá 
proto, aby výraz „biologické mořské zdroje“ v článku 3 Smlouvy o fungování Evropské 
unie a také okolnosti, za nichž jejich zachování spadá do „společné rybářské politiky“, 
byly vyjasněny tak, aby bylo možné přesněji stanovit dosah výlučné pravomoci;

13. bere na vědomí vypracování nového rámce pro schvalování mezinárodních dohod 
o rybolovu, jehož základní inovace spočívá v postupu uzavírání těchto dohod, neboť ve 
Smlouvě se jasně uvádí, že před jejich uzavřením v Radě je nutný souhlas Evropského 
parlamentu; zdůrazňuje, že v praxi toto právo veta z pohledu Parlamentu znamená 
rozšíření a posílení dosavadních ustanovení, která se týkají pouze dohod s významným 
dopadem na rozpočet, nebo dohod, z nichž vyplývá nutnost vytvořit zvláštní 
institucionální rámec, jako jsou např. dohody uzavřené regionálními rybolovnými 
organizacemi;

14. domnívá se, že aby Výbor Parlamentu pro rybolov mohl plnit svou úlohu, pokud jde 
o schvalování dohod o partnerství v oblasti rybolovu, musí jej Komise v průběhu 
sjednávání těchto dohod přesně informovat;

15. stejně tak se domnívá, že je nezbytné, jak o to již Parlament opakovaně žádal, aby se 
Výbor pro rybolov jako pozorovatel účastnil smíšených výborů stanovených v rámci 
dohod o rybolovu, a žádá, aby se tato podmínka objevila v interinstitucionální dohodě;

16. zdůrazňuje po přezkoumání různých nových skutečností, které pro oblast společné 
rybářské politiky z nové Smlouvy vyplývají, že:

 v současné době je velmi obtížné jasně stanovit oblast působnosti čl. 37 odst. 3 
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Smlouvy;

 nová Smlouva se musí uplatňovat na všechny legislativní návrhy projednávané v době 
jejího vstupu v platnost;

 zákonodárci (Rada a Parlament) mají nyní při výkladu Smlouvy značný prostor, neboť 
budou muset v zásadě vyčkat, jak se celá věc vyvine, aniž by přitom ztratili se zřetele 
možnost vytvořit interinstitucionální dohodu, která jasněji vymezí oblast působnosti 
čl. 37 odst. 2 a 3 Smlouvy.
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