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FORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. konstaterer, at Lissabontraktaten inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik 
medfører en grundlæggende ændring i beslutningstagningen, fordi Parlamentet fra og 
med traktatens ikrafttrædelse den 1. januar 2009 ophører med udelukkende at være et 
rådgivende organ for generelt at blive til lovgiver med del i beføjelsen til at træffe 
afgørelser på lige fod med Rådet;

2. mener, at den nuværende geopolitiske, økonomiske og sociale situation samt
udformningen af en strategisk handlingsplan til bevarelse og bæredygtig udvikling af 
havene i EU og i verden (EU's havpolitik) gør Parlamentet berettiget til øgede 
beslutningsbeføjelser, for så vidt angår den fælles fiskeripolitik;

3. mener, at man med denne nye situation ikke længere kan komme uden om 
nødvendigheden af at revidere og opdatere Fiskeriudvalgets sagsområde, der er fastlagt i 
bilag VI til Parlamentets forretningsorden, og som går tilbage til nedsættelsen af 
Fiskeriudvalget i 1994 og har overlevet den store reform af den fælles fiskeripolitik i 
2002 samt to navneændringer med de deraf følgende interne omstruktureringer af det 
tidligere generaldirektorat for fiskeri i Kommissionen, med henblik på at tilpasse det til 
den nye internationale sammenhæng, hvori fiskeriforvaltningen foregår;

4. baserer denne anmodning om opdatering af Fiskeriudvalgets sagsområde på, at de større 
ændringer, der har haft indflydelse på udviklingen af den fælles fiskeripolitik, ud over 
den nævnte reform i 2002 bl.a. har omfattet successive ændringer i bevillingerne til 
fiskeri, indtil de udgik af budgettet for EU's strukturfonde, udvikling af fiskeriaftalerne 
til fiskeripartnerskabsaftaler, de regionale fiskeriorganisationers nye fremtrædende 
betydning og den stadig større rolle, som EU spiller i dem, den dybtgående ændring af 
handelen med fiskeriprodukter, den nye teknologi, som anvendes i fiskeriet, og de 
ændrede målsætninger for EU's fiskeriforvaltning, der fra nu af skal gennemføres med 
fokus på økosystemerne som led i den nye integrerede havpolitik, der er vedtaget for 
EU;

5. fremhæver den manglende konsekvens i, at et parlamentarisk udvalg med beføjelser til 
fælles beslutningstagning fortsat er et neutraliseret udvalg, og går derfor ind for at 
gennemføre de nødvendige ændringer for at undgå denne situation;

6. glæder sig over denne nye situation, hvor Parlamentet og Rådet efter den almindelige 
lovgivningsprocedure fastsætter de bestemmelser, der er nødvendige for at virkeliggøre 
målsætningerne for den fælles landbrugs- og fiskeripolitik (traktatens artikel 37, stk. 2);

7. mener, at undtagelser fra dette generelle princip om ligestilling mellem de to 
institutioner, der er nøje begrænset til de i traktaten nævnte tilfælde, er underlagt 
Domstolens retspraksis om undtagelser fra de generelle retsforskrifter;

8. konstaterer, at det i traktatens artikel 37, stk. 3, til gengæld bestemmes, at fastsættelse 
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og fordeling af fiskerimuligheder (samlede tilladte fangstmængder og kvoter) mellem 
medlemsstaterne hører under Rådets enekompetence, eftersom Parlamentets deltagelse
ikke vil være påkrævet i modsætning til den hidtidige almindelige praksis;

9. mener, at omfanget af denne enekompetence bør analyseres i forhold til indholdet af 
forslagene, således at de forslag, der har som hovedformål at bevare fiskebestandene, 
skal høre under fiskeripolitikken;

10. mener i denne forbindelse, at alle andre anliggender, der ikke vedrører fastsættelse og 
fordeling af fiskerimuligheder og formelt har været medtaget i den årlige forordning
som f.eks. forslag om tekniske foranstaltninger eller fiskeriindsats eller inkorporering af 
aftaler vedtaget i de regionale fiskeriorganisationer, der har deres eget retsgrundlag, 
fortsat skal være underlagt den almindelige lovgivningsprocedure, dvs. fælles 
beslutningstagning;

11. understreger, at Unionen deler kompetencen for fiskerianliggender med 
medlemsstaterne, undtagen for så vidt angår foranstaltninger til bevarelse af marine 
biologiske ressourcer, som hører under dens enekompetence; understreger, at den nye 
traktat indfører en procedure for de nationale parlamenters kontrol med 
nærhedsprincippet, og at de nationale parlamentet i forbindelse med den delte 
kompetence på fiskeriområdet har en frist på otte uger til at afgive en begrundet 
udtalelse om det pågældende forslag; konstaterer, at Rådet og Parlamentet må vente på, 
at denne frist udløber, fordi manglende opfyldelse af nærhedsprincippet er 
indsigelsesgrund ved Domstolen;

12. konstaterer, at miljøbeskyttelse normalt er et anliggende, der er omfattet af delt 
kompetence; kræver derfor en afklaring af begrebet "havets biologiske ressourcer", der 
anvendes i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og at det 
gøres klart, under hvilke omstændigheder bevarelsen af disse ressourcer hører "under 
den fælles fiskeripolitik", således at enekompetencens omfang kan afgrænses mere 
præcist;

13. noterer sig de nye rammer for godkendelse af internationale fiskeriaftaler, hvor den 
vigtigste nyskabelse består i den måde, disse aftaler indgås på, idet det klart fremgår af 
traktaten, at de skal godkendes af Parlamentet, inden Rådet kan indgå dem; 
understreger, at denne vetoret ud fra Parlamentets synsvinkel i praksis kommer til at 
udvide og forbedre de hidtil gældende bestemmelser, der er begrænset til aftaler med 
betydelige budgetmæssige virkninger eller aftaler, der indebærer oprettelse af specifikke 
institutionelle rammer som f.eks. aftaler, der indgås inden for en regional 
fiskeriorganisation;

14. mener, at Parlamentets Fiskeriudvalg for at kunne udfylde sin rolle i forbindelse med 
godkendelsen af partnerskabsaftaler på fiskeriområdet bør informeres indgående af 
Kommissionen under forhandlingerne om disse aftaler;

15. finder det ligeledes absolut nødvendigt, således som Parlamentet gentagne gange har 
anmodet om, at Fiskeriudvalget deltager som observatør i de blandede komitéer, der 
nedsættes som led i fiskeriaftalerne, og kræver, at denne betingelse afspejles i den 
interinstitutionelle aftale;
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16. understreger efter at have gennemgået den nye traktats forskellige nyskabelser, der vil 
gælde for den fælles fiskeripolitik,

– at det i øjeblikket er meget vanskeligt klart at fastlægge anvendelsesområdet for 
traktatens artikel 37, stk. 3,

– at den nye traktat skal finde anvendelse på alle de lovgivningsforslag, der er under 
behandling på det tidspunkt, den træder i kraft,

– at lovgiveren (Rådet og Parlamentet) har en bred fortolkningsmargin, eftersom det 
må afventes, hvorledes begivenhederne udvikler sig, uden at man skal glemme 
muligheden for at indgå en interinstitutionel aftale, der med større klarhed 
afgrænser anvendelsesområdet for traktatens artikel 37, stk. 2 og 3.
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