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PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad Lisabonos sutartyje numatytas svarbus sprendimų bendros žuvininkystės 
politikos (BŽP) srityje priėmimo pokytis, nes jai įsigaliojus 2009 m. sausio 1 d. Europos 
Parlamentas nustos būti vien konsultacine institucija ir iš esmės taps teisėkūros institucija, 
kuri vienodomis sąlygomis dalysis sprendimų priėmimo galiomis su Taryba;

2. mano, kad žinant dabartinę geopolitinę, ekonominę ir socialinę padėtį ir tai, kad rengiamas 
Europos ir pasaulio vandenynų ir jūrų išsaugojimo ir tvaraus vystymosi strateginis ir 
veiksmų planas (Europos jūrų politika), galima pateisinti, kodėl buvo išplėstos Europos 
Parlamento sprendimų priėmimo galios BŽP srityje;

3. mano, kad, atsižvelgiant į naujai susiklosčiusias aplinkybes, negalima išvengti būtinybės 
persvarstyti ir atnaujinti Darbo tvarkos taisyklių VI priede apibrėžtų Žuvininkystės 
komiteto atsakomybės sričių, kurios nustatytos 1994 m., kai įsteigtas Žuvininkystės 
komitetas, ir kurios nepakito 2002 m. įvykdžius didelę bendros žuvininkystės politikos 
reformą, be to, po Komisijos Žuvininkystės generalinio direktorato vidaus 
restruktūrizavimo, kuris atliktas siekiant atsižvelgti į naujas su žuvininkystės valdymu 
susijusias tarptautines aplinkybes, būtina pakeisti du pavadinimus;

4. prašymą atnaujinti Žuvininkystės komiteto atsakomybės sritis grindžia tuo, kad be 
minėtosios 2002 m. reformos vieni iš svarbiausių BŽP raidai įtaką padariusių pokyčių yra 
nuosekliai atlikti pakeitimai, susiję su žuvininkystei skiriamomis lėšomis, kol galiausiai 
šios lėšos buvo pašalintos iš Bendrijos struktūrinių fondų skyriaus, žvejybos susitarimų 
virtimas žuvininkystės partnerystės susitarimais, padidėjusi regioninių žuvininkystės 
valdymo organizacijų svarba ir stiprėjantis Europos Sąjungos jose atliekamas vaidmuo, iš 
esmės pakitusi prekyba žuvininkystės produktais, naujų technologijų taikymas 
žuvininkystėje ir pasikeitęs Bendrijos žuvininkystės valdymo uždavinys – dabar jis turės 
būti vykdomas vadovaujantis ekosistemomis pagrįstu požiūriu, atsižvelgiant į Europos 
Sąjungai nustatytą naują integruotą jūrų politiką;

5. pabrėžia, kad būtų nenuoseklu, jei bendro sprendimo galią turintis komitetas ir toliau liktų 
neutralus, todėl rekomenduoja, siekiant išvengti tokios padėties, įgyvendinti reikiamus 
pokyčius;

6. teigiamai vertina naują tvarką, pagal kurią Parlamentas ir Taryba pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą parengs reikiamas taisykles BŽP tikslams pasiekti (Sutarties 37 straipsnio 2 
dalis);

7. mano, kad taikant šio principo, kuris grindžiamas abiejų institucijų lygiavertiškumu, 
išimtis, griežtai ribojamas Sutartyje nurodytais atvejais, reikės laikytis Teisingumo 
Teismo precedentų teisės išimčių ir bendrųjų taisyklių srityje;

8. pažymi, kad Sutarties 37 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog žvejybos galimybių (bendro 
leidžiamo sugauti kiekio ir kvotų) nustatymas ir paskirstymas tarp valstybių narių 
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išimtinai priklausys Tarybos kompetencijai, todėl Parlamentas neturės dalyvauti 
sprendžiant šiuos klausimus, kaip buvo įprasta iki šiol;

9. mano, kad šios kompetencijos išimtinumo aprėptis turės būti apsvarstyta remiantis 
pasiūlymų turiniu, ir tie pasiūlymai, kurių pagrindinis tikslas – apsaugoti žvejybos 
išteklius, turės būti traktuojami kaip žuvininkystės politikos dalis;

10. šiomis aplinkybėmis mano, kad sprendimai dėl bet kokių kitų oficialiai į metinį 
reglamentą įtrauktų klausimų, neskaitant žvejybos galimybių nustatymo ir kvotų 
paskirstymo, pvz., susijusių su techninėmis priemonėmis ar žvejybos pastangomis, arba 
dėl regioninių žvejybos organizacijų (RŽO) priimtų susitarimų įtraukimo klausimų, bus 
priimami taikant įprastą teisėkūros procedūrą, t. y. bendro sprendimo procedūrą, nes jie 
turi savo teisinį pagrindą;

11. pabrėžia, kad žuvininkystės srityje Sąjunga dalijasi kompetencija su valstybėmis narėmis, 
išskyrus biologinių jūrų išteklių apsaugos priemones, kurios priklauso ES išimtinei 
kompetencijai; pažymi, kad naujojoje Sutartyje numatyta, kad nacionaliniai parlamentai 
kontroliuos subsidiarumo principo taikymą, o pasidalijamosios kompetencijos 
žuvininkystės srityje atveju nacionaliniams parlamentams nustatytas aštuonių savaičių 
terminas pateikti pagrįstą nuomonę dėl svarstomo pasiūlymo; mano, kad Taryba ir 
Parlamentas turės laukti, kol praeis šis terminas, nes jei jie nesilaikys subsidiarumo 
principo, bus galima kreiptis į Teisingumo Teismą;

12. pažymi, kad aplinkos apsauga paprastai priklauso pasidalijamosios kompetencijos sričiai; 
todėl prašo aiškiau apibrėžti Sutarties dėl ES veikimo 3 straipsnyje vartojamą terminą 
„biologiniai jūrų ištekliai“ ir aplinkybes, kuriomis jų išsaugojimas „patenka į bendros 
žuvininkystės politikos sritį“, kad būtų galima tiksliau apibrėžti išimtinės kompetencijos 
aprėptį;

13. atkreipia dėmesį į naują tarptautinių žuvininkystės susitarimų priėmimo sistemą, kurios 
pagrindinė naujovė susijusi su šių susitarimų sudarymo procesu, nes Sutartyje aiškiai 
nurodyta, kad prieš jas sudarydama Taryba turės gauti Parlamento pritarimą; pabrėžia, kad 
ši veto teisė Parlamento požiūriu praktiškai išplės ir patobulins iki šiol galiojusias 
nuostatas, kurios taikomos tik didelį finansinį poveikį turintiems susitarimams arba 
susitarimams, kuriems turi būti sukurta speciali institucinė bazė, kaip antai RŽO sudaromi 
susitarimai;

14. mano, jog norint, kad Europos Parlamento Žuvininkystės komitetas galėtų vykdyti savo su 
žuvininkystės partnerystės susitarimų tvirtinimu susijusias užduotis, Komisija turi tiksliai 
informuoti jį apie derybų dėl šių susitarimų eigą;

15. taip pat mano, jog, kaip ne kartą reikalavo Parlamentas, būtina, kad Žuvininkystės 
komitetas kaip stebėtojas dalyvautų žuvininkystės susitarimuose numatytų jungtinių 
komitetų veikloje, ir prašo, kad ši sąlyga būtų paminėta tarpinstituciniame susitarime;

16. atkreipia dėmesį į tai, kad išnagrinėjus įvairias naujoves, kurios pagal naują Sutartį 
taikytinos bendrai žuvininkystės politikai:

 dabar labai sunku aiškiai nustatyti Sutarties 37 straipsnio 3 dalies taikymo aprėptį;
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 naujoji Sutartis turės būti taikoma visiems teisėkūros pasiūlymams, kurie bus 
svarstomi, kai ji įsigalios;

 teisės aktų leidėjai (Taryba ir Parlamentas) turi didelę interpretavimo laisvę, todėl iš 
principo reikės laukti įvykių eigos ir nepamiršti, kad yra galimybė sudaryti 
tarpinstitucinį susitarimą, pagal kurį būtų aiškiau apibrėžta Sutarties 37 straipsnio 2 ir 
3 dalių taikymo sritis.
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