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SUGGESTIES

De Commissie visserij verzoekt de ten principale bevoegde Commissie constitutionele zaken
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt op dat het Verdrag van Lissabon in het kader van het gemeenschappelijke 
visserijbeleid (GVB) een grote wijziging betekent in het besluitvormingssysteem, omdat 
het Parlement vanaf de inwerkingtreding van dit verdrag op 1 januari 2009 niet meer een 
adviserende instelling is, maar globaal genomen, een wetgevende instantie met een 
beslissingsbevoegdheid gelijk aan die van de Raad, waarmee het deze bevoegdheid deelt;

2. meent dat de huidige geopolitieke, economische en sociale situatie, alsmede de opstelling 
van een strategie- en actieplan voor de instandhouding en duurzame ontwikkeling van de 
zeeën en oceanen in Europa en de rest van de wereld (Europees maritiem beleid), een 
uitbreiding van de besluitvormende bevoegdheden van het Parlement ten aanzien van het 
GVB rechtvaardigt;

3. meent dat in dit nieuwe scenario niet ontkomen kan worden aan de noodzaak tot 
herziening en aanpassing van de bevoegdheden van de Commissie visserij, zoals 
gedefinieerd in bijlage VI van haar reglement, die dateren van de oprichting van de 
Commissie visserij in 1994 en die ongewijzigd zijn gebleven bij de grote hervorming van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid in 2002 en bij twee naamswijzigingen en 
daaropvolgende herstructureringen van het voormalige Directoraat-generaal visserij, om 
deze te laten aansluiten op de nieuwe omstandigheden in het visserijbeheer op 
wereldschaal;

4. baseert dit verzoek om aanpassing van de bevoegdheden van de Commissie visserij op het 
feit dat er, te midden van de grote veranderingen die de evolutie van het GVB hebben 
beïnvloed naast voornoemde hervorming in 2002, achtereenvolgende wijzigingen zijn 
geweest in de aan visserij toegewezen gelden aangezien deze uit het hoofdstuk over de 
structuurfondsen van de Gemeenschap zijn geschrapt, dat visserijovereenkomsten zijn 
uitgegroeid tot partnerschapsovereenkomsten, dat regionale organisaties voor 
visserijbeheer een prominentere rol zijn gaan spelen en de Europese Unie een grotere rol 
binnen die organisaties, dat de handel in visproducten diepgaand veranderd is, dat in de 
visserij nieuwe technologieën worden toegepast en dat de doelstelling van het 
visserijbeheer in de Gemeenschap is veranderd omdat dit voortaan moet worden 
uitgevoerd volgens een ecosysteembenadering in het kader van het nieuwe geïntegreerde 
maritieme beleid dat voor de Europese Unie is goedgekeurd;

5. benadrukt dat het inconsequent is dat een parlementaire commissie met 
medebeslissingsbevoegdheden een geneutraliseerde commissie moet blijven en doet 
derhalve de aanbeveling om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren om deze situatie 
te vermijden;

6. is verheugd over dit nieuwe scenario, waarin het Parlement en de Raad conform de 
gewone wetgevingsprocedure de nodige bepalingen zullen opstellen voor het behalen van 
de doelstellingen van het GVB (artikel 37, lid 2 van het Verdrag);
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7. is van oordeel dat de afwijkingen van dit algemene beginsel dat is gebaseerd op de 
gelijkheid van beide instellingen, welke strikt beperkt zijn tot in het verdrag voorziene 
situaties, dienen te worden aangepast aan de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen met betrekking tot afwijkingen van algemene regelgeving;

8. merkt op dat in artikel 37, paragraaf 3 echter wordt vastgesteld dat uitsluitend de Raad 
bevoegd is om maatregelen te nemen inzake de bepaling en de verdeling van de 
vangstmogelijkheden (TAC’s en quota) tussen de lidstaten, omdat medewerking van het 
Parlement op dat gebied niet vereist is, in tegenstelling tot de tot dan toe gebruikelijke 
gang van zaken;

9. is van mening dat deze exclusiviteit van bevoegdheden moet worden bekeken op grond 
van de inhoud van de voorstellen, en de bevoegdheid wanneer deze voorstellen 
hoofdzakelijk het behoud van de visserij tot doel hebben, moet worden toegekend aan het 
visserijbeleid;

10. is wat dat betreft van oordeel dat voor alle andere kwesties die geen betrekking hebben op 
het vaststellen van de visserijmogelijkheden en de verdeling van de quota, en die formeel 
gezien op de jaarlijkse verordening zouden hebben gestaan, zoals kwesties met betrekking 
tot technische maatregelen, de visserij-inspanning of het opnemen van overeenkomsten 
met een passende juridische grondslag en die binnen de regionale organisaties voor het 
visserijbeheer zijn aangenomen, de gewone wetgevingsprocedure van toepassing blijft, dat 
wil zeggen de medebeslissingsprocedure;

11. benadrukt dat de Europese Unie op het gebied van de visserij de bevoegdheden deelt met 
de lidstaten, behalve wat betreft de maatregelen ter bescherming van de visbestanden, die 
onder de exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie vallen; benadrukt dat in het 
nieuwe verdrag een controleprocedure is vastgesteld voor het subsidiariteitsbeginsel, uit te 
voeren door de nationale parlementen, en dat deze in het geval van gedeelde 
bevoegdheden op het gebied van de visserij, over een termijn van acht weken beschikken 
om hun met redenen omklede advies te sturen tegen het betreffende voorstel; merkt op dat 
de Raad en het Parlement moeten wachten tot deze termijn verstreken is, omdat het niet in 
acht nemen van het subsidiariteitsbeginsel een grond is om de zaak aanhangig te maken 
bij het Hof;

12. merkt op dat milieubescherming over het algemeen een zaak van gedeelde bevoegdheid 
is; verzoekt derhalve om opheldering van het begrip “biologische rijkdommen van de zee” 
dat gebezigd worden in artikel 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, alsmede van de omstandigheden waaronder hun instandhouding “in het kader van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid” valt, opdat de reikwijdte van de exclusieve 
bevoegdheid beter kan worden bepaald;

13. neemt er kennis van dat er een nieuw kader is opgesteld voor het goedkeuren van 
internationale overeenkomsten met betrekking tot de visserij, met als belangrijkste 
vernieuwing de afsluitingsprocedure voor genoemde overeenkomsten, aangezien duidelijk 
in het verdrag staat vermeld dat deze overeenkomsten, alvorens door de Raad te worden 
gesloten, door het Parlement moeten zijn goedgekeurd; benadrukt dat dit vetorecht in 
praktijk, vanuit het Parlement bekeken, de tot dusver toepasselijke bepalingen verruimt en 
versterkt die slechts betrekking hebben op overeenkomsten die grote gevolgen hebben 
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voor de begroting of waarvoor een specifiek institutioneel kader in het leven moet worden 
geroepen, zoals overeenkomsten binnen een regionale organisatie voor visserijbeheer;

14.  vindt dat de Commissie visserij van het Europees Parlement, wil zij haar rol bij de 
goedkeuring van partnerschapsovereenkomsten inzake visserij goed kunnen vervullen, 
door de Commissie nauwkeurig moet worden ingelicht tijdens de 
onderhandelingsprocessen met betrekking tot die overeenkomsten;

15. acht het evenzeer van vitaal belang dat de Commissie visserij als waarnemer deelneemt 
aan de paritaire commissies waarin visserijovereenkomsten voorzien, zoals het Parlement 
bij vele gelegenheden heeft gevraagd, en bepleit dat deze voorwaarde wordt weerspiegeld 
in het interinstitutioneel akkoord;

16. brengt, na bestudering van de verscheidene nieuwe elementen die van toepassing zijn op 
het GVB, naar voren dat:

– het tegenwoordig erg moeilijk is om duidelijk te omschrijven wat het 
toepassingsgebied is van artikel 37, lid 3;

– het nieuwe verdrag van toepassing moet zijn op alle wetgevingsvoorstellen die op het 
tijdstip van inwerkingtreding in behandeling zijn;

– de wetgevende macht (de Raad en het Parlement) voor de interpretatie beschikt over 
een ruime marge, omdat deze in principe moet afwachten hoe alles verloopt, zonder de 
mogelijkheid uit het oog te verliezen om een interinstitutionele overeenkomst te 
sluiten die het toepassingsgebied van artikel 37, leden 2 en 3 van het Verdrag 
duidelijker afbakent. 
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