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WSKAZÓWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. stwierdza, że w zakresie wspólnej polityki rybackiej (WPR) Traktat z Lizbony stanowi 
zasadniczą zmianę systemu podejmowania decyzji, ponieważ z chwilą wejścia w życie 
traktatu w dniu 1 stycznia 2009 r. Parlament przestanie być zwykłym organem 
konsultacyjnym i stanie się ogólnie prawodawcą posiadającym uprawnienia decyzyjne na 
równi z Radą;

2. uważa, że obecna sytuacja geopolityczna, gospodarcza i społeczna oraz określenie 
strategicznego planu działania na rzecz ochrony i trwałego rozwoju oceanów i mórz 
w Europie i na świecie (europejska polityka morska) uzasadniają uprawnienia decyzyjne 
Parlamentu w zakresie WPRyb;

3. uważa, że w obliczu tej nowej sytuacji nie można już uniknąć konieczności ponownego 
rozpatrzenia i dostosowania uprawnień Komisji Rybołówstwa określonych w załączniku 
VI do Regulaminu – uprawnień, które zostały określone w chwili utworzenia Komisji 
Rybołówstwa w 1994 r. i które przetrwały wielką reformę wspólnej polityki rybackiej 
przeprowadzoną w 2002 r. oraz dwukrotną zmianę nazwy, a także wewnętrzne 
reorganizacje dawnej dyrekcji generalnej ds. rybołówstwa Komisji Europejskiej, mające 
na celu uwzględnienie nowego kontekstu międzynarodowego, w jaki wpisuje się 
zarządzanie rybołówstwem;

4. uzasadnia ten wniosek o aktualizację uprawnień Komisji Rybołówstwa faktem, że wśród 
najważniejszych zmian, które wpłynęły na ewolucję WPRyb znajdują się, oprócz 
wymienionej reformy z 2002 r., kolejne modyfikacje dotyczące środków przyznawanych 
na rybołówstwo aż do wycofania ich z rozdziału dotyczącego wspólnotowych funduszy 
strukturalnych, przekształcenie umów w sprawie połowów w umowy o partnerstwie 
w dziedzinie połowów, nowa rola, jaką spełniają regionalne organizacje ds. zarządzania 
rybołówstwem, i coraz ważniejsza pozycja Unii Europejskiej w ramach tych organizacji, 
głębokie przekształcenia w handlu produktami rybołówstwa, nowe technologie 
stosowane w rybołówstwie oraz zmiana kierunku we wspólnym zarządzaniu połowami, 
które od tej chwili będzie oparte na podejściu ekosystemowym w ramach nowej 
zintegrowanej polityki morskiej przyjętej przez Unię;

5. podkreśla brak spójności wynikający z faktu, że komisja parlamentarna posiadająca 
uprawnienia współdecyzyjne pozostaje zneutralizowana, i opowiada się w związku z tym 
za dokonaniem niezbędnych zmian pozwalających uniknąć takiej sytuacji;

6. z zadowoleniem przyjmuje tę nową sytuację, w której Parlament i Rada będą ustanawiać, 
zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, przepisy niezbędne dla realizacji celów 
WPR (art. 37 ust. 2 traktatu);

7. uważa, że możliwe do zastosowania odstępstwa od tej ogólnej zasady opartej na równości 
między obiema instytucjami, ograniczające się ściśle do przypadków przewidzianych 
w traktacie, powinny być dostosowane do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
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w sprawie odstępstw od zasad ogólnych;

8. stwierdza, że art. 37 ust. 3 traktatu stanowi natomiast, że środki dotyczące ustalania 
i podziału dopuszczalnych wielkości połowów (ogólnych dopuszczalnych połowów 
i kwot połowowych) między państwa członkowskie będą podlegać wyłącznej 
kompetencji Rady, w związku z czym udział Parlamentu w tej dziedzinie nie będzie 
wymagany, jak miało to miejsce do tej pory;

9. uważa, że wymiar tej wyłącznej kompetencji należy rozpatrywać w zależności od treści 
wniosków i przydzielać do zakresu polityki rybackiej te wnioski, których głównym celem 
jest ochrona zasobów połowowych;

10. uważa w związku z tym, że jakiekolwiek inne kwestie formalnie zawarte w corocznym 
rozporządzeniu, niezwiązane z ustalaniem dopuszczalnych wielkości połowów 
i podziałem kwot połowowych, jak na przykład kwestie dotyczące środków technicznych 
lub nakładu połowowego lub też włączania umów, które przyjęto w ramach regionalnych 
organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO) i które posiadają własną podstawę 
prawną, będą nadal podlegały zwykłej procedurze prawodawczej, czyli procedurze 
współdecyzji;

11. podkreśla, że Unia dzieli kompetencje w zakresie rybołówstwa z państwami 
członkowskimi, z wyjątkiem środków ochrony morskich zasobów biologicznych, które 
należą do wyłącznej kompetencji Unii; podkreśla, że nowy traktat wprowadza procedurę 
kontroli zasady pomocniczości przez parlamenty krajowe oraz że w przypadku 
wspólnych kompetencji w dziedzinie rybołówstwa parlamenty krajowe dysponują 
ośmiotygodniowym terminem na przesłanie uzasadnionej opinii przeciw danemu 
wnioskowi; zauważa, że Rada i Parlament będą musiały czekać, aż termin ten upłynie, 
ponieważ nieprzestrzeganie zasady pomocniczości będzie powodem wniesienia skargi do 
Trybunału Sprawiedliwości;

12. zauważa, że w zakresie ochrony środowiska uprawnienia są w zasadzie wspólne; wzywa 
w związku z tym do sprecyzowania terminu „morskie zasoby biologiczne”, figurującego 
w art. 3 traktatu o funkcjonowaniu Unii, oraz okoliczności, w jakich ich ochrona podlega 
„wspólnej polityce rybackiej”, w celu ściślejszego określenia zakresu wyłącznych 
uprawnień;

13. przyjmuje do wiadomości wypracowanie nowych ram zatwierdzania międzynarodowych 
umów w dziedzinie połowów, gdzie główną innowację stanowi proces zawierania tych 
umów, ponieważ traktat wyraźnie stanowi, że zanim zostaną one zawarte przez Radę, 
będą musiały zostać zatwierdzone przez Parlament; podkreśla, że to prawo weta 
w praktyce rozszerza i ulepsza, z punktu widzenia Parlamentu, stosowane do tej pory 
przepisy dotyczące jedynie umów mających istotne skutki budżetowe lub wymagających 
utworzenia specjalnych ram instytucjonalnych, takich jak umowy zawierane w ramach 
RFMO;

14. uważa, że aby Komisja Rybołówstwa Parlamentu mogła spełniać swoją rolę odnośnie do 
zatwierdzania umów partnerskich w dziedzinie połowów, Komisja Europejska powinna 
przekazywać jej szczegółowe informacje w czasie negocjowania tych umów;
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15. uważa również, że niezbędne jest, zgodnie z wielokrotnie zgłaszanymi przez Parlament 
wnioskami, aby Komisja Rybołówstwa brała udział w charakterze obserwatora we 
wspólnych komisjach przewidzianych w ramach umów w sprawie połowów i zwraca się 
o ujęcie tego warunku w umowie międzyinstytucjonalnej;

16. zauważa, po przeglądzie poszczególnych nowości mających zastosowanie do WPR na 
mocy nowego traktatu, że:

 jest obecnie bardzo trudno dokładnie określić zakres stosowania art. 37 ust. 3 traktatu;

 nowy traktat powinien mieć zastosowanie do wszystkich wniosków legislacyjnych 
rozpatrywanych w chwili jego wejścia w życie;

 prawodawca (Rada i Parlament) ma szeroki margines interpretacji i dlatego też trzeba 
będzie w zasadzie poczekać na rozwój wydarzeń, nie zapominając o możliwości 
sporządzenia umowy międzyinstytucjonalnej wyraźniej określającej zakres stosowania 
art. 37 ust. 2 i 3 traktatu.
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