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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας αντιπροσωπεύει, στο πλαίσιο της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ), μια σημαντική τροποποίηση του συστήματος λήψης 
αποφάσεων, αφού μετά τη θέση της σε ισχύ, την 1η Ιανουαρίου 2009, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα πάψει να αποτελεί απλό συμβουλευτικό όργανο, για να αναδειχθεί, σε 
γενικές γραμμές, σε νομοθέτη που θα μοιράζεται την εξουσία λήψης αποφάσεων, σε 
ισότιμη βάση, μαζί με το Συμβούλιο·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο αυτό σενάριο, στα πλαίσια του οποίου το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία, ορίζουν τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων της 
ΚΑΠ (άρθρο 37, παράγραφος 2)·

3. θεωρεί ότι οι παρεκκλίσεις που ισχύουν για τη γενική αυτή αρχή –η οποία ερείδεται στην
ισότητα των δύο θεσμικών οργάνων– οι οποίες περιορίζονται αυστηρά στις καταστάσεις 
που προβλέπονται από τη Συνθήκη, θα πρέπει να προσαρμοστούν βάσει της νομολογίας 
του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορά τις παρεκκλίσεις από τους
γενικούς κανόνες·

4. σημειώνει ότι το άρθρο 37, παράγραφος 3, ορίζει αντιθέτως πως τα μέτρα σχετικά με τον 
καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων (TAC και ποσοστώσεις) 
μεταξύ των κρατών μελών, θα υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του 
Συμβουλίου αφού, στον συγκεκριμένο τομέα, δεν θα απαιτείται η συμμετοχή του 
Κοινοβουλίου, αντίθετα με την μέχρι τώρα συνήθη πρακτική·

5. εκτιμά ότι η διάσταση αυτής της αποκλειστικότητας αρμοδιοτήτων θα πρέπει να 
εξετάζεται ανάλογα με το περιεχόμενο των προτάσεων, αποδίδοντας στον τομέα της 
αλιευτικής πολιτικής τις προτάσεις εκείνες που έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση 
των αλιευτικών πόρων·

6. θεωρεί, εν προκειμένω, ότι κάθε άλλο ζήτημα που δεν θα αφορά τον καθορισμό των 
αλιευτικών δυνατοτήτων και την κατανομή των ποσοστώσεων και το οποίο αναφέρεται 
με επίσημο τρόπο στον ετήσιο κανονισμό, όπως π.χ. τα ζητήματα σχετικά με τα τεχνικά 
μέτρα ή με την αλιευτική προσπάθεια, ή με την ενσωμάτωση συμφωνιών οι οποίες
εγκρίνονται από τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης των αλιευμάτων (ΠΟΔΑ) και 
εδράζονται σε δική τους νομική βάση, θα εξακολουθήσει να υπόκειται στη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία, δηλαδή στη διαδικασία συναπόφασης·

7. υπογραμμίζει ότι, στον τομέα της αλιείας, η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιράζεται τις 
αρμοδιότητες με τα κράτη μέλη, πλην των θεμάτων που αφορούν τα μέτρα διατήρησης 
των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, τα οποία εμπίπτουν στην αποκλειστική της 
αρμοδιότητα· υπογραμμίζει ότι η νέα Συνθήκη καθιερώνει μια διαδικασία ελέγχου της 
αρχής της επικουρικότητας από τα εθνικά κοινοβούλια και ότι, σε περιπτώσεις που 
υπάρχουν συντρέχουσες αρμοδιότητες στον τομέα της αλιείας, τα εθνικά κοινοβούλια
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διαθέτουν προθεσμία οχτώ εβδομάδων για να αποστείλουν την αιτιολογημένη γνώμη τους 
κατά της σχετικής πρότασης· σημειώνει ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει 
να περιμένουν μέχρι την εκπνοή της συγκεκριμένης προθεσμίας, αφού η μη τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας θα συνιστά αφορμή προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου·

8. λαμβάνει υπόψη την εκπόνηση ενός νέου πλαισίου για την έγκριση των διεθνών 
συμφωνιών στον τομέα της αλιείας, του οποίου η βασική καινοτομία έγκειται στη 
διαδικασία σύναψης των εν λόγω συμφωνιών, αφού η Συνθήκη ορίζει ρητά ότι, πριν από 
τη σύναψη συμφωνιών από το Συμβούλιο, αυτές θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την 
έγκριση του Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει ότι στην πράξη, το εν λόγω δικαίωμα 
αρνησικυρίας διευρύνει και ενισχύει, από την πλευρά του Κοινοβουλίου, τις ισχύουσες 
μέχρι σήμερα διατάξεις, οι οποίες αφορούν μόνο τις συμφωνίες που έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στον προϋπολογισμό ή που απαιτούν τη δημιουργία ειδικού νομοθετικού 
πλαισίου, όπως π.χ. τις συμφωνίες που συνάπτονται από τις ΠΟΔΑ·

9. επισημαίνει, κατόπιν εξέτασης των διαφόρων καινοτομιών που θα ισχύσουν για την ΚΑΠ 
δυνάμει της νέας Συνθήκης, ότι:

– επί του παρόντος, είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί σαφώς το πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 37, παράγραφος 3·

– η νέα Συνθήκη θα πρέπει να ισχύσει για όλες τις νομοθετικές προτάσεις που θα είναι 
υπό εξέλιξη κατά τον χρόνο θέσης της σε ισχύ·

– ο νομοθέτης (Συμβούλιο και Κοινοβούλιο) διαθέτει πολύ μεγάλο περιθώριο ερμηνείας 
αφού, καταρχήν, θα πρέπει να περιμένει την εξέλιξη των γεγονότων, χωρίς να 
αποκλείει την πιθανότητα σύναψης διοργανικής συμφωνίας που θα οριοθετεί 
σαφέστερα το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 37, παράγραφοι 2 και 3.
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