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ETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et Lissaboni leping toob ühise kalanduspoliitika valdkonnas kaasa ulatusliku 
muutuse otsustamissüsteemis, kuna alates lepingu jõustumisest 1. jaanuaril 2009 ei ole 
Euroopa Parlament enam pelgalt nõuandev institutsioon, vaid temast saab üldiselt 
õiguslooja, kellel on nõukoguga jagatud võrdne otsustusõigus;

2. tervitab seda uut olukorda, kus Euroopa Parlament ja nõukogu kehtestavad vastavalt 
seadusandlikule tavamenetlusele ühise kalanduspoliitika eesmärkide saavutamiseks 
vajalikud õigusnormid (artikli 37 lõige 2);

3. on seisukohal, et erandid sellest üldpõhimõttest, mille aluseks on võrdsus kahe 
institutsiooni vahel, piirdudes rangelt lepingus sätestatud juhtudega, tuleb kohandada 
Euroopa Kohtu praktikaga, mis käsitleb erandeid üldreeglitest;

4. märgib, et artikli 37 lõikes 3 määratletakse omakorda, et liikmesriikide 
kalapüügivõimaluste kindlaksmääramine ja jaotus (lubatud kogupüük ja kvoodid) kuulub 
nõukogu ainupädevusse, mistõttu Euroopa Parlamendi osalus ei ole selles küsimuses 
nõutav, nagu see tavaliselt siiani oli olnud;

5. on seisukohal, et selle pädevuse ainuõiguse ulatust tuleb analüüsida nende ettepanekute 
sisu kontekstis, mis kuuluvad kalanduspoliitika valdkonda ning mille peamine eesmärk on 
kalavarude säilitamine;

6. on sellega seoses seisukohal, et kõikide muude teemade suhtes, mis on ametlikult lisatud 
iga-aastasesse määrusesse (välja arvatud kalapüügivõimaluste kindlaksmääramine ja 
kvootide jaotus), näiteks tehnilisi meetmeid või püügikoormust käsitlevad teemad, või 
piirkondlikes kalandusorganisatsioonides vastuvõetud otsuste hõlmamine, kohaldatakse 
seadusandlikku tavamenetlust, s.t kaasotsustamismenetlust, kuna neil on eraldi õiguslik 
alus;

7. rõhutab, et Euroopa Liit jagab kalandusvaldkonnas pädevust liikmesriikidega, välja 
arvatud mere bioloogiliste ressursside kaitsemeetmete osas, mis kuuluvad ELi 
ainupädevusse; rõhutab, et uues lepingus nähakse ette, et riiklikud parlamendid 
kontrollivad subsidiaarsuse põhimõtte täitmist, ning kalandusvaldkonna jagatud pädevuse 
korral määratakse riiklikele parlamentidele kaheksanädalane tähtaeg käesoleva ettepaneku 
kohta põhjendatud arvamuse esitamiseks; rõhutab, et nõukogu ja Euroopa Parlament 
peavad ootama selle tähtaja möödumist, kuna subsidiaarsuse põhimõtte järgimata jätmine 
on Euroopa Kohtule kaebuse esitamise põhjuseks;

8. võtab teadmiseks rahvusvaheliste kalanduskokkulepete heakskiitmise uue raamistiku, 
mille peamine uuendus puudutab nende sõlmimise protsessi, kuna asutamislepingus 
väljendatakse selgelt, et nõukogu peab enne kokkulepete sõlmimist saama heakskiidu 
Euroopa Parlamendilt; rõhutab, et see vetoõigus laiendab ja parandab Euroopa Parlamendi 
seisukohast praktikas praeguseni kehtivaid tingimusi, mis piirduvad kokkulepetega, millel 
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on oluline finantsmõju või mis on seotud konkreetse institutsioonilise raamistiku 
loomisega – sellised on näiteks piirkondlikes kalandusorganisatsioonides sõlmitud 
kokkulepped;

9. juhib tähelepanu, et pärast ühisele kalanduspoliitikale uuest lepingust tulenevate erinevate 
uuenduste läbivaatamist, võib öelda, et:

 praegu on väga raske määratleda selgelt artikli 37 lõike 3 kohaldamisala;

 uut lepingut tuleb kohaldada kõikide õigusakti ettepanekute suhtes, mis on lepingu 
jõustumise ajal menetluses;

 õigusloojal (nõukogul ja Euroopa Parlamendil) on suur tõlgendamisvabadus, mistõttu 
tuleks põhimõtteliselt oodata, et sündmused areneksid unustamata samas võimalikku 
soovi sõlmida institutsioonidevaheline kokkulepe, mis piiritleks selgemalt artikli 37 
lõigete 2 ja 3 kohaldamisala.
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