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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 Europees 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. 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, paragraaf 2);

3. 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;

4. 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;

5. 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;

6. 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;

7. 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 verlopen is, omdat het niet in 
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acht nemen van het subsidiariteitsbeginsel een grond is om de zaak voor het Gerechtshof 
te brengen;

8. 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, in het verdrag staat 
namelijk duidelijk 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 op die datum toepasselijke bepalingen verruimt 
en versterkt die slechts betrekking hebben op overeenkomsten die grote gevolgen hebben 
voor de begroting of waarvoor een specifiek institutioneel kader in het leven moet worden 
geroepen, zoals overeenkomsten binnen een regionale organisatie voor visserijbeheer;

9. 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, paragraaf 3;

– het nieuwe verdrag van toepassing moet zijn op alle wetgevingssvoorstellen 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, paragraaf 2 en 3 duidelijker afbakent.
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