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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 Europejski przestanie być zwykłym organem 
konsultacyjnym i stanie się ogólnie prawodawcą posiadającym uprawnienia decyzyjne na 
równi z Radą;

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

3. uważa, że odstępstwa od tej ogólnej zasady opartej na równości między oboma 
instytucjami, ograniczające się ściśle do przypadków przewidzianych w traktacie, 
powinny dostosować się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 
odstępstw od zasad ogólnych;

4. stwierdza, że art. 37 ust. 3 stanowi, że środki dotyczące ustalania i podziału wielkości 
dopuszczalnych połowów (TAC i kwot połowowych) między państwa członkowskie 
będzie wyłączną kompetencją Rady, w związku z czym udział Parlamentu w tej 
dziedzinie nie będzie wymagany, jak miało to miejsce do tej pory;

5. 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;

6. uważa w związku z tym, że jakiekolwiek inne kwestie formalnie zawarte w corocznym 
rozporządzeniu, niedotyczące ustalania wielkości dopuszczalnych połowów i podziału 
kwot połowowych, jak na przykład kwestie związane ze środkami technicznymi lub 
nakładem połowowym lub włączeniem umów przyjętych w ramach regionalnych 
organizacji ds. rybołówstwa (ROR), posiadające własną podstawę prawną, będą nadal 
podlegały zwykłej procedurze prawodawczej, czyli procedurze współdecyzji;

7. podkreśla, że Unia Europejska wykonuje wspólnie z państwami członkowskimi 
kompetencje w zakresie rybołówstwa, z wyjątkiem środków ochrony morskich zasobów 
biologicznych, które należą do wyłącznych kompetencji Unii; zauważa, że nowy traktat 
wprowadza kontrolę zasady pomocniczości przez parlamenty krajowe i w przypadku 
wspólnych kompetencji w dziedzinie rybołówstwa przyznaje parlamentom krajowym 
ośmiotygodniowy termin na przesłanie uzasadnionej opinii w sprawie danego wniosku; 
podkreśla, że Rada i Parlament będą musiały zaczekać, aż termin ten wygaśnie, ponieważ 
nieprzestrzeganie zasady pomocniczości będzie powodem wniesienia skargi do Trybunału 
Sprawiedliwości;

8. przyjmuje do wiadomości nowe ramy zatwierdzania międzynarodowych umów rybackich, 
których główną innowacją jest proces ich zawierania, ponieważ traktat wyraźnie stanowi, 
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że zanim zostaną one zawarte przez Radę, muszą zostać zatwierdzone przez Parlament;  
podkreśla, że to prawo weta w praktyce rozszerzy i ulepszy, z punktu widzenia 
Parlamentu, stosowane do tej pory przepisy ograniczające się do umów mających istotne 
skutki budżetowe lub wymagających utworzenia specjalnych ram instytucjonalnych, 
takich jak umowy zawierane w ramach ROR;

9. 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;

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

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