
PA\717408SK.doc PE404.685v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre rybné hospodárstvo

2008/2063(INI)

8.4.2008

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre rybné hospodárstvo

pre Výbor pre ústavné veci

o novej úlohe a nových zodpovednostiach Parlamentu pri uplatňovaní 
Lisabonskej zmluvy
(2008/2063(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Rosa Miguélez Ramos



PE404.685v01-00 2/4 PA\717408SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\717408SK.doc 3/4 PE404.685v01-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre rybné hospodárstvo vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že Lisabonská zmluva predstavuje v oblasti spoločnej politiky rybného 
hospodárstva (SPRH) významnú zmenu v rozhodovacom systéme, keďže od jej vstupu do 
platnosti 1. januára 2009 Európsky parlament prestane byť len konzultačnou inštitúciou, 
ale stane sa všeobecným zákonodarcom s rozhodovacou právomocou, o ktorú sa bude 
rovnomerne deliť s Radou;

2. víta s uspokojením túto novú koncepciu, v ktorej Parlament a Rada budú stanovovať 
v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovenia potrebné pre dosiahnutie cieľov 
SPRH (článok 37 ods. 2);

3. domnieva sa, že výnimky z tejto všeobecnej zásady založenej na rovnosti oboch inštitúcií, 
ktoré sa prísne obmedzujú na prípady ustanovené v zmluve, sa budú musieť prispôsobiť 
judikatúre Súdneho dvora týkajúcej sa výnimiek zo všeobecných noriem;

4. konštatuje, že v článku 37 ods. 3 sa stanovuje, že určovanie a prideľovanie rybolovných 
možností (TAC a kvóty) medzi členské štáty bude vo výlučnej právomoci Rady, pretože 
v tejto oblasti sa nebude požadovať účasť Parlamentu, ako tomu bolo doteraz;

5. domnieva sa, že rozmer tejto výlučnosti právomocí sa bude musieť preskúmať v závislosti 
od obsahu návrhov, pričom politike rybného hospodárstva sa priradia tie, ktorých hlavným 
cieľom bude zachovanie zdrojov rybolovu;

6. domnieva sa v tejto súvislosti, že každá iná otázka netýkajúca sa určovania rybolovných 
možností a prideľovania kvót, ktorá by sa formálne zaradila do nariadenia o ročných TAC 
a kvótach (napríklad otázky týkajúce sa technických opatrení alebo rybolovného úsilia, 
alebo zaradenie prijatých dohôd v rámci regionálnych organizácií pre rybolov), založená 
na riadnom právnom základe sa bude naďalej predkladať v riadnom legislatívnom 
postupe, to znamená v spolurozhodovacom postupe;

7. zdôrazňuje, že Európska únia sa v oblasti rybného hospodárstva delí o právomoci 
s členskými štátmi s výnimkou opatrení na zachovanie morských biologických zdrojov, 
ktoré sú výlučne v jej právomoci; zdôrazňuje, že nová zmluva zavádza pre národné 
parlamenty kontrolu dodržiavania zásady subsidiarity a v prípade rozdelených právomocí 
v oblasti rybného hospodárstva poskytuje národným parlamentom lehotu ôsmych týždňov 
na predloženie odôvodneného stanoviska k príslušnému návrhu; zdôrazňuje, že Rada 
a Parlament budú musieť počkať, kým uplynie táto lehota, pretože nedodržanie zásady 
subsidiarity je dôvodom na začatie konania pred Súdnym dvorom;

8. berie na vedomie nový rámec prijímania medzinárodných dohôd o rybolove, ktorého 
hlavná novota spočíva v postupe uzatvárania týchto dohôd, pretože zmluva jasne 
stanovuje, že pred tým, ako ich Rada uzavrie, ich musí Parlament schváliť; zdôrazňuje, že 
z hľadiska Parlamentu toto právo veta v praxi rozšíri a zlepší doteraz platné ustanovenia, 
ktoré sa obmedzovali na dohody s významnými rozpočtovými dôsledkami alebo na 
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dohody zahŕňajúce zriadenie osobitného inštitucionálneho rámca, ako napr. zmluvy 
uzavreté v rámci regionálnej organizácie pre rybolov;

9. pripomína, že po revízií rôznych noviniek z novej zmluvy pre SPRH vyplýva:

 v súčasnosti je veľmi ťažké jasne stanoviť rozsah pôsobnosti článku 37 ods. 3;

 nová zmluva sa bude musieť uplatňovať na všetky legislatívne návrhy, o ktorých sa 
bude rokovať v momente jej vstupu do platnosti;

 zákonodarca (Rada a Parlament) má široký priestor na výklad, preto je v zásade 
potrebné počkať, ako sa udalosti vyvinú bez toho, aby sa so zreteľa stratila možnosť 
zostaviť medzininštitucionálnu dohodu, ktorá jasnejšie vymedzí rozsah pôsobnosti 
článku 37 ods. 2 a 3.
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