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POBUDE

Odbor za ribištvo poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da se bo z lizbonsko pogodbo močno spremenil sistem odločanja v okviru 
skupne ribiške politike, ker z začetkom veljavnosti te pogodbe, tj. 1. januarja 2009, 
Evropski parlament ne bo več le posvetovalni organ, ampak bo na splošno postal 
zakonodajni organ, ki bo svoja pooblastila za odločanje delil s Svetom, pri čemer si bosta 
Parlament in Svet enakopravna; 

2. pozdravlja ta novi scenarij, po katerem bosta Parlament in Svet v skladu z običajnim 
zakonodajnim postopkom sprejela potrebne predpise za doseganje ciljev skupne ribiške 
politike (člen 37(2));

3. meni, da bo treba vsako odstopanje od tega splošnega pravila, ki temelji na 
enakopravnosti med tema dvema institucijama in je strogo omejeno na položaje iz 
pogodbe, prilagoditi sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti o odstopanju od splošnega 
pravila;

4. ugotavlja, da člen 37(3) v nasprotju s tem določa, da so ukrepi v zvezi z določitvijo in 
razdelitvijo ribolovnih možnosti (celotnega dovoljenega ulova in kvot) med države članice 
izključno v pristojnosti Sveta, ker na tem področju sodelovanje Parlamenta ne bo več 
potrebno, kar je v nasprotju z dosedanjo prakso; 

5. meni, da je treba področje te izključne pristojnosti preveriti v smislu vsebine predlogov, 
pri čemer se predlogi, katerih glavni cilj je ohranitev ribjih staležev, vključijo na področje 
ribiške politike;

6. v zvezi s tem meni, da je vsako drugo vprašanje, ki je uradno vključeno v letno ureditev, 
razen določitve ribolovnih možnosti in razdelitve kvot, kot so vprašanja v zvezi s 
tehničnimi ukrepi ali ribolovnim naporom, ali vključitev sporazumov, sprejetih v okviru 
regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, ki imajo svojo pravno podlago, predmet 
običajnega zakonodajnega postopka, tj. postopka soodločanja; 

7. izpostavlja, da ima Evropska unija na področju ribištva deljene pristojnosti z državami 
članicami, razen v zvezi z ukrepi za zaščito morskih bioloških virov, ki so v njeni 
izključni pristojnosti; ugotavlja, da nova pogodba določa, da imajo nacionalni parlamenti 
nadzor nad načelom subsidiarnosti in da imajo v primeru deljenih pristojnosti na področju 
ribištva nacionalni parlamenti na voljo osem mesecev za predložitev obrazloženega 
mnenja o zadevnem predlogu; ugotavlja, da bosta morala Svet in Parlament počakati, da 
bo ta rok potekel, ker bo nespoštovanje načela subsidiarnosti pomenilo osnovo za pritožbo 
pri Sodišču Evropskih skupnosti; 

8. ugotavlja, da je bil pripravljen nov okvir za sprejetje mednarodnih ribiških sporazumov, 
pri čemer je njegova glavna novost postopek sklenitve navedenih sporazumov, ker je v 
pogodbi jasno navedeno, da mora te sporazume pred sprejetjem v Svetu odobriti
Parlament; izpostavlja, da se bodo v praksi s to pravico veta s stališča Parlamenta razširile 
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in izboljšale določbe, zdaj omejene na sporazume, ki pomembno vplivajo na proračun ali 
vključujejo oblikovanje posebnega institucionalnega okvira, kot so sporazumi, ki jih 
sklenejo regionalne organizacije za upravljanje ribištva; 

9. po pregledu različnih novosti, ki se uporabljajo za skupno ribiško politiko v skladu z novo 
pogodbo, opozarja, da:

– je zdaj težko jasno opredeliti področje uporabe člena 37(3);

– se mora nova pogodba uporabljati za vse aktualne zakonodajne predloge od začetka 
svoje veljavnosti;

– ima zakonodajalec (Svet in Parlament) na voljo zelo različne razlage, ker je treba 
načeloma počakati na potek dogodkov, pri čemer se upošteva možnost sklenitve
medinstitucionalnega sporazuma, da bi se jasneje določilo področje uporabe 
člena 37(2) in (3).
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