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FÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att Lissabonfördraget för den gemensamma 
fiskeripolitikens del innebär en betydande ändring i beslutssystemet. Så snart fördraget 
träder ikraft den 1 januari 2009 upphör Europaparlamentet att vara en enbart rådgivande 
institution och får en roll som lagstiftande organ med befogenhet att på samma villkor 
som rådet fatta gemensamma beslut.

2. Europaparlamentet välkomnar detta nya scenario, där parlamentet och rådet i enlighet med 
det ordinära lagstiftningsförfarandet kommer att fastställa de nödvändiga bestämmelserna 
för att nå målen för den gemensamma fiskeripolitiken (artikel 37.2).

3. Europaparlamentet anser att undantagen, strikt begränsade till rubrikerna i fördraget, till 
denna allmänna princip, som grundar sig på paritet mellan de två institutionerna, måste 
anpassas till domstolens rättspraxis om undantag till de allmänna bestämmelserna.

4. Europaparlamentet konstaterar att rådet enligt artikel 37.3 å andra sidan ensamt har 
befogenhet att fastställa och fördela fiskemöjligheter (TAC och kvoter) mellan 
medlemsstaterna, och parlamentets deltagande kommer därför inte att krävas på detta 
område, vilket hittills har varit det normala.

5. Europaparlamentet anser att omfattningen av denna ensamrätt på befogenhetsområdet 
måste analyseras med utgångspunkt i förslagens innehåll, och att fiskeripolitiken ska 
tilldelas de förslag vars huvudsakliga mål är att bevara fiskbestånden.

6. Europaparlamentet anser i detta sammanhang att alla frågor som inte rör fastställande av 
fiskemöjligheter och fördelning av kvoter och som formellt har inkluderats i den årliga 
förordningen, t.ex. frågor om tekniska åtgärder eller fiskeansträngning eller införlivandet 
av avtal som antagits inom de regionala fiskeorganisationerna, ska fortsätta att omfattas av 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet, dvs. medbeslutandeförfarandet, eftersom de har sin 
egen rättsliga grund.

7. Europaparlamentet betonar att Europeiska unionen i fiskerifrågor har delade befogenheter 
med medlemsstaterna, med undantag för när det gäller åtgärder för bevarande av de 
marina biologiska resurserna, där unionen ensam har befogenhet. Genom det nya 
fördraget får de nationella parlamenten i uppgift att kontrollera subsidiaritetsprincipen, 
och när det gäller de delade befogenheterna på fiskeområdet ger fördraget det nationella 
parlamenten en tidsfrist på åtta veckor för att avge ett motiverat yttrande om förslaget i 
fråga. Rådet och parlamentet måste vänta tills denna frist har löpt ut eftersom en 
kränkning av subsidiaritetsprincipen kan vara skäl för att väcka talan i EG-domstolen.

8. Europaparlamentet noterar den nya ramen för godkännande av internationella fiskeavtal, 
vars främsta nyhet består i förfarandet för slutande av sådana avtal, eftersom fördraget 
tydligt anger att parlamentet måste ge sitt godkännande innan rådet kan sluta ett sådant 
avtal. Europaparlamentet understryker att denna vetorätt ur parlamentets synvinkel i 
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praktiken breddar och förbättrar hittills gällande bestämmelser som varit begränsade till 
avtal med betydande budgetkonsekvenser eller som kräver att det inrättas en särskild 
institutionell ram, såsom de avtal som slutits inom ramen för en regional 
fiskeorganisation.

9. Europaparlamentet påpekar, efter att ha sett över de nyheter i det nya fördraget som är 
tillämpliga på den gemensamma fiskeripolitiken, att 

 det för närvarande är mycket svårt att tydligt fastställa tillämpningsområdet för 
artikel 37.3,

 det nya fördraget bör tillämpas på alla lagstiftningsförslag som är under behandling då 
fördraget träder i kraft,

 det finns ett stort tolkningsutrymme för lagstiftaren (rådet och parlamentet), och att det 
därför i princip är nödvändigt att avvakta och se hur händelserna utvecklar sig, utan att 
för den skull bortse från möjligheten att inrätta ett interinstitutionellt avtal som med 
större tydlighet avgränsar tillämpningsområdet för artiklarna 37.2 och 37.3.
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