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Pyysitte 3. heinäkuuta 2012 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 37 artiklan mukaisesti 
oikeudellisten asioiden valiokuntaa harkitsemaan oikeusperustan mahdollista lisäämistä edellä 
mainittuun lainsäädäntöehdotukseen.

Komission ehdottama oikeusperusta on SEUT-sopimuksen kolmannessa osassa ("Unionin 
sisäiset politiikat ja toimet") olevaan III osastoon "Maatalous ja kalastus" kuuluvan 
43 artiklan 2 kohta. 

Lisättäväksi ehdotettu oikeusperusta on SEUT-sopimuksen seitsemänteen osaan ("Yleiset 
määräykset ja loppumääräykset") sisältyvä 349 artikla. Siinä määrätään menettelystä 
sellaisten erityistoimenpiteiden hyväksymiseksi, joiden tarkoituksena on erityisesti määritellä 
ne edellytykset, joilla perussopimuksia sovelletaan unionin syrjäisimpiin alueisiin.

Kirjeessänne kysyitte erityisesti sitä, onko SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohta kyseisen 
ehdotuksen ainoa asianmukainen oikeusperusta ja voidaanko SEUT-sopimuksen 43 artiklan 
2 kohta ja 349 artikla hyväksyä yhdessä säädöksen oikeusperustaksi, koska niissä määrätään 
eri lainsäädäntömenettelyistä.
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I – Taustaa

Vihreässä kirjassa yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) uudistuksesta1 todetaan, että kestävän 
kalastuksen tavoitteisiin ei ole päästy kalastuksen kaikkien ulottuvuuksien (ympäristöön 
liittyvä, taloudellinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus) osalta, ja siinä kuvataan nykyisen 
YKP:n rakenteellisia puutteita. Sen vuoksi komissio päätteli, että yhteistä kalastuspolitiikkaa 
olisi uudistettava perusteellisesti, ja nykyisessä ehdotuksessa ehdotetaan neuvoston asetuksen2

kumoamista ja sen korvaamista uudella, Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymällä 
yhteisellä kalastuspolitiikalla.

Ehdotuksen yleisenä tavoitteena on turvata sellainen kalastus- ja vesiviljelytoiminta, joka 
takaa ympäristöedellytysten kestävyyden pitkällä aikavälillä ja osaltaan parantaa 
elintarvikkeiden saatavuutta. Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena on meren elollisten 
luonnonvarojen hyödyntäminen siten, että kalakannat palautetaan kestävän enimmäistuoton 
mahdollistaville tasoille ja pidetään tämän kokoisina. Lisäksi tavoitteena on ennalta 
varautuvan ja ekosysteemilähtöisen lähestymistavan soveltaminen.

Komissio on myös ilmoittanut, että yhdessä tämän ehdotuksen kanssa sen on tarkoitus 
hyväksyä tulevaa yhteistä kalastuspolitiikkaa kattavasti käsittelevä tiedonanto, ehdotus 
kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annettavaksi asetukseksi, 
tiedonanto yhteisen kalastuspolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta sekä kertomus edellä 
mainitun neuvoston asetuksen tietyistä osista.

II – Asian kannalta merkitykselliset SEUT-sopimuksen artiklat

Komission ehdotuksessa ehdotetaan seuraavaa oikeusperustaa (korostus lisätty varsinaisissa 
määräyksissä):

43 artikla
1. Komissio tekee ehdotuksia yhteisen maatalouspolitiikan suunnittelemisesta, sen 
toteuttamisesta ja kansallisten järjestelyjen korvaamisesta jollakin 40 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetulla järjestelmällä sekä tässä osastossa erityisesti mainittujen toimenpiteiden 
toteuttamisesta.
Näissä ehdotuksissa on otettava huomioon tässä osastossa mainittujen maatalousasioiden 
keskinäinen riippuvuus.

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja 
talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta yhteisestä 
maatalouden markkinajärjestelystä sekä muista yhteisen maatalous- ja kalastuspolitiikan 
tavoitteiden toteuttamisessa tarvittavista säännöksistä."

                                               
1 COM(2009) 0163.
2 Neuvoston asetus (EY) N:o 2371/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, elollisten vesiluonnonvarojen 
säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa (EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59).
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3. Neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta hintojen, maksujen, tukien ja määrällisten 
rajoitusten vahvistamiseen sekä kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen 
liittyvät toimenpiteet.
4. Kansalliset markkinajärjestelyt voidaan korvata 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla 
yhteisellä järjestelyllä 1 kohdassa määrätyin edellytyksin, jos:
a) yhteinen järjestely antaa niille korvaamista vastustaville jäsenvaltioille, joilla on 
kansallinen järjestely kyseistä tuotantoa varten, yhtäläiset takeet niiden tuottajien 
työllisyydestä ja elintasosta, joita asia koskee; tällöin otetaan huomioon mahdollisen 
mukauttamisen ja tarpeellisen erikoistumisen aikataulu; ja
b) tämä järjestely takaa kaupankäynnille unionissa vastaavat edellytykset kuin kansallisilla 
markkinoilla.
5. Jos joitakin raaka-aineita varten muodostetaan yhteinen järjestely ennen kuin on olemassa 
yhteinen järjestely vastaavia jalostettuja tuotteita varten, näitä raaka-aineita voidaan tuoda 
unionin ulkopuolelta, jos niitä käytetään jalostettuihin tuotteisiin, jotka on tarkoitettu 
vietäviksi kolmansiin maihin.

Seuraavaa artiklaa ehdotetaan lisättäväksi asetuksen oikeusperustaan:

349 artikla
Ottaen huomioon Guadeloupen, Ranskan Guayanan, Martiniquen, Réunionin, Saint 
Barthélemyn, Saint Martinin, Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten rakenteellinen, 
sosiaalinen ja taloudellinen tilanne, jota vaikeuttaa niiden syrjäinen sijainti, saaristoluonne, 
pieni koko, vaikea pinnanmuodostus ja ilmasto sekä taloudellinen riippuvuus muutamista 
harvoista tuotteista, jotka sen vuoksi, että ne ovat pysyviä tekijöitä ja niillä on 
yhteisvaikutuksia, haittaavat suuresti näiden alueiden kehitystä, neuvosto hyväksyy komission 
ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan erityistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena 
on erityisesti määritellä ne edellytykset, joilla perussopimuksia sovelletaan kyseisiin alueisiin, 
mukaan lukien yhteiset politiikat. Kun neuvosto hyväksyy nämä erityistoimenpiteet erityistä 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen, se tekee ratkaisunsa samoin komission ehdotuksesta ja 
Euroopan parlamenttia kuultuaan.
Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut toimenpiteet koskevat erityisesti tulli- ja 
kauppapolitiikkaa, veropolitiikkaa, tullittomia alueita, maatalous- ja kalastuspolitiikkaa, 
raaka-aineiden ja välttämättömien kulutustavaroiden toimittamisehtoja, valtiontukia sekä 
edellytyksiä rakennerahastoihin ja laaja-alaisiin unionin ohjelmiin osallistumiselle.

Neuvosto hyväksyy ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut toimenpiteet syrjäisimpien alueiden 
erityispiirteet ja rajoitukset huomioon ottaen ja heikentämättä unionin oikeusjärjestyksen, 
sisämarkkinat ja yhteiset politiikat mukaan luettuina, yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta.

III – Ehdotettu oikeusperusta

SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohta on yhteisen kalastuspolitiikan yleinen oikeusperusta. 
Sen nojalla parlamentti ja neuvosto antavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat säädökset.

SEUT-sopimuksen 349 artikla muodostaa oikeusperustan edellytyksille, joilla 
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perussopimuksia sovelletaan syrjäisimpiin alueisiin, mukaan lukien yhteiset politiikat. Sen 
nojalla neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta ja parlamenttia kuultuaan kyseisiä alueita 
koskevia erityistoimenpiteitä. Tämän artiklan mukaan neuvosto hyväksyy toimenpiteet yksin, 
ja parlamenttia ainoastaan kuullaan. On kuitenkin tärkeää huomata, että Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen (SEU) 16 artiklan 3 kohdan nojalla neuvosto tekee ratkaisunsa 
määräenemmistöllä, sillä SEUT-sopimuksen 349 artiklassa ei toisin määrätä.

IV – Oikeusperustaa koskeva oikeuskäytäntö

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan "yhteisön toimen 
oikeudellisen perustan valinnan on perustuttava objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla 
tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena ja joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus 
ja sisältö"1. Säädös voidaan näin ollen kumota sillä perusteella, että sille on valittu väärä 
oikeusperusta.

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa on ratkaistava, 
1. pyritäänkö ehdotuksella kahteen eri tarkoitukseen tai onko siinä kaksi eri osatekijää, joista 

toista voidaan pitää pääasiallisena tai määräävänä tarkoituksena tai osatekijänä ja toista 
toisarvoisena; vai

2. pyritäänkö sillä samanaikaisesti saavuttamaan useampia tavoitteita tai onko siinä useita 
toisiinsa erottamattomasti liittyviä osatekijöitä, joista yksikään ei ole toissijainen tai 
välillinen suhteessa toiseen.

Tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan ensimmäisessä tapauksessa säädöksen on 
perustuttava yhteen ainoaan säädökseen, nimittäin siihen, jota pääasiallinen tai määräävä 
tarkoitus tai osatekijä edellyttää. Toisessa tapauksessa taas säädöksen on perustuttava 
tavoitteiden mukaisesti eri oikeusperustoihin.2

Kahden oikeusperustan käyttämistä ei kuitenkaan lähtökohtaisesti suljeta pois sillä 
perusteella, että kummassakin oikeusperustassa asetetut menettelyt eivät ole yhteensopivia3. 
Kahden oikeusperustan käyttäminen on hyväksytty tapauksissa, joissa se ei johda Euroopan 
parlamentin oikeuksien loukkaamiseen. Tässä tapauksessa SEUT-sopimuksen 43 artiklan 
2 kohta edellyttää tavallista lainsäätämisjärjestystä, kun taas 349 artikla sisältää vain 
parlamentin kuulemisen. Tuomioistuimen kannan mukaan tavallinen lainsäätämisjärjestys on 
ensisijainen käytäntö tällaisessa tapauksessa, koska se sisältää parlamentin laajemman 
osallistumisen4.

                                               
1 Asia C-45/86, komissio v. neuvosto (yleiset tullietuudet), Kok. 1987, s. 1439, 5 kohta; Asia C-440/05, komissio 
v. neuvosto, Kok. 2007, s. I-9097; Asia C-411/06, komissio v. neuvosto (8. syyskuuta 2009), (EUVL C 267, 
7.11.2009, s. 8).
2 Ks. edellä mainittu asia C-411/06, 46–47 kohta.
3 Asia C-178/03, komissio v. Euroopan parlamentti ja neuvosto, Kok. 2006, s. I-107, 57 kohta; asia C-300/89, 
komissio v. neuvosto (titaanioksidi), Kok. 1991, s. I-2867, 17–25 kohta.
4 Asia C-155/07, Euroopan parlamentti v. neuvosto, Kok. 2008, s. I-8103, 75–79 kohta.
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V – Asetusehdotuksen tavoitteet ja sisältö

Komission mukaan ehdotuksen "yleisenä tavoitteena on turvata sellainen kalastus- ja 
vesiviljelytoiminta, joka takaa ympäristöedellytysten kestävyyden pitkällä aikavälillä ja 
osaltaan parantaa elintarvikkeiden saatavuutta".1

Ehdotuksen pääasialliset erityistavoitteet esitetään perusteluissa, ja niitä ovat tarve tarkistaa 
YKP:n tavoitteita, parantaa YKP:n piiriin kuuluvien politiikka-aloitteiden yhtenäisyyttä, 
parantaa meren elollisten luonnonvarojen suojelua, erityisesti monivuotisia 
kalastuksenhoitosuunnitelmia varten ja saaliiden poisheittämisen lopettamiseksi, 
myötävaikuttaa ekosysteemi- ja ympäristötoimenpiteisiin YKP:n puitteissa, mahdollistaa 
luonnonvarojen säilyttämistä koskevaan pilariin liittyvien toimenpiteiden alueellistaminen 
merialuekohtaisen lähestymistavan mukaisesti, tehostaa tiedonkeruuta ja tieteellistä neuvontaa 
tietoperustan kehittämiseksi kalakantojen säilyttämistä koskevaa politiikkaa varten, sisällyttää 
YKP:hen ulkosuhteita koskeva politiikka, edistää vesiviljelyn kehitystä, uudistaa YKP:hen 
sisältyvä sisämarkkinapolitiikka, laatia vuoteen 2014 mennessä oikeudellinen kehys uudelle
rahoitusvälineelle, jolla tuetaan YKP:n ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita, lisätä ja 
helpottaa edelleen sidosryhmien osallistumista sekä nivoa hiljattain hyväksytty uusi 
valvontajärjestelmä YKP:hen.

Kalatalousvaliokunnan mietintöluonnoksessa näitä tavoitteita käsitellään 
yksityiskohtaisemmin ja sen perusteluissa esitetään, että nykyinen YKP on suurelta osin 
epäonnistunut ja että pitkään vallinneita ongelmia (esimerkiksi liikakalastus, laivaston 
ylikapasiteetti, monien kalastusalalla toimivien yritysten huono taloustilanne sekä 
kalastustoiminnan vähenemisestä johtuvat sosiaaliset ongelmat monilla rannikkoalueilla) ei 
ole kyetty ratkaisemaan. Siinä todetaan, että "uuden perusasetuksen on muodostettava 
kunnianhimoinen pohja jatkuvan kielteisen suuntauksen kääntämiselle ja unionin kestävän ja 
menestyvän kalastusalan luomiselle".

Ehdotuksen säännöksistä vain 6 artiklan 3 kohdassa mainitaan erikseen syrjäisimmät alueet. 
Siinä annetaan jäsenvaltioille lupa rajoittaa kalastus Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten 
satamissa rekisteröityihin aluksiin. On kuitenkin syytä todeta, että jäsenvaltioihin ehdotuksen 
35 artiklan mukaisesti sovellettavat kalastuskapasiteetin ylärajat asetetaan asetusehdotuksen 
liitteessä II. Sen lisäksi, että liitteessä tarkoitetut yksittäisten jäsenvaltioiden ylärajat sisältävät 
niihin kuuluvat syrjäisimmät alueet, siinä eritellään myös syrjäisimpien alueiden ylärajat. 
Ehdotuksen 35 artiklan 2 kohdassa annetaan komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 
kalastuskapasiteetin ylärajojen uudelleen laskemista varten. Huomattakoon, että nykyiseen 
säädökseen, neuvoston asetukseen (EY) N:o 2371/2002, ei sisälly erikseen syrjäisimpiä 
alueita koskevia otsakkeita.

Kalatalousvaliokunnan mietintöluonnos sisältää 227 tarkistusta komission tekstiin. Niistä vain 
yhdessä (tarkistus 23 johdanto-osan 54 kappaleeseen) mainitaan syrjäisimmät alueet:

                                               
1 Ks. COM(2011) 0425, s. 2.
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Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Näyttää aiheelliselta, että komissiolle 
siirretään delegointisäädöksillä valta 
perustaa uusi neuvoa-antava toimikunta ja 
muuttaa nykyisten toimikuntien toimivalta-
aluetta ottaen erityisesti huomioon 
Mustanmeren erityisluonne.

(54) Näyttää aiheelliselta, että komissiolle 
siirretään delegointisäädöksillä valta 
perustaa uusi neuvoa-antava toimikunta ja 
muuttaa nykyisten toimikuntien toimivalta-
aluetta ottaen erityisesti huomioon 
Mustanmeren ja syrjäisimpien alueiden
erityisluonne.

Tämä johdanto-osan kappale koskee neuvoa-antavia toimikuntia, jotka on tarkoitus perustaa 
ehdotuksen 52–54 artiklan nojalla ja joiden lukumäärän ja toimivallan komissio määrittelee 
ehdotuksen 55 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen annettavilla delegoiduilla 
säädöksillä.

Mietintöluonnokseen on lisäksi jätetty 2322 tarkistusta. Niistä useissa käsitellään syrjäisimpiä 
alueita. Tarkistuksissa 228 ja 1780 pyritään ottamaan oikeusperustaksi SEUT-sopimuksen 
349 artikla ja sisällyttämään ehdotukseen uusi artikla, jolla perustetaan syrjäisimpiä alueita 
käsittelevä neuvoa-antava toimikunta erikseen toisesta, sisävesikalastuksen neuvoa-antavasta 
toimikunnasta. 

Tarkistus 228
Alain Cadec
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
349 artiklan,

Tarkistus 1780
Alain Cadec
Ehdotus asetukseksi
24 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

24 a artikla
Neuvoa-antavien toimikuntien 

kuuleminen
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1. Perustetaan syrjäisimpien alueiden 
neuvoa-antava toimikunta 53 artiklan 
mukaisesti.
2. Perustetaan sisävesikalastuksen 
neuvoa-antava toimikunta 53 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistuksissa 320 (joka on identtinen tarkistuksen 321 kanssa) ja 2036 mainitaan myös 
SEUT-sopimuksen 349 artikla ja tuodaan esiin syrjäisimpien alueiden erityistilannetta 
koskeva kysymys.

Tarkistus 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) On tuettava kehitystä avainaloilla, 
joilla syrjäisimmillä alueilla on 
mahdollisuuksia erikoistumiseen ja 
vahvoihin suhteellisiin etuihin ja joita 
ovat esimerkiksi kalastus ja vesiviljely. 
Alueellistetun yhteisen kalastuspolitiikan 
täytäntöönpanemiseksi on tunnustettava 
niiden erityisasema ja sovellettava 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 349 artiklaa ja 355 artiklan 
1 kohtaa.

Tarkistus 2036
Luís Paulo Alves
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ilman pyyntiponnistusten lisäämistä 
kaikkein syrjäisimpien alueiden laivastot 
voivat niiden erityisominaisuudet 
huomioon ottaen ja SEUT-sopimuksen 
349 artiklan mukaisesti saada edelleen 
erityistä tukea niiden uudenaikaistamista 
varten, jotta niiden toiminnan 
turvallisuutta ja toimintaympäristöä 
voidaan parantaa.
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Lisäksi on syytä huomata, että parlamentti hyväksyi 18. huhtikuuta 2012 päätöslauselman 
koheesiopolitiikan tehtävistä syrjäisimmillä alueilla. Siihen sisältyy seuraava kohta (korostus 
lisätty):

pahoittelee, että yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta koskevassa ehdotuksessa ei oteta 
riittävästi huomioon syrjäisimpien alueiden tilannetta ja todellisuutta; painottaa syrjäisimpien 
alueiden yksinomaisen talousvyöhykkeen vuoksi näiden alueiden merellistä ulottuvuutta ja 
kalastustoiminnan merkitystä maankäytön suunnittelun ja paikallisen väestön työllisyyden 
kannalta ja katsoo, että niiden tarjoamien mahdollisuuksien seurauksena on ryhdyttävä 
konkreettisiin ja johdonmukaisiin toimenpiteisiin todellisen meritalouden luomiseksi ja että ne 
otettava asianmukaisesti huomioon Euroopan unionin yhdennetyssä meripolitiikassa; 
palauttaa mieliin kasvavan taloudellisen kiinnostuksen syrjäisimpien alueiden merivarojen 
suunnattomaan biogeneettiseen rikkauteen ja mineraalivaroihin ja sen, että on tärkeää 
sisällyttää ne osaksi "uutta syrjäisimpiä alueita koskevaa strategiaa", jonka tavoitteena on 
mereen perustuvan tietotalouden kehittäminen; painottaa tältä osin, että syrjäisimmillä 
alueilla on oltava keskeinen sija unionin meripolitiikassa, ja korostaa niiden roolia merten ja 
rannikkoalueiden kestävässä hyödyntämisessä sekä kansainvälisessä meriasioiden 
hallinnoinnissa ja toteaa, että Atlantin syrjäisimpien alueiden on määrä osallistua 
parhaillaan laadittavaan Atlantti-strategiaan.1

Vastauksena tähän Ranskan senaatti antoi seuraavan esityksen SEUT-sopimuksen pöytäkirjan 
nro 2 mukaisen, toissijaisuusperiaatteen noudattamista koskevan tarkastuksen yhteydessä:

katsoo Euroopan parlamentin tavoin, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
349 artiklaa, joka antaa mahdollisuuden laatia erityisiä sääntöjä syrjäisimpiä alueita varten, 
jotta voidaan ottaa huomioon niiden vaikeudet, ei ole käytetty riittävästi, ja pyytää siksi 
komissiota sisällyttämään yhteiseen kalastuspolitiikkaa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskeviin säädöksiin syrjäisimpiä alueita koskevia erityisiä toimia2.

VI – Asianmukaisen oikeusperustan määrittäminen

Asianmukaisen oikeusperustan määrittämiseksi on tässä tapauksessa pohdittava, onko 
ehdotuksen pääasiallisena tai määräävänä tarkoituksena antaa yhteisen kalastuspolitiikan 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta tarpeellisia säännöksiä vai liittyykö tavoite hyväksyä 
syrjäisimpiä alueita koskevia kalastustoimia erottamattomasti toiseen tavoitteeseen olematta 
toissijainen tai välillinen.

Komission ehdotuksen yleisenä tavoitteena on turvata kalastus- ja vesiviljelytoiminta, joka 
takaa ympäristöedellytysten kestävyyden pitkällä aikavälillä ja osaltaan parantaa 
elintarvikkeiden saatavuutta. Sen sijaan kalatalousvaliokunnan mietintöluonnoksessa 
korostetaan, että ehdotetun asetuksen olisi muodostettava pohja kalastusalan ongelmien 
jatkuvan kielteisen suuntauksen kääntämiselle ja menestyvän kalastusalan luomiselle 
unioniin.

                                               
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 18. huhtikuuta 2012, koheesiopolitiikan tehtävistä Euroopan unionin 
syrjäisimmillä alueilla Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä, P7_TA(2012)0125, 17 kohta.
2 Päätöslauselma 3. heinäkuuta 2012, jossa pyritään varmistamaan, että Euroopan unioni ottaa huomioon 
Ranskan syrjäisimpien alueiden kalastuksen tilanteen.
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Tässä tilanteessa ehdotuksen nykyisten säännösten, jotka antavat mahdollisuuden hyväksyä 
erityistoimia syrjäisimpien alueiden hyväksi – 6 artiklan 3 kohta, joka koskee rekisteröityjä 
kalastusaluksia, ja 35 artikla, joka koskee kalastuskapasiteetein ylärajoja – soveltamisala on 
rajallinen ja siten vain toissijainen pääasialliseen tavoitteeseen – yhteisen kalastuspolitiikan 
perustana olevien sääntöjen asettaminen – nähden.

Tätä analyysia voidaan kuitenkin joutua tarkistamaan, jos jokin edellä mainituista 
tarkistuksista, joilla pyritään ottamaan ehdotukseen erityisiä toimia syrjäisimpien alueiden 
hyväksi, esimerkiksi syrjäisimpien alueiden neuvoa-antavan toimikunnan perustamista 
koskevat tarkistukset, hyväksytään, sillä se saattaa muuttaa edellä esitetyn pohdinnan, jos 
kyseiset toimet eivät enää ole toissijaisia ja välillisiä suhteessa yhteiseen kalastuspolitiikkaan. 
Tätä päätelmää tukee myös edellä mainittu parlamentin päätöslauselma koheesiopolitiikan 
tehtävistä syrjäisimmillä alueilla sekä Ranskan senaatin toissijaisuusperiaatetta koskeva 
lausunto, joissa kummassakin kehotetaan sisällyttämään asetusehdotukseen erityistoimia 
syrjäisimpien alueiden hyväksi.

Mikäli käynnissä olevassa lainsäädäntömenettelyssä ja mahdollisissa neuvotteluissa 
sopimukseen pääsemiseksi toisessa käsittelyssä jätetään lisää tarkistuksia, ja niillä 
sisällytetään ehdotukseen uusia säännöksiä, jotka antavat mahdollisuuden hyväksyä 
erityistoimia syrjäisimpien alueiden hyväksi joko suoraan tai komissiolle siirrettävän 
lainsäädäntövallan avulla, oikeudellisten asioiden valiokunnan olisi tarkistettava 
oikeusperusta uudelleen voidakseen arvioida, ovatko kyseiset säännökset puhtaasti toissijaisia 
yhteisen kalastuspolitiikan kannalta vai luovatko ne tavoitteen, joka ei ole toissijainen tai 
välillinen, ja edellyttävät siten SEUT-sopimuksen 349 artiklan lisäämistä oikeusperustaan.

Kalatalousvaliokunnan esittämän toisen kysymyksen osalta on todettava, että vaikka SEUT-
sopimuksen 349 artiklassa ei määrätä tavallisen lainsäätämisjärjestyksen noudattamisesta, 
toisin kuin 43 artiklan 2 kohdassa, siinä määrätään, että neuvosto tekee päätöksensä 
määräenemmistöllä. Näin ollen kyseiset määräykset eivät noudatettavan 
lainsäätämisjärjestyksen osalta ole keskenään ristiriitaisia.

VII – Päätelmä ja suositus

Edellä esitetyn analyysin perusteella kalatalousvaliokunnan kysymyksiin vastataan 
seuraavasti:

1. SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohta on ainoa asianmukainen oikeusperusta 
ehdotukselle sen nykymuodossa, mutta jos ehdotusta tarkistetaan sisällyttämällä siihen 
lisää säännöksiä, jotka mahdollistavat erityistoimet syrjäisimpien alueiden hyväksi, olisi 
pohdittava uudelleen, luovatko kyseiset säännökset tavoitteen, joka ei ole puhtaasti 
toissijainen yhteisen kalastuspolitiikan kannalta, jolloin ne edellyttäisivät SEUT-
sopimuksen 349 artiklan lisäämistä oikeusperustaan. 

2. SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohta ja 349 artikla voidaan hyväksyä yhdessä 
oikeusperustaksi, vaikka niissä määrätään eri lainsäädäntömenettelyistä.
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Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 17. syyskuuta 2012 yksimielisesti1
suosittaa seuraavaa: SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohta on ainoa asianmukainen 
oikeusperusta ehdotukselle sen nykymuodossa.

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Raffaele Baldassarre (varapuheenjohtaja), Edit Bauer 
työjärjestyksen 187 artiklan 2 kohdan mukaisesti), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu 
(varapuheenjohtaja), Piotr Borys, Françoise Caste (varapuheenjohtaja), Christian Engström, Marielle Gallo, Eva 
Lichtenberger (valmistelija), Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (varapuheenjohtaja), 
Dagmar Roth-Behrendt, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, 
Tadeusz Zwiefka, Charalampos Angourakis (työjärjestyksen 187 artiklan 2 kohdan mukaisesti).


