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LYHYET PERUSTELUT

Eurooppa-neuvosto muutti päätöksellä 2012/419/EU Mayotten aseman unioniin nähden 
1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen. Tämän vuoksi Mayotten saari lakkaa kyseisestä päivästä 
alkaen olemasta merentakainen maa ja alue ja siitä tulee Lissabonin sopimuksen 
349 artiklassa ja 355 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu syrjäisimpiin alueisiin kuuluva alue ja 
siihen sovelletaan periaatteessa täysimääräisesti unionin oikeutta. 

Tietoisena siitä, että Mayotten aseman muuttamiseen liittyy rajoitteita, komissio on ehdottanut 
parlamentille ja neuvostolle lainsäädäntöön liittyviä poikkeussäännöksiä, jotta voidaan 
varmistaa siirtyminen yhteisön säännöstön noudattamiseen asteittain tietyn ajan kuluessa. 

Tässä tekstissä esitetään joukko poikkeuksia, jotka liittyvät kalastuksen hallinnointiin, 
rahoitukseen ja valvontaan Mayottella. Se on laadittu tiiviissä yhteistyössä asianomaisen 
jäsenvaltion, Ranskan, hallituksen kanssa, jotta voitaisiin varmistaa yhteisön säännöstön 
mahdollisimman nopea noudattaminen samalla kun otetaan huomioon, että tällaisen 
menettelyn määräaikoja on mahdoton lyhentää, etenkin kun SEUT:n 349 artiklan mukaisesti 
syrjäisimmän alueen asemaan liittyy taloudellisia ja sosiaalisia rajoitteita. 

Tämän vuoksi valmistelija pitää valitettavana, että SEUT:n 349 artikla ei sisälly 
oikeusperustaan huolimatta siitä, että teksti ja sen perustelut vastaavat täysin tämän artiklan 
tarkoitusta. Se olisi sisällytettävä useasta artiklasta muodostuvaan oikeusperustaan, koska se 
kuuluu ehdottomiin vähimmäisvaatimuksiin, jotta tekstiin sisältyisi ehdotettujen 
erityistoimenpiteiden poikkeuksellisuus.

Tekstiin on lisäksi tehtävä tiettyjä tarkistuksia, jotta voidaan toteuttaa unionin 
kunnianhimoiset tavoitteet ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin sekä ympäristösuojelun alalla ja 
ottaa huomioon näihin tavoitteisiin liittyvät aineelliset ja taloudelliset kysymykset, joiden 
lisäksi tulevat vielä syrjäisimpiin alueisiin kuuluvan alueen asemaan liittyvät rajoitteet. Koska 
näiden säännösten välillä on ilmeinen yhteys, valmistelija ehdottaa, että poikkeusten 
perusteita yhdenmukaistetaan jätevesihuollon ja vesien laadun valvonnan alalla. 

Lisäksi valmistelija ehdottaa, että kanahäkkien saattamista sääntöjen mukaiseksi koskevan 
poikkeuksen soveltamista pidennetään neljään vuoteen ottaen huomioon toimijoiden vähäinen 
määrä tällä alalla, Mayotten taloudelle tyypilliset taloudelliset ja sosiaaliset rajoitteet sekä 
munien kaupan pitämisen rajoittaminen paikallisiin markkinoihin. Tämä säännös on edellytys 
yhteisen lainsäädännön noudattamiselle, kun asennetaan uusia häkkejä. 

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan, 114 
artiklan, 153 artiklan 2 kohdan, 168 
artiklan ja 192 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan, 
114 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan, 
168 artiklan ja 192 artiklan 1 kohdan sekä 
349 artiklan,

Perustelu

Koska SEUT:n 349 artiklassa määrätään mahdollisuudesta hyväksyä syrjäisimpiä alueita 
koskevia erityistoimenpiteitä, se on syytä mainita direktiivin oikeusperustana.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Eurooppa-neuvosto päätti päätöksellä 
2012/419/EU3 muuttaa Mayotten aseman 
unioniin nähden 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen. Tämän vuoksi Mayotte 
lakkaa kyseisestä päivästä alkaen olemasta 
merentakainen maa ja alue ja siitä tulee 
perussopimuksen 349 artiklassa ja 355 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
syrjäisimpiin alueisiin kuuluva alue. 
Mayotteen sovelletaan unionin oikeutta 
kyseisestä päivästä alkaen. Mayotten 
erityisen tilanteen vuoksi on aiheellista 
säätää tietyistä erityistoimenpiteistä useilla 
aloilla.

(1) Eurooppa-neuvosto päätti päätöksellä 
2012/419/EU3 muuttaa Mayotten aseman 
unioniin nähden 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen. Tämän vuoksi Mayotte 
lakkaa kyseisestä päivästä alkaen olemasta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 198 artiklassa tarkoitettu 
merentakainen maa ja alue ja siitä tulee 
mainitun perussopimuksen 349 artiklassa 
ja 355 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
syrjäisimpiin alueisiin kuuluva alue. 
Mayotteen sovelletaan unionin oikeutta 
kyseisestä päivästä alkaen. Mayotteen 
sovelletaan unionin oikeutta kyseisestä 
päivästä alkaen. Mayotten erityisen 
tilanteen sekä sen uuden aseman 
syrjäisimpiin alueisiin kuuluvana alueena 
vuoksi on aiheellista säätää tietyistä 
erityistoimenpiteistä useilla aloilla.

__________________ __________________



AD\1006424FI.doc 5/8 PE519.804v02-00

FI

3 EUVL L 204, 31.7.2012, s. 131. 3 EUVL L 204, 31.7.2012, s. 131.

Perustelu

Täsmennetään, että Mayotten asema muuttuu merentakaisesta maasta ja alueesta 
syrjäisimpiin alueisiin kuuluvaksi alueeksi, ja korostetaan lisäksi, että syrjäisimpiin alueisiin 
kuuluvan alueen asema mahdollistaa poikkeamisen yhteisistä politiikoista SEUT:n 
349 artiklan nojalla.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Maatalouden alalla on otettava 
munivien kanojen suojelun 
vähimmäisvaatimuksista 19 päivänä 
heinäkuuta 1999 annetun neuvoston 
direktiivin 1999/74/EY5 osalta huomioon, 
että Mayottella munivia kanoja kasvatetaan 
varustelemattomissa häkeissä. Koska 
varustelemattomien häkkien korvaaminen 
varustelluilla häkeillä tai vaihtoehtoisilla 
järjestelmillä edellyttää huomattavia 
investointeja ja valmistelutöitä, 
varustelemattomien häkkien käyttökieltoa 
on 1 päivänä tammikuuta 2014 munintansa 
aloittaneiden kanojen osalta tarpeen lykätä 
enintään 12 kuukauden ajan samasta 
päivästä laskettuna. Häkkien uusimista 
kanojen munintavaiheen aikana olisi 
pyrittävä välttämään. Kilpailun 
vääristymisen estämiseksi munia, jotka on 
saatu varustelemattomia häkkejä 
käyttävistä laitoksista, olisi pidettävä 
kaupan ainoastaan Mayotten paikallisilla 
markkinoilla. Tarkastusten helpottamiseksi 
varustelemattomissa häkeissä tuotetuissa 
munissa olisi oltava erityinen merkintä.

(4) Maatalouden alalla on otettava 
munivien kanojen suojelun 
vähimmäisvaatimuksista 19 päivänä 
heinäkuuta 1999 annetun neuvoston 
direktiivin 1999/74/EY1 osalta huomioon, 
että Mayottella munivia kanoja kasvatetaan 
varustelemattomissa häkeissä. Ottaen 
huomioon Mayotten taloudelliset ja 
sosiaaliset rajoitteet ja sen, että
varustelemattomien häkkien korvaaminen 
varustelluilla häkeillä tai vaihtoehtoisilla 
järjestelmillä edellyttää huomattavia 
investointeja ja valmistelutöitä, 
varustelemattomien häkkien käyttökieltoa 
on 1 päivänä tammikuuta 2014 munintansa 
aloittaneiden kanojen osalta tarpeen lykätä 
enintään neljän vuoden ajan samasta 
päivästä laskettuna. Häkkien uusimista 
kanojen munintavaiheen aikana olisi 
pyrittävä välttämään. Kilpailun 
vääristymisen estämiseksi munia, jotka on 
saatu varustelemattomia häkkejä 
käyttävistä laitoksista, olisi pidettävä 
kaupan ainoastaan Mayotten paikallisilla 
markkinoilla. Tarkastusten helpottamiseksi 
varustelemattomissa häkeissä tuotetuissa 
munissa olisi oltava erityinen merkintä.

__________________ __________________
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5 EYVL L 203, 3.8.1999, s. 53. 5 EYVL L 203, 3.8.1999, s. 53.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 91/271/EY
3 artikla – 1 a kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä 
taajamissa, joiden avl on suurempi kuin 
10 000, jotka kattavat vähintään 70 
prosenttia Mayotten tuottamasta 
kuormituksesta;

– 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä 
taajamissa, joiden avl on suurempi kuin 
15 000, jotka kattavat vähintään 70 
prosenttia Mayotten tuottamasta 
kuormituksesta;

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 91/271/EY
3 artikla – 1 a kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 31 päivään joulukuuta 2027 mennessä 
kaikissa taajamissa.”

– 31 päivään joulukuuta 2027 mennessä 
kunnissa, joiden avl on suurempi kuin 
2 000.”

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 91/271/EY 
4 artikla – 1 a kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 31 päivään joulukuuta 2027 mennessä 
kaikissa taajamissa.”

– 31 päivään joulukuuta 2027 mennessä 
kunnissa, joiden avl on suurempi kuin 
2 000.”
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Direktiivi 91/271/EY
5 artikla – 2 a kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä 
taajamissa, joiden avl on suurempi kuin 
10 000, jotka yhdessä 4 artiklan 1 a 
kohdassa tarkoitettujen taajamien kanssa 
kattaa vähintään 70 prosenttia Mayotten 
tuottamasta kuormituksesta;

– 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä 
taajamissa, joiden avl on suurempi kuin 
15 000, jotka yhdessä 4 artiklan 1 a 
kohdassa tarkoitettujen taajamien kanssa 
kattaa vähintään 70 prosenttia Mayotten 
tuottamasta kuormituksesta;

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Direktiivi 91/271/EY
5 artikla – 2 a kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 31 päivään joulukuuta 2027 mennessä 
kaikissa taajamissa.”

– 31 päivään joulukuuta 2027 mennessä 
taajamissa, joiden avl on suurempi kuin 
2000.”

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla 
Direktiivi 1999/74/EY 
5 artikla – 3 kohta – 3 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä luvussa tarkoitettuja häkkejä ei 
1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen voida 
rakentaa tai ottaa käyttöön ensimmäistä 
kertaa Mayottella.
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