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LYHYET PERUSTELUT

Eurooppa-neuvosto muutti päätöksellä 2012/419/EU Mayotten asemaa Euroopan unioniin 
nähden 1. päivästä tammikuuta 2014 alkaen. Tämän vuoksi Mayotte 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 lainsäädäntöä.

Komissio on tietoinen velvoitteista, joita tämä aseman muutos asettaa Mayottelle. Se on 
ehdottanut siksi parlamentille ja Eurooppa-neuvostolle joitakin poikkeussäännöksiä, jotta 
varmistetaan, että siirtyminen unionin säännöstöön toteutetaan vaiheittain pidemmällä 
aikavälillä. 

Näin ollen ehdotuksessa tuodaan esiin joitakin poikkeuksia, jotka koskevat kalastuksen 
puitteita, rahoitusta ja valvontaa Mayottella. Ne on laadittu yhteistyössä asianomaisen 
jäsenvaltion eli Ranskan hallituksen kanssa, jotta varmistetaan, että unionin säännöstö otetaan 
huomioon mahdollisimman nopeasti ja että samalla otetaan huomioon tähän tarvittava 
vähimmäisaika, varsinkin SEUT-sopimuksen 349 artiklassa määritettyyn syrjäisimpiin 
alueisiin kuuluvien alueiden asemaan liittyvien taloudellisten ja sosiaalisten velvoitteiden 
nojalla. 

Valmistelija pitää tässä yhteydessä valitettavana, että kyseinen SEUT-sopimuksen 349 artikla 
ei kuulu oikeusperustaan, vaikka ehdotus ja sen perustelut vastaavat täysin sen tarkoitusta. 
Artiklan sisällyttäminen useiden oikeusperustojen järjestelmään on siksi vähimmäisedellytys, 
jotta voidaan ottaa huomioon ehdotettujen erityistoimenpiteiden poikkeusluonne. 

Lisäksi useat tarkistukset ovat välttämättömiä, jotta Mayotten erityispiirteet voidaan ottaa 
paremmin huomioon pyyntiponnistuksen lisäämismahdollisuuksien yhteydessä. 
Kalastuskapasiteettien hallinnoinnissa on ehdottomasti noudatettava enimmäismääriä, jotka 
on laadittu Intian valtameren tonnikalatoimikunnan (IOTC) yhteydessä, sillä EU on sen 
sopimuspuoli. 

Valmistelija ehdottaa, että otetaan huomioon mahdolliset erot komission ehdotuksen ja 
sellaisten muutettavien asetusten välillä, joita viimeistellään parhaillaan toimielinten välisissä 
neuvotteluissa. Vaikka viitteitä ei voida päivittää ehdotuksen tässä vaiheessa, valmistelija 
ehdottaa tiettyjen säännösten yhdenmukaistamista.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan ja 
168 artiklan 4 kohdan b alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan, 
168 artiklan 4 kohdan b alakohdan ja 
349 artiklan,

Or. fr

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Eurooppa-neuvosto muutti päätöksellä 
2012/419/EU4 Mayotten asemaa Euroopan 
unioniin nähden 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen. Näin ollen Mayotte lakkaa 
kyseisestä päivästä lähtien olemasta 
merentakainen alue, ja siitä tulee SEUT-
sopimuksen 349 artiklassa ja 355 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu syrjäisimpiin alueisiin 
kuuluva alue. Unionin lainsäädäntöä 
sovelletaan Mayotteen 1 päivästä 
tammikuuta 2014. On aiheellista säätää 
tietyistä toimenpiteistä, jotka ovat 
perusteltuja Mayottella joillakin aloilla 
vallitsevan erityisen tilanteen vuoksi.

(1) Eurooppa-neuvosto muutti päätöksellä 
2012/419/EU4 Mayotten asemaa Euroopan 
unioniin nähden 1. päivästä tammikuuta 
2014 alkaen. Näin ollen Mayotte lakkaa 
kyseisestä päivästä alkaen olemasta 
merentakainen alue, ja siitä tulee 
SEUT-sopimuksen 349 artiklassa ja 
355 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
syrjäisimpiin alueisiin kuuluva alue. 
Unionin lainsäädäntöä sovelletaan 
Mayotteen 1. päivästä tammikuuta 2014. 
On aiheellista säätää tietyistä 
toimenpiteistä, jotka ovat perusteltuja 
syrjäisimpiin alueisiin kuuluvaan 
Mayotteen joillakin aloilla kohdistuvien 
erityisten sosiaalisten ja taloudellisten 
velvoitteiden vuoksi.

__________________ __________________
4 EUVL L 204, 31.7.2012, s. 131. 4 EUVL L 204, 31.7.2012, s. 131.

Or. fr
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Merkittävä osa Ranskan lipun alla 
purjehtivasta ja Ranskan Mayotten 
departementista käsin toimivasta 
laivastosta muodostuu alle 9-metrisistä 
aluksista, jotka ovat hajallaan ympäri 
saarta, joilla ei ole tiettyjä purkupaikkoja ja 
joita ei toistaiseksi ole tunnistemerkitty, 
mitattu eikä varustettu vähimmäistason 
turvallisuusvälineillä, niin että ne voitaisiin 
sisällyttää unionin kalastusalusrekisteriin; 
siitä syystä Ranska pystyy saamaan 
kyseisen rekisterin valmiiksi vasta 31 
päivänä joulukuuta 2016. Ranskan olisi 
kuitenkin laadittava väliaikainen 
alusrekisteri, jolla taataan tähän laivaston 
osaan kuuluvien alusten 
vähimmäistunnisteet, niin että vältytään 
epävirallisten kalastusalusten määrän 
räjähdysmäiseltä kasvulta.

(6) Merkittävä osa Ranskan lipun alla 
purjehtivasta ja Ranskan Mayotten 
departementista käsin toimivasta 
laivastosta muodostuu alle 10-metrisistä 
aluksista, jotka ovat hajallaan ympäri 
saarta, joilla ei ole tiettyjä purkupaikkoja ja 
joita ei toistaiseksi ole tunnistemerkitty, 
mitattu eikä varustettu vähimmäistason 
turvallisuusvälineillä, niin että ne voitaisiin 
sisällyttää unionin kalastusalusrekisteriin; 
siitä syystä Ranska pystyy saamaan 
kyseisen rekisterin valmiiksi vasta 
31. päivänä joulukuuta 2021. Ranskan olisi 
kuitenkin laadittava väliaikainen 
alusrekisteri, jolla taataan tähän laivaston 
osaan kuuluvien alusten 
vähimmäistunnisteet, niin että vältytään 
epävirallisten kalastusalusten määrän 
räjähdysmäiseltä kasvulta.

Or. fr

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Mitä tulee yhteisön 
valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena 
on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan 
sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) 
N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) 
N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) 
N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) 
N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) 
N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) 
N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 

(10) Mitä tulee yhteisön 
valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena 
on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan 
sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) 
N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) 
N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) 
N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) 
N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) 
N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) 
N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 
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muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 
2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 
1966/2006 kumoamisesta 20 päivänä 
marraskuuta 200610 annettuun neuvoston 
asetukseen (EY) N:o 1224/200910, on 
ilmeistä, että Ranska ei pysty 
noudattamaan kaikkia unionin 
valvontavelvollisuuksia, jotka koskevat 
Mayottella sijaitsevan laivaston osaa 
”Mayotte. Pelagiset lajit ja pohjakalalajit. 
Pituus < 9 m”, siihen päivään mennessä, 
jona Mayottesta tulee syrjäisimpiin 
alueisiin kuuluva alue. Mainittuun 
laivaston osaan kuuluvilla aluksilla, joita 
on hajallaan ympäri saarta, ei ole erityisiä 
purkupaikkoja, eikä niissä ole vielä 
tunnistemerkintöjä. Lisäksi on tarpeen 
kouluttaa kalastajia ja valvojia ja perustaa 
tarkoituksenmukaiset hallinnolliset ja 
fyysiset infrastruktuurit. Näin ollen on 
tarpeen säätää kyseiseen laivaston osaan 
sovellettavasta väliaikaisesta poikkeuksesta 
tiettyihin sääntöihin, jotka koskevat 
kalastusalusten ja niiden ominaisuuksien, 
merellä tapahtuvan toiminnan, välineiden 
ja saaliiden valvontaa kaikissa vaiheissa 
aluksesta markkinoille. Jotta voitaisiin 
kuitenkin saavuttaa ainakin joitakin 
asetuksen (EY) N:o 1224/2009 
tärkeimmistä tavoitteista, Ranskan olisi 
perustettava kansallinen 
valvontajärjestelmä, jonka avulla se voi 
valvoa ja seurata kyseisen laivaston osan 
toimintaa ja noudattaa unionin 
kansainvälisiä raportointivelvollisuuksia.

muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 
2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 
1966/2006 kumoamisesta 20 päivänä 
marraskuuta 200610 annettuun neuvoston 
asetukseen (EY) N:o 1224/2009, on 
ilmeistä, että Ranska ei pysty 
noudattamaan kaikkia unionin 
valvontavelvollisuuksia, jotka koskevat 
Mayottella sijaitsevan laivaston osaa 
”Mayotte. Pelagiset lajit ja pohjakalalajit. 
Pituus < 10 m”, siihen päivään mennessä, 
jona Mayottesta tulee syrjäisimpiin 
alueisiin kuuluva alue. Mainittuun 
laivaston osaan kuuluvilla aluksilla, joita 
on hajallaan ympäri saarta, ei ole erityisiä 
purkupaikkoja, eikä niissä ole vielä 
tunnistemerkintöjä. Lisäksi on tarpeen 
kouluttaa kalastajia ja valvojia ja perustaa 
tarkoituksenmukaiset hallinnolliset ja
fyysiset infrastruktuurit. Näin ollen on 
tarpeen säätää kyseiseen laivaston osaan 
sovellettavasta väliaikaisesta poikkeuksesta 
tiettyihin sääntöihin, jotka koskevat 
kalastusalusten ja niiden ominaisuuksien, 
merellä tapahtuvan toiminnan, välineiden 
ja saaliiden valvontaa kaikissa vaiheissa 
aluksesta markkinoille. Jotta voitaisiin 
kuitenkin saavuttaa ainakin joitakin 
asetuksen (EY) N:o 1224/2009 
tärkeimmistä tavoitteista, Ranskan olisi 
perustettava kansallinen 
valvontajärjestelmä, jonka avulla se voi 
valvoa ja seurata kyseisen laivaston osan 
toimintaa ja noudattaa unionin 
kansainvälisiä raportointivelvollisuuksia.

__________________ __________________
10 EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1. 10 EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

Or. fr

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
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Asetus (EY) N:o 104/2000 
4 artikla – 3 a kohta

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä olevaa 1, 2 ja 3 kohtaa ei 
sovelleta 16 päivään joulukuuta 2016 asti 
tuotteisiin, joita tarjotaan vähittäismyyntiin 
loppukuluttajille Mayottella.”

3 a. Edellä olevaa 1, 2 ja 3 kohtaa ei 
sovelleta 31. päivään joulukuuta 2021 asti 
tuotteisiin, joita tarjotaan vähittäismyyntiin 
loppukuluttajille Mayottella.”

Or. fr

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 2371/2002 
15 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, Ranska vapautetaan 31 päivään 
joulukuuta 2016 asti velvollisuudesta 
sisällyttää unionin kalastusalusten 
rekisteriinsä sellaiset alukset, joiden 
kokonaispituus on alle 9 metriä ja jotka 
toimivat Mayottelta käsin.

5. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, Ranska vapautetaan 31. päivään 
joulukuuta 2021 asti velvollisuudesta 
sisällyttää unionin kalastusalusten 
rekisteriinsä sellaiset alukset, joiden 
kokonaispituus on alle 10 metriä ja jotka 
toimivat Mayottelta käsin.

Or. fr

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 2371/2002 
15 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Ranskan on 31 päivään joulukuuta 2016
asti pidettävä väliaikaista rekisteriä 
kalastusaluksista, joiden kokonaispituus on 
alle 9 metriä ja jotka toimivat Mayottelta 

6. Ranskan on 31. päivään joulukuuta 2021 
asti pidettävä väliaikaista rekisteriä 
kalastusaluksista, joiden kokonaispituus on 
alle 10 metriä ja jotka toimivat Mayottelta 
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käsin. Kyseiseen rekisteriin on sisällyttävä 
kunkin aluksen osalta ainakin sen nimi, 
kokonaispituus ja tunnistekoodi.”

käsin. Kyseiseen rekisteriin on sisällyttävä 
kunkin aluksen osalta ainakin sen nimi, 
kokonaispituus ja tunnistekoodi.”

Or. fr

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
4 artikla 
Asetus (EY) N:o 639/2004 
1 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Kuitenkin niiden kalastusalusten viitetaso, 
joiden kokonaispituus on 8–12 metriä ja 
jotka käyttävät pitkäsiimaa tai joiden 
kokonaispituus on alle 9 metriä, on sama 
kuin Ranskan Intian valtameren 
tonnikalatoimikunnalle 7 päivänä 
tammikuuta 2011 esittämässä 
kehittämissuunnitelmassa ennakoitu 
kapasiteetti.

Kuitenkin niiden kalastusalusten viitetaso, 
joiden kokonaispituus on 8–12 metriä ja 
jotka käyttävät pitkäsiimaa tai joiden 
kokonaispituus on alle 10 metriä, on sama 
kuin Ranskan Intian valtameren 
tonnikalatoimikunnalle 7. päivänä 
tammikuuta 2011 esittämässä 
kehittämissuunnitelmassa ennakoitu 
kapasiteetti.

Or. fr

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
4 artikla 
Asetus (EY) N:o 639/2004 
1 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
2371/2002 13 artiklassa säädetään, 
Ranskalla on lupa ottaa käyttöön uutta 
kapasiteettia niihin laivaston osiin, jotka 
on määritetty kokonaispituudeltaan 8–12-
metrisiä ja pitkäsiimaa käyttäviä taikka 
kokonaispituudeltaan alle 9-metrisiä 
kalastusaluksia varten, ilman vastaavan 

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
2371/2002 13 artiklassa säädetään, 
Ranskalla on lupa ottaa käyttöön 
31. päivään joulukuuta 2025 asti uutta 
kapasiteettia ilman vastaavan kapasiteetin 
poistoa.”
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kapasiteetin poistoa.”

Or. fr

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
5 artikla 
Asetus (EY) N:o 1069/2009
56 artikla – kolmas alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Kuitenkin 4 artiklaa sovelletaan Mayotteen 
1 päivästä tammikuuta 2019 alkaen. 
Mayottella ennen 1 päivää tammikuuta 
2019 tuotetut eläimistä saatavat 
sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet on 
hävitettävä 19 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaisesti.

Kuitenkin 4 artiklaa sovelletaan Mayotteen 
1. päivästä tammikuuta 2021 alkaen. 
Mayottella ennen 1. päivää 
tammikuuta 2021 tuotetut eläimistä 
saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut 
tuotteet on hävitettävä 19 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
6 artikla 
Asetus (EY) N:o 1224/2009
2 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ranskaan ei 31 päivään joulukuuta 2016 
asti sovelleta 5 artiklan 3 kohtaa eikä 6, 8, 
41, 56, 58–62, 66, 68 ja 109 artiklaa 
kokonaispituudeltaan alle 9-metristen ja 
Mayottelta käsin toimivien kalastusalusten 
eikä niiden toiminnan tai saaliiden osalta.

1. Ranskaan ei 31. päivään joulukuuta 
2021 asti sovelleta 5 artiklan 3 kohtaa eikä 
6, 8, 41, 56, 58–62, 66, 68 ja 109 artiklaa
kokonaispituudeltaan alle 9-metristen ja 
Mayottelta käsin toimivien kalastusalusten 
eikä niiden toiminnan tai saaliiden osalta.

Or. fr
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
6 artikla 
Asetus (EY) N:o 1224/2009 
2 a artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Ranskan on viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014 perustettava kansallinen 
valvontajärjestelmä, jota sovelletaan 
kokonaispituudeltaan alle 9-metrisiin ja 
Mayottelta käsin toimiviin 
kalastusaluksiin. Järjestelmän on täytettävä 
seuraavat vaatimukset:

2. Ranskan on viimeistään 1. päivänä 
tammikuuta 2015 perustettava kansallinen 
valvontajärjestelmä, jota sovelletaan 
kokonaispituudeltaan alle 9-metrisiin ja 
Mayottelta käsin toimiviin 
kalastusaluksiin. Järjestelmän on täytettävä 
seuraavat vaatimukset:

Or. fr

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
6 artikla 
Asetus (EY) N:o 1224/2009 
2 a artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Ranskan on viimeistään 30 päivänä 
syyskuuta 2014 esitettävä komissiolle 
toimintasuunnitelma, jossa esitetään 
toimenpiteet, joilla varmistetaan, että 
asetus (EY) N:o 1224/2009 pannaan 
täysimääräisesti täytäntöön 1 päivästä 
tammikuuta 2017 sellaisten kalastusalusten 
osalta, joiden kokonaispituus on alle 9 
metriä ja jotka toimivat Ranskan 
departementilta Mayottelta käsin. Ranska 
ja komissio käyvät vuoropuhelua 
toimintasuunnitelmasta. Ranskan on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
tuon toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanemiseksi.”

3. Ranskan on viimeistään 30. päivänä 
syyskuuta 2014 esitettävä komissiolle 
toimintasuunnitelma, jossa esitetään 
toimenpiteet, joilla varmistetaan, että 
asetus (EY) N:o 1224/2009 pannaan 
täysimääräisesti täytäntöön 1. päivästä 
tammikuuta 2017 sellaisten kalastusalusten 
osalta, joiden kokonaispituus on alle 
10 metriä ja jotka toimivat Ranskan 
departementilta Mayottelta käsin. Ranska 
ja komissio käyvät vuoropuhelua 
toimintasuunnitelmasta. Ranskan on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
tuon toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanemiseksi.”

Or. fr
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