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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisen, 
Seychellien lipun alla purjehtivien kalastusalusten pääsyä EU:n lainkäyttövaltaan 
kuuluville Mayotten vesille ja Mayotten meriluonnonvaroihin koskevan sopimuksen 
tekemisestä Euroopan unionin puolesta
(07911/2014 – C8-0008/2014 – 2014/0079(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07911/2014),

– ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan väliseksi, 
Seychellien lipun alla purjehtivien kalastusalusten pääsyä EU:n lainkäyttövaltaan 
kuuluville Mayotten vesille ja Mayotten meriluonnonvaroihin koskevaksi sopimukseksi 
(07953/2014),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
43 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 7 kohdan 
mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0008/2014),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen 
alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen (A8-0000/2014),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Seychellien tasavallan hallituksille ja parlamenteille.
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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisiä kalatalousalan suhteita säännellään 
kestävää kalastusta koskevalla kumppanuussopimuksella. Tämä Euroopan unionin ja 
Seychellien välinen kestävää tonnikalankalastusta koskeva kumppanuussopimus tuli voimaan 
10. toukokuuta 2003, ja se on uusittu kaksi kertaa. Sopimus on merkittävin, jonka unioni on 
tehnyt Intian valtamerellä, ja sen johdosta Seychellit on unionin tärkein kumppani alueella.

Tämä sopimus on "pääsyä koskeva sopimus", ja se parafoitiin 3. huhtikuuta 2014 Seychellien 
tasavallan ja Euroopan unionin välillä. Se koskee Seychellien lipun alla purjehtivien 
kalastusalusten pääsyä Mayotten vesille ja Mayotten meriluonnonvaroihin.

Mayotten alueesta tuli Euroopan unionin syrjäisimpiin alueisiin kuuluva alue 1. tammikuuta 
2014. Näin ollen Mayotten talousvyöhyke on nykyisin erottamaton osa unionin vesiä. Koska 
kalavarojen säilyttäminen kuuluu Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan 
(SEUT 3 art.), on unionin tehtävä hallinnoida kalavaroja ja neuvotella ja hallinnoida Mayottea 
koskevia kahdenvälisiä sopimuksia.

Mayotten ja Seychellien maantieteellisen läheisyyden vuoksi ja ennen Mayotten aseman 
muuttamista unionin syrjäisimpiin alueisiin kuuluvaksi unionin sekä Seychellien ja Mayotten 
kalastusalusten suhteita säänneltiin yksityisellä sopimuksella. Sen nojalla aluksia oli noin 30, 
joista kahdeksan seychelliläistä, ja ne saivat kalastaa vaeltavia kalalajeja Mayotten vesillä. 
Laivanvarustajat maksoivat tästä lupamaksuja suoraan Mayottella sijaitseville Ranskan 
valtion yksiköille, minkä ansiosta Mayotten kalatalousalaa voitiin kehittää.

Nykyinen Seychellien tasavallan ja Euroopan unionin (Mayotten puolesta) välinen sopimus 
neuvoteltiin, jotta rajattu määrä Seychellien tasavallan lipun alla purjehtivia kalastusaluksia, 
joilla on perinteisesti ollut tapana kalastaa Mayotten vesillä, voi jatkaa kalastusta Mayotten 
talousvyöhykkeellä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä noudattaen.

Tämä sopimus on strategisesti tärkeä tonnikalakantojen laajasti vaeltavan luonteen vuoksi. Se 
vastaa myös Seychellien tasavallan pyyntöön soveltaa kestävää kalastusta koskevan 
kumppanuussopimuksen vastavuoroisuutta, toisin sanoen ottaa käyttöön sopimus, jolla 
Seychellien laivanvarustajat pääsevät kalastamaan unionin vesillä. Tällä sopimuksella voidaan 
säilyttää erityissuhteet, jotka Euroopan unionilla on Seychellien tasavallan kanssa.

Neuvoston on hyväksyttävä sopimus Euroopan parlamentin annettua tähän hyväksyntänsä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 289 artiklan 2 kohdassa määrätyn, 
hyväksyntää koskevan lainsäädäntömenettelyn mukaisesti.

Sopimuksen sisältö 

Tämä "pääsyä koskeva" sopimus on luonteeltaan poikkeuksellinen, koska siinä annetaan 
kolmannen maan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille lupa kalastaa unionin vesillä. 
Sopimuksessa määrätään kahdeksan Seychellien tasavallan lipun alla purjehtivan kurenuottaa 
käyttävän tonnikala-aluksen ja kahden huoltoaluksen pääsystä 24–100 meripeninkulman 
alueelle kuuden vuoden ajaksi, ja tätä aikaa voidaan jatkaa. 0–24 meripeninkulman alue on 
edelleen varattu vain paikalliseen, Mayotten alusten harjoittamaan kalastukseen.
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Laivanvarustajat maksavat kalastuslupamaksut suoraan Euroopan unionille. Ranska kerää 
nämä maksut Euroopan unionin puolesta ja jakaa ne Mayottella siten, että täytetään 
tehokkaasti tarpeet eri aloilla, kuten satamainfrastruktuurin, tavaroiden aluksesta purkamisen, 
valvonnan ja tuotteiden markkinoille saattamisen alalla.

Tekniset näkökohdat:

 Samoin kuin edellisessä yksityisessä sopimuksessa tässäkin sopimuksessa annetaan 
Seychellien lipun alla purjehtivien alusten kalastaa laajasti vaeltavia lajeja Intian 
valtameren tonnikalatoimikunnan (IOTC) sääntöjä noudattaen.

 Sopimuksessa taataan IOTC:n päätöslauselmien noudattaminen kalavarojen 
hoitamiseksi ja säilyttämiseksi etenkin pyyntiponnistuksen hallinnoinnin kautta. 
Sopimuksessa noudatetaan Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä, ja 
tämän vuoksi sen avoimuus on laajempaa kuin edellisessä yksityisessä sopimuksessa.

 Tämän sopimuksen nojalla kalastavien Seychellien alusten on purettava saaliinsa 
Seychelleillä sijaitsevassa Victorian satamassa, jotta kehitetään Seychellien kala- ja 
jalostustaloutta. Edeltävässä sopimuksessa ei määritelty saaliinpurkusatamaa.

 Sopimuksessa määrätty korvaus perustuu laivanvarustajien maksamiin lupamaksuihin. 
Ne on laskettu kalastettujen saalismäärien perusteella. Maksut ovat nousseet 
verrattuna edelliseen yksityiseen sopimukseen, jonka mukaan ne olivat 100 euroa 
pyydetyltä tonnilta. Nyt ne ovat 110 euroa pyydetyltä tonnilta ensimmäisenä vuonna, 
115 euroa toisena ja kolmantena vuonna, 120 euroa neljäntenä ja viidentenä vuonna ja 
125 euroa kuudentena vuonna.

 Sopimuksessa on kolme tärkeää lauseketta:

– irtisanomislauseke sellaisten vakavien syiden vuoksi kuin toisen osapuolen 
tekemien sitoumusten noudattamatta jättäminen

– sopimuksen täytäntöönpanon keskeyttämistä koskeva lauseke; sopimus 
keskeytetään, jos havaitaan ihmisoikeuksien, demokratian periaatteiden, 
oikeusvaltion tai hyvän hallintotavan olennainen ja perustavanlaatuinen 
rikkomus, jollaisista on mainittu Cotonoun sopimuksen 9 artiklassa, samoin 
kuin Kansainvälisen työjärjestön julistamien periaatteiden rikkomus

– väliarviointia koskeva lauseke; sopimuksen tehokkuuden arvioimiseksi 
suoritetaan väliarviointi kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

 Tämän sopimuksen täytäntöönpanoa valvomaan perustetaan sekakomitea. Osapuolet 
voivat vapaasti päättää, kuka osallistuu sekakomitean kokouksiin.

 Koska kyse on Euroopan unionin lainkäyttövaltaan kuuluvista vesistä, EU:n 
talousarvioon ei kohdistu rahoitusvaikutuksia menojen muodossa.
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Esittelijän kanta

Esittelijä puoltaa tätä sopimusta, koska se hyödyttää molempia osapuolia, siitä on etua 
Mayotten ja Seychellien talouden kehitykselle ja siinä noudatetaan yhteisen kalastuspolitiikan 
ja IOTC:n sääntöjä kalavarojen säilyttämisestä.

Hyväksymismenettelyssä Euroopan parlamentti ei voi muuttaa sopimuksen sisältöä, mutta 
esittelijä haluaa kuitenkin painottaa tiettyjä tärkeitä kohtia:

Vaikka paikallisten ja Seychellien kalastusalusten kohdelajit ovat eri lajeja ja vaikka sopimus 
on asetuksen (EY) N:o 1380/2013 5 artiklan 3 kohdan mukainen, esittelijä pitää valitettavana, 
että sopimuksessa ei varata Mayotten paikalliselle kalastukselle laajempaa aluetta, joka 
ylittäisi 24 meripeninkulmaa.

Esittelijä korostaa, että Mayotten kalastajat on otettava mukaan sopimuksella perustettavan 
sekakomitean kokouksiin ja kaikkiin sopimuksen täytäntöönpanon vaiheisiin. Tältä osin 
esittelijä pyytää Ranskan hallitukselta virallista sitoumusta jakaa puolueettomalla tavalla 
kalastuslupamaksujen yhteissumma Mayottella niin, että Mayotten kalastajat voivat käyttää 
ne kokonaan hyödykseen.

Lisäksi Ranskan hallituksen on käytettävä Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa siten, että 
toteutetaan asianmukainen hallinnollinen kehys, valvonta ja fyysinen infrastruktuuri sekä 
valmiudet täyttää yhteisen kalastuspolitiikan vaatimukset. Mayotten on myös pikaisesti 
rakennettava purkusatama saaren kala- ja jalostusalan kehittämiseksi.

Tämän vuoksi esittelijä toivoo, että neuvoston 10. maaliskuuta 2014 tekemän päätöksen1

2 artiklan 3 kohdan sekä 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen2

19 artiklan nojalla yksityiskohtainen kertomus kalastusluvan saaneiden alusten suorittamista 
maksuista ja niiden käytöstä toimitetaan komission lisäksi myös Euroopan parlamentille.

                                               
1 COM(2014)0139.
2 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1–11.


