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Teema: Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse 
kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt (KOM(2004)0531 – C6-
0048/2005 – 2004/0181 (CNS))1, õiguslik alus

Austatud esimees

13. aprilli 2005. aasta kirjas tegite te vastavalt kodukorra artikli 35 lõikele 2 õiguskomisjonile 
ülesandeks kontrollida eespool nimetatud komisjoni ettepaneku õigusliku aluse õigsust ja 
sobivust.

Nõukogu otsuse õiguslikuks aluseks on pakutud asutamislepingu artikli 175 lõiget1 
koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lause ja artikli 300 lõike 3 esimese 
lõiguga.

Parlamendikomisjon arutas eespool nimetatud küsimust 24. mai 2005 koosolekul.

Euroopa Ühenduste Kohtu kohtupraktikast tuleneb selgelt, et õigusliku aluse valik ei saa 
toimuda ühenduse õiguslooja diskretsiooni alusel, vaid see peab põhinema objektiivsetel 
teguritel, mida on võimalik kohtulikult kontrollida. Selliste tegurite hulka kuuluvad eelkõige 
õigusakti eesmärk ja sisu2. 

Ühendus on metsloomade rändliikide kaitse konventsiooni osaline (Bonni konventsioon –
Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals – CMS)3.

  
1 ELTs seni avaldamata.
2 Vt. eelkõige kohtuasja C-42/97: Euroopa Parlament v. nõukogu, EKL 1999, lk I-869, lõige 36.
3 EÜT L 210, 19.7.1982, lk 10.



PE 357.965v01-00 2/4 AD\568222ET.doc

ET

Bonni konventsiooni artikliga 4 nähakse ette piirkondlike kokkulepete sõlmimine, mida 
ebasoodsa kaitsestaatusega liikide puhul tuleks teha võimalikult kiiresti. 
Viivitamata tuleks tähelepanu pöörata Aafrika ja Euraasia rändveelindudele, et parandada 
nende kaitsestaatust ja koguda usaldusväärsete haldusotsuste tegemiseks vajalikku teavet.

Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkulepe (AEWA) võeti vastu 63 levialariigi ning 
Euroopa Ühenduse konsensusega. Kokkulepe avati allakirjutamiseks 16. oktoobrist 1995. 
See kirjutati ühenduse nimel alla 1. septembril 1997 pärast komisjoni sellekohast 
ettepanekut1.
Kokkulepe eesmärk on luua läänepalearktilise piirkonna ja Aafrika rändveelinnuliikide ja 
populatsioonide levialariikide kooskõlastatud kaitsepoliitika õigusraamistik, olenemata 
kõnealuste liikide kehtivast kaitsestaatusest.

AEWA kokkuleppes, eelkõige selle VI artiklis, nähakse ette vastav otsuseid tegev organ, mida 
nimetatakse kokkuleppeosaliste istungiks ja mis koosneb allakirjutanud kokkuleppeosaliste 
esindajatest, kelle pädevuses on teha kokkuleppesse ja sellele lisatud tegevuskavasse 
muudatusi.

Olles kokkuleppeosaliste istungi liikmena pädev ülalnimetatud küsimustes, on komisjon 
nõukogu määruse ettepaneku artikli 3 alusel volitatud pidama ühenduse nimel läbirääkimisi 
seoses kõikide kokkuleppe IV artikliga2 ettenähtud tegevuskava muudatustega ja X artikliga3

  
1 KOM(1995)0444 lõplik.
2 IV ARTIKKEL: Tegevuskava ja kaitsesuunised
1. Käesoleva kokkuleppe Lisas 3 on esitatud tegevuskava. Selles tegevuskavas täpsustatakse meetmeid, mida 
kokkuleppeosalised peavad kooskõlas käesoleva kokkuleppe III artiklis ettenähtud üldiste kaitsemeetmetega 
võtma esmatähtsate liikide ja küsimuste suhtes vastavalt järgmistele rubriikidele: 
a) liikide kaitse;
b) elupaiga kaitse;
c) inimtegevuse juhtimine;
d) kestev uurimistöö ja järelevalve;
e) haridus ja teave;
f) rakendamine. 
2. Tegevuskava vaadatakse igal kokkuleppeosaliste korrapärasel istungil uuesti üle, võttes arvesse 
kaitsesuuniseid. 
3. Tegevuskava muutmiseks peab kokkuleppeosaliste istung võtma vastu vastava muudatuse, võttes sealjuures 
arvesse käesoleva kokkuleppe III artiklit. 
4. Kaitsesuunised esitatakse kokkuleppeosaliste istungile vastuvõtmiseks selle esimesel istungil ning neid 
vaadatakse regulaarselt üle. 

3 X ARTIKKEL: Muudatuste tegemine kokkuleppesse
1. Käesolevasse kokkuleppesse võib teha muudatusi igal kokkuleppeosaliste korrapärasel või erakorralisel 
istungil. 
2. Muudatusettepanekuid võivad teha kõik kokkuleppeosalised. 
3. Muudatusettepaneku tekstile lisatakse põhjendused ja see esitatakse kokkuleppe sekretariaadile vähemalt sada 
viiskümmend päeva enne istungi algust. Kokkuleppe sekretariaat edastab selle kohe kõikidele 
kokkuleppeosalistele. Kokkuleppeosalised peavad esitama kõik muudatusettepaneku kommentaarid kokkuleppe 
sekretariaadile vähemalt kuuskümmend päeva enne istungi alust. Sekretariaat edastab esimesel võimalusel pärast 
kommentaaride esitamise tähtaega kokkuleppeosalistele kõik nimetatud tähtajaks saabunud kommentaarid. 
4. Käesoleva kokkuleppe muudatus, mis puudutab selle põhiteksti, mitte lisasid, võetakse vastu, kui poolt on 
kaks kolmandikku kohalviibivatest ja hääletusest osavõtvatest kokkuleppeosalistest, ning see jõustub nende 
kokkulepposaliste suhtes, kes selle vastu võtsid, kolmkümmend päeva pärast kuupäeva, millal kaks kolmandikku 
kokkuleppeosalistest, kes olid kokkuleppe osaliseks muudatuse vastuvõtmise kuupäeval, on andnud 
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ettenähtud kokkuleppemuudatustega ning kinnitama kõnealused muudatused. Komisjon peaks 
kõnesolevate läbirääkimiste korral nõu pidama nõukogu määratud erikomiteega.

Pärast tutvumist menetlusega, mida rakendatakse kõnealuse kokkuleppe muutmiseks, võib 
nentida, et kokkuleppeosaliste istung on otsuseid tegeva organina pädev tegema muudatusi 
lihtsustatud menetlust järgides:

• Kokkuleppeosaliste istugi otsused võetakse vastu konsensusega või, juhul kui 
konsensust ei saavutata, kui poolt hääletab vähemalt kaks kolmandikku 
kohalviibivatest ja hääletusest osavõtvatest kokkuleppeosalistest.

• Ainult kokkuleppeosalistel on hääleõigus. Igal kokkuleppeosalisel on üks hääl, va 
kokkuleppeosaliseks olevatel piirkondlikel majandusliku integratsiooni 
organisatsioonidel, kellel on nende volituste piires nii palju hääli, kui neil on 
liikmesriike.

Seetõttu võiks asutamislepingu artikli 300 lõige 41 olla sobiv õiguslik alus, et volitada 
komisjoni pidama ühenduse nimel läbirääkimisi seoses kõigi tulevikus AEWA kokkuleppesse 
tehtavate muudatusega ja neid kinnitama.
Ülaltoodud kaalutlustest lähtuvalt otsustas õigusasjade komisjon 24. mai 2005. aasta 
koosolekul ühehäälselt2 toetada muudatusettepaneku esitamist EÜ asutamislepingu artikli 300 
lõike 4 lisamiseks täiendavaks õiguslikuks aluseks komisjoni pakutud õiguslikule alusele, 
milleks on asutamislepingu artikli 175 lõige 1 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu 
esimese lause ja artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga.

     
hoiulevõtjale hoiule muudatuse kinnituskirja. Kokkuleppeosalise suhtes, kes annab kinnituskirja hoiule pärast 
kuupäeva, millal kaks kolmandikku kokkuleppeosalistest on kinnituskirja hoiule andnud, jõustub kõnealune 
muudatus kolmkümmend päeva pärast kuupäeva, millal ta kinnituskirja hoiule andis. 
5. Uus lisa või muudatus, mis puudutab lisasid, võetakse vastu, kui poolt on kaks kolmandikku kohalviibivatest 
ja hääletusest osavõtvatest kokkuleppeosalistest, ning see jõustub üheksakümmend päeva pärast selle 
vastuvõtmist kokkuleppeosaliste istungil kõigi kokkuleppeosaliste suhtes, va. nende kokkuleppeosaliste suhtes, 
kes kooskõlas käesoleva artikli lõikega 6 on teinud vastava reservatsiooni. 
6. Käesoleva artikli lõikes 5 osutatud üheksakümne päeva jooksul võib kokkuleppeosaline teha uue lisa või lisa 
puudutava muudatuse suhtes reservatsiooni, teatades selles kirjalikult hoiulevõtjale. Sellise reservatsiooni võib 
igal hetkel tagasi võtta, teatades sellest kirjalikult hoiulevõtjale; uus lisa või lisa puudutav muudatus jõustub 
sellisel juhul kõnealuse kokkuleppeosalise suhtes kolmekümmend päeva pärast reservatsiooni tagasivõtmise 
kuupäeva
1 Artikli 300 lõige 4, asutamisleping: "4. Lepingut sõlmides võib nõukogu erandina lõikest 2 volitada komisjoni 
ühenduse nimel heaks kiitma muudatusi, kui leping näeb ette nende tegemise lihtsustatud menetlust järgides või 
lepingu põhjal loodud asutuste poolt; nõukogu võib niisugustele volitustele seada eritingimused".
2 Hääletuse ajal viibisid kohal Giuseppe Gargani (esimees), Manuel Medina Ortega (arvamuse koostaja ja 
Aloyzas Sakalase asendusliige), Bert Doorn, Kurt Lechner, Antonio López-Istśriz White, Arlene McCarthy 
(Katalin Lévai asendusliige), Antonio Masip Hidalgo, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (Hans-Peter Mayeri 
asendusliige), Ingo Schmitt (Tadeusz Zwiefka asendusliige), Nicola Zingaretti ja Jaroslav Zvěřina.
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