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Asia: Seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperusta: ehdotus neuvoston 
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Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 13. huhtikuuta 2005 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 35 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon edellä mainitun komission 
ehdotuksen oikeusperustan pätevyydestä ja asianmukaisuudesta.

Neuvoston päätökselle ehdotettu oikeusperusta on EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 
1 kohta yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 
3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 24. toukokuuta 2005.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti on selvää, että 
yhteisölainsäätäjä ei voi valita itse oikeusperustaa, vaan valinnan on perustuttava 
objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena. 
Tällaisiin seikkoihin kuuluvat erityisesti toimenpiteen tarkoitus ja sisältö2. 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 Ks. etenkin asia C-42/97, Euroopan parlamentti vastaan neuvosto, kok. 1999, s. I-869, 36 kohta.
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Yhteisö on muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen 
(Bonnin yleissopimus)1 sopimuspuoli.

Bonnin yleissopimuksen IV artiklassa määrätään alueellisten sopimusten tekemisestä. 
Tällaisia sopimuksia olisi tehtävä mahdollisimman pian lajeista, joiden suojelutilanne on 
epäsuotuisa.

On aiheellista kiinnittää viipymättä huomiota Afrikan ja Euraasian muuttaviin vesilintuihin, 
jotta voitaisiin parantaa niiden suojelutilannetta ja kerätä tietoa asianmukaisten hoitopäätösten 
perustaksi.

Kuusikymmentäkolme kyseisten lintujen levinneisyysalueella olevaa valtiota ja Euroopan 
yhteisö hyväksyivät yhteisymmärryksessä alueellisen AEWA-sopimuksen (African-Eurasian 
Waterbird Agreement). Sopimus avattiin allekirjoittamista varten 16. lokakuuta 1995.

Sopimus allekirjoitettiin yhteisön puolesta 1. syyskuuta 1997 komission tehtyä asiaa koskevan 
ehdotuksen2.

Sopimuksen tavoitteena on luoda oikeudelliset puitteet länsipalearktisella alueella ja Afrikassa 
muuttavien vesilintujen lajien ja populaatioiden levinneisyysalueella olevien valtioiden 
harjoittamalle keskitetylle suojelupolitiikalle riippumatta kyseisten lajien suojelutilanteesta.

AEWA-sopimuksessa ja tarkemmin sanottuna sen VI artiklassa perustetaan päätöksentekoelin 
nimeltä sopimuspuolten kokous. Se koostuu sopimuksen allekirjoittajien edustajista, joilla on 
valtuudet muuttaa sekä varsinaista sopimusta että siihen liitettyä toimintasuunnitelmaa.

Käyttäen kyseisiä valtuuksiaan sopimuspuolten kokouksen jäsenenä Euroopan komissiolla on 
oikeus neuvoston päätösehdotuksen 3 artiklan nojalla neuvotella ja hyväksyä yhteisön 
puolesta sopimuksen IV artiklan3 mukaiset toimintasuunnitelman muutokset ja X artiklan4

  
1 EYVL L 210, 19.7.1982, s. 10.
2 KOM(1995)0444 lopullinen.
3 ARTICLE IV: Action Plan and Conservation Guidelines 
1. An Action Plan is appended as Annex 3 to this Agreement. It specifies actions which the Parties shall 
undertake in relation to priority species and issues, under the following headings, consistent with the general 
conservation measures specified in Article III of this Agreement: 
(a) species conservation;
(b) habitat conservation;
(c) management of human activities;
(d) research and monitoring;
(e) education and information; and
(f) implementation.
2. The Action Plan shall be reviewed at each ordinary session of the Meeting of the Parties, taking into account 
the Conservation Guidelines.
3. Any amendment to the Action Plan shall be adopted by the Meeting of the Parties, taking into consideration 
the provisions of Article III of this Agreement.
4. The Conservation Guidelines shall be submitted to the Meeting of the Parties for adoption at its first session, 
and shall be regularly reviewed.
4 ARTICLE X: Amendment of the Agreement 
1. This Agreement may be amended at any ordinary or extraordinary session of the Meeting of the Parties. 
2. Proposals for amendment may be made by any Party.
3. The text of any proposed amendment and the reasons for it shall be communicated to the Agreement 
secretariat not less than one hundred and fifty days before the opening of the session. The Agreement secretariat 
shall transmit copies forthwith to the Parties. Any comments on the text by the Parties shall be communicated to 



AD\568222FI.doc 3/4 PE 357.965v01-00

FI

mukaiset sopimuksen muutokset. Komission olisi käytävä neuvotteluja kuullen neuvoston 
asettamaa erityiskomiteaa. 

Kyseisen sopimuksen muuttamista koskevan menettelyn tarkastelun jälkeen voidaan 
kuitenkin havaita, että sopimuspuolten kokous on päätöksentekoelin, joka hyväksyy 
tarkistuksia yksinkertaistettua menettelyä noudattaen: 

• Sopimuspuolten kokous hyväksyy päätöksensä yhteisymmärryksessä, tai jos 
yhteisymmärrykseen ei päästä, äänestyksessä läsnä olevien sopimuspuolten kahden 
kolmasosan enemmistöllä.

• Vain sopimuspuolilla on äänestysoikeus. Kullakin sopimuspuolella on yksi ääni, mutta 
alueelliset taloudellisen yhdentymisen järjestöt, jotka ovat sopimuspuolia, käyttävät 
toimivaltaansa kuuluvissa asioissa äänestysoikeuttaan siten, että äänten määrä vastaa 
järjestöjen jäsenvaltioiden määrää.

Tämän seurauksena vaikuttaisi siltä, että EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 4 kohta1

olisi asianmukainen oikeusperusta, jonka perusteella Euroopan komissio voisi neuvotella ja 
hyväksyä yhteisön puolesta AEWA-sopimukseen tulevaisuudessa tehtävät muutokset.

     
the Agreement secretariat not less than sixty days before the opening of the session. The Secretariat shall, as 
soon as possible after the last day for submission of comments, communicate to the Parties all comments 
submitted by that day. 
4. An amendment to the Agreement other than an amendment to its annexes shall be adopted by a two-thirds 
majority of the Parties present and voting and shall enter into force for those Parties which have accepted it on 
the thirtieth day after the date on which two thirds of the Parties to the Agreement at the date of the adoption of 
the amendment have deposited their instruments of acceptance of the amendment with the Depositary. For each 
Party which deposits an instrument of acceptance after the date on which two thirds of the Parties have deposited 
their instruments of acceptance, the amendment shall enter into force on the thirtieth day after the date on which 
it deposits its instrument of acceptance.
5. Any additional annexes and any amendment to an annex shall be adopted by a two-thirds majority of the 
Parties present and voting and shall enter into force for all Parties on the ninetieth day after the date of its 
adoption by the Meeting of the Parties, except for Parties which have entered a reservation in accordance with 
paragraph 6 of this Article.
6. During the period of ninety days provided for in paragraph 5 of this Article, any Party may by written 
notification to the Depositary enter a reservation with respect to an additional annex or an amendment to an 
annex. Such reservation may be withdrawn at any time by written notification to the Depositary, and thereupon 
the additional annex or the amendment shall enter into force for that Party on the thirtieth day after the date of 
withdrawal of the reservation.
1 EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 4 kohta: "4. Sopimusta tehdessään neuvosto voi 2 kohdan 
määräyksistä poiketen valtuuttaa komission hyväksymään muutokset yhteisön puolesta,jos sopimuksessa 
määrätään,että muutokset on hyväksyttävä yksinkertaistetussa menettelyssä tai että sopimuksella perustetun 
toimielimen on hyväksyttävä ne; neuvosto voi liittää valtuutukseen tiettyjä erityisehtoja."
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Tämän perusteella oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 24. toukokuuta 
2005 yksimielisesti1 suosittaa, että hyväksytään tarkistus, jossa oikeusperustaksi lisätään EY:n 
perustamissopimuksen 300 artiklan 4 kohta komission ehdottaman oikeusperustan 
(175 artiklan 1 kohta yhdessä EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa) 
lisäksi.

Kunnioittavasti

Giuseppe Gargani

  
1 Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Giuseppe Gargani (puheenjohtaja), Manuel Medina Ortega 
(valmistelija ja Aloyzas Sakalasin puolesta), Bert Doorn, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, Arlene 
McCarthy (Katalin Lévain puolesta), Antonio Masip Hidalgo, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (Hans-Peter 
Mayerin puolesta), Ingo Schmitt (Tadeusz Zwiefkan puolesta), Nicola Zingaretti ja Jaroslav Zvěřina.
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