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Tárgy: Az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás 
Európai Közösség által történő megkötésére vonatkozó tanácsi rendeletre 
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Tisztelt Elnök Úr!

2005. április 13-i levelében Ön, az Eljárási Szabályzat 35. cikke (2) bekezdésével 
összhangban felkérte a Jogi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a tárgyban szereplő bizottsági 
javaslat jogalapjának érvényességét és megfelelőségét.

A Tanács határozatának javasolt jogalapja az EK-Szerződés 175. cikkének (1) bekezdése, 
összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdés első albekezdése első mondatával és a 300. cikk (3) 
bekezdés első albekezdésével.

A bizottság 2005. május 24-i ülésén megvizsgálta a fent említett kérdést.

Az Európai Közösségek Bíróságának joggyakorlatából világosan kitűnik, hogy a jogalap 
megválasztása nincs a közösségi jogalakotó belátására bízva, hanem objektív, igazságügyi 
ellenőrzésre alkamas elemekre kell támaszkodnia. Ezen elemek között szerepel különösen a 
jogi aktus célja és tartalma.2

A Közösség a vándorló, vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény (bonni egyezmény) 
szerződő fele.3

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 Lásd nevezetesen a C-42/97-es ügyet, Parlament kontra Tanács, Gyűjtemény 1999., I-869 o., (36) bekezdés.
3 HL L 210, 1982.7.19., 10. o.
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A bonni egyezmény IV. cikke előírja, hogy a kedvezőtlen védettségi helyzetű fajok érdekében 
a lehető leggyorsabban regionális megállapodásokat kell kötni.
Haladéktalanul figyelmet kell fordítani az afrikai-eurázsiai vonulási rendszer vízimadaraira –
a II. függelékben felsorolt fajokra – védettségi helyzetük javítása, illetve az ésszerű vezetői 
döntések meghozatalához alapul szolgáló adatgyűjtés elvégzése érdekében.

A regionális AEWA megállapodást (African-Eurasian Waterbird Agreement - Afrikai-
eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás) hatvanhárom, az érintett 
fajok elterjedési területén lévő állam és az Európai Közösség konszenzussal fogadta el. A 
megállapodást 1995. október 16-án nyitották meg aláírásra.
A Bizottság javaslatát követően 1997. szeptember 1-én a megállapodás a Közösség nevében 
aláírásra került.1
A megállapodás célja a vándorló vízimadárfajok és populációik – amelyek egyes példányai a 
nyugati palearktikus régióban és Afrikában vándorolnak – elterjedési területén levő államok 
összehangolt természetvédelmi politikája jogi keretrendszerének megteremtése, tekintet 
nélkül e fajok jelenlegi védettségi helyzetére.

Az AEWA megállapodás, és még pontosabban a 6. cikk kilátásba helyezi a Felek Találkozója
megnevezésű döntéshozó testület létrehozását, melyet az aláíró felek képviselői alkotnak, 
illetékességgel arra, hogy módosítsák a megállapodást magát, csakúgy mint a mellékletében 
található cselekvési tervet.

Az Európai Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a Felek Találkozójának tagjaként 
ráruházott hatalom gyakorlásánál fogva, – a tanácsi határozatra irányuló javaslat 3. cikke 
alapján –, tárgyalásokat folytasson és a Közösség nevében elfogadja az AEWA megállapodás 
4. cikkében2 leírt cselekvési tervre vonatkozó bármilyen módosítást, illetve a 
megállapodásnak a 10. cikk3 értelmében történő módosításait. Ugyanakkor a Bizottságnak a 

  
1 COM(1995)0444 végleges.
2 4. Cikk: Cselekvési Terv és védelmi irányelvek
1. A Megállapodás 3. Melléklete olyan Cselekvési Terv, amely – az alábbi tagolásban – részletesen kifejti, hogy 
a Feleknek a Megállapodás 3. Cikkében vázolt általános védelmi intézkedésekkel összhangban milyen lépéseket 
kell tenniük a legfontosabb fajokkal és feladatokkal kapcsolatban: 
a) fajok védelme;
b) élőhelyek védelme;
c) az emberi tevékenységek szabályozása;
d) kutatás és monitorozás;
e) oktatás és tájékoztatás;
f) végrehajtás. 
2. A védelmi irányelvek figyelembevételével a Cselekvési Tervet a Felek minden rendes találkozóján felül kell 
vizsgálni. 
3. A Cselekvési Terv bármilyen módosítását a Felek Találkozója fogadja el, figyelembe véve a Megállapodás 3. 
Cikkének előírásait. 
4. A védelmi irányelveket a Felek Találkozójának első ülésére kell előterjeszteni elfogadásra, majd rendszeresen 
felül kell vizsgálni.
3 10. Cikk: A Megállapodás módosítása
1. Ez a Megállapodás a Felek Találkozójának bármely rendes vagy rendkívüli ülése által módosítható. 
2. Módosító javaslatot bármely Fél tehet. 
3. Bármely javasolt módosítás szövegét az indoklással együtt legalább százötven nappal az ülés kezdete előtt el 
kell juttatni a Megállapodás Titkárságára. A Titkárság azok másolatait azonnal továbbítja a Feleknek. A 
Feleknek hozzászólásaikat legalább hatvan nappal az ülés kezdete előtt kell benyújtaniuk a Titkárságra. A 
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Tanács által kijelölt különbizottsággal egyeztetve kellene lefolytatnia ezeket a tárgyalásokat.

Tehát a kérdéses megállapodás módosítását célzó eljárás megvizsgálása után 
megállapíthatjuk, hogy a Felek Találkozója képezi azt a döntéshozó testületet, amelynek 
módjában áll elfogadnia módosításokat egy egyszerüsített eljárás alapján:

• A Felek Találkozójának döntéseit közmegegyezéssel kell elfogadni, vagy ha az  nem 
érhető el, akkor a jelen lévő és szavazó Felek kétharmados többségével.

• Csak a Feleknek van szavazati joga. Mindegyik Fél egy szavazattal rendelkezik, de a 
regionális gazdasági integrációs szervezetek, amelyek tagjai a Megállapodásnak, az 
őket illető ügyekben annyi szavazattal bírnak, ahány tagállamuk tagja a 
Megállapodásnak.

Következésképpen úgy tűnik, hogy az EK szerződés 300. cikkének (4) bekezdése1 képezi a 
megfelelő jogalapot annak érdekében, hogy az Európai Bizottság felhatalmazást kapjon arra, 
hogy tárgyalásokat folytasson és a Közösség nevében elfogadja az AEWA megállapodásra 
vonatkozó bármilyen jövőbeni módosítást.

Ezen megfontolások alapján a 2005. május 24-én tartott ülésén a Jogi Bizottság egyhangúlag2

úgy határozott, hogy kedvező véleményt nyilvánít azon módosítás benyújtásáról, melynek 
célja az EK-szerződés 300. cikke (4) bekezdésének, mint kiegészítő jogalapnak hozzáadása a 
Bizottság által javasolt jogalaphoz, vagyis az EK-szerződés 175. cikkének (1) bekezdése, 
összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdés első albekezdése első mondatával és a 300. cikk (3) 

     
Titkárság a határidő lejárta után a lehető leghamarabb továbbítja a Feleknek az addig a napig beérkezett 
hozzászólásokat. 
4. A Megállapodás Mellékleteit nem érintő módosításokat a jelenlevő és szavazó Felek kétharmados többségével 
lehet elfogadni. A módosítások harminc nappal azt követően lépnek hatályba az őket elfogadó Felek számára, 
hogy a Felek kétharmada az elfogadási okiratot letétbe helyezte. Bármely Fél részére, amelyik az elfogadási 
okiratot azt követően helyezi letétbe, hogy a Felek kétharmada már letétbe helyezte azt, a módosítás a letétbe 
helyezését követő harmincadik napon lép életbe. 
5. Bármely további Melléklet vagy egy Melléklet módosítása a jelenlevő és szavazó Felek kétharmados 
többségével fogadható el, majd valamennyi Fél számára a kilencvenedik napon lép hatályba azt követően, hogy a 
Felek Találkozója azt elfogadta, kivéve azokat a Feleket, amelyek e Cikk 6. pontjának megfelelően fenntartással 
élnek. 
6. E Cikk 5. pontjában meghatározott kilencvennapos időszak alatt bármely Fél a letéteményeshez intézett írásos 
értesítés útján fenntartással élhet egy újabb Melléklettel vagy egy Melléklet módosításával kapcsolatban.  Ezek a 
fenntartások a letéteményeshez intézett írásos értesítés útján bármikor visszavonhatók és ezt követően a 
Melléklet vagy a módosítás az adott Fél számára a fenntartás visszavonását követő harmincadik napon lép 
hatályba.

1 Az EK Szerződés 300. cikk (4) bekezdése: „4. A megállapodás megkötésekor a Tanács – a (2) bekezdéstől 
eltérve – felhatalmazhatja a Bizottságot arra, hogy a Közösség nevében módosításokat hagyjon jóvá, ha a 
megállapodás rendelkezése szerint a módosításokat egyszerűsített eljárással kell elfogadni, vagy azokat a 
megállapodás által létrehozott szervnek kell elfogadnia; a Tanács e felhatalmazást meghatározott feltételekhez 
kötheti.” 
2 A szavazáskor jelen voltak: Giuseppe Gargani (elnök), Manuel Medina Ortega (a vélemény előadója és 
Aloyzas Sakalast helyettesítő póttag), Bert Doorn, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy 
(Lévai Katalint helyettesítő póttag), Antonio Masip Hidalgo, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (Hans-Peter 
Mayert helyettesítő póttag), Ingo Schmitt (Tadeusz Zwiefkát helyettesítő póttag), Nicola Zingaretti et Jaroslav 
Zvěřina.
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bekezdés első albekezdésével.

Tisztelettel:

Giuseppe Gargani
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