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Dėl: Pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos Susitarimo dėl 
Afrikos ir Eurazijos migruojančių vandens paukščių išsaugojimo 
(KOM(2004)0531 – C6–0048/2005 – 2004/0181(CNS))1 sudarymo teisinis 
pagrindas

Gerb. Pirmininke,

2005 m. balandžio 13 d. laišku pagal Darbo tvarkos taisyklių 35 straipsnio 2 dalį Jūs kreipėtės 
į Teisės reikalų komitetą, kad šis apsvarstytų minėto Komisijos pasiūlymo teisinio pagrindo 
teisėtumą ir tinkamumą.

Siūlomas Tarybos sprendimo teisinis pagrindas yra EB sutarties 175 straipsnio 1 dalis, sietina 
su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmuoju sakiniu, ir 300 straipsnio 3 dalies 
pirmoji pastraipa.

Komitetas šį klausimą apsvarstė per savo 2005 m. gegužės 24 d. posėdį.

Atsižvelgiant į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktiką įprasta kad teisinį pagrindą 
Bendrijos teisės aktus leidžianti institucija parenka ne savo nuožiūra, jis turi būti paremtas 
objektyviais veiksniais ir teisiškai patikrinamas. Tarp tokių veiksnių vieni iš svarbesnių yra 
akto tikslas ir turinys2. 

Bendrija yra Migruojančių laukinių gyvūnų apsaugos konvencijos (Bonos konvencijos, angl. 
Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, CMS)3 susitariančioji 

  
1 Dar nepaskelbtas OL.
2 Žr. bylos C–42/97 Parlamentas prieš Tarybą 36 straipsnį, 1999 m. rinkinys, p. I-869.
3 OL L 210, 1982 7 19, p. 10.
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šalis.

Bonos konvencijos IV straipsnyje numatoma, kad siekiant apsaugoti nepalankioje padėtyje 
atsidūrusias gyvūnų rūšis kaip įmanoma greičiau turi būti sudaromos regioninės sutartys.
Reikia nedelsiant atkreipti dėmesį į migruojančius Afrikos ir Eurazijos vandens paukščius ir 
pagerinti jų apsaugą bei sukaupti daugiau informacijos, kuri yra būtina norint priimti 
reikalingus sprendimus.

Regioninį Susitarimą dėl Afrikos ir Eurazijos vandens paukščių (angl. African-Eurasian 
Waterbird Agreement, AEWA) bendru sutarimu priėmė ir 63 paplitimo zonos valstybės, ir 
Europos bendrija. Susitarimą buvo galima pasirašyti nuo 1995 m. spalio 16 d.
Komisijos pasiūlymu1 susitarimas Bendrijos vardu buvo pasirašytas 1997 m. rugsėjo 1 d.
Šiuo susitarimu norima sukurti bendros paplitimo zonos valstybių politikos siekiant apsaugoti 
Palearktikoje ir Afrikoje migruojančių vandens paukščių rūšis ir populiacijas, nepriklausomai 
nuo jų apsaugos būklės, teisinį pagrindą.

Pagal AEWA susitarimą ir ypač jo 4 straipsnį numatoma sukurti sprendimų priėmimo organą, 
vadinamą Šalių susitikimu ir sudarytą iš susitariančiųjų šalių atstovų, turinčių įgaliojimus iš 
dalies keisti susitarimą ir prie jo pridedamą veiksmų planą.

Turėdama tokią galią ir būdama Šalių susitikimo narė bei vadovaudamasi pasiūlymo dėl 
Tarybos sprendimo 3 straipsniu Europos Komisija yra įgaliota Bendrijos vardu derėtis ir 
pritarti visiems veiksmų plano pakeitimams, kaip numatyta AEWA Susitarimo IV 
straipsnyje2, ir Susitarimo pakeitimams, kaip numatyta X straipsnyje3. Vis dėlto Komisija 

  
1 KOM(1995)0444 galutinis.
2  IV STRAIPSNIS: Veiksmų planas ir Išsaugojimo gairės
1. Veiksmų planas pateikiamas šio Susitarimo 3 priede. Pagal toliau nurodytus skyrius, atitinkančius šio 
Susitarimo III straipsnyje nustatytas bendrąsias išsaugojimo priemones, Veiksmų plane nurodyti veiksmai, kurių 
Šalys privalo imtis dėl prioritetinių rūšių ir problemų:
a) rūšių išsaugojimas;
b) buveinių išsaugojimas;
c) žmonių veiklos valdymas;
d) moksliniai tyrimai ir stebėsena;
e) švietimas ir informacija;
f) įgyvendinimas.
2. Veiksmų planas iš naujo svarstomas kiekvienoje Šalių susitikimo eilinėje sesijoje, atsižvelgiant į Išsaugojimo 
gaires. 
3. Visus Veiksmų plano pakeitimus priima Šalių susitikimas, atsižvelgdamas į šio Susitarimo III straipsnio 
nuostatas.
4. Išsaugojimo gairės pateikiamos priimti Šalių susitikimo pirmojoje sesijoje ir reguliariai yra svarstomos i  
naujo.

3 X STRAIPSNIS: Susitarimo pakeitimai
1. Šis Susitarimas gali būti iš dalies pakeistas eilinės arba neeilinės Šalių susitikimo sesijos metu.
2. Bet kuri Šalis gali siūlyti Susitarimo pakeitimus.
3. Siūlomo pakeitimo tekstas ir jo pagrindimas perduodamas Susitarimo sekretoriatui likus ne mažiau kaip šimtui 
penkiasdešimčiai dienų iki sesijos pradžios. Susitarimo sekretoriatas siūlymo kopijas nedelsdamas perduoda 
Šalims. Visas savo pastabas dėl pateikto teksto Šalys perduoda Susitarimo sekretoriatui likus ne mažiau kaip 
šešiasdešimčiai dienų iki sesijos pradžios. Po paskutinės pastabų pateikimo termino dienos Sekretoriatas Šalims 
kuo skubiau praneša visas iki tos dienos gautas pastabas.
4. Kiekvienas Susitarimo pakeitimas, išskyrus jo priedų pakeitimus, priimamas dviejų trečdalių dalyvaujančių ir 
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turėtų vesti šias derybas konsultuodamasi su specialiu Tarybos paskirtu komitetu.

Išnagrinėjus aptariamo Susitarimo keitimo tvarką reikėtų pažymėti, kad Šalių susitikimas yra 
sprendimų priėmimo organas, galintis priimti pakeitimus taikydamas supaprastintą procedūrą:

• Šalių susitikimas sprendimus priima bendru sutarimu, o jeigu jo neįmanoma pasiekti –
dalyvaujančių ir balsuojančių šalių dviejų trečdalių balsų daugumą;

• Teisę balsuoti turi tik šalys. Kiekviena šalis turi vieną balsą, tačiau Susitarimo šalimis 
esančios regioninės ekonominės integracijos organizacijos savo įgaliojimų srityse turi 
balso teisę, lygią tiek balsų, kiek yra jų valstybių narių.

Dėl to atrodytų, kad EB sutarties 300 straipsnio 4 dalis1 yra tinkamas teisinis pagrindas, 
kuriuo remiantis Europos Komisijai leidžiama Bendrijos vardu derėtis dėl ir pritarti visiems 
būsimiems AEWA susitarimo pakeitimams.

Atsižvelgdamas į šiuos svarstymus Teisės reikalų komitetas per savo posėdį 2005 m. gegužės 
24 d. vienbalsiai nusprendė2 pritarti pakeitimui dėl Komisijos pasiūlyto teisinio pagrindo, t. y. 
EB sutarties 175 straipsnio 1 dalies, sietinos su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos 
pirmuoju sakiniu, ir 300 straipsnio 3 dalies pirmosios pastraipos, papildymo EB sutarties 300 
straipsnio 4 dalimi.

Pagarbiai,

Giuseppe Gargani

     
balsuojančių Šalių balsų dauguma ir toms Šalims, kurios jį priėmė, įsigalioja trisdešimtą dieną nuo tos dienos, 
kai du trečdaliai Šalių, kurios pakeitimo priėmimo dieną buvo Susitarimo Šalimis, deponuoja depozitarui savo 
pakeitimo priėmimo dokumentus. Kiekvienai Šaliai, kuri savo priėmimo dokumentą deponuoja po tos dienos, 
kai du trečdaliai Šalių deponavo savo priėmimo dokumentus, pakeitimas įsigalioja trisdešimtą dieną nuo tos 
dienos, kai ji deponuoja savo priėmimo dokumentą.
5. Bet kurie papildomi priedai ir priedo pakeitimai priimami dviejų trečdalių dalyvaujančių ir balsuojančių Šalių 
balsų dauguma ir įsigalioja visoms Šalims devyniasdešimtą dieną nuo tos dienos, kai juos priėmė Šalių 
susitikimas, išskyrus Šalis, kurios padarė išlygą pagal šio straipsnio 6 dalį.
6. Per io straipsnio 5 dalyje numatytą devyniasdešimties dienų laikotarpį bet kuri Šalis, apie tai raštu pranešusi 
depozitarui, gali padaryti bet kurio papildomo priedo ar priedo pakeitimo išlygą. Tokią išlygą galima atšaukti 
bet kuriuo metu, apie tai raštu pranešus depozitarui, ir po to papildomas priedas ar pakeitimas tai Šaliai įsigalioja 
trisdešimtą dieną nuo tos dienos, kai ji atšaukė išlygą.

1 300 straipsnio 4 dalis, EB sutartis: „4. Sudarydama susitarimą ir nukrypdama nuo 2 dalies nuostatų, Taryba gali 
įgalioti Komisiją pritarti pakeitimams Bendrijos vardu, jeigu tame susitarime yra numatyta, kad pakeitimai 
priimami pagal supaprastintą procedūrą arba juos priima pagal minėtą susitarimą įsteigtas organas; suteikdama šį 
įgaliojimą Taryba gali numatyti tam tikras specifines sąlygas.“ 
2 Balsuojant dalyvavo: Giuseppe Gargani (pirmininkas), Manuel Medina Ortega (nuomonės referentas ir Aloyzą 
Sakalą pavaduojantysis narys), Bert Doorn, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy 
(Katalin Lévai pavaduojantysis narys), Antonio Masip Hidalgo, Marie Panayotopoulos-Cassiotou ( Hans-Peter 
Mayer pavaduojančioji nare), Ingo Schmitt (Tadeusz Zwiefka pavaduojantysis narys), Nicola Zingaretti ir 
Jaroslav Zvěřina.
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