
AD\568222LV.doc PE 357.965v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Juridiskā komiteja
Priekšsēdētājs

Karl-Heinz Florenz
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas
priekšsēdētājam
BRISELĒ

Temats: Juridiskais pamats padomes lēmuma priekšlikumam par nolīgumu, ko Eiropas 
Kopiena noslēdz attiecībā uz Āfrikas – Eirāzijas migrējošo ūdensputnu 
aizsardzību (COM(2004)0531 – C6-0048/2005 – 2004/0181(CNS))1

Godātais priekšsēdētāj!

Juridiskajai komitejai nosūtītajā 2005. gada 13. aprīļa vēstulē Jūs saskaņā ar Reglamenta 
35. panta 2. punktu prasījāt izskatīt minētā Komisijas priekšlikuma juridiskā pamata spēkā 
esamību un atbilstību.

Juridiskais pamats, kas ierosināts Padomes lēmumam, ir EK līguma 175. panta 1. punkts, kā 
arī 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmais teikums un 300. panta 3. punkta pirmā daļa.

Komiteja izskatīja minēto jautājumu 2005. gada 24. maija sēdē.

No Eiropas Kopienu Tiesas (EKT) tiesu prakses nepārprotami izriet, ka juridiskā pamata 
izvēle ir nevis Kopienas likumdevēja kompetence, bet to nosaka objektīvi apstākļi, kurus tiesa 
var pārbaudīt.  It īpaši jāatzīmē tādi apstākļi kā tiesību akta mērķis un saturs2. 

Kopiena ir Līgumslēdzēja puse Konvencijā par savvaļas dzīvnieku migrējošo sugu 
aizsardzību (Bonnas Konvencija – CMS) 3.

Bonnas Konvencijas IV pants paredz, ka sugām, kurām ir nelabvēlīgs aizsardzības statuss, cik 
vien drīz iespējams ir jānoslēdz reģionālie nolīgumi.

  
1 OV vēl nav publicēts.
2 Skatīt EKT lietu C-42/97, Parlaments/Padome, 1999. g. krājums (Recueil), I-869. lpp., 36. punkts.
3 OV L 210, 19.7.1982., 10. lpp.
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Nekavējoties jāvelta uzmanība Āfrikas – Eirāzijas gājputnu ceļa ūdensputniem, lai uzlabotu to 
aizsardzības statusu un iegūtu informāciju pamatotiem vadības lēmumiem.

Reģionālo Āfrikas – Eirāzijas ūdensputnu nolīgumu (AEWA) vienprātīgi pieņēma sešdesmit 
trīs areāla valstis un Eiropas Kopiena. Nolīgums tika sagatavots parakstīšanai 1995. gada 
16. oktobrī.
Sekojot Komisijas priekšlikumam1, Kopienas vārdā to parakstīja 1997. gada 1. septembrī.Šī 
nolīguma mērķis ir radīt tiesisku regulējumu saskaņotai migrējošo ūdensputnu sugu un 
populāciju, kuras pārlido uz Palearktisko apgabalu un Āfriku, aizsardzības politikai areāla 
valstīs, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa.

AEWA nolīgums un it īpaši tā VI pants paredz izveidot lēmējiestādi – Pušu sanāksmi, kurā 
ietilpst parakstītāju pušu pārstāvji, kas ir pilnvaroti grozīt pašu nolīgumu, kā arī tam 
pievienoto rīcības plānu.

Saskaņā ar šīm pilnvarām un kā Pušu sanāksmes locekle Eiropas Komisija ir pilnvarota, 
pamatojoties uz Padomes lēmuma priekšlikuma 3. pantu, Kopienas vārdā apspriest un 
apstiprināt jebkādus AEWA nolīguma IV punktā2 paredzētos grozījumus rīcības plānā un 
X pantā3 paredzētos nolīguma grozījumus. Tomēr Komisijai jāveic šīs darbības, apspriežoties 

  
1 KOM(1995)444 galīgā redakcija.
2  IV PANTS. Rīcības plāns un aizsardzības pamatnostādnes
1. Rīcības plāns veido šī nolīguma 3. pielikumu. Šajā plānā ir precizētas darbības, kas pusēm jāveic saistībā ar 
sugām un prioritārajiem jautājumiem saskaņā ar III pantā noteiktajiem vispārējiem aizsardzības pasākumiem 
šādās jomās: 
a) sugu aizsardzība;
b) dzīvotņu aizsardzība;
c) cilvēku darbības vadība;
d) pastāvīga pētniecība un pārraudzība;
e) izglītība un informēšana;
f) īstenošana. 
2. Rīcības plānu izskata katrā Pušu sanāksmes kārtējā sesijā, ņemot vērā aizsardzības pamatnostādnes. 
3. Visus Rīcības plāna grozījumus pieņem Pušu sanāksme saskaņā ar šī nolīguma III panta noteikumiem. 
4. Aizsardzības pamatnostādnes iesniedz pieņemšanai Pušu sanāksmei tās pirmajā sesijā; tās regulāri izskata. 

3 X PANTS. Nolīguma grozīšana
1. Šo nolīgumu var grozīt katrā Pušu sanāksmes kārtējā vai ārkārtas sesijā. 
2. Ikviena puse var izteikt grozījumu priekšlikumus. 
3. Ikviena grozījuma priekšlikuma tekstu kopā ar paskaidrojumu iesniedz Nolīguma sekretariātam vismaz simt 
piecdesmit dienas pirms sesijas sākuma.  Nolīguma sekretariāts nekavējoties nosūta tā kopiju pusēm. Visus Pušu 
sniegtos teksta komentārus nosūta Nolīguma sekretariātam vēlākais sešdesmit dienas pirms sesijas sākuma. Pēc 
šī termiņa, tiklīdz iespējams, sekretariāts nosūta pusēm visus saņemtos komentārus. 
4. Šī Nolīguma grozījumus, kuri nav tā pielikumu grozījumi, pieņem ar divu trešdaļu balsu vairākumu, ko 
nodevušas klātesošās un balsojušās puses, un pusēm, kuras tos pieņēma, tie stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc 
tam, kad divas trešdaļas no pusēm, kas grozījumu pieņemšanas dienā ir Nolīguma puses, ir iesniegušas savu 
grozījuma apstiprinājuma instrumentu depozitārijam. Pusēm, kuras iesniedz apstiprinājuma instrumentu pēc 
dienas, kad to ir izdarījušas divas trešdaļas no pusēm, šis grozījums stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc dienas, 
kad šīs puses ir deponējušas apstiprinājuma instrumentu. 
5. Ikvienu jaunu pielikumu, kā arī ikvienu pielikuma grozījumu pieņem ar divu trešdaļu balsu vairākumu, ko 
nodevušas klātesošās un balsojušās puses, un visām pusēm, atskaitot tās, kuras saskaņā ar šī panta 6. punktu ir 
iekļāvušas atrunu, tie stājas spēkā deviņdesmitajā dienā pēc tam, kad tos ir pieņēmusi Pušu sanāksme. 
6. Šī panta 5. punktā noteikto deviņdesmit dienu laikā ikviena puse var izteikt atrunu attiecībā uz jauno 
pielikumu vai tā grozījumu, šo atrunu iesniedzot rakstiski depozitārijam. Šādu atrunu var atsaukt jebkurā brīdī, 
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ar īpašu Padomes ieceltu komiteju.

Taču, izskatot procedūru minētā Nolīguma grozīšanai, var konstatēt, ka Pušu sanāksme ir 
lēmējiestāde, kas var pieņemt grozījumus saskaņā ar vienkāršotu procedūru:

• Pušu sanāksme lēmumus pieņem vienprātīgi vai, ja nav iespējams panākt vienprātību, 
ar divu trešdaļu balsu vairākumu, ko nodevušas klātesošās un balsojušās puses;

• Balsstiesības ir vienīgi pusēm. Katrai pusei ir viena balss, taču Nolīguma pusēm, 
reģionālās ekonomiskās integrācijas organizācijām, īstenojot savas pilnvaras, ir 
tikpat daudz balsu, cik to dalībvalstīm.

Tādējādi EK līguma 300. panta 4. punkts1 var būt atbilstīgs juridiskais pamats, lai atļautu 
Eiropas Komisijai Kopienas vārdā apspriest un apstiprināt  visus grozījumus, kas nākotnē tiks 
izdarīti AEWA nolīgumam.

Saskaņā ar šiem apsvērumiem 2005. gada 24. maija sanāksmes laikā Juridiskā komiteja 
vienprātīgi2 nolēma sniegt labvēlīgu atzinumu tāda grozījuma iesniegšanai, kas paredz 
Komisijas priekšlikuma juridiskajam pamatam papildus pievienot EK līguma 300. panta 
4. punktu, proti, juridiskais pamats ir EK līguma 175. panta 1. punkts, kā arī 300. panta 
2. punkta pirmās daļas pirmais teikums un 300. panta 3. punkta pirmā daļa.

Ar cieņu,

Giuseppe Gargani

     
par to rakstiski paziņojot depozitārijam; jaunais pielikums vai tā grozījums tādā gadījumā attiecīgajai pusei stājas 
spēkā trīsdesmitajā dienā pēc atrunas atsaukšanas. 

1 300. panta 4. punkts: ”4. Slēdzot nolīgumus, Padome, atkāpjoties no šā panta 2. punkta, var pilnvarot Komisiju 
Kopienas vārdā apstiprināt grozījumus, ja nolīgums paredz tops pieņemt atbilstīgi vienkāršotai procedūrai vai ja 
grozījumus pieņem ar attiecīgo nolīgumu izveidota struktūra; Padome var paredzēt šādam pilnvarojumam īpašus 
nosacījumus.”
2 Balsošanā bija klāt Giuseppe Gargani (priekšsēdētājs), Manuel Medina Ortega (atzinuma sagatavotājs un 
Aloyzas Sakalas aizstājējs), Bert Doorn, Kurt Lechner, Antonio López-Istśriz White, Arlene McCarthy (Katalin 
Lévai aizstājēja), Antonio Masip Hidalgo, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (Hans-Peter Mayer aizstājēja), Ingo 
Schmitt (Tadeusz Zwiefka aizstājējs), Nicola Zingaretti un Jaroslav Zvěřina.
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