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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen 
suojelemista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta
(KOM(2004)0531 – C6-0048/2005 – 2004/0181(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2004)0531)1,

– ottaa huomioon Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskevan 
sopimuksen,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohdan ja 300 artiklan 
2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen 
alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0048/2005),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A6-0000/2005),

1. hyväksyy ehdotuksen neuvoston päätökseksi sellaisena kuin se on tarkistettuna ja 
hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 viite

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
175 artiklan 1 kohdan yhdessä 300 artiklan 
2 kohdan ensimmäisen alakohdan 
ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan 
ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
175 artiklan 1 kohdan yhdessä 300 artiklan 
2 kohdan ensimmäisen alakohdan 
ensimmäisen virkkeen, 3 kohdan 
ensimmäisen alakohdan ja 4 kohdan

  
1 EUVL C, 23.3.2005, s. xxx.
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kanssa,

Perustelu

Komission valtuuttaminen päätöksen 3 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

(5 a) Muuttavat vesilinnut ovat merkittävä 
osa maailmanlaajuista lajien 
monimuotoisuutta, ja ne olisi suojeltava 
tuleville sukupolville biologista 
monimuotoisuutta koskevan vuoden 1992 
yleissopimuksen nojalla.

Perustelu

Yleissopimus on katsottava kestävää kehitystä edistäväksi tekijäksi.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Jos komissio yhteisön puolesta ja 
valtuutuksensa puitteissa neuvottelee 
toimintasuunnitelman muutoksista, sen 
olisi otettava huomioon erityisesti 
sopimuksen III artiklassa luetellut 
suojelutoimenpiteet.

Perustelu

Asiasta määrätään sopimuksen IV artiklan 3 kohdassa, ja komission on otettava tämä 
huomioon, kun se neuvottelee toimintasuunnitelman muutoksista.

Tarkistus 4
3 artikla

Valtuutetaan komissio neuvottelemaan ja
hyväksymään yhteisön puolesta 
sopimuksen IV artiklan mukaiset 
toimintasuunnitelman muutokset ja X 
artiklan mukaiset sopimuksen muutokset. 

Valtuutetaan komissio yhteisön 
toimivaltuuksiin kuuluvien asioiden 
osalta hyväksymään yhteisön puolesta 
sopimuksen liitteiden muutokset, jotka 
tehdään sopimuksen X artiklan 5 kohdan 
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Komission olisi käytävä neuvotteluja 
kuullen neuvoston asettamaa 
erityiskomiteaa. Komissio varmistaa, että 
sopimuksen nojalla tehdyt päätökset ovat 
yhteisön voimassa olevan lainsäädännön 
ja yhteisön poliittisten tavoitteiden 
mukaiset.

mukaisesti. Komissiota avustaa tehtävän 
suorittamisessa neuvoston asettama 
erityiskomitea. Jos sopimuspuolten 
kokous ei saata sopimuksen liitteiden 
muutosta osaksi yhteisön säännöstöä 
90 päivän kuluessa muutoksen 
hyväksymisestä, komissio tekee varauman 
kyseisen muutoksen osalta jättämällä siitä 
sopimuksen X artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetun kirjallisen ilmoituksen 
tallettajalle. Jos muutos saatetaan osaksi 
yhteisön säännöstöä, komissio peruuttaa 
varauman viipymättä.

Perustelu

Komission neuvotteluvaltuutus on syytä rajoittaa koskemaan vain sopimuksen liitteitä. 
Samoin on syytä antaa komissiolle sopimuksen X artiklan 6 kohdassa tarkoitettu oikeus tehdä 
varaumia.
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PERUSTELUT

1) Taustaa

Ehdotus neuvoston päätökseksi koskee Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen 
suojelemista koskevan sopimuksen tekemistä Euroopan yhteisön puolesta. Yhteisö allekirjoitti 
sopimuksen 1. syyskuuta 1997, ja se tuli voimaan 1. marraskuuta 1999.

Sopimus on yksi muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta tehdyn Bonnin 
yleissopimuksen IV artiklassa tarkoitetuista sopimuksista, jotka on tehtävä epäsuotuisassa 
suojelutilanteessa olevien muuttavien lajien suojelemiseksi. 

Sopimus koskee 235:tä lintulajia, jotka ovat varsinkin Afrikassa ja Euraasiassa ekologisesti 
riippuvaisia kosteikoista. Sopimuksessa vaaditaan ennen kaikkea koordinoituja toimenpiteitä 
Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suotuisan suojelutilanteen saavuttamiseksi ja 
säilyttämiseksi. Sen 3 liitteessä (Toimintasuunnitelma) määritetään ensisijaisia lajeja koskevat 
toimenpiteet, joihin sopimuspuolten on ryhdyttävä III artiklassa määriteltyjen yleisten 
suojelutoimenpiteiden mukaisesti.

2) Komission ehdotuksen sisältö

Komissio ehdottaa sopimuksen hyväksymistä yhteisön puolesta ja neuvoston puheenjohtajan 
valtuuttamista antamaan hyväksymisasiakirja talletettavaksi. Komission valtuutetaan 
neuvottelemaan toimintasuunnitelman muutoksista ja X artiklan mukaisista sopimuksen 
muutoksista.

3) Esittelijän kanta

Esittelijä pitää sopimuksen tekemistä tärkeänä toimena muuttavien luonnonvaraisten eläinten 
suojelussa ja katsoo, että sopimus täydentää yhteisön nykyistä lainsäädäntöä.

Hän pitää valitettavana, että yhteisö ei ehdi sopimuspuoleksi ennen sopimuspuolten kolmatta 
kokousta (MOP-3), koska Senegalin Dakarissa pidettävän kokouksen ajankohtaa on muutettu.

Lisäksi esittelijä pitää komission neuvotteluvaltuutusta (3 artikla) liian laajana. Komissiota ei 
ole syytä valtuuttaa neuvottelemaan kaikista sopimuksen muutoksista, vaan 
neuvotteluvaltuutus olisi rajoitettava koskemaan vain sopimuksen liitteitä (so. X artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuja muutoksia), kuten on tapana kansainvälisten sopimusten kyseessä 
ollessa.

Oikeus tehdä varaumia X artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen muutosten osalta on 
käytännöllisyyden ja tehokkuuden nimissä syytä antaa komissiolle.
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