
PR\561420LV.doc PE 355.721v01-00

LV                          Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

PAGAIDU
2004/0181(CNS)

5.4.2005

*
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Padomes lēmumam noslēgt starptautisku nolīgumu par 
migrējošo savvaļas ūdensputnu aizsardzību, kas pārlido Eiropas Kopienu uz 
Āfriku un Eirāziju
(KOM(2004)0531 – C6-0048/2005 – 2004/0181(CNS))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referents: Karl-Heinz Florenz



PE 355.721v01-00 2/8 PR\561420LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

PR_CNS_art83am

Procedūru simboli

* Konsultācijas procedūra
Nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai  
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums, izņemot gadījumus, kas 
nosaukti Eiropas Kopienas Līguma 105.,107.,161.un 300. pantos 
un Eiropas Savienības Dibināšanas Līguma 7. pantā

***I Koplēmumu pieņemšanas procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

***II Koplēmumu pieņemšanas procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai 
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām 

***III Koplēmumu pieņemšanas procedūra (trešais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga projekta pieņemšanai

(Informācijas par procedūru pamatā ir Komisijas ieteiktais tiesiskais 
pamatojums)  

Grozījumu priekšlikumi likumdošanas tekstos

Parlamentā pieņemtie grozījumi tiek izcelti, rakstot ar treknraksta un 
slīpraksta burtiem. Ja teksta daļas rakstītas parastiem un slīpraksta burtiem, 
tā ir norāde attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem uz sekojošajām 
likumdošanas tekstu daļām, kurās, sagatavojot galīgo teksta variantu, ir 
ieteicama korekcija (piemēram, teksta daļas, kuras kādā valodas formulējumā 
acīmredzot ir kļūdainas vai trūkst). Šiem korekcijas ieteikumiem 
nepieciešama attiecīgo tehnisko dienestu piekrišana.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam noslēgt starptautisku nolīgumu par migrējošo 
savvaļas ūdensputnu aizsardzību, kas pārlido Eiropas Kopienu uz Āfriku un Eirāziju
(KOM(2004)0531 – C6-0048/2005 – 2004/0181(CNS))

(Konsultāciju procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes lēmumam (KOM(2004) 531)1,

– ņemot vērā Nolīgumu par migrējošo savvaļas ūdensputnu aizsardzību, kas pārlido uz 
Āfriku un Eirāziju,

– pamatojoties uz EK līguma 175. panta 1. punktu un 300. panta 2. punkta 1.apakšpunkta 1. 
teikumu,

– pamatojoties uz EK līguma 300. panta 3. punkta 1. apakšpunktu, saskaņā ar kuru Padome 
konsultēja Parlamentu (C6-0048/2005),

– pamatojoties Reglamenta 51. pantu un 83. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Budžeta komitejas atzinumu (A6-0000/2005),

1. Apstiprina Komisijas priekšlikumu Padomes lēmumam mainītā redakcijā un piekrīt 
Nolīguma noslēgšanai;

2. Uzdod priekšsēdētājam informēt par Parlamenta nostāju Padomi un Komisiju, kā arī 
dalībvalstu parlamentus un valdības.

Padomes priekšlikums Parlamenta veiktie grozījumi

Grozījums Nr. 1
Ievaddaļa, tiesiskais pamatojums

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME ─ EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME ─
pamatojoties uz Eiropas Kopienas 
dibināšanas līgumu, jo īpaši uz 175. panta 
1. punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta 1. 
apakšpunkta 1. teikumu un 3. punkta 1. 
apakšpunktu,

pamatojoties uz Eiropas Kopienas 
dibināšanas līgumu, jo īpaši uz 175. panta 
1. punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta 1. 
apakšpunkta 1. teikumu, 3. punkta 1. 
apakšpunktu un 4. punktu,

  
1 ABl. C no 23.3.2005, S. xxx.
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Pamatojums

Komisijas pilnvara saskaņā ar Lēmuma 3. pantu.

Grozījums Nr. 2
5. a (jauns) apsvēruma pamats

5. a) Migrējoši savvaļas ūdensputni ir 
nozīmīga daļa pasaules sugu 
daudzveidībā un – saskaņā ar 1992. gada 
Konvenciju par bioloģisko daudzveidību 
(CBD) tos jāsaglabā nākamajām 
paaudzēm.

Pamatojums

Konvencija ir jāuzskata arī par ieguldījumu attīstībai ilgtermiņā.

Grozījums Nr. 3
7. a (jauns) apsvēruma pamats

7. a) Tā kā Komisija Kopienas vārdā un 
savas pilnvaras ietvaros vienojas par 
grozījumiem Rīcības plānā, tai vajadzētu 
ievērot jo īpaši tos aizsardzības 
pasākumus, kuri ir minēti Nolīguma III. 
pantā.

Pamatojums

To paredz Nolīguma IV. panta 3. Punkts, un Komisijai tas jāņem vērā, vienojoties par 
grozījumiem Rīcības plānā.

Grozījums Nr. 4
3. pants

Komisija ar šo Kopienas vārdā tiek 
pilnvarota panākt vienošanos par visiem 
iespējamiem grozījumiem Rīcības plānā 
atbilstoši šī Nolīguma IV. pantam un pašā 

Attiecībā uz jautājumiem/subjektiem, kuri 
ir Kopienas piekritībā, Komisija Kopienas 
vārdā tiek pilnvarota apstiprināt 
grozījumus Nolīguma pielikumos, kuri tiek 
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Nolīgumā atbilstoši Nolīguma X. pantam 
un tos apstiprināt. Komisijai vienošanās ir 
jāpanāk sarunās ar Padomes izveidotu 
speciālu komiteju. Tam jānodrošina, lai uz 
Nolīguma pamata pieņemtie lēmumi 
saskanētu ar Kopienas tiesiskajiem aktiem 
un tās politikas mērķiem.

pieņemti saskaņā ar Nolīguma X. panta 5. 
punktu.

Komisiju šā uzdevuma izpildē atbalsta
Padomes izveidota speciāla komiteja.

Ja līgumslēdzēju pušu/pušu konference 
grozījumu Nolīguma pielikumos neīsteno 
Kopienas attiecīgajos tiesiskajos aktos 90 
dienu laikā kopš tā pieņemšanas, 
Komisija veic atrunu attiecībā uz šo 
grozījumu ar rakstisku 
paziņojumu/notifikāciju pusei –
protestētājai atbilstoši Nolīguma X. panta 
6. punktam. Ja tuvākajā laikā grozījums 
tiek īstenots, Komisija nekavējoties atsauc 
atrunu ar rakstisku paziņojumu.

Pamatojums

Komisijas pilnvarai panākt vienošanos sarunu gaitā vajadzētu attiekties tikai uz Nolīguma 
pielikumiem. Tomēr Komisijai ir jāuztic veikt atrunas saskaņā ar Nolīguma X. panta 6. 
punktu.
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BEGRÜNDUNG

1) Hintergrund

Der vorgelegte Ratsbeschluss sieht die Schliessung der Übereinkunft zur Erhaltung der 
afrikanisch-eurasiatischen ziehenden Wasservögel ('AEWA') durch die Europäische 
Gemeinschaft vor. Diese Übereinkunft war am 1. September 1997 von der Gemeinschaft 
unterzeichnet worden und trat am 1. November 1999 in Kraft.

Bei der Übereinkunft handelt es sich um eines der nach Artikel IV des Bonner 
Übereinkommens zur Erhaltung der wandernden wild lebenden Tierarten vorgesehenen 
Abkommen, die zum Schutz wandernder Arten in ungünstiger Erhaltungssituation zu 
schließen sind.

Das AEWA schützt 235 Vogelarten, die auf die Sumpfgebiete insbesondere in Afrika und 
Eurasien ökologisch angewiesen sind. Die Übereinkunft fordert vor allem koordinierte 
Maßnahmen zur Erreichung und Beibehaltung eines günstigen Erhaltungsstatus der 
Wasservogelarten, die afrikanisch-eurasiatische Zugkorridore benutzen. Im Anhang III 
(Aktionsplan) sind die Maßnahmen angegeben, welche die Vertragsparteien in 
Übereinstimmung mit den in Artikel III der Übereinkunft angegebenen allgemeinen 
Erhaltungsmaßnahmen für vorrangige Arten zu ergreifen haben. 

2) Inhalt des Kommissionsvorschlages 
Die Kommission schlägt vor, die Übereinkunft im Namen der Gemeinschaft zu genehmigen 
und den Präsidenten des Rates zur Niederlegung der Genehmigungsurkunde zu ermächtigen. 
Die Kommission wird mit der Aushandlung möglicher Änderungen des Aktionsplans sowie 
aller nach Artikel 10 der Übereinkunft möglichen Änderungen beauftragt.

3) Stellungnahme des Berichterstatters

Der Berichterstatter sieht den Abschluss der Übereinkunft als wichtigen Schritt zur Erhaltung 
der wandernden wild lebenden Tierarten an und ist der Ansicht, dass die Übereinkunft 
bestehende Gemeinschaftsgesetzgebung ergänzt.
Er bedauert, dass es der Gemeinschaft nach der Neuterminierung der Dritten Sitzung der 
Vertragsstaaten (MOP-3) in Dakar, Senegal, nicht möglich sein wird, rechtzeitig zu dieser 
Sitzung Vertragspartei des Übereinkommens zu werden.

Überdies hält der Berichterstatter das Verhandlungsmandat der Kommission (Artikel 3) für zu 
weitgehend. Es ist nicht angemessen, die Kommission zur Aushandlung jedweder Änderung 
der Übereinkunft zu ermächtigen. Die Verhandlungsermächtigung sollte vielmehr - wie 
üblicherweise bei internationalen Übereinkommen - auf die Anhänge der Übereinkunft
(d.h. Änderungen nach Artikel 10 Absatz 5) beschränkt sein. 
Das Recht, einen Vorbehalt gegen eine Änderung nach Artikel 10 Absatz 5 einzuräumen, 
sollte der Praktikabilität und Effizienz halber der Kommission übertragen werden.
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