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Věc: Právní základ návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně africko-
euroasijských druhů stěhovavého vodního ptactva Evropským společenstvím 
(KOM(2004)0531 – C6-0048/2005 – 2004/0181(CNS))1

Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 13. dubna 2005 jste v souladu s čl. 35 odst. 2 jednacího řádu požádal Výbor 
pro právní záležitosti o ověření platnosti a vhodnosti právního základu výše uvedeného 
návrhu Komise.

Navrženým právním základem pro rozhodnutí Rady je čl. 175 odst. 1 ve spojení s první větou 
čl. 300 odst. 2 prvního pododstavce a s čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem Smlouvy o ES.

Výbor projednal výše uvedenou otázku na schůzi dne 24. května 2005.

Z judikatury Soudního dvora Evropských společenství (SDES) jasně vyplývá, že volba 
právního základu není ponechána na libovůli zákonodárce Společenství, ale musí vycházet z 
objektivních prvků, které může zkontrolovat soudní orgán. Mezi takové prvky patří zejména 
cíl a obsah právního aktu2. 

Společenství je smluvní stranou Úmluvy o zachování stěhovavých druhů volně žijících 
živočichů (Bonnská úmluva – Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild 
Animals – CMS)3.

Článek IV Bonnské úmluvy stanoví uzavírání regionálních dohod, které by měly být co 
  

1 Dosud nezveřejněn v Úř. věst.
2 Viz zejména věc C-42/97, Parlament v. Rada, Sb. rozh. 1999, s. I-869, bod 36.
3 Úř. věst. L 210, 19.7.1982, s. 10.
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nejdříve uzavřeny pro druhy s nepříznivým stavem ochrany.
Vodní ptactvo s africko-euroasijskou dráhou letu si zaslouží okamžitou pozornost s cílem 
zlepšit jeho stav ochrany a získat informace, které umožní přijmout účelná rozhodnutí.

Regionální dohoda AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement) byla přijata na základě 
dohody šedesáti tří areálových států a Evropského společenství. Dohoda byla připravena 
k podpisu 16. října 1995.
Na základě návrhu Komise byla jménem Společenství podepsána dne 1. září 19971.
Cílem této dohody je vytvoření právního rámce pro jednotnou politiku areálových států 
v oblasti ochrany stěhovavého vodního ptactva a populací, jejichž jedinci migrují do 
západního Palearktiku a Afriky, bez ohledu na jejich současný stav ochrany.

Dohoda AEWA, a konkrétněji článek VI, ustavuje řídící orgán nazvaný zasedání smluvních 
stran, který se skládá z představitelů smluvních stran, jež dohodu podepsaly, a který má 
pravomoc zmíněnou dohodu i k ní připojený akční plán měnit.

Uplatněním pravomoci vyplývající z členství v zasedání smluvních stran je Evropská komise 
na základě článku 3 návrhu rozhodnutí Rady oprávněna k jednání jménem Společenství 
o všech změnách akčního plánu podle článku IV2 dohody AEWA a o změnách dohody podle 
článku X3 a k jejich schvalování. Komise by v každém případě měla při svých jednáních vést 

  
1 KOM(1995)444 v konečném znění.
2  ČLÁNEK IV: Akční plán a hlavní zásady ochrany
1. Akční plán tvoří přílohu č. 3 této dohody. Tento plán vymezuje kroky, které musí smluvní strany učinit 
v oblasti prioritních druhů a problémů v souladu s všeobecnými ochrannými opatřeními podle článku III této 
dohody, a to v těchto kapitolách: 
a) ochrana druhů;
b) ochrana přirozených stanovišť;
c) řízení lidských činností;
d) výzkum a monitorování;
e) vzdělávání a informovanost;
f) realizace. 
2. Akční plán se posuzuje na každém řádném zasedání smluvních stran podle hlavních zásad ochrany. 
3. Každou změnu akčního plánu přijímá zasedání smluvních stran s přihlédnutím k ustanovením článku III této 
dohody. 
4. Hlavní zásady ochrany se předkládají ke schválení na prvním zasedání smluvních stran; pravidelně se 
projednávají. 

3 ČLÁNEK X: Změna dohody
1. Tuto dohodu je možné měnit na každém řádném i mimořádném zasedání smluvních stran. 
2. Pozměňovací návrhy může předkládat každá smluvní strana. 
3. Text pozměňovacího návrhu spolu s jeho odůvodněním se předá sekretariátu dohody nejpozději sto padesát 
dnů před zahájením zasedání. Sekretariát dohody zašle kopie smluvním stranám. Jakékoli připomínky k textu 
vypracované smluvními stranami se předloží sekretariátu dohody nejpozději šedesát dnů před zahájením 
zasedání. Co nejdříve po uplynutí této lhůty sekretariát seznámí smluvní strany se všemi připomínkami, které 
byly v dané lhůtě předloženy. 
4. Změny této dohody, nejedná-li se o změny jejích příloh, se přijímají dvoutřetinovou většinou přítomných a 
hlasujících smluvních stran a pro smluvní strany, které ji schválily, vstupují v platnost třicátý den poté, co dvě 
třetiny smluvních stran dohody v den přijetí změny uloží listinu o schválení u depozitáře. Pro každou smluvní 
stranu, která uloží listinu o schválení poté, co svou listinu o schválení uložily dvě třetiny smluvních stran, 
vstoupí tato změna v platnost třicátý den poté, co tato strana uložila svou listinu o schválení. 
5. Všechny další přílohy i všechny změny příloh se přijímají dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících 
smluvních stran a pro všechny smluvní strany vstupují v platnost devadesátý den po jejich přijetí na zasedání 
smluvních stran, s výjimkou smluvních stran, které podle odstavce 6 tohoto článku vyjádřily výhradu. 
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konzultace se zvláštním výborem jmenovaným Radou.

Po přezkoumání postupu upravujícího změny dotyčné dohody lze tedy říci, že zasedání 
smluvních stran představuje řídící orgán oprávněný k přijímání změn na základě 
zjednodušeného postupu:

• Rozhodnutí zasedání smluvních stran se přijímají na základě dohody, nebo, nelze-li 
dosáhnout dohody, dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících smluvních stran;

• Pouze smluvní strany mají hlasovací právo. Každá smluvní strana disponuje jedním 
hlasem, ale organizacím regionální hospodářské integrace smluvních stran dohody 
přísluší v rámci jejich oblastí působnosti hlasovací právo s počtem hlasů, který se 
rovná počtu jejich členských států.

Zdá se tedy, že čl. 300 odst. 41 Smlouvy o ES představuje příslušný právní základ opravňující 
Evropskou komisi k tomu, aby jménem Společenství jednala o všech budoucích změnách 
dohody AEWA a schvalovala je.

Na základě těchto důvodů Výbor pro právní záležitosti jednomyslně rozhodl2, že vám 
doporučí předložit pozměňovací návrh s cílem připojit čl. 300 odst. 4 Smlouvy o ES jako další 
právní základ k právnímu základu navrženému Komisí, kterým je čl. 175 odst. 1 ve spojení 
s první větou čl. 300 odst. 2 prvního pododstavce a s čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem 
Smlouvy o ES.

S úctou

Giuseppe Gargani

     
6. V průběhu devadesátidenní lhůty podle odstavce 5 tohoto článku může k nové příloze nebo změně přílohy 
každá smluvní strana formou písemného sdělení depozitáři vyjádřit výhradu. Tuto výhradu lze formou 
písemného sdělení depozitáři kdykoli odvolat; nová příloha nebo změna tak pro dotyčnou smluvní stranu vstoupí 
v platnost třicátý den po datu odvolání výhrady.

1 Čl. 300 odst. 4 Smlouvy o ES: „ 4. Při uzavírání dohody může Rada zmocnit Komisi, aby odchylně od odstavce 
2 jménem Společenství schvalovala její změny, jestliže dohoda stanoví, že se takové změny přijímají 
zjednodušeným postupem nebo orgánem stanoveným dohodou. Rada může k takovému zmocnění připojit 
zvláštní podmínky“.
2 Členové přítomní při hlasování: Giuseppe Gargani (předseda), Manuel Medina Ortega (navrhovatel a 
náhradník za Aloyzase Sakalase), Bert Doorn, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy 
(náhradnice za Katalin Lévai), Antonio Masip Hidalgo, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (náhradnice za Hans-
Petera Mayera), Ingo Schmitt (náhradník za Tadeusze Zwiefku), Nicola Zingaretti a Jaroslav Zvěřina.


	568222cs.doc

