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Θέμα: Νομική βάση της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εκ 
μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας για τη διατήρηση των 
αποδημητικών υδρόβιων πτηνών της Αφρικής και της Ευρασίας 
(COM(2004)0531 – C6-0048/2005 – 2004/0181(CNS))1

Κύριε Πρόεδρε,

Με επιστολή της 13ης Απριλίου 2005, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να 
εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 2, του Κανονισμού, την ισχύ και την 
καταλληλότητα της νομικής βάσης της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής.

Η προτεινόμενη νομική βάση για την απόφαση του Συμβουλίου είναι το άρθρο 175, 
παράγραφος 1, σε συνδυασμό με την πρώτη πρόταση του άρθρου 300, παράγραφος 2, πρώτο 
εδάφιο, και το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ.

Η επιτροπή εξέτασε την ανωτέρω πρόταση κατά τη συνεδρίασή της στις 24 Μαΐου 2005.

Από τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προκύπτει σαφώς ότι η 
επιλογή της νομικής βάσης δεν αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του κοινοτικού νομοθέτη, 
αλλά πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία που επιδέχονται δικαιοδοτικό έλεγχο. 
Μεταξύ των στοιχείων αυτών περιλαμβάνονται ιδίως ο στόχος και το περιεχόμενο της 
νομικής πράξης2. 

Η Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών 
  

1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην EE.
2 Βλέπε, πιο συγκεκριμένα, υπόθεση C-42/97, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, Συλλογή 1999, σελ. I-869, 
παράγραφος 36.
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ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα (Σύμβαση της Βόννης – Convention on the 
Conservation of Migratory Species of Wild Animals - CMS)1.

Το άρθρο IV της Σύμβασης της Βόννης προβλέπει τη σύναψη περιφερειακών συμφωνιών, 
κάτι που πρέπει να γίνει το ταχύτερο για τα είδη με δυσμενή κατάσταση διατήρησης.
Τα υδρόβια αποδημητικά πτηνά που χρησιμοποιούν τους αεροδιαδρόμους της Αφρικής και 
της Ευρασίας χρήζουν άμεσης προσοχής, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση διατήρησής 
τους και να συγκεντρωθούν πληροφορίες για τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων.

Την περιφερειακή συμφωνία AEWA (συμφωνία για τα υδρόβια πτηνά της Αφρικής και της 
Ευρασίας) ενέκριναν με συναίνεση 63 κράτη της περιοχής κατανομής και η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα. Η συμφωνία τέθηκε προς υπογραφή από τις 16 Οκτωβρίου 1995.
Η συμφωνία υπεγράφη εξ ονόματος της Κοινότητας την 1η Σεπτεμβρίου 1997, ύστερα από 
πρόταση της Επιτροπής2.
Η συμφωνία αυτή αποβλέπει στη θέσπιση του νομικού πλαισίου που είναι απαραίτητο για μια 
συμπεφωνημένη πολιτική των κρατών της περιοχής κατανομής με στόχο τη διατήρηση των 
ειδών και των πληθυσμών υδρόβιων πτηνών, ορισμένα εκ των οποίων μεταναστεύουν στη 
παλαιαρκτική περιοχή και την Αφρική, ανεξάρτητα από την κατάσταση διατήρησής τους.

Η συμφωνία AEWA, και ειδικότερα το άρθρο VI, προβλέπει ένα όργανο απόφασης με την 
ονομασία Συνέλευση των Μερών, αποτελούμενο από εκπροσώπους των συμβαλλομένων 
μερών, με αρμοδιότητα να τροποποιεί τη συμφωνία καθ' εαυτήν και το σχέδιο δράσης που 
προσαρτάται σε αυτή.

Ως μέλος της Συνέλευσης των Μερών, και δυνάμει της άσκησης των εξουσιών που απορρέουν 
από αυτή της την ιδιότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδοτείται, βάσει του άρθρου 3 της 
πρότασης απόφασης του Συμβουλίου, να διαπραγματεύεται και να εγκρίνει, εξ ονόματος της 
Κοινότητας, όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις στο σχέδιο δράσης που προβλέπεται από το 
άρθρο IV3 της συμφωνίας AEWA και τις τροποποιήσεις στη συμφωνία που προβλέπονται 

  
1 ΕΕ L 210 της 19.07.1982, σελ. 10.
2 COM(1995)0444 τελικό.
3  ΑΡΘΡΟ IV: Σχέδιο δράσης και κατευθυντήριες γραμμές διατήρησης
1. Ένα σχέδιο δράσης αποτελεί το Παράρτημα 3 της παρούσας συμφωνίας. Το σχέδιο αυτό προσδιορίζει τις 
δράσεις που πρέπει να αναλάβουν τα συμβαλλόμενα μέρη όσον αφορά τα είδη και τα ζητήματα προτεραιότητας, 
σύμφωνα με τα γενικά μέτρα διατήρησης που προβλέπονται στο άρθρο III της παρούσας συμφωνίας, και στο 
πλαίσιο των ακόλουθων κατηγοριών:
(α) διατήρηση των ειδών·
(β) διατήρηση των οικοτόπων·
(γ) διαχείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων·
(δ) συνεχής έρευνα και εποπτεία·
(ε) διαφώτιση και ενημέρωση·
(στ) εφαρμογή.
2. Το σχέδιο δράσης εξετάζεται σε κάθε τακτική σύνοδο της Συνέλευσης των Μερών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραμμές διατήρησης.
3. Κάθε τροποποίηση στο σχέδιο δράσης εγκρίνεται από τη Συνέλευση των Μερών που, κατά τη διαδικασία 
αυτή, λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του άρθρου III της παρούσας συμφωνίας.
4. Οι κατευθυντήριες γραμμές διατήρησης υποβάλλονται προς έγκριση στη Συνέλευση των Μερών κατά την 
πρώτη της σύνοδο· εξετάζονται τακτικά.
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στο άρθρο X1. Ωστόσο, η Επιτροπή οφείλει να διεξάγει τις συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις 
συμβουλευόμενη μια ειδική επιτροπή που ορίζεται από το Συμβούλιο.

Κατόπιν εξέτασης της διαδικασίας τροποποίησης της εν λόγω συμφωνίας, διαπιστώνεται ότι 
η Συνέλευση των Μερών αποτελεί το όργανο απόφασης το οποίο είναι σε θέση να εγκρίνει 
τροποποιήσεις βάσει μιας απλοποιημένης διαδικασίας:

• Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Μερών εγκρίνονται συναινετικά ή, αν δεν επιτευχθεί 
συναίνεση, με την πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων και ψηφισάντων Μερών·

• Μόνο τα Μέρη έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάθε Μέρος διαθέτει μία ψήφο, ωστόσο οι 
οργανώσεις περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που είναι συμβαλλόμενα μέρη της 
Συμφωνίας ασκούν, στους τομείς της αρμοδιότητάς τους, το δικαίωμα ψήφου τους με 
αριθμό ψήφων ίσο προς τον αριθμό των κρατών μελών τους.

Έτσι φαίνεται ότι το άρθρο 300, παράγραφος 42, της Συνθήκης ΕΚ είναι η ορθή νομική βάση, 
για να εξουσιοδοτηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματεύεται και εγκρίνει εξ ονόματος 
της Κοινότητας, όλες τις ενδεχόμενες μελλοντικές τροποποιήσεις στη Συμφωνία AEWA.

Έτσι, βάσει των ανωτέρω, κατά τη συνεδρίασή της στις 24 Μαΐου 2005, η Επιτροπή Νομικών 

  
1 ΑΡΘΡΟ X: Τροποποίηση της Συμφωνίας
1. Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί σε κάθε σύνοδο, τακτική ή έκτακτη, της Συνέλευσης των 
Μερών.
2. Κάθε Μέρος μπορεί να διατυπώσει προτάσεις τροποποίησης.
3. Το κείμενο κάθε πρότασης τροποποίησης, μαζί με την αιτιολόγησή του, διαβιβάζεται στη γραμματεία της 
Συμφωνίας τουλάχιστον 150 ημέρες πριν την έναρξη της συνόδου. Η γραμματεία της συμφωνίας αποστέλλει 
αμέσως αντίγραφό της στα Μέρη. Κάθε παρατήρηση των Μερών επί του κειμένου διαβιβάζεται στη γραμματεία 
της Συμφωνίας το αργότερο 60 ημέρες πριν από την έναρξη της συνόδου. Το ταχύτερο δυνατόν μετά τη λήξη 
της προθεσμίας αυτής, η γραμματεία διαβιβάζει στα Μέρη όλες τις παρατηρήσεις που έχει λάβει μέχρι τότε.
4. Μια τροποποίηση στην παρούσα Συμφωνία, που δεν αποτελεί τροποποίηση στα παραρτήματά της, εγκρίνεται 
με την πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων και ψηφισάντων Μερών και τίθεται σε ισχύ για τα Μέρη που 
την αποδέχθηκαν την τριακοστή ημέρα μετά την ημερομηνία στην οποία δύο τρίτα των Μερών της Συμφωνίας 
κατά την ημερομηνία έγκρισης της τροποποίησης κατέθεσαν το έγγραφο έγκρισής τους για την τροποποίηση 
στον αποδέκτη των κατατιθέμενων εγγράφων. Για κάθε Μέρος που καταθέτει έγγραφο έγκρισης μετά την 
ημερομηνία κατά την οποία δύο τρίτα των Μερών κατέθεσαν το έγγραφο έγκρισής τους, η τροποποίηση αυτή 
τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία κατέθεσε το έγγραφο έγκρισής του.
5. Κάθε νέο παράρτημα, καθώς και κάθε τροποποίηση σε παράρτημα, εγκρίνονται με την πλειοψηφία των δύο 
τρίτων των παρόντων και ψηφισάντων Μερών, και τίθενται σε ισχύ έναντι όλων των Μερών την ενενηκοστή 
ημέρα μετά την έγκρισή τους από τη Συνέλευση των Μερών, εκτός από τα Μέρη που εξέφρασαν επιφύλαξη 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.
6. Κατά την προθεσμία των ενενήντα ημερών που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, κάθε 
Μέρος μπορεί, με γραπτή κοινοποίηση στον αποδέκτη κατάθεσης των εγγράφων, να εκφράσει επιφύλαξη έναντι 
ενός νέου παραρτήματος ή μιας τροποποίησης σε παράρτημα. Η επιφύλαξη αυτή μπορεί να αποσύρεται ανά 
πάσα στιγμή με γραπτή κοινοποίηση στον αποδέκτη κατάθεσης των εγγράφων· τότε, το νέο παράρτημα ή η 
τροποποίηση τίθεται σε ισχύ για το οικείο Μέρος την τριακοστή ημέρα μετά την ημερομηνία ανάκλησης της 
επιφύλαξης.

2 Άρθρο 300, παράγραφος 4, της ΣΕΚ:" 4. Κατά τη σύναψη συμφωνία, το Συμβούλιο μπορεί, κατά παρέκκλιση 
από τις διατάξεις της παραγράφου 2, να εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εγκρίνει εξ ονόματος της Κοινότητας τις 
τροποποιήσεις, εφόσον προβλέπεται από τη συμφωνία ότι οι τροποποιήσεις αυτές πρέπει να εγκρίνονται με 
απλοποιημένη διαδικασία ή μέσω ενός οργάνου που συνιστάται από την εν λόγω συμφωνία· το Συμβούλιο 
μπορεί να εξαρτά την εξουσιοδότηση αυτή από ορισμένους ειδικούς όρους".



PE 357.965v01-00 4/4 AD\568222EL.doc

EL

Θεμάτων αποφάσισε ομόφωνα1 να δώσει θετική γνώμη για την κατάθεση τροποποίησης που 
έχει ως στόχο να προστεθεί το άρθρο 300, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΚ ως πρόσθετη 
νομική βάση στη νομική βάση που πρότεινε η Επιτροπή, ήτοι το άρθρο 175, παράγραφος 1, 
σε συνδυασμό με την πρώτη πρόταση του άρθρου 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, και με 
το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ.

Με εξαιρετική εκτίμηση

Giuseppe Gargani

  
1 Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία: Giuseppe Gargani (πρόεδρος), Manuel Medina Ortega (συντάκτης 
γνωμοδότησης και αναπλ. Aloyzas Sakalas), Bert Doorn, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, Arlene 
McCarthy (αναπλ. Katalin Lévai), Antonio Masip Hidalgo, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (αναπλ. Hans-
Peter Mayer), Ingo Schmitt (αναπλ. Tadeusz Zwiefka), Nicola Zingaretti και Jaroslav Zvěřina .


	568222el.doc

