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Dotyczy: Podstawy prawnej wniosku w sprawie decyzji Rady dotyczącej zawarcia przez 
Wspólnotę Europejską Porozumienia w sprawie ochrony wędrownych ptaków 
wodnych, które wykorzystują afrykańsko-eurazjatyckie szlaki wędrówek 
(COM(2004)0531 – C6-0048/2005 – 2004/0181(CNS))1

Szanowny Panie Przewodniczący,

Pismem z dnia 13 kwietnia 2005 r. zwrócił się Pan do Komisji Prawnej, zgodnie z art. 35 ust. 
2 Regulaminu, o weryfikację ważności oraz adekwatności podstawy prawnej projektu 
Komisji, o którym mowa.

Proponowaną podstawą prawną decyzji Rady jest art. 175 ust.1 w związku z pierwszym 
zdaniem art. 300 ust. 2 akapit pierwszy i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE.

Komisja rozpatrzyła ww. pytanie na posiedzeniu w dniu 24 maja 2005 r.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (TSWE) wynika jasno, że 
wybór podstawy prawnej nie jest pozostawiony uznaniu prawodawcy wspólnotowego, lecz 
powinien opierać się na elementach obiektywnych, możliwych do zweryfikowania na drodze 
sądowej. Do elementów tych zalicza się między innymi cel i treść aktu prawnego2. 

Wspólnota jest stroną Konwencji w sprawie ochrony wędrownych gatunków dzikich zwierząt 
(Konwencja bońska - Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals -
CMS)3.

  
1 Dotychczas nie opublikowane.
2 Zob. mianowicie sprawa C-42/97, Parlament przeciwko Radzie, Zbiór 1999, str. I-869 ust.36.

3 Dz.U. L 210 z 19.7.1982, str. 10.
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Artykuł IV Konwencji bońskiej przewiduje możliwie jak najszybsze zawarcie porozumień 
regionalnych w odniesieniu do gatunków, których stan zachowania jest niekorzystny.
Ptaki wodne wykorzystujące afrykańsko-eurazjatyckie szlaki wędrówek wymagają 
szczególnej uwagi, by poprawić ich stan zachowania i zebrać informacje dające podstawę do 
podjęcia właściwych decyzji.

Porozumienie regionalne w sprawie ochrony afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych 
ptaków wodnych (AEWA - African-Eurasian Waterbird Agreement) zostało przyjęte przez 
sześćdziesiąt trzy państwa obszaru ich występowania oraz przez Wspólnotę Europejską.
Porozumienie to obowiązuje od dnia jego podpisania, 16 października 1995 r.
Zostało ono podpisane w imieniu Wspólnoty 1 września 1997 r., w następstwie projektu 
Komisji1.

Celem tego porozumienia jest ustanowienie ram prawnych, niezbędnych dla wspólnej polityki 
Państw obszaru występowania gatunków i populacji ptaków wodnych, które migrują do 
Palearktyki i Afryki, niezależnie od stanu ich zachowania.

Porozumienie AEWA, a w szczególności art. VI, powołuje organ decyzyjny, zwany 
Posiedzeniem Stron, który składa się z przedstawicieli sygnatariuszy porozumienia i jest 
kompetentny do wprowadzania poprawek do porozumienia jako takiego oraz do załączonego 
do niego planu działania.

W ramach wykonywania wyżej wymienionych uprawnień jako członek Posiedzenia Stron 
Komisja Europejska ma prawo, na mocy art. 3 projektu decyzji Rady, do prowadzenia 
negocjacji i zatwierdzania w imieniu wspólnoty wszystkich zmian wprowadzonych do planu 
działania przewidzianego w art. IV2 Porozumienia AEWA oraz zmian w Porozumieniu, 
przewidzianych w art. X3.

  
1 COM(1995)0444 końcowy.
2  ARTYKUŁ IV: Plan działania i wytyczne w zakresie ochrony
1. Plan działania stanowi Załącznik 3 do niniejszego Porozumienia. Plan ten określa działania jakie Strony są 
zobowiązane podjąć w odniesieniu do gatunków i zagadnień priorytetowych, zgodnie z ogólnymi środkami 
ochrony, przewidzianymi w Artykule III niniejszego Porozumienia pod następującymi literami:
a) ochrona gatunków;
b) ochrona siedlisk;
c) zarządzanie działalnością człowieka;
d) badania i stały nadzór;
e) edukacja i informacja;
f) realizacja.
2. Plan działania jest rozpatrywany na każdej sesji zwykłej Posiedzenia Stron, przy uwzględnieniu wytycznych 
w zakresie ochrony.
3. Wszelkie poprawki do planu działania są przyjmowane przez Posiedzenie Stron, które przy wprowadzaniu 
ich, uwzględnia przepisy Arykułu III niniejszego Porozumienia.
4. Wytyczne ochrony są przedstawiane do zatwierdzenia przez Posiedzenie Stron na pierwszej sesji; są one 
regularnie rozpatrywane.

3 ARTYKUŁ X: Poprawki do Porozumienia
1. Poprawki do niniejszego Porozumienia można wnosić na jakiejkolwiek sesji Posiedzenia Stron, zwyczajnej 
lub nadzwyczajnej.
2. Wszystkie Strony mogą zgłaszać propozycje poprawek 
3. Tekst wszelkich propozycji poprawek, wraz z uzasadnieniem jest podany do wiadomości sekretariatu 
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Niemniej Komisja jest zobowiązana prowadzić negocjacje w konsultacji ze specjalną 
komisją, powołaną przez Radę.
Jednak po rozważeniu procedury wprowadzania zmian do ww. Porozumienia, można 
zauważyć, że Posiedzenie Stron jest organem decyzyjnym, będącym w stanie przyjąć 
poprawki w drodze procedury uproszczonej:

• Decyzje Posiedzenia Stron są przyjmowane w drodze konsensusu lub, jeżeli 
osiągnięcie konsensusu jest niemożliwe, większością dwóch trzecich obecnych i 
głosujących Stron;

• Jedynie Strony mają prawo do głosowania. Każda Strona ma jeden głos, niemniej 
Strony Porozumienia będące organizacjami regionalnej integracji gospodarczej mają 
w głosowaniu w zakresie ich kompetencji liczbę głosów równą liczbie Państw 
Członkowskich wchodzących w skład ich organizacji.

W związku z powyższym, wydaje się, że art. 300 ust. 41 Traktatu WE stanowi właściwą 
podstawę prawną do upoważnienia Komisji Europejskiej do prowadzenia negocjacji i 
zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty wszelkich zmian wnoszonych w przyszłości do 
Porozumienia AEWA.

Na posiedzeniu w dniu 24 maja Komisja Prawna postanowiła jednogłośnie2 zalecić wydanie 
opinii pozytywnej w sprawie złożenia poprawki mającej na celu dodanie art. 300 ust.4 

     
Porozumienia najpóźniej sto pięćdziesiąt dni przed otwarciem posiedzenia. Sekretariat Porozumienia 
natychmiast przesyła Stronom kopię tekstu. Wszelkie uwagi Stron w odniesieniu do tekstu propozycji są 
podawane do wiadomości Sekretariatu Porozumienia najpóźniej sześćdziesiąt dni przed otwarciem sesji.
Natychmiast po upływie ww. terminu, sekretariat powiadamia Strony o wszelkich, zgłoszonych w terminie 
uwagach.
4. Poprawka do niniejszego Porozumienia, z wyjątkiem poprawek do jego załączników, jest przyjmowana 
większością dwóch trzecich obecnych i głosujących Stron i jest obowiązująca dla Stron, które ją przyjęły 
trzydziestego dnia od daty, w której dwie trzecie Stron Porozumienia w dniu przyjęcia poprawki złożyły u 
depozytariusza instrument zatwierdzający poprawkę. Strona, która składa instrument zatwierdzający po złożenia 
przez dwie trzecie Stron  instrumentu zatwierdzającego, poprawka ta wchodzi w życie trzydziestego dnia od daty 
złożenia przez daną Stronę instrumentu zatwierdzającego.
5. Wszelki nowy załącznik oraz wszelka poprawka do załącznika jest przyjmowana większością dwóch trzecich 
obecnych i głosujących Stron i jest obowiązująca dla wszystkich Stron dziewięćdziesiątego dnia od jej przyjęcia 
przez Posiedzenie Stron, z wyjątkiem Stron, które zgłosiły zastrzeżenie zgodnie z ust. 6 niniejszego artykułu.
6. Podczas terminu dziewięćdziesięciu dni, przewidzianego w ust.5 niniejszego artykułu, którakolwiek ze Stron 
może, za pomocą pisemnego powiadomienia skierowanego do depozytariusza, zgłosić zastrzeżenie do nowego 
załącznika lub poprawki do załącznika .
Zastrzeżenie takie może zostać wycofane w każdej chwili za pomocą pisemnego powiadomienia skierowanego 
do depozytariusza;
nowy załącznik lub poprawka są wtedy obowiązujące dla danej Strony trzydziestego dnia od wycofania 
zastrzeżenia.

1 Art. 300 ust. 4 TWE: „ 4. W drodze wyjątku od ust. 2, Rada, przy zawieraniu umów, może upoważnić Komisję 
do wyrażenia zgody w imieniu Wspólnoty na zmiany, które zgodnie z tą umową są do przyjęcia w drodze 
uproszczonej procedury lub przez organ ustanowiony umową; Rada może też w danym przypadku połączyć to 
upoważnienie ze szczególnymi warunkami”.
2 W chwili głosowania obecni byli Giuseppe Gargani (przewodniczący), Manuel Medina Ortega (sprawozdawca 
komisji opiniodawczej oraz zastępca Aloyzas Sakalas), Bert Doorn, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, 
Arlene McCarthy (zastępca Katalin Lévai), Antonio Masip Hidalgo, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (zastępca 
Hans-Peter Mayer), Ingo Schmitt (zastępca Tadeusz Zwiefka), Nicola Zingaretti i Jaroslav Zvěřina.
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Traktatu WE do podstawy prawnej zaproponowanej przez Komisję, a mianowicie art. 175 ust. 
1 w związku z art. 300 ust. 2 pierwszy akapit, pierwsze zdanie oraz art. 300 ust. 3 akapit 
pierwszy Traktatu WE.

Z wyrazami szacunku,

Giuseppe Gargani
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