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Vec: Právny základ návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o ochrane africko-
euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva Európskym spoločenstvom 
(KOM(2004)0531 – C6-0048/2005 – 2004/0181(CNS))1

Vážený pán predseda,

listom z 13. apríla 2005 ste podľa článku 35 ods. 2 rokovacieho poriadku poverili Výbor pre 
právne veci preskúmaním platnosti a správnosti právneho základu pre uvedený návrh 
Komisie.

Navrhovaný právny základ pre rozhodnutie Rady je článok 175 ods. 1 v spojení s prvou vetou 
článku 300 ods. 2 prvého pododseku a s článkom 300 ods. 3 prvým pododsekom Zmluvy o 
ES.

Výbor preskúmal uvedenú vec na schôdzi dňa 24. mája 2005.

Z judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev jasne vyplýva, že výber právneho 
základu nie je na zákonodarcovi Spoločenstva, ale že musí byť založený na objektívnych 
aspektoch, ktoré podliehajú súdnej kontrole. Medzi tieto aspekty patria najmä cieľ a obsah 
právneho aktu2.

Spoločenstvo je zmluvnou stranou  Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich 
živočíchov (Bonnský dohovor – Convention on the Conservation of Migratory Species of 
Wild Animals - CMS)3

  
1 Zatiaľ neuverejnené v Ú. v.
2 Pozri najmä prípad C-42/97, Európsky parlament verzus Rada, Zbierka 1999, s. I-869 ods. 36.
3 Ú. v. L 210 z 19.7.1982, s. 10.
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Článok IV Bonnského dohovoru stanovuje uzatváranie regionálnych dohôd, ktoré by mali byť 
uzatvorené čo najrýchlejšie pre druhy, ktorých stav ochrany je nepriaznivý.
Vodné vtáky z africko-euroázijských migračných trás si zasluhujú okamžitú pozornosť s 
cieľom zlepšiť stav ich ochrany a zhromaždiť informácie, ktoré by napomohli prijatie 
rozvážnych rozhodnutí.

Regionálnu dohodu AEWA  (Africko-euroázijská dohoda o vodných vtákoch) prijalo 
konsenzom Spoločenstvo a šesťdesiattri areálových štátov. Dohoda bola otvorená na podpis 
16. októbra 1995 a po návrhu Komisie bola podpísaná v mene Spoločenstva 1. septembra 
1997.1
Cieľom dohody je zriadiť právny rámec potrebný k jednotnej politike areálových štátov na 
ochranu vodného sťahovaného vtáctva, ktoré sa pohybuje v palearktickej oblasti a v Afrike 
bez ohľadu na ich súčasný stav ochrany.

Dohoda AEWA, a predovšetkým jej článok VI, stanovuje zriadenie rozhodujúceho orgánu s 
názvom Zasadnutie zmluvných strán, zloženého zo zástupcov zmluvných strán, ktoré 
podpísali dohodu, v ktorého právomoci je uvedenú dohodu a k nej pripojený akčný plán 
meniť.

Uplatnením právomoci vyplývajúcej z členstva v Zasadnutí zmluvných strán je Európska 
komisia na základe článku 3 návrhu rozhodnutia Rady oprávnená konať v mene Spoločenstva 
o všetkých zmenách akčného plánu podľa článku IV2 dohody AEWA a o zmenách dohody 
podľa článku X3. Komisia by v každom prípade mala pri svojich rokovaniach konzultovať 

  
1 KOM (1995)0487 v konečnom znení.
2  ČLÁNOK IV: Akčný plán a hlavné zásady ochrany
1. Akčný plán je súčasťou prílohy 3 k tejto dohode. V pláne sú stanovené opatrenia, ktoré musia zmluvné strany 
vykonať v súvislosti s druhmi a prioritné otázky v súlade so všeobecnými opatreniami ochrany, stanovenými 
článkom III tejto dohody a v nasledujúcich kapitolách: 
(a) ochrana druhov;
(a) ochrana miest výskytu;
(c) riadenie ľudskej činnosti;
(d) výskum a stály dozor;
(e) vzdelávanie a informovanosť;
(f) výkon. 
2. Zasadnutie zmluvných strán preskúma na každej riadnej schôdzi akčný plán, s ohľadom na hlavné zásady 
ochrany. 
3. Zasadnutie zmluvných strán prijíma všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, zohľadňujúc pritom 
ustanovenia článku III tejto dohody 
4. Hlavné zásady ochrany sa predkladajú na schválenie zasadnutiu zmluvných strán na jeho prvej schôdzi a sú 
pravidelne revidované.

3 ČLÁNOK X: Zmena a doplnenie dohody
1. Táto dohoda môže byť zmenená alebo doplnená na každej riadnej alebo mimoriadnej schôdzi zasadnutia 
zmluvných strán. 
2. Každá zmluvná strana môže formulovať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. 
3. Znenie akéhokoľvek pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu spolu s dôvodovou správou sa oznámi 
sekretariátu pre zmluvu najmenej sto päťdesiat dní pred otvorením schôdze. Sekretariát pre zmluvu ihneď doručí 
kópiu zmluvným stranám. Akékoľvek pripomienky k textu od zmluvných strán sa oznámi sekretariátu pre 
zmluvu najmenej šesťdesiat dní pred otvorením schôdze. Ihneď po uplynutí tejto lehoty oznámi sekretariát 
zmluvným stranám všetky podané pripomienky. 
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osobitný výbor menovaný Radou.

Po preskúmaní postupu s cieľom zmeniť predmetnú dohodu možno konštatovať, že 
Zasadnutie zmluvných strán je rozhodujúcim orgánom, ktorý je oprávnený prijať zmeny a 
doplnky zjednodušeným postupom.

• Rozhodnutia zasadnutia zmluvných strán sa prijímajú konsenzom, a ak tento nie je 
možné dosiahnuť, dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich strán.

• Hlasovacie právo prislúcha len zmluvným stranám. Každá zmluvná strana disponuje 
jedným hlasom, ale organizácie ekonomickej integrácie zmluvných strán dohody 
disponujú v oblastiach svojich kompetencií hlasovacím právom s počtom hlasov 
rovnajúcim sa počtu ich členských štátov.

Z uvedeného možno usúdiť, že článok 300 ods. 41 Zmluvy o ES predstavuje vhodný právny 
základ na oprávnenie Európskej komisie rokovať a v mene Spoločenstva schvaľovať všetky 
zmeny, ktoré budú v budúcnosti navrhnuté k Dohovoru AEWA.

Na základe týchto dôvodov preto Výbor pre právne veci 24. apríla 2005 jednomyseľne2

rozhodol o zaujatí pozitívneho stanoviska k predloženiu pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu na pridanie článku 300 ods. 4 Zmluvy o ES ako dodatočného právneho základu k 
článku 175 ods. 1 v spojení s článkom 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, ktorý navrhla 
Komisia.

     
4. Zmeny a doplnenia tejto dohody, ktoré sa nevzťahujú na jej prílohy sú prijaté dvojtretinovou väčšinou 
zúčastnených a hlasujúcich strán a vstúpia do platnosti v zmluvných stranách, ktoré ich schválili tridsiatym 
dňom po dni, v ktorom dve tretiny zmluvných strán v deň prijatia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
odovzdali schvaľovací nástroj u depozitára. Pre každú inú stranu, ktorá odovzdala schvaľovací nástroj po dni, v 
ktorom dve tretiny zmluvných strán odovzdali svoje schvaľovacie nástroje, táto zmena a doplnenie vstúpi do 
platnosti v tridsiaty deň po dni, v ktorom odovzdali svoj schvaľovací nástroj.
5. Každá nová príloha ako aj každá Zmena a doplnenie prílohy sú prijaté dvojtretinovou väčšinou zúčastnených a 
hlasujúcich strán a vstúpia do platnosti pre všetky  zmluvné strany v deväťdesiaty deň od ich prijatia zasadnutím 
zmluvných strán, okrem strán, ktoré vzniesli námietku podľa odseku 6 tohto článku. 
6. Počas lehoty deväťdesiatich dní stanovených v odseku 5 tohto článku môže každá zmluvná strana vzniesť 
námietku k novej prílohe alebo novej zmene a doplneniu k prílohe písomným oznámením depozitárovi. 
Námietka môže byť kedykoľvek stiahnutá písomným oznámením depozitárovi. Nová príloha alebo jej zmena a 
doplnenie vstúpi do platnosti pre predmetnú zmluvnú stranu v tridsiaty deň po stiahnutí námietky. 

1 Článok 300 odsek 4 ZES 4. Pri uzatváraní dohody môže Rada, odlišne od odseku 2, oprávniť Komisiu, aby 
schválila zmeny v mene Spoločenstva tam, kde dohoda stanovuje ich prijatie zjednodušeným postupom alebo 
orgánom zriadeným podľa dohody; k tomuto oprávneniu môžu byť pripojené špecifické podmienky.
2 Na hlasovaní boli prítomní: Giuseppe Gargani (predseda), Manuel Medina Ortega (navrhovateľ a zástupca 
Aloyzasa Sakalasa),  Bert Doorn, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy (zástupkyňa 
Katalin Lévai), Antonio Masip Hidalgo, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (zástupca Hans-Petera Mayera), Ingo 
Schmitt (zástupca Tadeusza Zwiefku), Nicola Zingaretti a Jaroslav Zvěřina.
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S úctou,

Giuseppe Gargani
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