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Zadeva: Pravna podlaga predloga Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o ohranjanju 
afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic s strani Evropske skupnosti 
(KOM(2004)0531 – C6-0048/2005 – 2004/0181(CNS))1

Spoštovani gospod predsednik,

v pismu z dne 13. aprila 2005 ste skladno s členom 35(2) Poslovnika zaprosili Odbor za 
pravne zadeve za mnenje o pravilnosti in primernosti pravne podlage omenjenega predloga 
Komisije.

Predlagana pravna podlaga za sklep Sveta je člen 175(1) v povezavi s prvim stavkom prvega 
pododstavka člena 300(2) ter prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe ES.

Odbor je zgoraj navedeno zadevo obravnaval na seji dne 24. maja 2005.

Iz sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti (SES) je jasno razvidno, da izbira pravne 
podlage ni prosto prepuščena zakonodajalcu, ampak mora izhajati iz objektivnih elementov, 
nad katerimi je lahko vršiti sodni nadzor. Med temi elementi je posebej izpostavljen cilj in 
vsebina pravnega akta.2

Skupnost je pogodbenica Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (Bonnska 
konvencija – CMS)3.

Člen IV Bonnske konvencije predvideva sklenitev regionalnih sporazumov, ki jih je treba 
  

1 Še neobjavljeno v UL.
2 Glej predvsem Zadevo C-42/97, Parlament proti Svetu, Letno poročilo 1999, str. I-869, odstavek 36.
3 UL L 210, 19.7.1982, str. 10.
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čimprej skleniti za vrste z neugodnim ohranitvenim stanjem.
Vodne ptice afriško-evrazijskih selitvenih poti zaslužijo takojšnjo pozornost, da se izboljša 
njihovo ohranitveno stanje in se zberejo informacije kot podlaga za koristne odločitve.

Regionalni sporazum o afriško-evrazijskih vodnih pticah (AEWA) je soglasno sprejelo 
triinšestdeset držav na območju razširjenosti in tudi Evropska skupnost. Sporazum je bil na 
voljo za podpis od 16. oktobra 1995.
Po predlogu Komisije je bil dne 1. septembra 1977 podpisan v imenu Skupnosti1.
Cilj sporazuma je ustvariti pravni okvir za usklajeno varstveno politiko držav na območju 
razširjenosti selitvenih vrst in populacij vodnih ptic, katerih posamezne živali se selijo v 
zahodni Palearktik in Afriko, ne glede na njihovo sedanje ohranitveno stanje.

Sporazum AEWA, natančneje njegov člen VI, predvideva organ odločanja z nazivom 
Konferenca pogodbenic, sestavljen iz predstavnikov pogodbenic, ki bo dejansko pristojen za 
spremembe pa tudi za priloženi akcijski načrt.

V skladu z izvajanjem te pristojnosti je Evropska komisija kot članica Konference 
pogodbenic, na osnovi člena 3 predloga sklepa Sveta in v imenu Skupnosti pooblaščena, da se 
pogaja ali odobri vse spremembe akcijskega načrta, predvidenega v členu IV2 sporazuma, ter 
spremembe sporazuma, predvidene v členu X3. Komisija naj vodi ta pogajanja ob 

  
1 KOM (1995) 0444 končno.
2 ČLEN IV: AKCIJSKI NAČRT IN SMERNICE ZA OHRANJANJE
1. Akcijski načrt je Priloga 3 tega sporazuma. Načrt navaja ukrepe, ki bi jih pogodbenice morale sprejeti glede 
živalskih vrst in prednostnih vprašanj v skladu s splošnimi ukrepi za ohranjanje iz člena III tega sporazuma in 
pod naslednjimi poglavji: 
(a) ohranjanje vrst;
(b) ohranjanje življenjskega prostora;
(c) upravljanje človeških aktivnosti;
(d) nadaljnje raziskovanje in nadzor;
(e) izobraževanje in obveščanje;
(f) izvajanje. 
2. Akcijski načrt se pregleda na vsakem rednem zasedanju Konference pogodbenic ob upoštevanju smernic za 
ohranjanje. 
3. Vse predloge sprememb akcijskega načrta sprejme Konferenca pogodbenic, ki pri tem upošteva določbe iz 
člena III tega sporazuma. 
4. Smernice za ohranjanje se predloži v sprejem Konferenci pogodbenic na njenem prvem zasedanju in se jih 
redno obravnava.

3 ČLEN X: Predlog spremembe sporazuma
1. K temu sporazumu se lahko poda predloge sprememb na vseh rednih ali izrednih zasedanjih Konference 
pogodbenic. 
2. Vse pogodbenice lahko oblikujejo predloge sprememb. 
3. Besedilo vsakega predloga spremembe se skupaj z obrazložitvijo posreduje v sekretariat sporazuma najmanj 
sto petdeset dni pred začetkom zasedanja. Sekretariat sporazuma nemudoma posreduje izvod besedila 
pogodbenicam. Vse pripombe pogodbenic o besedilu se posreduje sekretariatu sporazuma najkasneje šestdeset 
dni pred začetkom zasedanja. Po izteku roka in takoj, ko je to mogoče, sekretariat obvesti pogodbenice o vseh 
pripombah, prejetih do tega dneva. 
4. Predlog spremembe k sedanjem sporazumu se drugače kot predlog spremembe k prilogam sprejme z 
dvotretjinsko večino glasov prisotnih pogodbenic, ki so glasovale. Za pogodbenice stopi sprejeti predlog 
spremembe v veljavo trideseti dan od dneva, ko je dve tretjini pogodbenic pri depozitarju vložilo svoje listine o 
odobritvi predloga spremembe. Za vse pogodbenice, ki so vložile svoje listine o odobritvi po dnevu, ko je dve 
tretjini pogodbenic vložilo svoje listine o odobritvi, stopi predlog spremembe v veljavo 30. dan po datumu 
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posvetovanju s posebnim odborom, ki ga imenuje Svet.

Po obravnavi postopka za spremembo tega sporazuma, se lahko določi Konferenco 
pogodbenic za organ odločanja, ki bo sprejemala predloge sprememb po poenostavljenem 
postopku:

• sklepe Konference pogodbenic se sprejema soglasno, ali če to ni mogoče z 
dvotretjinsko večino prisotnih pogodbenic, ki so glasovale;

• le pogodbenice imajo pravico glasovati. vsaki pogodbenici je na voljo en glas, vendar 
imajo organizacije za regionalno gospodarsko povezovanje iz držav pogodbenic tega 
sporazuma na področju njihove pristojnosti pravico do glasovanja s številom glasov, 
ki je enako številu držav članic.

Člena 300 (4)1 Pogodbe ES predstavlja torej ustrezno pravno osnovo za pooblastitev 
Evropske komisije, da se v imenu Skupnosti pogaja in odobri vse nadaljnje spremembe, 
predvidene v sporazumu AEWA.

V skladu z dogovori s seje dne 24. maja 2005 je Odbor za pravne zadeve enoglasno2 odločil 
dati pozitivno mnenje za vložitev predloga spremembe za vstavitev člena 300 (4) Pogodbe ES 
kot dodatne pravne podlage k predlagani pravni podlagi Komisije, in sicer člen 175 (1) skupaj 
s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300 (2) in prvim podostavkom člena 300 (3) 
Pogodbe ES.

S spoštovanjem,

Giuseppe Gargani

     
vložitve njihove listine. 
5. Vsa novi predlog spremembe kot tudi vsak predlog spremembe k prilogi se sprejme z dvotretjinsko večino 
prisotnih pogodbenic, ki so glasovale. Predlog spremembe stopi za vse pogodbenice v veljavo 90. dan po 
njegovem sprejetju na Konferenci pogodbenic, razen za pogodbenice, ki so se v skladu z odstavkom 6 tega člena 
vzdržale. 
6. Tekom roka 90 dni iz odstavka 5 tega člena se lahko vsaka pogodbenica s pisnim obvestilom pri depozitarju 
vzdrži glede nove priloge ali predloga spremembe k prilogi. Pridržek se lahko umakne kadarkoli s pisnim 
obvestilom pri depozitarju; Za omenjeno pogodbenico stopi nova priloga ali predlog spremembe v veljavo 
trideseti dan po dnevu umiku pridržka. 

1 Člen 300, odstavek 4, Pogodbe ES: '' 4. pri sklepanju sporazuma lahko Svet na podlagi izjem iz odstavka 2 
pooblasti Komisijo, da v imenu Skupnosti odobri spremembe, kadar sporazum predvideva, da se lahko sprejmejo 
po poenostavljenem postopku, ali da jih sprejme organ, ustanovljen v skladu s sporazumom; takšnemu 
pooblastilu lahko Svet doda posebne pogoje.''
2 V času glasovanja so bili prisotni Giuseppe Gargani (predsednik), Manuel Medina Ortega (pripravljalec mnenja 
in namestnik Aloyzas Sakalas), Bert Doorn, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy 
(namestnica Katalin Lévai), Antonio Masip Hidalgo, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (namestnik Hans-Peter 
Mayer), Ingo Schmitt (namestnik Tadeusz Zwiefka), Nicola Zingaretti in Jaroslav Zvěřina.
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