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Om: Retsgrundlaget for forslaget til Rådets afgørelse om Det Europæiske 
Fællesskabs indgåelse af aftalen om beskyttelse af afrikansk-eurasiske 
migrerende vandfugle (KOM(2004)0531 – C6-0048/2005 – 2004/0181(CNS))1

Med skrivelse af 13. april 2005 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om holdbarheden 
og relevansen af retsgrundlaget for Kommissionens ovennævnte forslag, jf. 
forretningsordenens artikel 35, stk. 2. 

Det foreslåede retsgrundlag for Rådets afgørelse er EF-traktatens artikel 175, stk. 1, 
sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, 
første afsnit.

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 24. maj 2005.

Det fremgår af EF-Domstolens praksis, at valget af retsgrundlag ikke er overladt til 
fællesskabslovgivers frie skøn, men skal foretages på grundlag af objektive forhold, som gør 
det muligt at foretage en domstolskontrol. Disse forhold omfatter navnlig retsaktens formål og 
indhold2. 

Fællesskabet er kontraherende part i konventionen om beskyttelse af migrerende arter af vilde 
dyr (Bonn-konventionen - CMS)3.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 Jf. f.eks. sag C-42/97, Parlamentet mod Rådet, Sml. 1999 I, s. 869, præmis 36.
3 EFT L 210 af 19.7.1982, s. 10.
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Ifølge Bonn-konventionens artikel IV bør der indgås regionale aftaler, og for arter med  
ugunstig bevaringsstatus bør sådanne aftaler indgås hurtigst muligt.

Hvad angår de afrikansk-eurasiske migrerende vandfugle bør der øjeblikkeligt sættes ind for
at forbedre deres bevaringsstatus og for at indsamle oplysninger, der kan tjene som grundlag 
for bæredygtige forvaltningsafgørelser.

Den regionale AEWA-aftale (African-Eurasian Waterbird Agreement) blev vedtaget ved 
konsensus af 63 forekomstlande og Det Europæiske Fællesskab. Aftalen blev åbnet for 
undertegnelse den 16. oktober 1995. Den blev undertegnet på Fællesskabets vegne den 1. 
september 1997 på forslag af Kommissionen1.

Sigtet med aftalen er - uanset de pågældende arters aktuelle bevaringsstatus - at skabe en 
lovramme for en samordnet bevaringspolitik i forekomststaterne for migrerende 
vandfuglearter og -populationer, hvis individer migrerer i det vestpalæarktiske  område og i 
Afrika.

AEWA-aftalen, nærmere bestemt artikel VI, indfører et besluttende organ kaldet parternes 
møde, som består af repræsentanter for parterne og har kompetence til at ændre selve aftalen 
og den handlingsplan, der er vedlagt aftalen som bilag.

Som led i udøvelsen af en sådan beføjelse som medlem af parternes møde bemyndiges 
Kommissionen på grundlag af artikel 3 i forslaget til Rådets afgørelse til på Fællesskabets 
vegne at forhandle og godkende eventuelle ændringer til handlingsplanen, jf. AEWA-aftalens 
artikel IV2, og ændringer til aftalen, jf. aftalens artikel X3. Kommissionen bør dog føre disse 

  
1 KOM(1995)0444.
2 ARTIKEL IV: Handlingsplan og retningslinier for beskyttelse
1. En handlingsplan er tilføjet denne aftale som bilag 3. Den fastsætter de tiltag, parterne skal iværksætte i 
forhold til særlige arter og emner, i overensstemmelse med de generelle beskyttelsesforanstaltninger fastsat i 
artikel III i denne aftale og i forhold til de følgende emner:
(a) artsbeskyttelse,
(b) bevaring af levesteder,
(c) styring af menneskelige aktiviteter,
(d) forskning og overvågning,
(e) uddannelse og information samt
(f) gennemførelse.
2. Handlingsplanen vurderes ved hvert ordinært partsmøde under hensyntagen til retningslinierne for beskyttelse.
3. Enhver tilføjelse til handlingsplanen skal vedtages af partsmødet under iagttagelse af bestemmelserne i artikel 
III i denne aftale.
4. Retningslinierne for beskyttelse skal forelægges til vedtagelse i forbindelse med det første partsmøde og skal 
vurderes jævnligt.

3 ARTIKEL X: Ændring af aftalen
1. Denne aftale kan ændres på ethvert ordinært eller ekstraordinært partsmøde.
2. Forslag til ændring kan fremsættes af enhver part.
3. Teksten til enhver foreslået ændring og begrundelserne herfor skal tilsendes aftalesekretariatet ikke mindre 
end hundredeoghalvtres dage før åbningen af mødet. Aftalesekretariatet skal straks fremsende kopier til parterne. 
Enhver kommentar fra parterne til teksten skal fremsendes til Aftalesekretariatet ikke mindre end tres dage før 
åbningen af mødet. Sekretariatet skal hurtigst muligt efter den sidste dag for fremsendelse af kommentarer sende 
alle kommentarer modtaget indtil den dag til parterne.
4. En ændring af aftalen bortset fra ændringer i dens bilag skal vedtages med totredjedels flertal af de 
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forhandlinger i samråd med et særligt udvalg udpeget af Rådet.

På baggrund af en gennemgang af proceduren for ændring af aftalen kan man konstatere, at 
parternes møde er det besluttende organ, som kan vedtage ændringer efter en forenklet 
procedure: 

• Partsmødets beslutninger vedtages i enighed, eller, hvis enighed ikke kan opnås, ved 
totredjedels flertal blandt de parter, der er tilstedeværende og stemmeafgivende.

• Kun parter har ret til at stemme. Enhver part har én stemme, dog kan regionale 
økonomiske samarbejdsorganisationer, som er parter i aftalen, i sager inden for deres 
kompetenceområde udøve deres stemmeret med det antal stemmer, som svarer til 
antallet af deres medlemsstater.

EF-traktatens artikel 300, stk. 41, synes derfor at være det korrekte retsgrundlag for en 
bemyndigelse til Kommissionen til på Fællesskabets vegne at forhandle og godkende 
eventuelle ændringer af AEWA-aftalen.

Ud fra disse betragtninger vedtog Retsudvalget således på mødet den 24. maj 2005 
enstemmigt2 at gå ind for, at der stilles ændringsforslag om at tilføje EF-traktatens artikel 300, 
stk. 4, til det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag, nemlig EF-traktatens artikel 175, stk. 
1, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, 
første afsnit.

     
tilstedeværende og stemmeafgivende parter og træder i kraft for de parter, som har accepteret det på den tredivte 
dag efter den dato, hvor totredjedel af aftalens parter har vedtaget ændringen og har deponeret deres instrument 
om accept af ændringen hos depositaren. For hver part, som deponerer sit instrument om accept efter datoen, på 
hvilken totredjedel af parterne har deponeret deres instrument om accept, skal ændringen træde i kraft på den 
tredivte dag efter den dato, hvor den deponerer sit instrument om accept.
5. Ethvert nyt bilag og enhver ændring af et bilag skal vedtages af totredjedels flertal af de tilstedeværende og 
stemmeafgivende parter og træder i kraft for alle parter 90 dage efter den dato, hvor den er vedtaget af 
partsmødet, bortset for de parter som har taget forbehold i overensstemmelse med stk. 6 i denne artikel.
6. I løbet af den halvfems dages periode, som er nævnt i stk. 5 i denne artikel, kan enhver part ved skriftlig 
meddelelse til depositaren tage forbehold med hensyn til nye bilag eller en tilføjelse til et bilag. Et sådant 
forbehold kan trækkes tilbage på et hvilketsomhelst tidspunkt ved skriftlig meddelelse til depositaren, og et nyt 
bilag eller ændringen af et eksisterende træder herefter i kraft for denne parts vedkommende halvfems dage efter 
tilbagekaldelsen.

1 EF-traktatens artikel 300, stk. 4:"4.Uanset stk.2 kan Rådet,når det indgår en aftale,bemyndige Kommissionen 
til på Fællesskabets vegne at godkende de ændringer,som ifølge aftalen skal vedtages ved en forenklet 
fremgangsmåde eller vedtages af et organ,der nedsættes ved aftalen; Rådet kan knytte særlige betingelser til en 
sådan bemyndigelse."
2 Til stede under afstemningen var: Giuseppe Gargani (formand), Manuel Medina Ortega (rådgivende ordfører 
og for Aloyzas Sakalas), Bert Doorn, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy (for Katalin 
Lévai), Antonio Masip Hidalgo, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (for Hans-Peter Mayer), Ingo Schmitt (for 
Tadeusz Zwiefka), Nicola Zingaretti og Jaroslav Zvěřina .
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Med venlig hilsen

Giuseppe Gargani
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