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Betreft: Rechtsgrondslag voor het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de 
sluiting door de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst ter 
instandhouding van de Afrikaanse en Euraziatische trekkende watervogels
(COM(2004)0531 – C6-0048/2005 – 2004/0181(CNS))1

Geachte voorzitter,

Overeenkomstig artikel 35, lid 2 van het Reglement hebt u bij schrijven van 13 april 2005 de 
Commissie juridische zaken verzocht  zich te buigen over de geldigheid en juistheid van de 
rechtsgrondslag van bovengenoemd Commissievoorstel.

De rechtsgrondslag die wordt voorgesteld voor het besluit van de Raad is artikel 175, lid 1, in 
combinatie met de eerste zin van artikel 300, lid 2, eerste alinea, en artikel 300, lid 3, eerste 
alinea van het EG-Verdrag.

Mijn commissie behandelde deze kwestie op haar vergadering van 24 mei 2005.

Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HJEG) 
blijkt duidelijk dat de keuze van de rechtsgrondslag niet een discretionaire bevoegdheid van 
de communautaire wetgever is, doch dat deze moet berusten op objectieve elementen die 
juridisch kunnen worden getoetst. Tot deze elementen behoren doel en inhoud van het 
wetgevingsbesluit2.

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
2 Zie in het bijzonder zaak C-42/97, Parlement versus Raad, Bundel 1999, blz. I-869, paragraaf 36.
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De Gemeenschap is verdragsluitende partij bij het Verdrag inzake de bescherming van 
trekkende wilde diersoorten (Verdrag van Bonn - Convention on the Conservation of 

Migratory Species of Wild Animals - CMS)1.

Artikel IV van het Verdrag van Bonn voorziet in de sluiting van regionale overeenkomsten 
die zo snel mogelijk moeten worden gesloten voor soorten die kunnen worden aangemerkt als 
bedreigd.
Aandacht voor watervogels die langs Afro-Euraziatische routes migreren gedoogt geen uitstel. 
Daarom moet zo snel mogelijk informatie worden vergaard op basis waarvan adequate 
besluiten kunnen worden genomen.

De regionale overeenkomst AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement) werd bij 
consensus goedgekeurd door 63 landen waarlangs deze vogels trekken en tevens door de 
Europese Gemeenschap. De overeenkomst lag ter ondertekening open met ingang van 
16 oktober 1995.
Zij werd namens de Gemeenschap getekend op 1 september 1997, op basis van een voorstel 
van de Commissie2.
Deze overeenkomst heeft tot doel het juridische kader te scheppen dat noodzakelijk is voor 
beleidsoverleg tussen de betrokken landen met het oog op instandhouding van soorten en 
watervogelpopulaties die in het Palearctisch gebied en in Afrika migreren, ongeacht hun 
beschermingsstatus.

De AEWA-overeenkomst, en meer in het bijzonder artikel VI, voorziet in een Conferentie der 
partijen, bestaande uit vertegenwoordigers van de ondertekenaars, en heeft de bevoegdheid 
om de overeenkomst zelf en het bijgevoegde actieplan te wijzigen.

In het kader van de uitoefening van deze bevoegdheid als lid van de Conferentie der partijen, 
is de Europese Commissie op basis van artikel 3 van het voorstel voor een besluit van de Raad 
gemachtigd onderhandelingen te voeren over, en namens de Gemeenschap zijn goedkeuring 
te hechten aan alle wijzigingen die eventueel worden aangebracht in het actieplan van artikel 
IV3 van de AEWA-overeenkomst en de wijzigingen van de overeenkomst voorzien in artikel 

  
1 PB L 210 van 19.7.1982, blz., 10.
2 COM(1995)0444 def.
3 ARTIKEL IV: Actieplan en richtlijnen tot het behoud van trekkende watervogels
1. Een Actieplan is als Bijlage 3 aan deze Overeenkomst toegevoegd. Het legt de acties vast die de partijen 
zullen ondernemen met betrekking tot soorten en gebieden met prioriteit, onder de volgende hoofdindeling en in 
overeenstemming met de algemene beschermingsmaatregelen zoals neergelegd in artikel III van deze 
Overeenkomst:
a) bescherming van soorten;
b) bescherming van leefgebieden;
c) beheer van de menselijke activiteit;
d) permanente research en controle;
e) educatie en informatie;
f) uitvoering.
2. Het Actieplan kan op elke gewone zitting van de Conferentie der partijen worden herzien, waarbij uitgegaan 
wordt van de beschermingsrichtlijnen.
3. Elke wijziging van het Actieplan wordt goedgekeurd door de Conferentie der partijen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de bepalingen van artikel III van deze Overeenkomst.
4. De beschermingsrichtlijnen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Conferentie der partijen ter 
gelegenheid van de eerste bijeenkomst en worden regelmatig herzien.
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X1. De Commissie zou deze onderhandelingen echter moeten voeren in nauw overleg met een 
speciaal door de Raad aangewezen comité.

Na bestudering van de procedure voor wijziging van de onderhavige overeenkomst, kan 
worden vastgesteld dat de Conferentie der partijen het besluitvormingsorgaan is dat 
wijzigingen kan vaststellen volgens een vereenvoudigde procedure:

• De besluiten van de Conferentie der partijen worden bij consensus genomen of, indien 
geen consensus kan worden bereikt, met een meerderheid van tweederde van de 
aanwezige en stemuitbrengende partijen.

• Alleen de partijen hebben stemrecht. Elke partij beschikt over één stem, maar de 
organisaties voor regionale economische integratie, die partij zijn bij de overeenkomst, 
oefenen op hun bevoegdheidsterreinen hun stemrecht uit met een aantal stemmen dat 
gelijk is aan het aantal van hun lidstaten.

Dientengevolge lijkt artikel 300, lid 42 van het EG-Verdrag een passende rechtsgrondslag om 
de Commissie te machtigen om namens de Gemeenschap onderhandelingen te voeren over en 
haar goedkeuring te hechten aan eventuele wijzigingen die worden aangebracht in de AEWA-
overeenkomst in de toekomst.

  
1 ARTIKEL X: Wijziging van de Overeenkomst
1. Deze Overeenkomst kan worden gewijzigd tijdens iedere gewone of buitengewone zitting van de Conferentie 
der partijen.
2. Iedere partij kan een voorstel tot wijziging indienen.
3. De tekst van ieder voorstel tot wijziging wordt, vergezeld van een toelichting, aan het secretariaat van de 
Overeenkomst toegezonden, en wel tenminste 150 dagen voor het begin van de zitting. Het secretariaat van de 
Overeenkomst maakt overwijld kopieën van deze voorstellen over aan de partijen. Alle commentaren van de 
partijen op de tekst van het voorstel tot wijziging worden tenminste 60 dagen voor het begin van de zitting aan 
het secretariaat toegezonden.
Het secretariaat zendt onmiddellijk na het verstrijken van deze termijn aan de partijen alle commentaren toe die 
het tot op dat tijdstip heeft ontvangen.
4. Elke wijziging van de Overeenkomst die geen wijziging inhoudt van de bijlagen ervan, wordt aangenomen 
met een meerderheid van tweederde van de aanwezige en stemuitbrengende partijen en wordt van kracht ten 
aanzien van alle partijen die deze hebben goedgekeurd op de 13de dag na het tijdstip waarop tweederde van de 
partijen bij de Overeenkomst op het tijdstip van goedkeuring van de wijziging, hun akte van goedkeuring van de 
wijziging hebben neergelegd bij de depositaris. Ten aanzien van iedere partij die een akte van goedkeuring 
neerlegt ná het tijdstip waarop tweederde van de partijen hun akte van goedkeuring hebben neergelegd, wordt de 
wijziging van kracht op de 13de dag na de neerlegging van haar akte van goedkeuring.
5. Toevoegingen van bijlagen en wijzigingen van de bijlagen worden aangenomen met een meerderheid van 
tweederde van de aanwezige en stemuitbrengende partijen en worden van kracht ten aanzien van alle partijen op 
de 19de dag na de goedkeuring ervan door de Conferentie der partijen, behalve ten aanzien van partijen die een 
voorbehoud hebben gemaakt overeenkomstig het bepaalde in het zesde lid van dit artikel.
6. Tijdens de termijn van 90 dagen, bedoeld in het vijfde lid van dit artikel, kan iedere partij door middel van een 
schriftelijke kennisgeving aan de depositaris een voorbehoud maken ten aanzien van een toevoeging van een 
bijlage of een wijziging van een bijlage. Een dergelijk voorbehoud kan te allen tijde door middel van een aan de 
despositaris gerichte schriftelijke kennisgeving worden ingetrokken. De toevoeging van een bijlage of een 
wijziging ervan wordt dan voor die partij van kracht op de 13de dag na de intrekking van dit voorbehoud.
2 Artikel 300, lid 4 van het EG-Verdrag: "4. Bij de sluiting van een akkoord kan de Raad, in afwijking van lid 2, 
de Commissie machtigen om de wijzigingen die krachtens het akkoord volgens een vereenvoudigde procedure of 
door een bij het akkoord opgericht orgaan worden aangenomen, namens de Gemeenschap goed te keuren; hij kan 
aan deze machtiging bijzondere voorwaarden verbinden".
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Op grond van bovenstaande afwegingen heeft de Commissie juridische zaken  op haar 
vergadering van 24 mei 2005 dus met algemene stemmen1 besloten zich uit te spreken vóór 
indiening van een amendement houdende toevoeging van artikel 300, lid 4 van het EG-
Verdrag als aanvullende rechtsgrondslag bij de door de Commissie voor haar voorstel 
voorgestelde rechtsgrondslag, namelijk artikel 175, lid 1, in samenhang met de eerste zin van 
artikel 300, lid 2, eerste alinea, en met artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag.

Hoogachtend,

Giuseppe Gargani

  
1 Bij de stemming waren aanwezig: Giuseppe Gargani (voorzitter), Manuel Medina Ortega (rapporteur voor 
advies en ter vervanging van Aloyzas Sakalas), Bert Doorn, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, Arlene 
McCarthy (verving Katalin Lévai), Antonio Masip Hidalgo, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (verving 
Hans-Peter Mayer), Ingo Schmitt (verving Tadeusz Zwiefka), Nicola Zingaretti en Jaroslav Zvěřina.
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