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Assunto: Base jurídica da proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão pela
Comunidade Europeia do Acordo sobre a Conservação das Aves Aquáticas 
Migradoras da África-Eurásia (COM(2004)0531 – C6-0048/2005 –
2004/0181(CNS))1

Senhor Presidente,

Por carta de 13 de Abril de 2005, foi a Comissão dos Assuntos Jurídicos encarregada por V. 
Exa., nos termos do nº 2 do artigo 35º do Regimento, de apreciar a validade e a pertinência da 
base jurídica da proposta da Comissão em epígrafe.

A base jurídica proposta para decisão do Conselho é o nº 1 do artigo 175º, em conjunção com 
o nº 2, primeira frase do primeiro parágrafo do artigo 300º e o nº 3, primeiro parágrafo, do 
artigo 300º do Tratado CE.

A Comissão analisou a questão acima referida na sua reunião de 24 de Maio de 2005.

Resulta claro da jurisprudência estabelecida pelo Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias (TJCE) que a escolha da base jurídica não é deixada ao livre arbítrio do legislador 
comunitário, devendo basear-se em elementos objectivos, susceptíveis de controlo 
jurisdicional. Entre esses elementos figuram, nomeadamente, o objectivo e o conteúdo do acto 
jurídico2. 

A Comunidade é Parte Contratante da Convenção sobre a Conservação das Espécies 
  

1 Ainda não publicada em JO.
2 Ver, nomeadamente, o Processo Nº C-42/97, Parlamento contra o Conselho, Colectânea de 1999, p. I-869, nº 
36.
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Migratórias Pertencentes à Fauna Selvagem (Convenção de Bona – Convention on the 
Conservation of Migratory Species of Wild Animals - CMS)1.

O artigo IV da Convenção de Bona prevê a conclusão de acordos regionais a qual, 
aplicando-se a espécies cujo estado de conservação é desfavorável, deve realizar-se o mais 
rapidamente possível.
As aves aquáticas com trajectos migratórios afro-eurasiáticos merecem uma atenção imediata 
no sentido de que seja melhorado o seu estado de conservação e sejam recolhidas informações 
que servirão de base a uma gestão judiciosa.

O Acordo regional AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement) foi adoptado por 
consenso por sessenta e três Estados da área de distribuição e pela Comunidade Europeia e foi 
aberto à assinatura em 16 de Outubro de 1995, tendo sido assinado em nome da Comunidade 
em 1 de Setembro de 1997, na sequência de uma proposta da Comissão2.
Este Acordo tem por objectivo criar um quadro jurídico para uma política de conservação 
concertada dos Estados da área de distribuição das espécies e populações de aves aquáticas, 
cujos indivíduos migram no Paleárctico Ocidental e em África, independentemente do seu 
actual estado de conservação.

O Acordo AEWA, e mais concretamente o seu artigo VI, prevê um órgão de decisão chamado 
Reunião das Partes, composto por representantes das partes signatárias, tendo competência 
para alterar o Acordo propriamente dito, assim como o plano de acção anexo.

No âmbito do exercício desse poder, enquanto membro da Reunião das Partes, a Comissão 
Europeia é autorizada, com base no artigo 3º da proposta de decisão do Conselho, a negociar e 
a aprovar, em nome da Comunidade, quaisquer alterações ao plano de acção previsto no 
artigo IV3 do Acordo AEWA e as alterações ao Acordo previstas no artigo X4. Todavia, a 

  
1 JO L 210 de 19.07.1982, p. 10.
2 COM(1995)0444 final.
3  ARTIGO IV: Plano de acção e Linhas directrizes de conservação
1. Faz parte do Anexo 3 do presente Acordo um Plano de Acção. Esse Plano especifica as acções que as partes 
devem empreender relativamente a espécies e questões prioritárias, em conformidade com as medidas gerais de 
conservação previstas no Artigo III do presente Acordo e nas seguintes rubricas: 
(a) conservação das espécies;
(b) conservação dos habitats;
(c) gestão das actividades humanas;
(d) investigação e vigilância contínua;
(e) educação e informação;
(f) implementação.
2. O Plano de Acção é analisado em todas as sessões ordinárias da Reunião das Partes tendo em linha de conta as 
linhas directrizes de conservação.
3. Qualquer alteração ao Plano de Acção será adoptada pela Reunião das Partes que, ao fazê-lo, terá em conta as 
disposições do Artigo III do presente Acordo.
4. As linhas directrizes de conservação serão submetidas, para adopção, à Reunião das Partes na sua primeira 
sessão; serão analisadas regularmente. 

4 ARTIGO X: Alteração do Acordo
1. O presente Acordo pode ser alterado em qualquer sessão, ordinária ou extraordinária, da Reunião das Partes.
2. Qualquer das partes pode formular propostas de alteração.
3. O texto de qualquer das propostas de alteração, acompanhado de uma exposição dos seus motivos, será 
comunicado ao Secretariado do Acordo com a antecedência mínima de cento e cinquenta dias em relação à data 
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Comissão deveria conduzir essas negociações após consulta de um comité especial designado 
pelo Conselho.

Ora, após ter analisado o processo que visa alterar o Acordo em questão, pode constatar-se 
que a Reunião das Partes constitui o órgão de decisão com poderes para adoptar alterações 
segundo um processo simplificado:

• As decisões da Reunião das Partes são adoptadas por consenso ou, se esse consenso 
não for conseguido, por maioria de dois terços das Partes presentes e votantes;

• Só as Partes têm direito a voto. Cada parte dispõe de um voto, mas as organizações 
de integração económica regional, Partes do Acordo, exercem, nos domínios da sua 
competência, o seu direito de voto com um número de votos igual ao número dos seus 
Estados-Membros.

Assim, o nº 4 do artigo 300º1 do Tratado CE parece constituir a base jurídica adequada para 
autorizar a Comissão Europeia a negociar e a aprovar, em nome da Comunidade, todas as 
alterações a introduzir ao Acordo AEWA no futuro.

Tendo em conta estas considerações, na sua reunião de 24 de Maio de 2005, a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos decidiu por unanimidade2 emitir um parecer favorável à apresentação de 
uma alteração que visa acrescentar o nº 4 do artigo 300º do Tratado CE enquanto base jurídica 
adicional à base jurídica proposta pela Comissão, a saber, o nº 1 do artigo 175º, em conjunção 

     
da sessão durante a qual será examinada, após o que o Secretariado o transmitirá, com a maior brevidade, a todas 
as partes. Qualquer observação emanada das partes respeitante ao texto será comunicada ao Secretariado pelo 
menos sessenta dias antes da abertura da sessão. Findo esse prazo, o Secretariado comunicará imediatamente às 
partes todas as observações recebidas até essa data.
4. Qualquer alteração ao presente Acordo, que não uma alteração aos seus anexos, será adoptada pela maioria de 
dois terços das partes presentes e votantes e entrará em vigor para as partes que a aceitarem trinta dias após a 
data em que dois terços das partes do Acordo à data da adopção da alteração tenham depositado o seu 
instrumento de aprovação junto do depositário. Para qualquer parte que apresente um instrumento de aprovação 
após a data em que dois terços das Partes depositaram o seu instrumento de aprovação, essa alteração entrará em 
vigor trinta dias depois da data em que foi apresentado o seu instrumento de aprovação.
5. Qualquer novo anexo, assim como qualquer alteração a um anexo, será adoptado pela maioria de dois terços 
das partes presentes e votantes, e entrará em vigor relativamente a todas as Partes noventa dias após a sua 
adopção pela Reunião das Partes, excepto para as Partes que tenham apresentado uma reserva nos ternos do nº 6 
do presente Artigo.
6. Durante o prazo de noventa dias previsto no nº 5 do presente Artigo, qualquer das partes pode, mediante 
notificação escrita ao depositário, apresentar uma reserva a um novo anexo ou a uma alteração a um anexo. Tal 
reserva pode ser retirada a qualquer momento mediante notificação escrita ao depositário; o novo anexo ou 
alteração entrará então em vigor, para a dita parte, trinta dias após ter sido retirada da reserva.

1 Nº 4 do Artigo 300º do Tratado CE: " 4. Ao celebrar um acordo, o Conselho pode, em derrogação do disposto 
no nº 2, conferir poderes à Comissão para aprovar, em nome da Comunidade, as adaptações cuja adopção se 
encontre prevista nesse acordo por um processo simplificado ou por um órgão criado pelo acordo, 
acompanhando eventualmente esses poderes de condições específicas.”
2 Encontravam-se presentes na altura da votação Giuseppe Gargani (presidente), Manuel Medina Ortega (relator 
de parecer e em substituição de Aloyzas Sakalas), Bert Doorn, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, 
Arlene McCarthy (em substituição de Katalin Lévai), Antonio Masip Hidalgo, Marie Panayotopoulos-Cassiotou 
(em substituição de Hans-Peter Mayer), Ingo Schmitt (em substituição de Tadeusz Zwiefka), Nicola Zingaretti e 
Jaroslav Zvěřina .
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com o nº 2, primeira frase do primeiro parágrafo do artigo 300º e o nº 3, primeiro parágrafo, 
do artigo 300º, do Tratado CE.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos da minha elevada 
consideração.

Giuseppe Gargani
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