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Angående: Den rättsliga grunden för rådets förslag till beslut om 
Europeiska gemenskapens ingående av avtalet om bevarande av flyttande 
sjöfåglar i Afrika och Eurasien (KOM(2004)0531 – C6-0048/2005 –
2004/0181(CNS))1

Bäste ordförande

I en skrivelse av den 13 april 2005 begärde ni i enlighet med artikel 35.2 i arbetsordningen att 
utskottet för rättsliga frågor skulle kontrollera giltigheten av och lämpligheten hos den 
rättsliga grunden för ovannämnda kommissionsförslag.

Den rättsliga grund som föreslagits för rådets beslut är artikel 175.1, jämförd med 
artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget.

Kommissionen behandlade frågan vid sitt sammanträde den 24 maj 2005.

Det framgår tydligt av EG-domstolens rättspraxis att gemenskapens lagstiftande institutioner 
inte kan välja rättslig grund efter eget godtycke, utan att valet måste ske utifrån objektiva 
kriterier som kan prövas av domstol. Till dessa kriterier hör bland annat rättsaktens syfte och 
innehåll2.

Gemenskapen är avtalsslutande part i konventionen om skydd av flyttande vilda djur 
(Bonnkonventionen – Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals,

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 Se bland annat mål C-42/97, parlamentet mot rådet, REG 1999, s. I-869, punkt 36.
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CMS)1.

I artikel IV i Bonnkonventionen finns bestämmelser om ingående av internationella 
överenskommelser. För arter med ogynnsam bevarandestatus bör dessa ingås så snart som 
möjligt.

Mer uppmärksamhet bör omedelbart ägnas åt de sjöfågelarter som använder flyttvägarna i 
Afrika och Eurasien för att förbättra deras bevarandestatus och samla in information som kan 
ligga till grund för framsynta beslut.

Det regionala AEWA-avtalet (African-Eurasian Waterbird Agreement, avtalet om 
afro-eurasiska vattenfåglar) antogs med konsensus av sextiotre länder i utbredningsområdet 
och av Europeiska gemenskapen. Avtalet öppnades för undertecknande den 16 oktober 1995. 
Efter förslag från kommissionen2 undertecknades det på gemenskapens vägnar 
den 1 september 1997.

Syftet med avtalet är att oberoende av arternas nuvarande bevarandestatus skapa en rättslig 
ram för en samlad bevarandepolitik i utbredningsstaterna för flyttande arter och populationer 
av sjöfåglar varav exemplar flyttar inom Västpalearktis och Afrika.

I AEWA-avtalet – närmare bestämt i artikel VI i avtalet – finns bestämmelser om ett 
beslutsorgan kallat partsmötet, som skall bestå av företrädare för signatärparterna och som har 
befogenhet att ändra själva avtalet och tillhörande handlingsprogram.

Europeiska kommissionen kan i kraft av sina befogenheter som ledamot av partsmötet på 
gemenskapens vägnar och på grundval av artikel 3 i rådets förslag till beslut förhandla om och 
godkänna alla ändringar i det handlingsprogram som föreskrivs i artikel IV3 i AEWA-avtalet 

  
1 EGT L 210, 19.7.1982, s. 10.
2 KOM(1995)0444.
3 ARTIKEL IV: Handlingsprogram och riktlinjer för bevarande
1. Ett handlingsprogram bifogas detta avtal som bilaga 3. Däri anges de verksamheter som parterna skall 
genomföra med avseende på prioriterade arter och prioriterade frågor under följande rubriker, vilka stämmer 
överens med de allmänna bevarandeåtgärder som anges i artikel III i detta avtal:
a) Bevarande av arter.
b) Bevarande av livsmiljöer.
c) Styrning av människors verksamhet.
d) Forskning och övervakning.
e) Utbildning och information.
f) Genomförande. 
2. Handlingsprogrammet skall ses över vid varje ordinarie session med partsmötet varvid riktlinjerna för 
bevarande skall beaktas.
3. Ändringar i handlingsprogrammet skall antas av partsmötet med beaktande av bestämmelserna i artikel III i 
detta avtal.
4. Riktlinjerna för bevarande skall underställas partsmötet för godkännande vid dess första session och 
regelbundet ses över.
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och de ändringar i avtalet som föreskrivs i artikel X1. Kommissionen skall dock vid dessa 
förhandlingar låta sig biträdas av en särskild kommitté som skall utses av rådet.

Efter att ha granskat förfarandet för ändring av avtalet i fråga kan man dock notera att 
partsmötet är det beslutande organet och kan anta ändringsförslag enligt ett förenklat 
förfarande.

• Partsmötets beslut skall antas enhälligt eller, om enhällighet inte kan nås, av en majoritet 
bestående av två tredjedelar av de närvarande och röstande parterna.

• Endast parterna har rösträtt. Varje part har en röst, men i frågor som ligger inom deras 
behörighet får regionala organisationer för ekonomisk integration som är parter i avtalet, 
en röst för var och en av sina anslutna medlemsstater .

Det förefaller därför som om artikel 300.42 i EG-fördraget utgör en lämplig rättslig grund för 
att bemyndiga Europeiska kommissionen att på gemenskapens vägnar förhandla om och 
godkänna framtida ändringar i AEWA-avtalet.

  
1 ARTIKEL X: Ändring av avtalet
1. Detta avtal kan ändras vid partsmötets ordinarie och extraordinarie sessioner.
2. Varje part får framlägga ändringsförslag.
3. Texten till en föreslagen ändring med motivering skall tillställas avtalssekretariatet senast 150 dagar före 
sessionens öppnande. Avtalssekretariatet skall omedelbart delge parterna förslaget. Kommentarer till förslaget 
från parterna skall tillställas avtalssekretariatet senast 60 dagar före sessionens öppnande. Sekretariatet skall så 
snart som möjligt efter sista dagen för framläggande av kommentarer underrätta parterna om samtliga fram till
den dagen inkomna kommentarer.
4. Andra ändringar i avtalet än ändringar i dess bilagor skall antas med en majoritet av två tredjedelar av 
närvarande och röstande parter och träda i kraft för de parter som har godtagit ändringen den trettionde dagen 
efter den dag då två tredjedelar av de avtalsparter som var parter vid dagen för antagandet av ändringen hos 
depositarien har deponerat sina godtagandeinstrument för ändringen. För varje part som deponerar sitt 
godtagandeinstrument efter den dag då två tredjedelar av parterna har deponerat sina godtagandeinstrument skall 
ändringen träda i kraft den trettionde dagen efter den dag då parten deponerar sitt godtagandeinstrument.
5. Nya bilagor och ändringar i bilagor skall antas med två tredjedels majoritet av närvarande och röstande parter 
och träda i kraft för alla parter den nittionde dagen efter den dag då de har antagits av partsmötet, utom för parter 
som har gjort ett förbehåll i enlighet med punkt 6 i denna artikel.
6. Inom den tid om 90 dagar som avses i punkt 5 i denna artikel får en part till depositarien göra ett skriftligt 
förbehåll mot en ny bilaga eller en ändring en i bilaga. Ett sådant förbehåll får när som helst återkallas genom 
skriftligt meddelande till depositarien, varefter den nya bilagan eller ändringen träder i kraft för parten i fråga 
den trettionde dagen efter den dag då förbehållet återtogs.

2 Artikel 300.4 i EG-fördraget: ”4. När rådet ingår ett avtal får det med avvikelse från punkt 2 bemyndiga 
kommissionen att godkänna ändringar för gemenskapens räkning, om dessa ändringar enligt avtalet skall antas 
genom ett förenklat förfarande eller av ett organ som inrättas genom avtalet; rådet får förena ett sådant 
bemyndigande med särskilda villkor”.
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Utifrån dessa överväganden beslutade därför utskottet för rättsliga frågor vid sitt sammanträde 
den 24 maj 2005 enhälligt1 att avge ett positivt yttrande om det ändringsförslag som ingivits i 
syfte att lägga till artikel 300.4 i EG-fördraget som en ytterligare rättslig grund utöver den av 
kommissionen föreslagna rättsliga grunden, nämligen artikel 175.1, jämförd med artikel 300.2 
första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget.

Med vänlig hälsning,

Giuseppe Gargani

  
1 Följande ledamöter närvarade vid omröstningen: Giuseppe Gargani (ordförande), Manuel Medina Ortega 
(föredragande av yttrande och suppleant för Aloyzas Sakalas), Bert Doorn, Kurt Lechner, 
Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy (suppleant för Katalin Lévai), Antonio Masip Hidalgo, 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou (ersättare för Hans-Peter Mayer), Ingo Schmitt (suppleant för 
Tadeusz Zwiefka), Nicola Zingaretti och Jaroslav Zvěřina.
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