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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
 většina odevzdaných hlasů

 **I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu

 společného postoje
*** Postup souhlasu

většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi).
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího 
souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu 
jménem Evropského společenství
(KOM(2006)0250 – C6-0186/2006 – 2006/0080(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2006)0250)1,

– s ohledem na Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu pro určité 
nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu,

– s ohledem na článek 133 a čl. 175 odst. 1 ve spojení s první větou čl. 300 odst. 2 prvního 
pododstavce Smlouvy o ES,

– s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C6-0186/2006),

– s ohledem na článek 51 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a na stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod (A6-0000/2006),

1. schvaluje uzavření úmluvy;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států.

  
1 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropský parlament vydal dne 24. října 2002 kladné stanovisko k Rotterdamské úmluvě 
o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy 
v mezinárodním obchodu, kterou schválila Rada jménem Evropského společenství1 (zpráva 
A5-0290/2002). Komise navrhla, aby rozhodnutí Rady vycházelo z článku 133 Smlouvy 
o ES. Parlament však navrhl, aby bylo právní východisko rozhodnutí založeno na článku 175 
Smlouvy o ES. Rada tento pozměňovací návrh jednomyslně přijala. 

Rozhodnutí Rady o schválení úmluvy založené na článku 175 bylo přijato dne 19. prosince 
2002 (rozhodnutí 2003/106/ES2) a listina o schválení byla spolu s prohlášením 
o zplnomocnění Evropského společenství uložena dne 20. prosince 2002 u generálního 
tajemníka Spojených národů. Rotterdamská úmluva vstoupila v platnost dne 24. února 2004.

Komise se však postavila proti změně právního základu a dne 28. února 2003 podala 
u Evropského soudního dvora v souladu s článkem 230 Smlouvy o ES žádost o zrušení 
rozhodnutí Rady. Evropský parlament se před Soudem postavil na stranu Rady, protože 
otázka právního základu byla také v jeho zájmu.

Generální advokátka ve svém stanovisku ze dne 26. května 2005 uvedla: „Pro shrnutí: 
zvážíme-li obsah a cíle úmluvy a okolnosti, za nichž byla uzavřena, dojdeme k závěru, že její 
těžiště nespočívalo ve společné obchodní politice, ale v politice pro oblast životního prostředí. 
[…] Souhlasím s názorem Rady a vedlejších účastníků, že úmluva, pokud jde o právní základ 
pro její schválení, má více společného s Cartagenským protokolem o biologické bezpečnosti 
než s dohodou „Energy Star“. Z tohoto důvodu bylo správné schválení úmluvy založit na čl. 
175 odst.1 ES a nikoli na článku 133 ES.“3

Rada, Komise, Evropský parlament a zpravodaj tedy s překvapením obdrželi informaci 
o rozsudku4 Soudního dvora ze dne 10. ledna 2006, jímž zrušil rozhodnutí Rady o schválení 
úmluvy, přičemž rozhodl, že právní základ by měl být dvojí a měl by zahrnovat jak 
článek 133, tak čl. 175 odst. 1, nikoli pouze článek 133, jak požadovala Komise. 

Jelikož se proti rozsudku Soudního dvora nelze odvolat, zákonodárce je nucen zahájit nový 
postup pro přijetí rozhodnutí Rady, které bude tentokrát vycházet z právního základu 
určeného Soudním dvorem. 

Zrušení rozhodnutí Rady 2003/106/ES nemá vliv na původní ratifikaci úmluvy Společenství 
a ES je nadále smluvní stranou v souladu s Vídeňskou úmluvou o smluvním právu. Je 
nicméně nutné přijmout nové rozhodnutí Rady s výše zmíněným dvojím právním základem 
spolu s pozměněným prohlášením o zplnomocnění, jež odráží změnu právního základu. 
Za účelem zamezení vzniku právního vakua se navrhuje, aby nové rozhodnutí mělo zpětnou 
účinnost ke dni přijetí předchozího rozhodnutí Rady.

Účelem současného návrhu Komise je nahradit zrušené rozhodnutí Rady novým rozhodnutím, 
které vychází ze správného právního základu. Zpravodaj doporučuje, aby byl návrh Komise 

  
1 Úř. věst. C 300, 11.12.2003, s.443-607 E.
2 Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s.27.
3 Bod 45 stanoviska generální advokátky ve věci C-94/03 ze dne 26. května 2005.
4 Věc C-94/03.
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schválen v původním znění.


