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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af 
Rotterdam-konventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse 
farlige kemikalier og pesticider i international handel
(KOM(2006)0250 – C6-0186/2006 – 2006/0080(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2006)0250)1,

– der henviser til Rotterdam-konventionen om proceduren for forudgående informeret 
samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel,

– der henviser til EF-traktatens artikel 133 og artikel 175, stk. 1, sammenholdt med artikel 
300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

– der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for 
Rådets høring af Parlamentet (C6–0186/206),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
(A6–0000/2006) og til udtalelse fra Udvalget om International Handel (A6-0000/2006),

1. godkender indgåelsen af konventionen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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BEGRUNDELSE

Den 24. oktober 2002 afgav Europa-Parlamentet en positiv udtalelse om Rådets godkendelse 
på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Rotterdam-konventionen om proceduren for 
forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international 
handel1 (betænkning A5-0290/2002). Kommissionen havde foreslået at anvende EF-
traktatens artikel 133 som retsgrundlag for Rådets afgørelse. Parlamentet ønskede imidlertid 
retsgrundlaget ændret til EF-traktatens artikel 175. Rådet besluttede enstemmigt at følge 
Parlamentets forslag.

Rådets afgørelse om at godkende konventionen på grundlag af artikel 175 blev vedtaget den 
19. december 2002 (afgørelse 2003/106/EF2), og ratifikationsinstrumentet og Det Europæiske 
Fællesskabs kompetenceerklæring blev deponeret hos De Forenede Nationers generalsekretær 
den 20. december 2002. Rotterdam-konventionen trådte i kraft den 24. februar 2004.

Imidlertid anfægtede Kommissionen ændringen af retsgrundlaget og anlagde den 28. februar 
2003 i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 203 sag ved EF-Domstolen med påstand 
om annullation af Rådets afgørelse. Da spørgsmålet om retsgrundlaget også berørte 
Parlamentet, intervenerede Parlamentet til støtte for Rådet.

Følgende fremgår af generaladvokatens forslag til afgørelse af 26. maj 2005: 
"Sammenfattende gælder der altså følgende: Hvis man ser på konventionens indhold og 
formål og den sammenhæng, den blev indgået i, er dens tyngdepunkt ikke den fælles 
handelspolitik men derimod miljøpolitikken. […] Jeg er herved enig med Rådet og de parter, 
der har interveneret til støtte for Rådet, i, at konventionen for så vidt angår hjemmelen for at 
godkende den, frembyder flere ligheder med Cartagena-protokollen om biologisk sikkerhed
end med Energy-Star-aftalen. Det var altså korrekt at støtte godkendelsen af konventionen på 
artikel 175, stk. 1, EF i stedet for på artikel 133 EF."3

Såvel for Rådet og Kommissionen som for Parlamentet og ordføreren kom det derfor som en 
overraskelse, at Domstolen den 10. januar 2006 i sin dom4 annullerede Rådets afgørelse om 
indgåelse af konventionen med den begrundelse, at retsgrundlaget skulle have været dobbelt, 
således at det omfattede både artikel 133 og artikel 175, stk. 1, i stedet for artikel 175 alene 
eller, som ønsket af Kommissionen, artikel 133 alene.

Da Domstolens dom ikke kan appelleres, skal lovgiveren indlede en ny procedure til 
vedtagelse af Rådets afgørelse, denne gang med det retsgrundlag, Domstolen har krævet.

Annullationen af Rådets afgørelse 2004/106/EF har ingen indflydelse på EF's ratifikation af 
konventionen, og EF forbliver part i konventionen i henhold til Wienerkonventionen om 
traktatretten. Der skal dog vedtages en ny rådsafgørelse med ovennævnte dobbelte 
retsgrundlag samt en ændret kompetenceerklæring med ændret retsgrundlag. For at undgå et 
retligt tomrum foreslås det, at den nye afgørelse vedtages med tilbagevirkende kraft fra den 
dag, hvor den oprindelige rådsafgørelse blev vedtaget.

  
1 EFT C 300 E af 11.12.2003, s. 443-607. 
2 EFT L 63 af 6.3.2003, s. 27.
3 Punkt 45 i generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-94/03 af 26. maj 2005.
4 Sag C-94/03.
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Det foreliggende kommissionsforslag sigter på at erstatte den annullerede rådsafgørelse med 
en ny afgørelse med et korrekt retsgrundlag. Ordføreren henstiller til, at kommissionsforslaget 
godkendes uændret.


