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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία 
συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και 
φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο (COM(2006)0250 – C6-0186 – 2006/0080(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2006)0250)1,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά 
από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο 
διεθνές εμπόριο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 133 και το άρθρο 175, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το
άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα 
με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0186/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
(A6-0000/2006),

1. εγκρίνει τη σύναψη της σύμβασης·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 24 Οκτωβρίου 2002 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ευνοϊκή γνωμοδότηση στην 
έγκριση από το Συμβούλιο, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Σύμβασης του 
Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα 
επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο1 (Έκθεση A5-
0290/2002). Η Επιτροπή είχε προτείνει να βασισθεί η Απόφαση του Συμβουλίου στο Άρθρο 
133 της Συνθήκης ΕΟΚ. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο πρότεινε την αλλαγή της νομικής βάσης 
της Απόφασης και την αντικατάστασή της με το Άρθρο 175 ΕΚ. Η τροπολογία αυτή έγινε 
ομόφωνα δεκτή από το Συμβούλιο. 

Η Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της Σύμβασης, με βάση το Άρθρο 175, 
εγκρίθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2002 (Απόφαση 2003/106/ΕΚ2) και το έγγραφο επικύρωσης, 
μαζί με τη δήλωση αρμοδιότητας, κατατέθηκε στη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ στις 20 
Δεκεμβρίου 2002. Η σύμβαση του Ρότερνταμ τέθηκε σε ισχύ στις 24 Φεβρουαρίου 2004.

Ωστόσο, η Επιτροπή έφερε αντιρρήσεις για την αλλαγή της νομικής βάσης, και στις 28 
Φεβρουαρίου 2003 ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, βάσει του Άρθρου 230 ΕΚ, την 
ακύρωση της απόφασης του Συμβουλίου. Επειδή το θέμα της νομικής βάσης απασχολούσε 
επίσης το Κοινοβούλιο, παρενέβη και αυτό στο Δικαστήριο από την πλευρά του Συμβουλίου.

Στις προτάσεις της που εξεδόθησαν στις 26 Μαΐου 2005, η Γενική Εισαγγελέας ανέφερε ότι
“Το συμπέρασμα επομένως είναι συνοπτικά το εξής: Αν ληφθούν υπόψη το όλο πλαίσιο στο 
οποίο εντάσσεται η Σύμβαση του Ρότερνταμ, καθώς και το περιεχόμενό της και οι σκοποί της, 
διαπιστώνεται ότι το κέντρο βάρους της δεν βρίσκεται στον τομέα της κοινής εμπορικής 
πολιτικής, αλλά στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής. […]  Κατά συνέπεια, συμφωνώ με 
την άποψη του Συμβουλίου και των παρεμβαινόντων ότι η Σύμβαση του Ρότερνταμ έχει 
περισσότερες ομοιότητες, όσον αφορά τη νομική βάση για την έγκρισή της, με το Πρωτόκολλο 
της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια  παρά με τη συμφωνία Energy-Star. Επομένως, ήταν ορθή 
η έγκριση της Σύμβασης του Ρότερνταμ με βάση το άρθρο 175, παράγραφος 1, ΕΚ αντί του 
άρθρου 133 ΕΚ ”3.

Τόσο το Συμβούλιο και η  Επιτροπή όσο και το Κοινοβούλιο και ο εισηγητής σας,  
εξεπλάγησαν συνεπώς όταν, στις 10 Ιανουαρίου 2006, πληροφορήθηκαν ότι το Δικαστήριο, 
με την απόφασή του4, ακύρωνε την Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της 
Σύμβασης, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί διττή νομική βάση και συγκεκριμένα
τα Άρθρα 133 και 175 πρώτη παράγραφος, αντί μόνον του Άρθρου 175, ή μόνον του Άρθρου
133 που είχε ζητήσει η Επιτροπή.

Στο βαθμό που δεν είναι δυνατή η έφεση στην απόφαση του Δικαστηρίου, ο νομοθέτης 
καλείται να αρχίσει εκ νέου τη διαδικασία που θα οδηγήσει στην Απόφαση του Συμβουλίου 
και αυτήν την φορά με νομική βάση εκείνη που όρισε το Δικαστήριο.

Η ακύρωση της Απόφασης 2003/106/ΕΚ του Συμβουλίου δεν θίγει την αρχική κύρωση της 
  

1 ΕΕ C 300, 11.12.2003, σελ.443-607 E.
2 ΕΕ L 63, 6.3.2003, σελ.27.
3 Σημείο 45 των Προτάσεων της Γενικής Εισαγγελέως για την Υπόθεση C-94/03, που εξεδόθησαν στις 26 
Μαΐου 2005.
4 Υπόθεση C-94/03.
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σύμβασης εκ μέρους της Κοινότητας, επομένως η Κοινότητα εξακολουθεί να είναι 
συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με τη σύμβαση της Βιέννης για το δίκαιο των συνθηκών. 
Χρειάζεται όμως να εκδοθεί νέα απόφαση του Συμβουλίου πάνω στην προαναφερόμενη διττή 
νομική βάση, μαζί με τροποποιημένη δήλωση αρμοδιότητας που θα κατατεθεί στον 
θεματοφύλακα του ΟΗΕ και θα αποτυπώνει τη νέα νομική βάση. Για να μην υπάρξει νομικό 
κενό, προτείνεται να έχει η νέα απόφαση αναδρομική ισχύ, αρχής γενομένης από την 
ημερομηνία έκδοσης της προηγούμενης απόφασης του Συμβουλίου.

Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί να αντικαταστήσει την ακυρωθείσα απόφαση 
του Συμβουλίου με νέα που θα βασίζεται στην ορθή νομική βάση. Ο εισηγητής σας συνιστά 
την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής χωρίς τροπολογίες.


