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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä 
vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen 
menettelyä koskevan Rotterdamin yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön 
puolesta
(KOM(2006)0250 – C6-0186/2006 – 2006/0080(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2006)0250)1,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja 
torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelyä koskevan 
Rotterdamin yleissopimuksen,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 133 artiklan ja 175 artiklan 1 kohdan sekä 
300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen 
alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0186/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2006),

1. hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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PERUSTELUT

Euroopan parlamentti antoi 24. lokakuuta 2002 myönteisen lausunnon siitä, että neuvosto 
hyväksyy Euroopan yhteisön puolesta kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä 
vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen 
menettelyä koskevan Rotterdamin yleissopimuksen1 (mietintö A5-0290/2002). Komissio oli 
ehdottanut neuvoston päätöksen oikeusperustaksi EY:n perustamissopimuksen 133 artiklaa.
Parlamentti ehdotti kuitenkin, että oikeusperustaksi vaihdettaisiin EY:n 
perustamissopimuksen 175 artikla. Neuvosto hyväksyi tarkistuksen yksimielisesti.

Yleissopimuksen hyväksymistä koskeva, EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan mukainen 
neuvoston päätös hyväksyttiin 19. joulukuuta 2002 (Päätös 2003/106/EY2). Ratifioimiskirja 
talletettiin yhdessä Euroopan yhteisön toimivaltaa koskevan ilmoituksen kanssa 
Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 20. joulukuuta 2002. Rotterdamin 
yleissopimus tuli voimaan 24. helmikuuta 2004.

Komissio kuitenkin vastusti oikeusperustan muuttamista ja se jätti 28. helmikuuta 2003 EY:n 
perustamissopimuksen 230 artiklan mukaisesti Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle 
pyynnön neuvoston päätöksen kumoamisesta. Koska oikeusperustakysymys koski myös 
parlamenttia, parlamentti oli tuomioistuimessa neuvoston tukena väliintulijana.

Julkisasiamies totesi 26. toukokuuta 2005 antamassaan lausunnossa seuraavaa: “Yhteenvetona 
voidaan siis todeta seuraavaa. Kun huomioon otetaan yleissopimuksen sisältö ja tavoitteet 
sekä asiayhteys, jossa se tehtiin, on katsottava, että sen painopiste ei ole yhteisen 
kauppapolitiikan alalla vaan ympäristöpolitiikan alalla. [...] Näin ollen yhdyn neuvoston ja 
sitä tukevien väliintulijoiden käsitykseen, jonka mukaan yleissopimuksella on hyväksymisensä 
oikeudellisen perustan osalta enemmän yhtäläisyyksiä Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan
kanssa kuin Energy Star -sopimuksen kanssa. Oli siis oikein, että yleissopimuksen 
hyväksymisen perustana käytettiin EY 175 artiklan 1 kohtaa eikä EY 133 artiklaa."3

Siksi neuvosto ja komissio ja toisaalta myös parlamentti ja esittelijä yllättyivät kun 
tuomioistuin ilmoitti 10. tammikuuta 2006 antamassaan tuomiossa4, että yleissopimuksen 
hyväksymistä koskeva neuvoston päätös kumotaan. Tuomioistuimen mukaan oikeusperustan 
olisi pitänyt olla kahtalainen eli sisältää sekä 133 artiklan että 175 artiklan 1 kohdan sen sijaan 
että oikeusperustana olisi pelkästään 175 artikla tai komission pyynnön mukaisesti pelkästään 
133 artikla. 

Koska tuomioistuimen tuomioon ei voida hakea muutosta, lainsäädäntövallan käyttäjän on 
käynnistettävä neuvoston päätökseen johtava menettely uudelleen ja valittava oikeusperusta 
tuomioistuimen määräyksen mukaisesti.

Neuvoston päätöksen 2003/106/EY kumoaminen ei vaikuta yhteisön alkuperäiseen 
ratifiointiin, ja EY pysyy sopimuspuolena valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin 
yleissopimuksen mukaisesti. Nyt on kuitenkin hyväksyttävä uusi neuvoston päätös, jolla on 
edellä mainittu kahtalainen oikeusperusta ja tarkistettava toimivaltaa koskevaa ilmoitusta 

  
1 EUVL C 300 E, 11.12.2003, s.443–607.
2 EUVL L 63, 6.3.2003, s. 27.
3 Julkisasiamiehen 26. toukokuuta 2005 antaman, asiaa C-94/03 koskevan lausunnon 45 kohta.
4 Asia C-94/03.
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oikeusperustamuutoksen mukaisesti. Oikeudellisen tyhjiön syntymisen välttämiseksi 
ehdotetaan, että uusi päätös tulisi voimaan taannehtivasti edellisen neuvoston päätöksen 
tekopäivänä.

Käsiteltävänä olevalla komission ehdotuksella pyritään korvaamaan peruttu neuvoston päätös 
uudella päätöksellä, jossa on asianmukainen oikeusperusta. Esittelijä suosittelee komission 
ehdotuksen hyväksymistä tarkistuksitta.


