
PR\620090LV.doc PE 374.451v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

PAGAIDU
2006/0080(CNS)

19.6.2006

*
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, ka Eiropas Kopienas vārdā 
noslēdz Roterdamas Konvenciju par iepriekš norunātas piekrišanas procedūru 
attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā 
tirdzniecībā
(COM(2006)0250 – C6-0186/2006 – 2006/0080(CNS))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referents: Johannes Blokland



PR\620090LV.doc PE 374.451v01-002/7PR\620090LV.doc

LV

PR_CNS_art83app

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, ka Eiropas Kopienas vārdā noslēdz 
Roterdamas Konvenciju par iepriekš norunātas piekrišanas procedūru attiecībā uz 
dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā tirdzniecībā
(COM – COM(2006)0250 – C6-0186/2006 – 2006/0080(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (KOM(2006)0250)1,

– ņemot vērā Roterdamas Konvenciju par iepriekš norunātas piekrišanas procedūru attiecībā 
uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā tirdzniecībā,

– ņemot vērā EK līguma 133. pantu un 175. panta 1. punktu kopā ar 300. panta 2. punkta 
pirmās daļas pirmo teikumu,

– ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo apakšpunktu, saskaņā ar kuru Padome 
ir apspriedusies ar Parlamentu (C6–0186/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 83. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumu (A6-0000/2006),

1. apstiprina nolīguma slēgšanu;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem.

  
1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.
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PASKAIDROJUMS

2002. gada 24. oktobrī Eiropas Parlaments sniedza labvēlīgu atzinumu par to, ka Padome 
Eiropas Kopienas vārdā apstiprina Roterdamas Konvenciju par iepriekš norunātas piekrišanas 
procedūru attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā 
tirdzniecībā1 (Ziņojums A5-0290/2002). Komisija ierosināja Padomes lēmumu pamatot ar 
EK līguma 133. pantu. Savukārt Parlaments ierosināja lēmuma juridisko pamatu mainīt uz EK 
līguma 175. pantu. Padome šīm grozījumam piekrita vienbalsīgi. 
Padomes lēmumu par konvencijas apstiprināšanu, kura juridiskais pamats ir 175. pants, 
pieņēma 2002. gada 19. decembrī (Lēmums 2003/106/EK2) un ratifikācijas instrumentu kopā 
ar Eiropas Kopienas kompetences deklarāciju deponēja Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ģenerālsekretāram 2002. gada 20. decembrī. Roterdamas Konvencija stājās spēkā 2004. gada 
24. februārī.

Komisija tomēr iebilda pret juridiskā pamata maiņu un 2003. gada 28. februārī saskaņā ar 
EK līguma 230. pantu Eiropas Kopienu tiesā iesniedza prasību atcelt Padomes lēmumu. Tā kā 
jautājums par juridisko pamatu attiecās arī uz Parlamentu, tas lietā iestājās Padomes pusē.

Ģenerāladvokāte 2005. gada 26. maija atzinumā secināja: “Rezumējot – ja ņem vērā 
konvencijas saturu un mērķi, kā arī noslēgšanas kontekstu, tās smaguma centrs ir nevis 
kopējā tirdzniecības politika, bet gan vides politika. 
[…] Es piekrītu Padomes un personu, kas iestājušās lietā, uzskatam, ka attiecībā uz 
apstiprināšanas juridisko pamatu konvencijai ir vairāk kopēja ar Kartahenas Protokolu par 
bioloģisko drošību nekā ar Energy Star nolīgumu. Tāpēc ir pareizi konvencijas 
apstiprināšanu pamatot ar EK līguma 175. panta 1. punktu, nevis EK līguma 133. pantu.3”

Tādējādi gan Padome, gan Komisija, kā arī Parlaments un jūsu referents bija pārsteigti, 
uzzinot, ka Tiesa ar 2006. gada 10. janvāra spriedumu4 ir atcēlusi Padomes lēmumu par 
konvencijas apstiprināšanu, nolemjot, ka 175. panta vietā vajadzēja būt dubultam juridiskajam 
pamatam, iekļaujot 133. pantu un 175. panta 1. punktu, vai arī tikai 133. pantam, kā to 
pieprasīja Komisija. 

Tā kā Tiesas spriedumiem nav iespējams iesniegt apelāciju, likumdevējam ir jāatsāk 
likumdošanas procedūra, lai pieņemtu Padomes lēmumu, izmantojot Tiesas noteikto juridisko 
pamatu.

Padomes Lēmuma 2003/106/EK atcelšana neietekmē Kopienas veikto sākotnējo konvencijas 
ratifikāciju un EK joprojām ir Līgumslēdzēja puse saskaņā ar Vīnes Konvenciju par līgumu 
tiesībām. Tomēr ir jāpieņem jauns Padomes lēmums, izmantojot iepriekšminēto dubulto 
juridisko pamatu, un grozīta kompetences deklarācija, kurā norādīta juridiskā pamata maiņa. 
Lai izvairītos no tiesiskajām nepilnībām, ir ierosināts, ka jaunajam lēmumam vajadzētu stāties 
spēkā ar atpakaļejošu datumu, kad tika pieņemts iepriekšējais Padomes lēmums.

Šā Komisijas priekšlikuma mērķis ir aizvietot atcelto Padomes lēmumu ar jaunu lēmumu, 
kuram ir pareizs juridiskais pamats. Referents iesaka Komisijas priekšlikumu apstiprināt 

  
1 OV C 300, 11.12.2003., 443.-607. lpp. E
2 OV L 63, 6.3.2003., 27. lpp.
3 45. punkts ģenerāladvokātes 2005. gada 26. maija secinājumos Lietā C-94/03.
4 Lieta C-94/03.
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bez grozījumiem.


