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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do  Conselho relativa à celebração, em nome da 
Comunidade Europeia, da Convenção de Roterdão relativa ao Procedimento de Prévia 
Informação e Consentimento para determinados Produtos Químicos e Pesticidas 
Perigosos no Comércio Internacional
(COM(2006)0250 – C6-0186/2006 – 2006/0080(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2006)0250)1,

– Tendo em conta a Convenção de Roterdão relativa ao Procedimento de Prévia Informação 
e Consentimento para determinados Produtos Químicos e Pesticidas Perigosos no 
Comércio Internacional, 

– Tendo em conta os artigos 133º e o nº 1 do artigo 175º, em conjugação com a primeira 
frase do primeiro parágrafo doo nº 2 do artigo 300º do Tratado CE,

– Tendo em conta o nº 3, primeiro parágrafo, do artigo 300º do Tratado CE, nos termos do 
qual foi consultado pelo Conselho (C6-0186/2006),

– Tendo em conta o artigo 51º e o nº 7 do artigo 83º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 24 de Outubro de 2002, o Parlamento Europeu emitiu um parecer favorável à aprovação, 
em nome da Comunidade Europeia, da Convenção de Roterdão relativa ao Procedimento de 
Prévia Informação e Consentimento para determinados Produtos Químicos e Pesticidas 
Perigosos no Comércio Internacional1 (relatório A5-0290/2002). A Comissão tinha previsto 
basear a decisão do Conselho no artigo 133º do Tratado CE. Contudo, o Parlamento propôs 
que a base jurídica da decisão fosse o artigo 175º do Tratado CE. Tal modificação foi 
aprovada por unanimidade pelo Conselho.

A decisão do Conselho de aprovar a Convenção, com base no artigo 175º, foi adoptada, em 19 
de Dezembro de 2002 (Decisão 2003/106/CE2), e o instrumento de ratificação, juntamente 
com a declaração de competência da Comunidade Europeia, foi depositado junto do 
Secretário-Geral das Nações Unidas, em 20 de Dezembro de 2002. A Convenção de Roterdão 
entrou em vigor em 24 de Fevereiro de 2004.

Todavia, a Comissão opôs-se à modificação da base jurídica, tendo, em 28 de Fevereiro de 
2003, ao abrigo do artigo 130º do Tratado CE, requerido a anulação da decisão do Conselho 
junto do Tribunal de Justiça. Tratando-se de uma questão que interessava igualmente ao 
Parlamento, este interveio junto do Tribunal ao lado do Conselho.

Num parecer emitido em 26 de Maio de 2005, a Advogada-Geral afirmava: "Em resumo: se 
se tomarem em consideração o conteúdo e os objectivos da Convenção, bem como o seu 
contexto, o seu ponto fulcral não se encontra no sector da política comercial comum mas no 
sector da política ambiental. Os efeitos - perfeitamente possíveis - da Convenção sobre o 
comércio internacional de produtos químicos perigosos têm natureza indirecta e não directa 
(52) . Nesta acepção, partilho do entendimento do Conselho e dos intervenientes em apoio 
desta de que a Convenção, no que respeita à base jurídica para a sua aprovação, tem mais 
semelhanças com o Protocolo de Cartagena sobre segurança biológica (53) do que com o 
Acordo Energy Star (54) . Foi, portanto, correcto, basear a aprovação da Convenção no 
artigo 175.°, n.° 1, CE e não no artigo 133.° CE (55).3

Foi, pois, com surpresa que o Conselho e a Comissão, mas também o Parlamento e o vosso 
relator, receberam a informação de que, em 10 de Janeiro de 2006, um acórdão4 do Tribunal 
de Justiça havia anulado a decisão do Conselho relativa à aprovação da Convenção, 
estatuindo que a base jurídica deveria ser dupla, incluindo o artigo 133º e o nº 1 do artigo 
175º, em vez de apenas o artigo 175º ou apenas o artigo 133º, como pretendia a Comissão.

Não sendo possível recorrer do acórdão do Tribunal, o legislador deverá recomeçar o 
processo conducente à decisão do Conselho, desta vez com a base jurídica indicada pelo 
Tribunal.

A anulação da Decisão 2003/106/CE do Conselho não afecta a ratificação original da 
Convenção pela Comunidade, permanecendo esta última parte nos termos da Convenção de 
Viena sobre o Direito dos Tratados. Contudo, é necessário adoptar uma nova decisão do 

  
1 JO L 300 de 11.12.2003, p. 443-607 E.
2 JO L 63 de 6.3.2003, p. 27.
3 Ponto 45 do parecer da Advogada-Geral no Processo C-94/03, emitido em 26 de Maio de 2005.
4 Processo C-94/03.
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Conselho com a base jurídica dupla atrás referida, juntamente com uma declaração de 
competência alterada que traduza a alteração da base jurídica. Para evitar um vazio jurídico, 
propõe-se que a nova decisão tenha efeitos retroactivos à data de adopção da anterior decisão 
do Conselho.

A presente proposta da Comissão procura substituir a decisão anulada do Conselho por outra 
decisão fundada na base jurídica correcta. O relator recomenda que a proposta da Comissão 
seja aprovada sem alterações.


