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Označenie postupov

*  Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
  väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 

väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskeho spoločenstva, 
Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom 
schválení pre niektoré nebezpečné chemické látky a pesticídy v medzinárodnom 
obchode
(KOM(2006)0250 – C6-0186/2006 – 2006/0080(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2006)0250)1,

– so zreteľom na Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po 
predchádzajúcom schválení pre niektoré nebezpečné chemické látky a pesticídy v 
medzinárodnom obchode,

– so zreteľom na článok 133 a článok 175 ods. 1 v spojení s prvou vetou prvého pododseku 
článku 300 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

– so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Parlamentom (C6-0186/2006),

– so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A6-0000/2006),

1. schvaľuje uzavretie dohovoru;

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

24. októbra 2002 vydal Európsky parlament priaznivé stanovisko Rade k schváleniu, v mene 
Európskeho spoločenstva, Rotterdamského dohovoru o predbežnom súhlase po 
predchádzajúcom schválení pre niektoré nebezpečné chemické látky a pesticídy v 
medzinárodnom obchode1 (správa A5-0290/2002). Komisia navrhla, aby rozhodnutie Rady 
spočívalo na článku 133 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Parlament však 
navrhol zmeniť právny základ rozhodnutia na článok 175 zmluvy. Rada tento pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh jednohlasne schválila. 

Rozhodnutie Rady schváliť dohovor podľa článku 175 bolo prijaté 19. decembra 2002 
(rozhodnutie 2003/106/ES2) a ratifikačný nástroj bol spolu s  vyhlásením Európskeho 
spoločenstva o kompetenciách uložený 20. decembra 2002 u Generálneho sekretára OSN. 
Rotterdamský dohovor vstúpil do platnosti 24. februára 2004.

Komisia však podala námietku proti zmene právneho základu a 28. februára 2003 podala v 
súlade s článkom 230 zmluvy Európskemu súdnemu dvoru žiadosť o zrušenie rozhodnutia 
Rady. Keďže otázka právneho základu sa týkala aj Parlamentu, na Súdnom dvore sa 
Parlament postavil na stranu Rady.

Vo svojom stanovisku z 26. mája 2005 generálna advokátka uvádza: „Dovoľte mi zhrnúť: Ak 
vezmeme do úvahy obsah a ciele dohovoru a kontext, v ktorom bol prijatý, je jasné, že ťažisko 
nie je v oblasti spoločnej obchodnej politiky, ale v oblasti politiky životného prostredia.  […] 
Súhlasím s názorom Rady a vedľajších účastníkov, že  dohovor má, vzhľadom na  právny 
základ, viac spoločných čŕt s kartagénskym protokolom o biologickej bezpečnosti než s 
dohodou Energy Star. Bolo preto správne vychádzať pri schvaľovaní  dohovoru z článku 175 
ods. 1 zmluvy, nie z článku 133 zmluvy. ”3

Preto bolo pre Radu, Komisiu, a taktiež aj pre Parlament a vášho spravodajcu prekvapením, 
keď sa dozvedeli, že 10. januára 2006 Súdny dvor vo svojom rozsudku4 zrušil rozhodnutie 
Rady, ktorým sa dohovor schválil, s tým, že mal platiť dvojitý právny základ - tak článok 133, 
ako aj článok 175 ods. 1, a nie iba článok 175, alebo, ako žiadala Komisia, iba článok 133. 

Keďže proti tomuto rozsudku Súdu sa nemožno odvolať, zákonodarca bude musieť znovu 
začať postup smerujúci k prijatiu rozhodnutia Rady, tentokrát s právnym základom v súlade s 
nariadením Súdu. 

Zrušenie rozhodnutia Rady 2003/106/ES sa nedotkne pôvodnej ratifikácie dohovoru zo strany 
Spoločenstva a ES zostáva zmluvnou stranou v súlade s Viedenským dohovorom o zmluvnom 
práve.  Bude však potrebné prijať nové rozhodnutie Rady s uvedeným dvojitým právnym 
základom spolu so zmeneným a doplneným vyhlásením o kompetenciách, v ktorom sa odrazí 
zmena právneho základu. Aby nedošlo k právnemu vákuu, nové rozhodnutie by malo platiť so 
spätnou účinnosťou k dátumu prijatia predchádzajúceho rozhodnutia Rady.

Súčasný návrh Komisie sa snaží o nahradenie zrušeného rozhodnutia Rady novým 
  

1  Ú. v. EÚ C 300, 11.12.2003, s. 443-607 E
2 Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 27
3 bod 45 stanoviska generálnej advokátky v prípade C-94/03 z  26. mája 2005
4 prípad C-94/03.
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rozhodnutím spočívajúcim na správnom právnom základe. Spravodajca odporúča schváliť 
návrh Komisie bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.


