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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
 večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po 
predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni 
trgovini v imenu Skupnosti
(KOM(2006)0250 – C6-0186/2006 – 2006/0080(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Sklepa Sveta (KOM(2006)0250)1,

– ob upoštevanju Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju 
za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini v imenu Skupnosti 
(KOM(2006)0250),

– ob upoštevanju člena 133 in člena 175(1), v povezavi s prvim stavkom prvega 
pododstavka člena 300(2) Pogodbe ES,

– ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je 
Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0186/2006),

– ob upoštevanju členov 51 in 83(7) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za mednarodno trgovino (A6-0000/2006),

1. odobri sklenitev konvencije;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic.

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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OBRAZLOŽITEV

24. oktobra 2002 je Evropski parlament Svetu podal pozitivno mnenje za odobritev 
Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene 
nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini v imenu Skupnosti1 (Poročilo A5-
0290/2002). Komisija je predlagala, naj sklep Sveta temelji na členu 133 Pogodbe ES. Vendar 
je Parlament predlagal, naj se pravna podlaga sklepa nadomesti s členom 175 ES. Svet se je 
soglasno strinjal s predlogom spremembe.

Sklep Sveta o odobritvi Konvencije v skladu s členom 175 je bil sprejet 19. decembra 2002 
(Sklep 2003/106/ES2), listina o ratifikaciji, skupaj z izjavo o pristojnosti Evropske skupnosti, 
je bila deponirana pri generalnem sekretarju Združenih narodov 20. decembra 2002. 
Roterdamska konvencija je začela veljati 24. februarja 2004. Komisija pa je spremembi 
pravne podlage nasprotovala in je 28. februarja 2003 na Evropskem sodišču vložila zahtevo 
za razveljavitev sklepa Sveta v skladu s členom 230 ES. Ker je vprašanje pravne podlage 
zadevalo tudi Parlament, je Parlament na Sodišču podprl Svet.

Generalna pravobranilka je v mnenju, podanem 26. maja 2005, zapisala: „Če povzamem: ob 
upoštevanju vsebine in ciljev Konvencije ter konteksta, v katerem je bila sprejeta, njeno 
težišče ni na področju skupne trgovinske politike, temveč na področju okoljske politike. [...]
Strinjam se s stališčem Sveta in sodelujočih v postopku, da ima pravna podlaga za odobritev 
Konvencije več skupnega s Kartagenskim protokolom o biološki varnosti kot s sporazumom 
Energy Star. Torej je bila ustrezna pravna podlaga za odobritev Konvencije člen 175(1) ES in 
ne člen 133 ES.“3

Tako Svet in Komisija kot tudi Parlament in poročevalec so bili zato presenečeni nad 
obvestilom, da je Sodišče v sodbi z dne 10. januarja 20064 razveljavilo sklep Sveta o odobritvi 
Konvencije, ko je odločilo, da bi morala biti pravna podlaga dvojna; vključevati bi morala 
tako člen 133 kot člen 175(1), in ne zgolj člena 175 ali zgolj člena 133, kot je zahtevala 
Komisija.

Ker se na sodbo Sodišča ni mogoče pritožiti, mora zakonodajalec ponovno začeti postopek, ki 
vodi do sklepa Sveta, tokrat s pravno podlago, ki jo je določilo Sodišče.

Razveljavitev Sklepa Sveta 2003/106/ES ne vpliva na samo ratifikacijo Konvencije s strani 
Skupnosti, tako da ES v skladu z Dunajsko konvencijo o pogodbenem pravu ostaja 
pogodbenica Konvencije. Vendar je treba nujno sprejeti nov sklep Sveta, ki bo temeljil na 
omenjeni dvojni pravni podlagi, ter spremenjeno izjavo o pristojnosti, ki bo upoštevala 
spremembo podlage. Da bi se izognili pravni praznini, se predlaga, da ima novi sklep 
retroaktivno veljavnost do datuma sprejetja prejšnjega sklepa Sveta.

Komisija skuša s tem predlogom nadomestiti razveljavljeni sklep Sveta z novim sklepom, ki 
temelji na ustrezni pravni podlagi. Poročevalec priporoča, naj se predlog Komisije sprejme 
brez predlogov sprememb.

  
1 UL C 300, 11.12.2003, str. 443-607 E.
2 UL L 63, 6.3.2003, str. 27.
3 Točka 45 v mnenju generalne pravobranilke o zadevi C-94/03, podanem 26. maja 2005.
4 Zadeva C-94/03.


