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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин:  [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за одобрение от името на 
Европейската общност на Протокола за стратегическа екологична оценка към 
Конвенцията на ИКЕ на ООН за оценка на въздействието върху околната среда в 
трансграничен контекст, подписана в Еспо през 1991 г.
(00000/2008 – COM(2008)0132 – C6-0161/2008 – 2008/0052(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2008)0132),

– като взе предвид Протокола за стратегическа екологична оценка към Конвенцията 
на ИКЕ на ООН за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен 
контекст, подписана в Еспо през 1991 г. (00000/2008),

– като взе предвид член 175, параграф 1 и член 300, параграф 2, алинея първа, 
изречение първо от Договора за ЕО,

– като взе предвид член 300, параграф 3, алинея 1 от Договора за ЕО, съобразно която 
Съветът се е консултирал с него (C6-0161/2008),

– като взе предвид член 51 и член 83, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A6-0000/2008),

1. одобрява сключването на протокола;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-
членки и на Икономическата комисия за Европа на Обединените нации.
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EXPLANATORY STATEMENT

The fifth Ministerial Conference "Environment for Europe held" in Kiev, Ukraine in May 
2003 adopted the Protocol on Strategic Environmental assessment to the 1991 UN/ECE 
Espoo Convention on Environmental Impact Assessment in Transboundary Context (SEA 
Protocol). The Commission on behalf of the European Community signed the SEA Protocol 
on 21 May 2003.

The 1991 UN/ECE Convention on transboundary Environmental Impact Assessment (the 
Espoo Convention), building on existing EIA law, established procedures for consulting 
Parties likely to be affected by transboundary environmental impacts of proposed projects. 
The Convention entered into force in 1997. The European Community signed it on 26 
February 1991 and ratified in on 24 June 1997. Its main provisions are implemented by 
Directive 97/11.

Directive 2001/42/EC, on the assessment of the effects of certain plans and programmes on 
the environment (the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive), applies to a 
broad category of plans and programmes, and sets out detailed requirements for assessing and 
reporting on their environmental effects. The ability to adverse environmental effects at 
project level may be constrained by decisions taken in plans or policies. For this reason, it has 
been established that a process of assessment should be carried out these levels. This is the 
SEA- process. 

The SEA - Directive includes a provision on transboundary effects inspired by the Espoo 
Convention.

The SEA - Protocol's objectives are to provide for a high level of protection of the 
environment, including health, and to ensure that these concerns are integrated into measures 
and instruments designed to ensure sustainable development.

The European Community, in conformity with its Strategy on Sustainable Development and 
Better Regulation, intends to implement Article 13 of the Protocol on Strategic Environmental 
Assessment to the Espoo Convention through the impact assessment procedures set out in the 
Communications on Impact Assessment, which address in a balanced manner the economic, 
social and environmental components of sustainable development.

Several aspects of the EU dimension deserve consideration. The EC and the Member States 
have been among the leaders in developing the concept and practice of the SEA and they 
should confirm their support by ratifying the Protocol on Strategic Assessment to the Espoo 
Convention on environmental impact assessment in a transboundary context.
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