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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af 
protokollen om strategisk miljøvurdering til FN/ECE Espoo-konventionen af 1991 om 
vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne
(00000/2008 – KOM(2008)0132 – C6-0161/2008 – 2008/0052(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2008)0132)1,

– der henviser til protokollen strategisk miljøvurdering til FN/ECE Espoo-konventionen af 
1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne (00000/2008),

– der henviser til EF-traktatens artikel 170 og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

– der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for 
Rådets høring af Parlamentet (C6-0161/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
(A6-0000/2008),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter og De Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa.

                                               
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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BEGRUNDELSE

Den femte ministerkonference "Miljø for Europa", der blev afholdt i Kiev i Ukraine i maj 
2003, vedtog protokollen om strategisk miljøvurdering til FN/ECE Espoo konventionen af 
1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne (SEA-protokol). På 
Det Europæiske Fællesskabs vegne undertegnede Kommissionen SEA-protokollen den 21. 
maj 2003.

FN/ECE-konventionen af 1991 om vurdering af indvirkningerne på miljøet på tværs af 
landegrænserne (Espoo-konventionen), der er baseret på gældende ret om vurdering af 
virkningerne på miljøet, fastlagde procedurer med henblik på at høre parter, der kan blive 
berørt af miljøindvirkninger på tværs af landegrænserne af foreslåede projekter. Konventionen 
trådte i kraft i 1997. Det Europæiske Fællesskab undertegnede den den 26. februar 1991 og 
ratificerede den den 24. juni 1997. De vigtigste bestemmelser deri er gennemført ved direktiv 
97/11.

Direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på 
miljøet (det strategiske miljøvurderingsdirektiv (SEA)) finder anvendelse på en bred vifte af 
planer og programmer og fastlægger detaljerede krav til vurdering og indberetning af disses 
miljøvirkninger. Muligheden for at modvirke miljøvirkninger på projektplan kan blive 
begrænset af afgørelser, der træffes i planer eller politikker. Af denne grund er det blevet 
fastlagt, at en vurderingsprocedure bør gennemføres på disse niveauer. Dette er 
miljøvurderingsproceduren (SEA-proceduren).

Miljøvurderingsdirektivet omfatter en bestemmelse om virkninger på tværs af landegrænserne 
inspireret af Espoo-konventionen.

Målene i miljøvurderingsprotokollen er at skaffe et højt niveau af miljøbeskyttelse, herunder 
sundhed, og sikre, at disse aspekter integreres i foranstaltninger og instrumenter, der er 
beregnet til at sikre en bæredygtig udvikling.

Det Europæiske Fællesskab agter, i overensstemmelse med strategien om en bæredygtig 
udvikling og bedre lovgivning, at gennemføre artikel 13 i protokollen om strategisk 
miljøvurdering til Espoo-konventionen gennem de miljøindvirkningsvurderingsprocedurer, 
der er fastlagt i meddelelserne om vurdering af virkningerne, som på en afbalanceret måde 
omhandler de økonomiske, sociale og miljømæssige bestanddele af en bæredygtig udvikling.

Adskillige aspekter af EU-dimensionen bør tages i betragtning. EF og medlemsstaterne har 
været blandt de førende med hensyn til at udvikle begrebet og foranstaltningerne vedrørende 
den strategiske miljøvurdering, og de bør bekræfte deres støtte ved at ratificere protokollen 
om strategisk vurdering til Espoo-konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på 
tværs af landegrænserne.
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