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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση, εξ ονόματος 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου για τη στρατηγική περιβαλλοντική 
εκτίμηση της Σύμβασης της ΟΕΕ/ΗΕ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο η οποία υπογράφηκε στο Espoo το 1991
(COM(2008)0132 – C6-0161/2008 – 2008/0052(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2008)0132),

– έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση της 
Σύμβασης της ΟΕΕ/ΗΕ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 
διασυνοριακό πλαίσιο η οποία υπογράφηκε στο Espoo το 1991 (00000/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 175, παράγραφος 1, και το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο 
εδάφιο, πρώτη πρόταση, της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα 
με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0161/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (Α6-0000/2008),

1. εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και 
στην Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πέμπτη υπουργική διάσκεψη ‘Περιβάλλον για την Ευρώπη’ που διεξήχθη στο Κίεβο 
(Ουκρανία) το Μάιο 2003 ενέκρινε το Πρωτόκολλο για τη στρατηγική περιβαλλοντική 
εκτίμηση της Σύμβασης της ΟΕΕ/ΗΕ η οποία υπογράφηκε στο Espoo το 1991 για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο (Πρωτόκολλο ΣΠΕ). Η 
Επιτροπή υπέγραψε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το Πρωτόκολλο SEA στις 21 
Μαΐου 2003.

Η Σύμβαση του 1991 της ΟΕΕ/ΗΕ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 
διασυνοριακό πλαίσιο (Σύμβαση Espoo), βασιζόμενη σε ισχύον δίκαιο για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θέσπιζε διαδικασίες διαβούλευσης των μερών που μπορεί να 
επηρεαστούν από διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις προτεινομένων έργων. Η 
Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ το 1997. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα την υπέγραψε στις 26 
Φεβρουαρίου 1991 και την επικύρωσε στις 24 Ιουνίου 1997. Οι κύριες διατάξεις της 
υλοποιούνται από την οδηγία 97/11.

Η οδηγία 2001/42/ΕΚ, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση 
(ΣΠΕ)), ισχύει για ευρεία κατηγορία σχεδίων και προγραμμάτων και ορίζει λεπτομερείς 
απαιτήσεις για την εκτίμηση και αναφορά των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Η 
πιθανότητα αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε επίπεδο έργων μπορεί να περιοριστεί 
με αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο σχεδίων ή πολιτικών. Για το λόγο αυτό, έχει 
οριστεί ότι πρέπει να διεξάγεται στα επίπεδα αυτά διαδικασία εκτίμησης. Πρόκειται για τη 
διαδικασία ΣΠΕ.

Η οδηγία ΣΠΕ περιλαμβάνει διάταξη για τις διασυνοριακές επιπτώσεις εμπνεόμενη από τη 
Σύμβαση Espoo.

Στόχοι του πρωτοκόλλου ΣΠΕ είναι η παροχή υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της υγείας, και η εξασφάλιση του ότι οι σχετικοί προβληματισμοί 
ενσωματώνονται σε μέτρα και μέσα που έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σύμφωνα με τη στρατηγική της για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη 
βελτίωση της νομοθεσίας, προτίθεται να εφαρμόσει το άρθρο 13 του πρωτοκόλλου για τη 
στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση της σύμβασης Espoo μέσω των διαδικασιών εκτίμησης 
των επιπτώσεων που αναφέρονται στις ανακοινώσεις για την εκτίμηση των επιπτώσεων, οι 
οποίες εξετάζουν κατά τρόπο ισορροπημένο τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Διάφορες πτυχές της ευρωπαϊκής διάστασης χρήζουν εξέτασης. Η ΕΚ και τα κράτη μέλη 
ήταν μεταξύ των ηγετών όσον αφορά την ανάπτυξη της έννοιας και της πρακτικής της ΣΠΕ 
και πρέπει να επιβεβαιώσουν την υποστήριξή τους επικυρώνοντας το πρωτόκολλο για τη 
στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση της Σύμβασης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο η οποία υπογράφηκε στο Espoo.


