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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kiidetakse Euroopa Ühenduse 
nimel heaks ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 1991. aasta piiriülese keskkonnamõju 
hindamise Espoo konventsiooni keskkonnamõju strateegilise hindamise protokoll
((0000/2008 – KOM(2008)0132 – C6-0161/2008 – 2008/0052(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2008)0132);

– võttes arvesse ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 1991. aasta piiriülese keskkonnamõju 
hindamise Espoo konventsiooni keskkonnamõju strateegilise hindamise protokolli 
(00000/2008);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 175 lõiget 1 ja artikli 300 lõike 2 esimese lõigu 
esimest lauset;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0161/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2008),

1. kiidab protokolli sõlmimise heaks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjonile.
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2003. aasta mais Ukrainas Kiievis toimunud viiendal ministrite konverentsil „Environment for 
Europe" võeti vastu ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 1991. aasta piiriülese keskkonnamõju 
hindamise Espoo konventsiooni keskkonnamõju strateegilise hindamise protokoll (KSH 
protokoll). Komisjon kirjutas Euroopa Ühenduse nimel KSH protokollile alla 21. mail 2003.

ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 1991. aasta piiriülese keskkonnamõju hindamise 
konventsiooniga (Espoo konventsioon), mis põhineb kehtivatel keskkonnamõju hindamist 
käsitlevatel õigusaktidel, kehtestatakse menetlus nende osalistega konsulteerimiseks, keda 
kavandatavatest projektidest tulenev piiriülene keskkonnamõju tõenäoliselt puudutab. 
Konventsioon jõustus 1997. aastal. Euroopa Ühendus kirjutas konventsioonile alla 26. 
veebruaril 1991 ja ratifitseeris selle 24. juunil 1997. Konventsiooni põhiliste sätete 
ellurakendamine toimub direktiiviga 97/11.

Direktiivi 2001/42/EÜ teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta 
(keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) direktiiv) kohaldatakse paljude kavade ja 
programmide suhtes ning selles sätestatakse üksikasjalikud nõuded keskkonnamõju hindamise 
ja aruandluse jaoks. Projektide tasandil ilmnevat negatiivset keskkonnamõju saab piirata 
plaanides või poliitikates langetatavate otsustega. Selleks on ette nähtud viia neil tasanditel 
läbi hindamismenetlus. See ongi KSH menetlus. 

KSH direktiiv sisaldab Espoo konventsioonist inspireeritud sätet piiriüleste mõjude kohta.

KSH protokolli eesmärk on tagada keskkonnakaitse, sealhulgas tervisekaitse kõrge tase ning 
nende kaalutluste integreerimine säästva arengu edendamiseks ettenähtud meetmetesse ja 
vahenditesse.

Euroopa Ühendus kavatseb kooskõlas oma säästva arengu ja parema õigusliku reguleerimise 
strateegiaga rakendada Espoo konventsiooni keskkonnamõju strateegilise hindamise 
protokolli artiklit 13 mõju hindamise menetluste abil, mis on sätestatud mõju hindamise 
teatistes, mis käsitlevad tasakaalustatult säästva arengu majanduslikke, sotsiaalseid ja 
keskkonnakomponente.

Mitmed ELi mõõtme aspektid vajavad kaalumist. EÜ ja liikmesriigid on olnud KSH mõiste 
kujundamisel ja selle elluviimisel esirinnas ning nad peaksid kinnitama oma toetust sellele 
piiriülese keskkonnamõju hindamise Espoo konventsiooni keskkonnamõju strateegilise 
hindamise protokolli ratifitseerimisega.
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