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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten 
arvioinnista vuonna 1991 tehtyyn YK:n Euroopan talouskomission Espoon 
yleissopimukseen liittyvän strategista ympäristöarviointia koskevan pöytäkirjan 
hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta
(00000/2008 – KOM(2008)0132 – C6-0161/2008 – 2008/0052(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2008)0132),

– ottaa huomioon valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista vuonna 1991 
tehtyyn YK:n Euroopan talouskomission Espoon yleissopimukseen liittyvän strategista 
ympäristöarviointia koskevan pöytäkirjan (00000/2008)

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohdan ja 300 artiklan 
2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen lauseen,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen 
alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0161/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2008),

1. hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja YK:n Euroopan talouskomissiolle.
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PERUSTELUT

Kiovassa, Ukrainassa, toukokuussa 2003 pidetyssä viidennessä Euroopan ympäristö -
ministerikonferenssissa hyväksyttiin valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten 
arvioinnista vuonna 1991 tehtyyn YK:n Euroopan talouskomission Espoon yleissopimukseen 
liittyvä strategista ympäristöarviointia koskeva pöytäkirja. Komissio allekirjoitti 
21. toukokuuta 2003 pöytäkirjan Euroopan yhteisön puolesta.

Vuonna 1991 tehtiin YK:n Euroopan talouskomission yleissopimus valtioiden rajat ylittävien 
ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon yleissopimus), joka perustui 
ympäristövaikutusten arvioinnista aiemmin annettuun lainsäädäntöön. Yleissopimus sisältää 
menettelyt siitä, miten on kuultava sopimuspuolia, joihin todennäköisesti kohdistuu 
ehdotettujen hankkeiden valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia. Yleissopimus tuli 
voimaan vuonna 1997. Euroopan yhteisö allekirjoitti yleissopimuksen 26. helmikuuta 1991 ja 
ratifioi sen 24. kesäkuuta 1997. Yleissopimuksen tärkeimmät määräykset pantiin täytäntöön 
direktiivillä 97/11/EY.

Direktiiviä 2001/42/EY tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista (strategista ympäristöarviointia (SYA) koskeva direktiivi) sovelletaan moniin 
erilaisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin, ja se sisältää yksityiskohtaiset vaatimukset 
ympäristövaikutusten arvioinnista ja raportoinnista. Haitallisia ympäristövaikutuksia ei aina 
pystytä hankkeita toteutettaessa torjumaan suunnitteluvaiheessa tehtyjen päätösten vuoksi. 
Tämän vuoksi on päätetty, että vaikutukset olisi arvioitava mainitussa vaiheessa. Tästä on 
kyse strategista ympäristöarviointia koskevassa prosessissa. 

SYA-direktiivi sisältää Espoon yleissopimukseen perustuvan säännöksen valtioiden rajat
ylittävistä ympäristövaikutuksista.

Strategista ympäristöarviointia koskevan pöytäkirjan tavoitteena on määrätä ympäristön 
suojelun korkeasta tasosta, mukaan lukien terveydensuojelu, ja varmistaa, että nämä 
näkökohdat sisällytetään kestävän kehityksen edistämiseksi tarkoitettuihin toimenpiteisiin ja 
asiakirjoihin.

Euroopan yhteisö aikoo kestävää kehitystä ja lainsäädännön parantamista koskevan 
strategiansa mukaisesti panna täytäntöön Espoon yleissopimukseen liittyvän strategista 
ympäristöarviointia koskevan pöytäkirjan 13 artiklan ottamalla käyttöön 
vaikutustenarvioinnista annetussa tiedonannossa esitettyjä vaikutusten arvioinnin menettelyjä, 
joissa otetaan tasapuolisesti huomioon kestävän kehityksen taloudelliset, sosiaaliset ja 
ympäristöön liittyvät näkökohdat.

EU-ulottuvuuteen liittyy useita tekijöitä, jotka on otettava huomioon. EY ja sen jäsenvaltiot 
ovat olleet ensimmäisinä kehittämässä strategisen ympäristöarvioinnin käsitettä ja käytäntöjä, 
ja niiden olisi vahvistettava tukensa sille ratifioimalla valtioiden rajat ylittävien 
ympäristövaikutusten arvioinnista tehty Espoon yleissopimukseen liittyvä strategista 
ympäristöarviointia koskeva pöytäkirja.
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