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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991-ben aláírt 
espoo-i ENSZ/EGB egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló 
jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról
(00000/2008 – COM(2008)0132 – C6-0161/2008  – 2008/0052(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2008)0132),

– tekintettel az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991-ben 
aláírt espoo-i ENSZ/EGB egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról 
szóló jegyzőkönyvre,

– tekintettel az EK-Szerződés 175. cikkének (1) bekezdésére és 300. cikke (2) bekezdése 
első albekezdésének első mondatára,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek 
alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0161/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a jegyzőkönyv megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányának és parlamentjének, valamint az Egyesült Nemzetek Európai 
Gazdasági Bizottságának.
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INDOKOLÁS

A 2003 májusában Kijevben (Ukrajnában) tartott ötödik „Environment for Europe”(Európai 
Környezetért) miniszteri konferencia elfogadta az országhatáron átterjedő környezeti hatások 
vizsgálatáról szóló, 1991-ben aláírt espoo-i ENSZ/EGB egyezményhez kapcsolódó, a 
stratégiai környezeti vizsgálatról szóló jegyzőkönyvet (SEA-jegyzőkönyv). A Bizottság az 
Európai Közösség nevében 2003. május 21-én írta alá.

Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991-ben aláírt 
ENSZ/EGB egyezmény (a továbbiakban: espoo-i egyezmény), a környezeti hatásvizsgálatra 
vonatkozó hatályos jogszabályokra építve meghatározta az azokkal az érintett felekkel 
folytatandó konzultációkra vonatkozó eljárásokat, amelyeket a tervezett projektek 
országhatáron átterjedő környezeti hatásai valószínűleg érinteni fognak. Az egyezmény 1997-
ben lépett hatályba. Az Európai Közösség 1991. február 26-án írta alá, és 1997. június 24-én 
ratifikálta. Főbb rendelkezéseinek végrehajtásáról a 97/11/EK irányelv rendelkezik.

A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
2001/42/EK irányelv (a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló ún. SEA-irányelv) tervek és 
programok széles skálájára alkalmazandó, és azok környezeti hatásainak értékelésére és a 
kapcsolódó jelentéskészítésre vonatkozóan részletes követelményeket határoz meg, és azok 
környezeti hatásainak értékelésére és a kapcsolódó jelentéskészítésre vonatkozóan részletes 
követelményeket határoz meg. A kedvezőtlen környezeti hatások projektszinten való 
elkerülését nehezíthetik a tervek vagy szakpolitikák szintjén már meghozott döntések. Ezért 
megállapítást nyert, hogy ezeken a szinteken célszerű vizsgálati eljárást bevezetni. Ez a 
stratégiai környezeti vizsgálati (SEA-) eljárás. 

A SEA-irányelv az espoo-i egyezményre támaszkodva tartalmaz egy rendelkezést az 
országhatáron átterjedő hatásokról.

A SEA-jegyzőkönyv célkitűzései a környezet (beleértve az egészséget) magas szintű 
védelmének biztosítására irányulnak, továbbá arra, hogy az ezekkel kapcsolatos szempontok 
beépüljenek a fenntartható fejlődés biztosítását célzó intézkedésekbe és eszközökbe.

Az Európai Közösség az espoo-i egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti 
vizsgálatról szóló jegyzőkönyv 13. cikkét – a fenntartható fejlődésre és a jobb szabályozásra 
vonatkozó közösségi stratégiával összhangban – a hatásvizsgálatra vonatkozó, és a 
fenntartható fejlődés gazdasági, társadalmi és környezeti összetevőivel kiegyensúlyozott 
módon foglalkozó közleményekben rögzített hatásvizsgálati eljárásokon keresztül kívánja 
alkalmazni.

Az uniós dimenzió számos aspektusát érdemes megvizsgálni. Az Európai Közösség és a 
tagállamok vezető szerepet játszottak a SEA fogalmának kidolgozása és annak gyakorlati 
megvalósítása során, és támogatásukat az országhatáron átterjedő környezeti hatások 
vizsgálatáról szóló espoo-i egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai vizsgálatról szóló 
jegyzőkönyv ratifikálásán keresztül is meg kell, hogy erősítsék.
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