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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Kopienas vārdā apstiprina 
ANO/EEK 1991. gada Espo konvencijas „Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu 
kontekstā” Protokolu par stratēģisko vides novērtējumu
(00000/2008 – COM(2008)0132 – C6-0161/2008 – 2008/0052(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2008)0132),

– ņemot vērā ANO/EEK 1991. gada Espo konvencijas „Par ietekmes uz vidi novērtējumu 
pārrobežu kontekstā” Protokolu par stratēģisko vides novērtējumu (00000/2008),

– ņemot vērā EK līguma 175. panta 1. punktu un 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo 
teikumu,

– ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome ir 
apspriedusies ar Parlamentu (C6-0161/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 83. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2008),

1. piekrīt Protokola apstiprināšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem un ANO Eiropas Ekonomikas komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Piektā ministru konference „Vide Eiropai” 2003. gada maijā Kijevā (Ukraina) pieņēma 
ANO/EEK 1991. gada Espo konvencijas „Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu 
kontekstā” Protokolu par stratēģisko vides novērtējumu (SVN protokols). Komisija Eiropas 
Kopienas vārdā šo protokolu parakstīja 2003. gada 21. maijā.

Ar ANO/EEK 1991. gada Espo konvenciju „Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu 
kontekstā” (Espo konvencija), pamatojoties uz spēkā esošajiem ietekmes uz vidi novērtējuma 
(IVN) tiesību aktiem, noteica kārtību, kādā jāapspriežas ar tām Konvencijas līgumslēdzējam 
pusēm, kuras varētu ietekmēt ierosināto projektu pārrobežu ietekme uz vidi. Konvencija stājās 
spēkā 1997. gadā. Eiropas Kopiena to parakstīja 1991. gada 26. februārī un ratificēja 
1997. gada 24. jūnijā. Konvencijas pamatnoteikumus īsteno ar Direktīvu 97/11.

Direktīvu 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu 
(Stratēģiskā vides novērtējuma (SVN) direktīva) piemēro plašai plānu un programmu 
kategorijai, un šajā direktīvā ir noteiktas izsmeļošas prasības ietekmes uz vidi novērtējumam 
un ziņošanai par šo ietekmi. Iespēju projekta līmenī novērst ietekmi uz vidi var apgrūtināt 
plānu un politikas stratēģiju līmenī pieņemti lēmumi. Tādēļ ir noteikts, ka novērtējums jāveic 
plānu un politikas stratēģiju sagatavošanas posmā. Proti, jāīsteno SVN process. 

Iedvesmojoties no Espo konvencijas, SVN direktīvā ir iekļauts noteikums par pārrobežu 
ietekmi.

SVN protokolam ir šādi mērķi: nodrošināt vides, tostarp veselības, augsta līmeņa aizsardzību 
un attiecīgo apsvērumu iekļaušanu pasākumos un instrumentos, kas paredzēti, lai nodrošinātu 
ilgtspējīgu attīstību.

Eiropas Kopiena saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības un labāka tiesiskā regulējuma stratēģiju ir 
iecerējusi īstenot Espo konvencijas Protokola par stratēģisko vides novērtējumu 13. pantu, 
veicot ietekmes uz vidi novērtējumu, kā noteikts paziņojumos par ietekmes novērtējumu, 
kuros līdzsvaroti analizēti ilgtspējīgas attīstības ekonomiskie, sociālie un vides elementi.

Jāapsver vairāki ES dimensijas aspekti. EK un dalībvalstis bija vienas no pirmajām, kas 
izstrādāja SVN koncepciju un īstenoja to praksē, un tām jāapliecina savs atbalsts, ratificējot 
Espo konvencijas „Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” Protokolu par 
stratēģisko vides novērtējumu.
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