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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de goedkeuring, namens de 
Europese Gemeenschap, van het Protocol betreffende strategische 
milieueffectrapportage bij het VN/ECE-Verdrag van Espoo inzake 
milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband van 1991
(00000/2008 – COM(2008)0132 – C6-0161/2008 – 2008/0052(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2008)0132),

– gezien het Protocol betreffende strategische milieueffectrapportage bij het VN/ECE-
Verdrag van Espoo inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband van 
1991 (00000/2008),

– gelet op artikel 175, lid 1 en artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, van het 
EG-Verdrag,

– gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0161/2008),

– gelet op de artikelen 51 en 83, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
(A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 
Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Europa.
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TOELICHTING

De vijfde ministersconferentie "Milieu voor Europa" die in mei 2003 in Kiev, Oekraïne, werd 
gehouden heeft haar goedkeuring gehecht aan het Protocol betreffende strategische 
milieueffectrapportage bij het VN/ECE-Verdrag van Espoo inzake milieueffectrapportage in 
grensoverschrijdend verband van 1991 (SMER-Protocol). De Commissie heeft het SMER-
Protocol op 21 mei 2003 namens de Europese Gemeenschap ondertekend.

Het uit 1991 daterende Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband 
van de VN/ECE (het Verdrag van Espoo) heeft, voortbouwend op bestaande MER-
wetgeving, procedures ingesteld voor het raadplegen van partijen die getroffen kunnen 
worden door grensoverschrijdende milieueffecten van voorgestelde projecten. Het Verdrag is 
in werking getreden in 1997. De Europese Gemeenschap heeft het ondertekend op 26 februari 
1991 en geratificeerd op 24 juni 1997. De voornaamste bepalingen van het Verdrag zijn 
opgenomen in richtlijn 97/11.

Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 
bepaalde plannen en programma's (de richtlijn inzake strategische milieueffectrapportage 
(SMER)) is van toepassing op een ruime categorie plannen en programma's, en bevat 
gedetailleerde eisen voor het beoordelen van en rapporteren over de milieueffecten van die 
plannen en programma's. Het vermogen om negatieve milieueffecten te voorkomen op 
projectniveau kan worden beperkt door reeds in het kader van plannen of beleid genomen 
besluiten. Om deze reden wordt algemeen aanvaard dat een soortgelijk proces van rapportage 
op deze niveaus moet worden uitgevoerd. Dit proces is het SMER-proces.

De SMER-richtlijn bevat een bepaling over grensoverschrijdende effecten die op het Verdrag 
van Espoo is geïnspireerd.

De doelstellingen van het SMER-Protocol zijn: zorgen voor een hoog niveau van 
bescherming van het milieu, inclusief gezondheid, en erop toezien dat deze doelstellingen 
worden opgenomen in maatregelen en instrumenten die erop gericht zijn duurzame 
ontwikkeling te garanderen.

De Europese Commissie is, in overeenstemming met haar strategie inzake duurzame 
ontwikkeling en betere regelgeving, voornemens artikel 13 van het Protocol betreffende 
strategische milieueffectrapportage bij het Verdrag van Espoo uit te voeren via de 
effectbeoordelingsprocedures die zijn beschreven in de mededelingen over effectbeoordeling, 
die op evenwichtige wijze de economische, sociale en milieucomponenten van duurzame 
ontwikkeling benaderen.

Meerdere aspecten van de EU-dimensie verdienen aandacht. De EG en haar lidstaten hebben 
een voortrekkersrol gespeeld bij de ontwikkeling van het concept en de praktijk van de SMER 
en zij dienen hun steun te bevestigen door de ratificering van het Protocol betreffende 
strategische milieueffectrapportage bij het Verdrag van Espoo inzake milieueffectrapportage 
in grensoverschrijdend verband.
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