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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 traktatu WE oraz w 
art. 7 traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zatwierdzającej, w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej, Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do 
Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 
transgranicznym sporządzonej w Espoo w 1991 r.
(00000/2008 – COM(2008)0132 – C6-0161/2008 – 2008/0052(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2008)0132),

– uwzględniając Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do 
Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 
transgranicznym sporządzonej w Espoo w 1991 r. (00000/2008),

– uwzględniając art. 175 ust. 1 oraz art. 300 ust. 2, akapit pierwszy, zdanie pierwsze 
Traktatu WE,

– uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C6-0161/2008),

– uwzględniając art. 51 i art. 83 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2008),

1. zatwierdza zawarcie protokołu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Europejskiej 
Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych.
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UZASADNIENIE

Podczas piątej konferencji ministerialnej „Środowisko dla Europy”, która odbyła się 
w Kijowie na Ukrainie w maju 2003 r., przyjęto Protokół w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko do Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na 
środowisko w kontekście transgranicznym sporządzonej w Espoo w 1991 r. (protokół SEA). 
Dnia 21 maja 2003 r. Komisja podpisała protokół SEA w imieniu Wspólnoty Europejskiej.

Konwencja EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 
transgranicznym sporządzona w 1991 r. (zwana dalej Konwencją z Espoo), w oparciu 
o obowiązujące przepisy w dziedzinie oceny oddziaływania na środowisko, ustanowiła 
procedury konsultacji stron, które mogą być narażone na transgraniczne skutki środowiskowe 
wynikające z projektów objętych wnioskami. Konwencja weszła w życie w 1997 r. 
Wspólnota Europejska podpisała ją w dniu 26 lutego 1991 r. i ratyfikowała w dniu 
24 czerwca 1997 r. Podstawowe postanowienia konwencji zostały wdrożone dyrektywą 
97/11.

Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na 
środowisko (dyrektywa SEA – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko) ma 
zastosowanie do szeroko pojętej kategorii planów i programów oraz określa szczegółowe 
wymogi dotyczące oceniania ich wpływu na środowisko i sporządzania sprawozdań na ten 
temat. Decyzje, które zostały podjęte w ramach planów czy polityki, mogą ograniczać 
zdolność przeciwdziałania niekorzystnemu dla środowiska oddziaływaniu na poziomie 
projektów. Dlatego też ustalono, że na wspomnianych poziomach powinien zostać 
przeprowadzony proces oceny, którym jest właśnie proces SEA. 

Dyrektywa SEA zawiera przepis dotyczący oddziaływania transgranicznego, wzorujący się na 
konwencji z Espoo.

Protokół SEA ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska, w tym 
zdrowia, oraz zapewnienie, że zagadnienia te zostaną uwzględnione w działaniach 
i instrumentach zmierzających do zagwarantowania zrównoważonego rozwoju.

Wspólnota Europejska, zgodnie ze strategią na rzecz zrównoważonego rozwoju i lepszego 
stanowienia prawa, zamierza wprowadzić w życie art. 13 Protokołu w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji z Espoo, za pomocą procedur oceny 
oddziaływania na środowisko określonych w komunikatach w sprawie oceny wpływu, który 
to artykuł w wyważony sposób rozpatruje ekonomiczne, społeczne i środowiskowe elementy 
zrównoważonego rozwoju.

Wiele aspektów o wymiarze unijnym zasługuje na uwagę. Wspólnota Europejska i państwa 
członkowskie są jednymi z liderów w zakresie opracowania koncepcji strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko i jej praktycznego stosowania i powinny potwierdzić swoje 
poparcie ratyfikując Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do 
Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 
transgranicznym sporządzonej w Espoo.


