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Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii).
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o schválení Protokolu o strategickom environmentálnom 
hodnotení k Dohovoru EHK OSN z Espoo z roku 1991 o hodnotení vplyvu na životné 
prostredie presahujúceho hranice v mene Európskeho spoločenstva
(00000/2008 – KOM(2008)0132 – C6-0161/2008 – 2008/0052(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2008)0132),

– so zreteľom na Protokol o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru EHK 
OSN z Espoo z roku 1991 o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho 
hranice (00000/2008),

– so zreteľom na článok 175 ods. 1 a článok 300 ods. 2 prvý pododsek, prvú vetu Zmluvy 
o ES,

– so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0161/2008),

– so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2008),

1. schvaľuje uzavretie protokolu;

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov a Európskej hospodárskej komisii Organizácie spojených 
národov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na piatej konferencii ministrov s názvom „Životné prostredie pre Európu“, ktorá sa konala 
v Kyjeve na Ukrajine v máji 2003, bol prijatý Protokol o strategickom environmentálnom 
hodnotení k Dohovoru EHK OSN z Espoo z roku 1991 o hodnotení vplyvu na životné 
prostredie presahujúceho hranice (ďalej len „protokol o SEA“). Komisia podpísala protokol 
o SEA v mene Európskeho spoločenstva dňa 21. mája 2003.

V dohovore EHK OSN z roku 1991 o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho 
hranice (ďalej len „dohovor z Espoo“) sa na základe existujúcich právnych predpisov 
v oblasti hodnotenia vplyvu na životné prostredie stanovili postupy využívané pri 
konzultáciách so stranami, ktorých sa pravdepodobne dotkne vplyv navrhovaných projektov 
v oblasti životného prostredia presahujúci hranice štátov. Dohovor nadobudol platnosť v roku 
1997. Európske spoločenstvo ho podpísalo 26. februára 1991 a ratifikovalo 24. júna 1997. 
Jeho hlavné ustanovenia sa vykonávajú prostredníctvom smernice 97/11.

Smernica 2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné 
prostredie (smernica o strategickom environmentálnom hodnotení – SEA) sa týka rozsiahlej 
skupiny plánov a programov a stanovujú sa v nej podrobné požiadavky týkajúce sa 
posudzovania a predkladania správ o ich environmentálnych účinkoch. Schopnosť zabraňovať 
nepriaznivým environmentálnym účinkom na úrovni projektov môže byť obmedzená 
rozhodnutiami prijatými v rámci plánov alebo politík. Z tohto dôvodu bolo stanovené, že 
proces hodnotenia by sa mal vykonávať na týchto úrovniach. To je postup SEA. 

Smernica o SEA zahŕňa ustanovenie o cezhraničných účinkoch, ktoré vychádza z dohovoru 
z Espoo.

Ciele protokolu o SEA sú zamerané na zabezpečovanie vysokej úrovne ochrany životného 
prostredia vrátane zdravia a na zabezpečenie integrácie týchto hľadísk do opatrení a nástrojov 
zameraných na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja.

Európske spoločenstvo plánuje v súlade so svojou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja 
a lepšej právnej úpravy implementovať článok 13 Protokolu o strategickom 
environmentálnom hodnotení k dohovoru z Espoo, a to prostredníctvom postupov hodnotenia 
vplyvu ustanovených v oznámeniach o hodnotení vplyvu, v ktorých sa vyváženým spôsobom 
rieši otázka hospodárskych, sociálnych a environmentálnych prvkov udržateľného rozvoja.

Pozornosť si zasluhuje niekoľko aspektov európskeho rozmeru. ES a členské štáty zohrávali 
v procese rozvoja koncepcie a uplatňovania SEA významnú úlohu a svoju podporu by mali 
potvrdiť ratifikáciou Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru 
z Espoo o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho hranice.
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