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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om godkännande på Europeiska gemenskapens vägnar av 
protokollet om strategiska miljöbedömningar till FN/ECE:s Esbokonvention från 1991 
om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang 
(…/2008 – KOM(2008)0132 – C6-0161/2008 – 2008/0052(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2008)0132),

– med beaktande av protokollet om strategiska miljöbedömningar till FN/ECE:s 
Esbokonvention från 1991 om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande 
sammanhang (…/2008),

– med beaktande av artikel 175.1 och artikel 300.2 första stycket i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet 
har hört parlamentet (C6-0161/2008),

– med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt 
regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och FN:s ekonomiska kommission för 
Europa parlamentets ståndpunkt.
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MOTIVERING

Vid den femte ministerkonferensen ”Miljö för Europa” som hölls i Kiev, Ukraina, i maj 2003, 
antogs protokollet om strategiska miljöbedömningar till FN/ECE:s Esbokonvention från 1991 
om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang. Kommissionen
undertecknade protokollet den 21 maj 2003 på Europeiska gemenskapens vägnar.

FN/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande 
sammanhang från 1991 (Esbokonventionen) bygger på befintlig lagstiftning om 
miljökonsekvensbedömning, och fastställer förfaranden för samråd med parter som troligen 
kommer att beröras av ett projekts gränsöverskridande miljöpåverkan. Konventionen trädde i 
kraft 1997. Europeiska gemenskapen undertecknade konventionen den 26 februari 1991 och 
ratificerade den den 24 juni 1997. De viktigaste bestämmelserna i den genomförs genom 
direktiv 97/11/EG.

Direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan är 
tillämpligt på många planer och program, och innehåller detaljerade bestämmelser för hur 
planers och programs miljöpåverkan ska bedömas och rapporteras. Möjligheterna att på 
projektnivå hindra ett projekts negativa miljöpåverkan kan begränsas genom redan antagna 
bestämmelser i planer eller politiska riktlinjer. Av denna anledning har det fastslagits att ett 
bedömningsförfarande bör genomföras också på denna nivå. Detta förfarande kallas strategisk 
miljöbedömning.  

Direktivet om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan innehåller även en 
bestämmelse om gränsöverskridande påverkan som bygger på Esbokonventionen.

Protokollet om strategiska miljöbedömningar har som mål att sörja för en hög skyddsnivå för 
miljön inbegripet hälsan och att se till att dessa hänsyn till miljön inbegripet hälsan integreras 
i åtgärder och instrument som ska säkerställa hållbar utveckling.

Europeiska gemenskapen har, i enlighet med sina strategier om hållbar utveckling och bättre 
lagstiftning, för avsikt att genomföra artikel 13 i protokollet om strategiska miljöbedömningar 
till Esbokonventionen genom att tillämpa de förfaranden för konsekvensbedömningar som 
fastställs i meddelandena om konsekvensbedömningar. Dessa förfaranden beaktar på ett 
välavvägt sätt de ekonomiska, sociala och miljörelaterade aspekterna av hållbar utveckling.

EU:s deltagande är betydelsefullt i flera avseenden. EG och medlemsstaterna har varit ledande 
i utformningen och den praktiska tillämpningen av den strategiska miljöbedömningen som 
sådan, och bör därför bekräfta sitt stöd genom att ratificera protokollet om strategiska 
miljöbedömningar till Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett 
gränsöverskridande sammanhang. 


