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nõuandemenetlus
antud häälte enamus
koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus
koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või
muutmiseks
nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud
juhtudel
kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus
kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või
muutmiseks
kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud
muudatusettepanekud
Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI
PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse nimel Alpi
konventsiooni pinnasekaitseprotokolli, energeetikaprotokolli ja turismiprotokolli
sõlmimise kohta
(KOM(2006)0080 – C6-0099/2006 – 2006/0026(CNS))
(Nõuandemenetlus)
Euroopa Parlament,
– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM (2006)0080)1;
– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 175 lõiget 1 ja artikli 300 lõike 2 esimese lõigu
esimese lauset;
– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6–0099/2006);
– võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;
– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit (A6–
0000/2006),
1. kiidab protokollide sõlmimise heaks;
2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja
komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

1

ELT C … / ELTs seni avaldamata.
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SELETUSKIRI
Alpide kaitsmine on Alpide piirkonna majandus-, sotsiaal- ja ökoloogiliste probleemide
piiriülese iseloomu tõttu kõikide liikmesriikide jaoks oluline ülesanne. Meie eesmärk on
Alpide kaitsmist elu-, loodus- ja majandusruumina täiendavalt tugevdada. Huvide ja soovide
vahel peab seejuures aga valitsema õiglane tasakaal.
Alpi konventsioon on tähtis rahvusvaheline kokkulepe loodusruumi kaitseks ja jätkusuutliku
arengu toetamiseks Alpides. Pinnasekaitse, energeetika ja turismi kolme protokolli
ratifitseerimisega astutaks järgmine oluline samm selle ulatusliku Alpide kaitse lepingu
tugevama seadustamise poole ELi õigusloomes. Protokollid on juba ratifitseerinud Saksamaa,
Prantsusmaa, Austria, Sloveenia ja Liechtenstein.
Pinnasekaitse
Pinnasekaitseprotokoll sisaldab terve rea pinnasekaitset käsitlevaid olulisi näitajaid, mis on
kooskõlas Euroopa Parlamendi sellekohase resolutsiooniga ning komisjoni seisukohaga. Üks
peaeesmärke on kaitsta säästva arengu ideele tuginedes pinnase multifunktsionaalset rolli.
Protokolli erinevad elemendid, nagu näiteks erosiooni-, üleujutus- ja maalihkeohtlike
vööndite väljaselgitamise, võiks integreerida ühenduse pinnasekaitsepoliitikasse.
Energeetika
Osapooled, kes konventsioonile alla kirjutavad, kohustuvad asjakohaste meetmete võtmiseks,
mis on kooskõlas kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi eesmärkidega kliimakaitse ning
loodusvarade säästva kasutamise valdkonnas. Nende hulka kuuluvad näiteks meetmed energia
säästmise ja edastamise valdkonnas.
Turism
Turism on enamikes Alpide piirkondades majanduslikult äärmiselt oluline sektor. Kuna aga
mägipiirkonnad on ökoloogiliselt väga tundlikud alad, on äärmiselt tähtis leida tasakaal
majanduslike huvide, kohaliku elanikkonna vajaduste ja keskkonnakaitseaspektide vahel.
Turismiprotokolli eesmärk on edendada säästvat turismi, võttes turismi juhtimisel arvesse
võimalikke keskkonnamõjusid. Ratifitseerimine oleks konkreetne järelmeede säästva arengu
tippkohtumisele, rahvusvahelisele ökoturismi aastale 2002 ning Agenda 21 Euroopa säästva
turismi tagamise protsessile.
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