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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit
*
**I
**II

***

***I
***II

***III

Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö
Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö
Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai
tarkistamiseksi
Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa
tarkoitettuja tapauksia
Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö
Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai
tarkistamiseksi
Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen
Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Alppeja koskevaan yleissopimukseen liitettävien
maaperän suojelua, energiaa ja matkailua koskevien pöytäkirjojen tekemisestä
Euroopan yhteisön puolesta
(KOM(2006)0080 – C6-0099/2006 – 2006/0026(CNS))
(Kuulemismenettely)
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2006)0080)1,
– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohdan ja 300 artiklan
2 kohdan ensimmäisen alakohdan,
– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen
alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0099/2006),
– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,
– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2006),
1. hyväksyy sopimuksen tekemisen;
2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

1

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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PERUSTELUT
Alppien suojelu kuuluu kaikkien jäsenvaltioiden tärkeimpiin tehtäviin, koska Alppien alueen
taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset ongelmat ovat luonteeltaan rajat ylittäviä.
Tavoitteenamme on vahvistaa edelleen Alppien suojelua elinalueena, luonnonalueena ja
talousalueena. Tällöin on kuitenkin toteutettava etujen ja toivomusten välinen tasapaino.
Alppeja koskeva yleissopimus on tärkeä kansainvälinen yleissopimus, jolla suojellaan
luonnollista ympäristöä ja edistetään kestävää kehitystä Alpeilla. Energiaa, maaperän suojelua
ja matkailua koskevien kolmen pöytäkirjan ratifiointi olisi jälleen yksi merkittävä askel, jolla
nämä Alppeja suojelevat kattavat sopimukset vahvistettaisiin EU:n säännöstössä. Saksa,
Ranska, Itävalta, Slovenia ja Liechtenstein ovat jo ratifioineet nämä pöytäkirjat.
Maaperän suojelu
Maaperän suojelua koskeva pöytäkirja sisältää joukon maaperän suojelua koskevia
merkittäviä indikaattoreita, jotka vastaavat asiaa koskevaa Euroopan parlamentin
päätöslauselmaa sekä Euroopan komission näkökantaa. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on
maaperän monimuotoisten tehtävien suojelu kestävän kehityksen pohjalta. Pöytäkirjan eri
elementit, kuten eroosion, tulvien ja maanvyöryjen riskialueiden tunnistaminen, voitaisiin
yhdistää maaperän suojelua koskevaan yhteisön politiikkaan.
Energia
Sopimuksen allekirjoittavat osapuolet sitoutuvat toteuttamaan sopivia toimia, jotka vastaavat
kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman ilmastonsuojelutavoitteita sekä
luonnonvarojen kestävää käyttöä. Toimet koskevat esimerkiksi energiansäästöä ja liikennettä.
Matkailu
Matkailu on suurimmassa osassa Alppeja taloudellisesti erittäin tärkeä ala. Koska
vuoristoalueet ovat ekologisesti hyvin herkkiä alueita, on erittäin tärkeää saavuttaa tasapaino
taloudellisten etujen, paikallisen väestön tarpeiden ja ympäristönsuojelunäkökohtien välillä.
Matkailua koskevalla pöytäkirjalla pyritään edistämään kestävää matkailua niin, että
matkailun hallinnassa otetaan huomioon mahdolliset ympäristövaikutukset. Ratifiointi olisi
konkreettista seurausta kestävää kehitystä koskevalle maailman huippukokoukselle,
kansainväliselle ekomatkailuvuodelle 2002 ja kestävää eurooppalaista matkailua koskevalle
Agenda 21 -prosessille.
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