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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Alpesi Egyezmény Talajvédelemről szóló jegyzőkönyvének, Energiáról szóló 
jegyzőkönyvének és Turizmusról szóló jegyzőkönyvének az Európai Közösség nevében 
történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2006)0080 – C6-0099/2006 – 2006/0026(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2006)0080)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 175. cikkének (1) bekezdésére és 300. cikke (2) bekezdése 
első albekezdésének első mondatára,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0099/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A6-0000/2006),

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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INDOKOLÁS

Az alpesi térség gazdasági, szociális és ökológiai problémáinak határon átnyúló jellege miatt 
az Alpok védelme valamennyi tagállam legfontosabb feladatai közé tartozik. A célunk az 
Alpok mint élőhely, illetve természeti és gazdasági térség védelmének további erősítése. E 
vonatkozásban azonban biztosítani kell az érdekek és törekvések tisztességes egyensúlyát. 

Az Alpesi Egyezmény fontos nemzetközi megállapodás, amely az Alpok természeti 
területének védelmét és fenntartható fejlődésének előmozdítását célozza. Az energiáról, a 
talajvédelemről és a turizmusról szóló jegyzőkönyvek ratifikálásával újabb fontos lépést 
tennénk az Alpok védelmére vonatkozó ezen átfogó szerződésnek az EU joganyagába történő 
szorosabb beillesztése irányába. A jegyzőkönyveket Németország, Franciaország, Ausztria, 
Szlovénia és Liechtenstein már ratifikálta.

Talajvédelem

A talajvédelemről szóló jegyzőkönyv egy sor hathatós indikátort tartalmaz a talajvédelemre 
vonatkozóan, amelyek összhangban vannak az EP kapcsolódó állásfoglalásával és az Európai 
Bizottság látásmódjával. Az egyik fő cél a talajok multifunkcionális szerepének a fenntartható 
fejlődés elvén alapuló védelme. A jegyzőkönyvek egyes részei, mint például az erózió, az 
árvíz és a földcsuszamlások által veszélyeztetett zónák azonosítása, integrálhatóak lennének a 
talajvédelemre vonatkozó közösségi politikába.

Energia

Az egyezményt aláíró felek olyan megfelelő intézkedések meghozatalára vállalnak 
kötelezettséget, amelyek összhangban vannak a hatodik környezetvédelmi cselekvési 
programnak az éghajlatvédelem, valamint a természeti erőforrások fenntartható felhasználása 
terén megfogalmazott céljaival. Ezek közé tartoznak az energiatakarékossági és a 
közlekedéssel kapcsolatos intézkedések.

Turizmus

A turizmus az Alpok területének legnagyobb részén gazdaságilag rendkívül jelentős ágazat. 
Mivel a hegyvidékek ökológiai szempontból nagyon érzékeny területeknek számítanak, 
rendkívül fontos, hogy egyensúly legyen a gazdasági érdekek, a helyi lakosság igényei és a 
környezetvédelmi megfontolások között. A turizmusról szóló jegyzőkönyv célja a 
fenntartható idegenforgalom ösztönzése, melynek során a turizmusirányítás figyelembe veszi 
a lehetséges környezeti hatásokat. A jegyzőkönyv ratifikálása konkrét követő intézkedésnek 
számítana a fenntartható fejlődéssel foglalkozó világcsúcs, a 2002-es ökoturizmus nemzetközi 
éve, valamint a fenntartható európai turizmust célzó Agenda 21 folyamat szempontjából.


