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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de 
Europese Gemeenschap, van het Protocol inzake bodembescherming, het Protocol 
inzake energie en het Protocol inzake toerisme bij de Alpenovereenkomst

(COM(2006)0080 – C6-0099/2006 – 2006/0026(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2006)0080)1,

– gelet op artikel 175, lid 1, en artikel 300, lid 2, eerste alinea van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0099/2006),

– gelet op de artikelen 51 en 83, lid 7 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
(A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de Protocollen;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

  
1 PB C.../ Nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd.
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TOELICHTING

De bescherming van de Alpen vormt, wegens het grensoverschrijdende karakter van de 
economische, sociale en ecologische problematiek van het Alpengebied, een belangrijke 
uitdaging voor alle lidstaten. Het is ons streefdoel de bescherming van het Alpengebied als 
leef- en natuurgebied en als zone van economische activiteit nog te intensiveren. Daarbij moet 
echter voor een billijk evenwicht worden gezorgd tussen de verschillende belangen en 
verwachtingen.

De Alpenovereenkomst is een belangrijk internationaal verdrag met als doel de bescherming 
van het milieu en de bevordering van duurzame ontwikkeling in het Alpengebied. De 
ratificatie van de drie Protocollen betreffende respectievelijk bodembescherming, energie en 
toerisme is een verdere stap in de richting van een vastere verankering van dit 
rechtsinstrument ter bescherming van het Alpengebied in communautaire rechtsorde. 
Inmiddels hebben Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Slovenië en Liechtenstein de Protocollen 
geratificeerd.

Bodembescherming

Het eerste Protocol bevat een aantal sterke indicatoren voor bodembescherming die aanleunen 
bij de desbetreffende resolutie van het EP en het standpunt van de Europese Commissie. Een 
van de voornaamste doelstellingen is het veiligstellen van de multifunctionele rol van de 
bodem op basis van het idee van de duurzame ontwikkeling. Verscheidene elementen van het 
Protocol, zoals de aanwijzing van de risicogebieden voor bodemerosie, overstromingen en 
aardverschuivingen, zouden als bouwstenen kunnen worden gebruikt voor een communautair 
beleid inzake bodembescherming.

Energie

De partijen bij de overeenkomst verplichten zich ertoe passende maatregelen te treffen die in 
overeenstemming zijn met de doelstellingen van het zesde Milieuactieprogramma inzake 
klimaatbescherming en duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen. Daaronder vallen 
o.m. maatregelen met betrekking tot energiebesparing en transport.

Toerisme

Het toerisme is in de meeste delen van het Alpengebied een sector van uitermate belangrijke 
economische betekenis. Aangezien deze bergregio ecologisch gezien een zeer gevoelig gebied 
vormt, is het uiterst belangrijk dat er een evenwicht tussen economische belangen, behoeften 
van de plaatselijke bevolking en milieuoverwegingen wordt gevonden. Het Protocol inzake 
toerisme heeft tot doel een duurzaam toerisme te bevorderen, waartoe het op zodanige manier 
moet worden beheerd dat rekening wordt gehouden met de mogelijke effecten op het milieu. 
De ratificatie van het Protocol zou een concrete stap vormen bij de follow-up van de 
Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling, het Internationale Jaar (2002) van het ecotoerisme 
en het proces van Agenda 21 voor de ontwikkeling van een duurzaam Europees toerisme.


