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Procedura konsultacji
większość oddanych głosów
Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów
Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska
Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w
art. 7 Traktatu UE
Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów
Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska
Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego
W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych,
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady odnośnie podpisania w imieniu Wspólnoty
Europejskiej protokołu w sprawie ochrony gleby, protokołu w sprawie energii i
protokołu w sprawie turystyki konwencji alpejskiej
(COM(2006)0080 – C6-0099/2006 – 2006/0026(CNS))
(Procedura konsultacji)
Parlament Europejski,
– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2006)0080)1,
– uwzględniając art. 175 ustęp 1 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy traktatu WE,
– uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy traktatu WE, na mocy którego Rada
skonsultowała się z Parlamentem (C6-0099/2006),
– uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,
– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2006),
1. przyjmuje protokoły;
2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.

1

Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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UZASADNIENIE
Z uwagi na transgraniczny charakter problemów gospodarczych, społecznych i ekologicznych
obszaru Alp, ich ochrona należy do najważniejszych zadań państw członkowskich. Celem jest
dalsze wzmocnienie ochrony Alp jako środowiska życia, a także jako obszaru przyrodniczego
i gospodarczego. Należy przy tym zachować sprawiedliwą równowagę interesów i życzeń.
Konwencja alpejska stanowi ważne międzynarodowe porozumienie w sprawie ochrony
obszarów przyrodniczych i wspierania zrównoważonego rozwoju w Alpach. Ratyfikacja
trzech protokołów: w sprawie energii, w sprawie ochrony gleby i w sprawie turystyki
oznaczałaby dalszy ważny krok w kierunku silniejszego umocowania tej obszernej umowy w
sprawie ochrony Alp w prawie UE. Protokoły zostały już ratyfikowane przez Niemcy,
Francję, Austrię, Słowenię i Lichtenstein.
Ochrona gleby
Protokół w sprawie ochrony gleby przedstawia szereg zdecydowanych zaleceń w kwestii
ochrony gleby, które są zgodne z rezolucją Parlamentu Europejskiego w tej sprawie oraz z
poglądami Komisji. Jednym z głównych celów jest ochrona wielofunkcyjnej roli gleby w
oparciu o pojęcie zrównoważonego rozwoju. Różne elementy zawarte w protokole, takie jak
określenie stref zagrożonych erozją gleby, powodziami i obsunięciami ziemi można by
włączyć do polityki Wspólnoty w zakresie ochrony gleby.
Energia
Strony podpisujące konwencję zobowiązują się do przyjęcia odpowiednich środków
zgodnych z celami szóstego programu działań w zakresie środowiska naturalnego
dotyczącymi ochrony klimatu oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.
Obejmuje to na przykład środki w dziedzinie oszczędności energii i transportu.
Turystyka
Turystyka jest bardzo ważnym sektorem gospodarki na przeważającym obszarze Alp.
Ponieważ jednak regiony górskie są ekologicznie bardzo wrażliwe, niezwykle istotną sprawą
jest znalezienie równowagi między interesami gospodarczymi, potrzebami lokalnej ludności i
względami ochrony środowiska. Celem protokołu w sprawie turystyki jest promowanie
zrównoważonej turystyki, uwzględniającej w planowaniu jej ewentualny wpływ na
środowisko. Ratyfikacja protokołu byłaby konkretnym posunięciem w duchu światowego
szczytu w sprawie zrównoważonego rozwoju, Międzynarodowego Roku Ekoturystyki 2002
oraz procesu Agendy 21 na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki europejskiej.
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