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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Προφορική Ερώτηση Αριθ. 4/6/2005 του Richard Seeber

Επισυνάπτεται προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 187 του 
Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

___________________________________________________________________________

Θέμα: Η σύμβαση των Άλπεων
___________________________________________________________________________

Η σύμβαση των Άλπεων είναι μία διεθνής σύμβαση που εξυπηρετεί την προστασία του φυσικού 
χώρου και την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης των Άλπεων. 
Η σύμβαση πλαίσιο επικυρώθηκε από την ΕΚ ήδη από το 1996, όμως με εξαίρεση το 
πρωτόκολλο προσχώρησης του Πριγκιπάτου του Μονακό στη σύμβαση των Άλπεων, η κύρωση 
όλων των πρωτοκόλλων εφαρμογής, τα οποία ρυθμίζουν τους κανόνες εφαρμογής ειδικών 
θεμάτων εκκρεμεί ακόμα μέχρι σήμερα. 
Στις 7 Ιουνίου 2005 η Επιτροπή ενέκρινε μία πρόταση, η οποία προβλέπει την υπογραφή των 
πρωτοκόλλων της σύμβασης των Άλπεων  σχετικά με την προστασία του εδάφους, τη ενέργεια 
και τον τουρισμό. 
Το πρωτόκολλο μεταφορών είναι ένα από τα κεντρικούς άξονες της σύμβασης και απαγορεύει 
την κατασκευή νέων διαμετακομιστικών οδών που διασχίζουν τις Άλπεις, κάτι που είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό για την προστασία των ευπαθών ορεινών περιοχών των Άλπεων. 
Κοντά στις Άλπεις υπάρχουν περεταίρω διασυνοριακές ορεινές περιοχές, όπως τα Πυρηναία ή 
τα Καρπάθια· ιδιαίτερα ευπαθείς ορεινές περιοχές που συνολικά ανέρχονται περίπου σε 30% 
της συνολικής επιφάνειας των κοινοτικών περιοχών και αποτελούν το χώρο διαβίωσης περίπου 
30 εκατ. ανθρώπων.

1) Τι θα κάνει η Επιτροπή για να υποστηρίξει μία αειφόρο ανάπτυξη αυτών των λίαν 
ευπαθών οικολογικών ορεινών περιοχών και για να ληφθεί υπόψη η ενδυνάμωση των 
πολιτικών της ΕΕ σχετικά με τα ειδικά προβλήματά των περιοχών αυτών; 

2) Ποιασημασία αποδίδει η Επιτροπή στο πρωτόκολλο μεταφορών και ποιές ενέργειες 
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αναλαμβάνει η Επιτροπή για να επιταχύνει τη διαδικασία επικύρωσης από την ΕΚ;

3) Προεξοφλεί η Επιτροπή ότι τα πρωτόκολλα σχετικά με την  προστασία του εδάφους, την 
ενέργεια και τον τουρισμό θα επικυρωθούν εντός του πρώτου  εξαμήνου του 2006 από την 
ΕΚ;

_________
25.10.2005


