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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Fællesskabets vegne af aftalen mellem 
Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om dette lands deltagelse i Det 
Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet
(KOM(2004)0658 – C6–0173/2004 – 2004/0233(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2004)0658)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 175, stk. 1, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, 
første afsnit og artikel 300, stk. 4,

– der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for 
Rådets høring af Parlamentet (C6–0173/2004),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Budgetudvalget og Retsudvalget (A6–0000/2005),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og Det Schweiziske Forbunds regeringer og parlamenter.

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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BEGRUNDELSE

Schweiz er et af de større europæiske lande, som ikke har nogen medlemskabsordning med 
Det Europæiske Miljøagentur til trods for, at det sidder inde med nyttige oplysninger og viden 
om Alperne. Schweiz indgav officiel ansøgning om medlemskab af agenturet i juli 1999, og 
forhandlingerne om medlemskab afsluttedes i juni 2004. Med den foreslåede afgørelse fra 
Rådet bliver Schweiz medlem af både Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske 
Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EIONET).

Aftalen gør det muligt for Schweiz at deltage som fuldgyldigt medlem i Miljøagenturets 
arbejde. Den giver Schweiz deltagelsesbetingelser, som svarer til dem, der er fastsat for de 
nuværende ikke EU-medlemmer af Miljøagenturet (Liechtenstein, Island og Norge) og for 
kandidatlandene.

Aftalen indgås for ubegrænset tid. Miljøagenturet vil behandle Schweiz på samme måde som 
en medlemsstat med hensyn til bestemmelser om miljødata, informationer og analyser, 
personalebestemmelser, kontrakter med tredjeparter og udpegelser til og deltagelse i 
temacentre.

Schweiz skal oprette en infrastruktur, så det kan indsende ensartede miljødata og oplysninger 
om miljøets tilstand på schweizisk område, og det skal bidrage finansielt til agenturets budget 
for at dække udgifterne til sin deltagelse. Det har ret til uden stemmeret at deltage i møderne i 
agenturets bestyrelse.

Aftalen indebærer flere fordele; blandt andet fremmer den fremskaffelsen af pålidelige og 
sammenlignelige oplysninger om miljøsituationen i Europa samt en integreret vurdering af og 
miljørapporteringen vedrørende de økosystemer, som Schweiz har til fælles med sine 
nabolande. 


