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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton 
sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta Sveitsin valaliiton osallistumisesta 
Euroopan ympäristökeskuksen ja ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja 
seurantaverkoston toimintaan
(KOM(2004)0658 – C6-0173/2004 – 2004/0233(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2004)0658)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohdan, 300 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 4 kohdan,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen 
alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0173/2004),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan 
lausunnot (A6-0000/2005),

1. hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Sveitsin valaliitolle.

  
1 EUVL C. / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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PERUSTELUT

Sveitsi on tärkeä eurooppalainen maa, jolla ei ole mitään jäsenyyssopimusta Euroopan 
ympäristökeskuksen kanssa, vaikka viimeksi mainitun hallussa on tärkeitä tietoja ja tietoutta 
Alppimaiden olosuhteista. Sveitsi jätti virallisen jäsenyyshakemuksensa ympäristökeskukseen 
liittymiseksi vuonna 1999. Neuvottelut päätettiin kesäkuussa 2004. Ehdotetuilla neuvoston 
päätöksillä Sveitsi osallistuu Euroopan ympäristökeskuksen ja Euroopan tieto- ja 
seurantaverkoston (EIONET) toimintaan.

Sopimuksen myötä Sveitsi pääsee osallistumaan täydellisesti Euroopan ympäristökeskuksen 
toimintaan. Sveitsin kanssa tehtävässä sopimuksessa sille myönnetään samat osallistumista 
koskevat ehdot kuin ne, jotka säätelevät ympäristökeskuksessa tällä hetkellä jäseninä olevien 
EU:n ulkopuolisten maiden osallistumista (Liechtenstein, Islanti ja Norja). Vastaavat ehdot 
neuvoteltiin myös ehdokasmaiden osallistumiselle.

Sopimus tehdään määräämättömäksi ajaksi. Ympäristökeskus kohtelee Sveitsiä samalla tavoin 
kuin nykyisiä jäsenvaltioita soveltamalla tasavertaista kohtelua ympäristötietojen 
toimittamisen, tietojen analysoinnin, henkilöstöä koskevien säännösten, kolmansien 
osapuolten kanssa tehtävien sopimusten ja teemakeskusten nimeämisen ja niiden toimintaan 
osallistumisen osalta.

Sveitsin on luotava infrastruktuuri, jonka avulla se voi toimittaa yhdenmukaisia 
ympäristötietoja ja tietoja ympäristön tilasta sen alueella. Sveitsi osallistuu 
ympäristökeskuksen rahoitukseen määrällä, joka kattaa sen osallistumisesta aiheutuvat 
kustannukset. Sillä on myös oikeus osallistua johtokunnan toimintaan, mutta sillä ei ole 
äänioikeutta.

Sopimuksen edut ovat moninaiset:

Sveitsin osallistuminen helpottaa luotettavien ja vertailukelpoisten tietojen antamista 
Euroopan ympäristön tilasta. Sveitsin osallistuminen edistää myös kokonaisvaltaisen arvion 
tekemistä Sveitsin ja sen naapurimaiden yhteisistä ekosysteemeistä sekä näitä koskevaa 
ympäristöraportointia.


