
PR\555685NL.doc PE 353.652v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

VOORLOPIGE VERSIE
2004/0233(CNS)

15.2.2005

*
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een besluit van de Raad over de sluiting, namens de 
Europese Gemeenschap, van de Overeenkomst tussen de Europese 
Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende diens deelname aan het 
Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en 
-informatienetwerk
(COM(2004)0658 – C6-0173/2004 – 2004/0233(CNS))

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Rapporteur: Karl-Heinz Florenz



PE 353.652v01-00 2/6 PR\555685NL.doc

NL

PR_CNS_art83app

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 over de sluiting, namens de Europese 
Gemeenschap, van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse 
Bondsstaat betreffende diens deelname aan het Europees Milieuagentschap en het 
Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk
(COM(2004)0658 – COM(2004)0658 – C6-0173/2004 – 2004/0233(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2004)0658)1,

– gelet op artikel 175, lid 1, juncto de eerste zin van de eerste alinea van artikel 300, lid 2, 
en artikel 300, lid 4, 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 (C6-0173/2004),

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

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie juridische zaken 
(A6-0000/2005),

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

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 en de 
Zwitserse Bondsstaat.

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

Zwitserland was als belangrijk Europees land nog geen lid van het Europees 
Milieuagentschap (EMA) ondanks het feit dat dit agentschap beschikt over belangrijke 
informatie en know-how met betrekking tot de Alpen. In 1999 diende Zwitserland een 
officiële aanvraag tot lidmaatschap in. In juni 2004 werden de onderhandelingen afgesloten. 
Met het voorgestelde besluit van de Raad wordt Zwitserland lid van zowel het EMA als het 
EIONET.

Dankzij deze overeenkomst kan Zwitserland volledig deelnemen aan het EMA-
werkprogramma. De voorwaarden voor deelname zijn gelijk aan die welke gelden voor de 
andere niet tot de EU behorende leden van het EMA (Liechtenstein, IJsland en Noorwegen) 
en de kandidaat-lidstaten.

De overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur. Het EMA zal Zwitserland bejegenen 
als een lidstaat bij de verstrekking van milieugegevens en informatie en analyses, 
personeelsvoorziening, contracten met derden en de aanwijzing van en deelname aan 
thematische centra.

Zwitserland zal een infrastructuur moeten creëren voor de verstrekking van uniforme 
gegevens en informatie over de toestand van het milieu op zijn grondgebied en zal met een 
financiële bijdrage aan de begroting van het Agentschap de kosten van zijn deelname moeten 
dekken. Het land zal tevens aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur van het 
Agentschap mogen deelnemen, maar krijgt geen stemrecht.

Aan de overeenkomst zijn verscheidene voordelen verbonden. Zo wordt het gemakkelijker 
om meer betrouwbare en vergelijkbare informatie over de toestand van het milieu in Europa 
te verkrijgen en is de deelname van Zwitserland ook bevorderlijk voor een geïntegreerde 
beoordeling van en milieurapportage over de door Zwitserland en zijn buurlanden gedeelde 
ecosystemen.


