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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου στον τομέα της Προστασίας του 
Εδάφους, του Πρωτοκόλλου στον τομέα της Ενέργειας και του Πρωτοκόλλου στον 
τομέα του Τουρισμού, στη Σύμβαση των Άλπεων
(COM(2006)0080 – C6-0099/2006 –2006/0026 (CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2006)0080)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 175, παρ. 1 και το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, 
πρώτη πρόταση της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα 
με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0099/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει τη σύναψη του Πρωτοκόλλου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προστασία των Άλπεων είναι ιδιαιτέρως σημαντική για το σύνολο των κρατών μελών της 
Κοινότητας λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των οικονομικών, κοινωνικών και 
οικολογικών προβλημάτων του αλπικού χώρου. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω 
την προστασία των Άλπεων ως χώρου διαβίωσης, καθώς και φυσικού και οικονομικού 
χώρου. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή εξισορρόπηση μεταξύ των 
συμφερόντων και των προβληματισμών που υφίστανται.

Η αλπική σύμβαση αποτελεί μια σημαντική διεθνή συμφωνία για την προστασία του φυσικού 
χώρου και για την ενίσχυση της αειφόρου αναπτύξεως της αλπικής περιοχής. Με την κύρωση 
των τριών πρωτοκόλλων για την ενέργεια, την προστασία του εδάφους και τον τουρισμό 
πραγματοποιήθηκε ένα περαιτέρω σημαντικό βήμα για μια πιο ενισχυμένη ένταξη αυτού του 
εκτεταμένου έργου συνθηκών για την προστασία των Άλπεων στη νομική τάξη της ΕΕ. Τα 
πρωτόκολλα έχουν ήδη επικυρωθεί από τη Γερμανία, τη Γαλλία την Αυστρία, τη Σλοβενία 
και το Λιχνενστάιν.

Προστασία του εδάφους

Το πρωτόκολλο για την προστασία του εδάφους περιλαμβάνει μια σειρά σημαντικών δεικτών 
για την προστασία του εδάφους, οι οποίοι βρίσκονται σε συμφωνία με το σχετικό ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Ένας από τους 
κύριους λόγους είναι η προστασία του πολυλειτουργικού ρόλου των εδαφών που βασίζεται 
στην ιδέα της αειρόρου ανάπτυξης. Διάφορα στοιχεία του πρωτοκόλλου, όπως π.χ. η 
αναγνώριση των ζωνών κινδύνου που απειλούνται από διάβρωση, πλημμύρες και 
κατολισθήσεις θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην κοινοτική πολιτική σχετικά με την 
προστασία των εδαφών.

Ενέργεια

Τα συμβαλλόμενα μέρη, υποχρεούνται να λάβουν κατάλληλα μέτρα, τα οποία βρίσκονται σε 
συμφωνία με τους στόχους του 6ου προγράμματος δράσεων για το περιβάλλον στον τομέα 
της προστασίας του κλίματος καθώς και στον τομέα της αειφόρου χρήσεως φυσικών πόρων. 
Σε αυτό περιέχονται π.χ. μέτρα στον τομέα της εξοικονόμησης ενεργείας και των μεταφορών.

Τουρισμός

Ο τουρισμός είναι για τα περισσότερα τμήματα των Άλπεων ένας ιδιαίτερα σημαντικός από 
οικονομικής απόψεως τομέας. Επειδή οι ορεινές περιοχές αποτελούν από οικολογικής 
απόψεως πολύ ευαίσθητες περιοχές, είναι εξαιρετικά σημαντικό, να υπάρχει μια ισορροπία 
μεταξύ των οικονομικών συμφερόντων, των αναγκών του τοπικού πληθυσμού και των 
πτυχών προστασίας του περιβάλλοντος. Ο στόχος του πρωτοκόλλου για τον τουρισμό είναι, 
να ενισχύσει τον αειφόρο τουρισμό, λαμβάνοντας υπόψη πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον 
κατά τη διαχείριση του τουρισμού. Μια επικύρωση θα αποτελούσε συγκεκριμένη συνέχεια 
στην Παγκόσμια Διάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο διεθνές έτος 2002 για τον 
οικολογικό τουρισμό και στη διαδικασία της ατζέντα 21 για τον αειφόρο ευρωπαϊκό 
τουρισμό.
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