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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
  večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o podpisu Protokola o varstvu tal, Protokola o energiji in 
Protokola o turizmu k Alpski konvenciji v imenu Evropske skupnosti
(KOM(2006)0080 – C6-0099/2006 – 2006/0026(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Sklepa Sveta (KOM(2006)0080)1,

– ob upoštevanju člena 175(1) in prvega stavka prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe 
ES,

– ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je 
Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0099/2006),

– ob upoštevanju členov 51 in 83(7) svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A6-0000/2006),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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BEGRÜNDUNG

Varstvo Alp je zaradi čezmejne narave gospodarskih, socialnih in okoljskih problemov 
alpskega prostora ena najpomembnejših nalog vseh držav članic. Naš cilj je še bolj okrepiti 
varstvo Alp kot življenjskega, naravnega in gospodarskega prostora, pri čemer pa mora 
vladati pravično ravnotežje med interesi in željami. 

Alpska konvencija je pomemben sporazum o zaščiti naravnega prostora in spodbujanju 
trajnostnega razvoja v Alpah. Ratifikacija vseh treh protokolov, o energiji, varovanju tal in 
turizmu, bi pomenila pomemben korak, da se ta obsežna pogodba o varstvu Alp močneje 
zasidra v pravni red Skupnosti. Nemčija, Francija, Avstrija, Slovenija in Lihtenštajn so 
protokole že ratificirali.

Varovanje tal

Protokol o varovanju tal vsebuje vrsto pomembnih kazalcev o varovanju tal, ki so v skladu s 
tozadevno resolucijo Evropskega parlamenta in stališčem Komisije. Eden poglavitnih ciljev je 
varstvo večnamenske vloge tal, ki temelji na zamisli o trajnostnem razvoju. V politiko 
varovanja tal Skupnosti bi lahko vključili različne prvine protokola, kot je na primer 
ugotavljanje rizičnih območij erozij, poplav in plazov.

Energija

Podpisnice konvencije se zavežejo, da bodo sprejemale primerne ukrepe, ki bodo v skladu s 
šestim okoljskim akcijskim programom na področju varovanja podnebja ter na področju 
trajnostne uporabe naravnih virov. Sem spadajo na primer ukrepi na področju varčevanja z 
energijo in prevoza.

Turizem

Turizem je v večjem delu Alp gospodarsko zelo pomemben sektor. Glede na to, da so gorske 
regije ekološko zelo občutljivo območje, je ravnotežje med gospodarskimi interesi, potrebami 
lokalnega prebivalstva in okoljskimi vprašanji izrednega pomena. Cilj Protokola o turizmu je 
spodbujanje trajnostnega turizma, tako da se pri upravljanju v turizmu upoštevajo morebitni 
vplivi na okolje. Ratifikacija bi bila konkreten ukrep, ki bi sledil svetovnemu vrhu o 
trajnostnem razvoju, mednarodnemu letu ekološkega turizma 2002 in postopku agende 21.


