ΕΞΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου 'Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης
για την προστασία των φυτών του Οργανισμού Τροφίμων
και Γεωργίος (F^.O.)“

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου κυρώνεται νομοθετικά
η Διεθνής Σύμβαση, για την προστασία των φυτών του
Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (F.A.O.), που καταρτί
στηκε στη Ρώμη στις 6 Δεκεμβρίου 1951 και αναθεωρήθηκε
με το ψήφισμα 14/79 της 20ής Συνόδου της Σύσκεψης του
F.A.0 τον Νοέμβριο του 1979 και στην οποία η Ελλάδα
προσχώρησε το Δεκέμβριο του 1989.
Με την υπό κύρωση Σύμβαση επιδιώκεται η διεθνής
συνεργασία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, για την
καταπολέμηση των εχθρών των φυτών και των φυτικών
προϊόντων, καθώς και την καταπολέμηση της διάδοσής
τους και ειδικά της εισαγωγής τους, πέραν από τα εθνικά
σύνορα.
Ειδικότερα η υπό κύρωση Σύμβαση προβλέπει:
1) Το αντικείμενο της Σύμβασης και τις υποχρεώσεις των
Συμβαλλόμενων Μερών ( Αρθρο 1).
2) Τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στην παρούσα
Σύμβαση και το πεδίο εφαρμογής αυτής ( Αρθρο 2).
3) Τη σύνταξη, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για
τη διατροφή και τη γεωργία (F.A.O.), συμπληρωματικών
συμφωνιών, που εφαρμόζονται σε ειδικές περιοχές με
ορισμένους εχθρούς σε φυτά και ειδικά φυτικά προϊόντα
προκειμένου να βρεθεί λύση σε ειδικά προβλήματα προ
στασίας φυτών ( Αρθρο 3).
4) Τη δημιουργία, από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος,
Εθνικού Οργανισμού Φυτικής προστασίας, αρμόδιου για την
επί τόπου επιθεώρηση των φυτών και φυτικών προϊόντων,
που βρίσκονται στο στάδιο της αποθήκευσης ή μεταφοράς,
την επιθεώρηση των αποστολών φυτών και φυτικών
προϊόντων, που αποτελούν αντικείμενο διεθνών ανταλλα
γών, καθώς και για την απεντόμωση ή απολύμανσή τους,
την έκδοση φυτουγειονομικών πιστοποιητικών κ.λπ. ( Αρ
θρο 4).
5) Την έκδοση, από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, φυτουγειονομικών πιστοποιητικών, τα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται στη νομοθεσία για την προστασία των φυτών,
που ισχύει στα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη ( Αρθρο 5).
6) Την εξουσιοδότηση κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους για
το διακανονισμό εισαγωγής των φυτών και φυτικών προϊό
ντων, με στόχο την καταπολέμηση της εισαγωγής των
εχθρών τους στην επικράτειά του (Άρθρο 6).
7) Τη διεθνή συνεργασία των Συμβαλλόμενων Μερών για
την πραγματοποίηση των στόχων της παρούσας Σύμβασης
( Αρθρο 7).
8) Την ίδρυση, από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, περιφερεια
κών οργανισμών προστασίας φυτών (Άρθρο 8).
9) Την εξέταση, από επιτροπή εμπειρογνωμόνων, διαφο
ρών. που προκύπτουν κατά την ερμηνεία ή την εφαρμογή
της παρούσας Σύμβασης (Άρθρο 9).
10) Την αντικατάσταση προηγούμενων συμφωνιών, όσον
αφορά τις σχέσεις μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, για
την προστασία των φυτών (Άρθρο 10).
11) Την υποβολή δήλωσης, από κάθε Κράτος, στο γενικό
διευθυντή του F.A.O., ότι η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται
στην επικράτειά του (Άρθρο 11).
12) Την κύρωση της παρούσας Σύμβασης, τις προτάσεις
τροποποιήσεων, που ασκούνται από ένα Συμβαλλόμενο
Μέρος στη Σύμβαση, την έναρξη ισχύος της και την

καταγγελία της από τα Συμβαλλόμενα Μέρη (Άρθρα ''2,
13, 14 και 15).
Η Σύμβαση αυτή υποβάλλεται για κύρωση, σύμφωνα με
το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, με το προτεινόιιενο
σχέδιο νόμου, το οποίο με κάθε άρθρο του ειδικότερα
ορίζει:
Με το Άρθρο πρώτο, κυρώνεται η προαναφεοόμενη
Σύμβαση.
Με το Άρθρο δεύτερο, ορίζεται ότι ο νόμος θα '.σχύσει
από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τα ανωτέρω θέματα αντιμετωπίζει το προτεινόμενο
σχέδιο νόμου, το οποίο θέτουμε υπόψη σας για ιΐήφιση.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
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Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ.
1 του Συντάγματος η Διεθνής Σύμβαση για την προστασία
των φυτών του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας
(F.A.O.), που καταρτίστηκε στη Ρώμη στις 6 Δεκεμβρίου
1951 και αναθεωρήθηκε με το ψήφισμα 14/79 της 20ής
Συνόδου της Σύσκεψης F.A.O. τον Νοέμβριο του 1979,
στην οποία προσχώρησε η Ελλάδα το Δεκέμβριο του 1989,
το κείμενο της οποίος σε πρωτότυπο στη γαλλική και σε
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
ΤΕΧΤΕ REVISE
DE LA CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION DES VEGETAUX
PREAMBULE '
Les parlies contractantes, reconnaissant I' utility d' une
cooperation Internationale en mature de lutte contre les
ennemis des v6g6taux et produits v0g6taux et contre leur
diffusion et sp0cialement leur introduction au-de!0 des fronti0res
nationales, d6sireuses d' assumsr une etrcite coordination des
mesures visant k ces fins, sont convenues de ce qui suit
ARTICLE I
Ob]et et obligations
1. En vue d’ assurer une action commune et efficace contre
la diffusion et Γ introduction les ennemis des v6g0taux et produits
v0g6taux et en vue de promouvoir Γ adoption de mesures k cet
effet, les parties contractantes s' engagent k prendre les
measures legislatives, techniques et reglementaires sp0cifi6es
dans la pr6sente Convention et dans les accords compl6mentaires adopt6s par les parties contractantes en vertu de Γ
article III.
2. Chaque partie contractante s' engage έ veiller, sur son
territoire, k Γ application des mesures prescrites par la pr6sente
Convention.

