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Έπι τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεω; τή; ύπογρχφεί- 
σης εί; Βαρκελώνην τό 11*76 ΔιεΟνοϋ; Συμβάσεω; «περί 
προστασία; τής Μεσογείου Θχλάσση; έκ τη; ρυπάνσεω; 
μετά τοϋ συνημμένου εί; χύτήν παραρτήματος, ώ; καί 
των Πρωτοκόλλων χύτη; «ττερί προλ.ήψεως ρυττάνσεω; 
τη; Μεσογείου Θαλάσση; έκ τη; άπορρίψεω; ουσιών 
εκ των ττλοίων καί άεροσκχφών» καί «ττερί συνεργασία; 
διά την κχτχπολέμησιν ρυττάνσεω; τη; Μεσογείου Θα
λάσση; έκ — ετρελαίου καί άλ.λων έττιβλχβών ουσιών» 
μετά των συνηοιυ,ένων εί; αυτά ττχοαετημάτων.

Προς τή)’ Βουλήν :ών ’Ελλήνων
1. Μέ πρωτοβουλίαν τοϋ Προγράμματα; Περιβάλλοντος 

των 'Ηνωμένων ’Εθνών (UNEP) συνήλ.θεν εί; Βαρκελώ
νην τον Φεβρουάριον 1976 Διπλωματική Συνδιάσκεψι; των 
παρακτίων Μεσογειακών Κρατών κατά την όποιαν ύπε- 
γράφη μία Σύμβασι; καί δύο Πρωτόκολλα διά τήν προστα
σίαν τοϋ θαλασσίου περιβάλλοντα; τη; Μεσογείου.

2. Έν προοιμίω τη; Συμβάσεω; «περί προστασία; τη; 
Μεσογείου Θαλάσση; έκ τη; ρυπάνσεω;» τονίζεται ή οικο
νομική, κοινωνική καί πολιτιστική σημασία τοϋ θαλασσίου 
περιβάλλοντα; καί ή ευθύνη τών Μεσογειακών Κρατών διά 
τήν διαφύλ.αξίν του, προ; όφελ.ο; τη; παρούοτη; καί τών 
μελλοντικών γενεών. ’Εξ άλλου έπισημαίνοντχι οί κίνδυοι 
τού; οποίου; διατρέχει τό θαλάσσιον περιβάλλον έκ τής ρυ- 
πανσεως έκ διαφόρων αιτίων, λόγω έλλείψεως έπαρκοϋς 
νομική; προστασία; έκ τοϋ ίσχύοντος διεθνοϋς καθεστώτος 
καί τόνίζεταΓ η άναγκαίότη; στενή; συνεργασία; μεταξύ 
τών διαφόρων Κρατών καί Διεθνών ’Οργανισμών προ; τον 
σκοπόν προστασία; καί προαγωγή; τοϋ' θαλασσίου περιβάλ
λοντος τή; Μεσογείου.

3. Έν άρθρω 1 καθορίζονται τά γεωγραφικά όρια έφαρ- 
μογής τής Συμβάσεω; ήτοι άπό τοϋ φανοϋ CAPE SPARTEL 
τοϋ Γιβραλτάρ, μέχρι τών Νοτίων ακτών τών Δαρδανελίων, 
ενώ έν άρθρω 2 προσδιορίζεται ή έννοια διαφόρων έν τή 
Συμβάσει όρων.

Ώς ρύπανσις τοϋ περιβάλλοντος ορίζεται πάσα άπόρρίψις 
τή ένεργεία φυσικών προσόπων, άμέσως ή έμμέσως, δια
φόρων ούσιών ή ένεργεία; έντός τής θαλάσσης μέ έπιβλαβή 
αποτελέσματα διά τούς ζώντα; οργανισμούς, τήν άνθρωπί 
νην υγείαν, τάς θαλασσίας δραστηριότητας, τήν ποιότητα 
τοϋ θαλασσίου ΰδατος καί τοϋ περιβάλλοντος έν γένει.

Έν άρθρω 3 ορίζεται ότι τά Συμβαλλόμενα Κράτη δύ- 
ναντχι νά καταρτίζουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνία; 
έντός τών πλαισίων τής Συμβάσεω; διά την προστασίαν 
τοϋ θαλασσίου περιβάλλοντος.

Διά τοϋ άρθρου 4 απευθύνονται συστάσεις προς τά συμ
βαλλόμενα Κράτη όπως λαμβάνουν τά προσήκοντα μέτρα 
κατα τους όρους τής Συμβάσεω; καί τών δύο Πρωτοκόλ
λων αύτής διά τήν πρόληψιν καί κχτχπολέμησιν οίασδήποτε 
μορφής ρυπύνσεω; τής Μεσογείου Θαλάσσης, έν συνεργα
σία καί μέ τού; άρμοδίου; Διεθνείς ’Οργανισμούς.

Εί; τά άρθρα 5-8 ορίζεται ότι τά συμβαλλόμενα Κράτη 
οφείλουν νά λάβουν κατάλληλα μέτρα κατά τής ρυπάνσεω; 
ή οποία προκχλεΐται (α) έκ τή; άπορρίψεως διαφόρων 
υλικών έκ τών πλοίων καί αεροσκαφών, (β) κατά τήν έκ- 
φόρτωσιν τών πλοίων, (γ) έκ τών υπογείων καί ύποβρυ- 
χίων έρευνών καί (δ) έκ τή; διοχετεύσεω; εις τήν θάλασ
σαν διαφόρων ούσιών διά τών έκβαλλόντων εις αύτήν πο
ταμών καί τών άποχετεύσεων τών παρακτίων βιομηχανι
ών καί έγκαταστάσεων καί άλλων χερσαίων πηγών.

Εί; τό άρθρον 9 ορίζεται ότι τά συμβαλλόμενα Κράτη 
οφείλουν νά συνεργάζονται διά τήν λήψιν αποτελεσματικών 
μέτρων εις περιπτώσεις εκτάκτου καί έπειγούση; ανάγκης.

Διά τών άρθρων 10-11 προβλέπεται ή συνεργασία τών 
Κρατών μεταξύ των καί μετά τών αρμοδίων Διεθνών ’Ορ
γανισμών πρός όργάνωσιν καταλλήλου συστήματος έρευνών 
καί επιστημονικής καί τεχνολογικής συνεργασία; καί άνά- 
πτυξιν έρευνητικών προγραμμάτων δΓ όλα; τά; μορφά; 
ρυπάνσεω;, ώς καί ή παροχή τεχνικής καί άλλου είδους 
βοήθειας, κατά προτεραιότητα εις τά ΰπό άνάπτυξιν Κράτη.

διατάξει; διά τήν σύγκλησιν Συνο -τεων τών Κρατών, 
τήν σύνταξιν καί αποδοχήν καί ετέρων Προυτοκόλλων, τήν 
τροποποίησ’.ν τή; Συμβάσεω; καί τών Πρωτοκόλλων, τήν 
κατάρτισιν καί αποδοχήν κανόνων διαδικαστικών καί οικο
νομική; φύσεω; τοιούτων, τήν άσκησιν δικαιώματος ψήφου 
ύπό τής Εύρωπαΐκή; Οικονομική; Κοινότητο; ή ετέρων 
Οικονομικών Κοινοτήτων, τήν υποβολήν πληροφοριακών 
δελτίων εΐ; τό UNEP, τον έλεγχον εφαρμογή; τή; Συμβά- 
σεως καί τών Πρωτοκόλλων, τήν διευθέτησιν τών άνακυ- 
πτουσών διαφορών μεταξύ τών Κρατών, τήν διαδικασίαν 
υπογραφή; κυρώσεως, αποδοχή; καί έγκρίσεω; τή; Συμ- 
βάσεω; καί τών Πρωτοκολλούν.

Διά τοϋ έπισυναπτομένου Παραρτήματος τή; Συμβά
σεω; καθορίζεται ή διαδικασία τή; διαιτησία; έπί των άνα- 
κυπτουσών διαφορών μεταξύ τών συμβαλλόμενων Κρατών 
έπί θεμάτων άναφερομένων εϊ; τήν έφχρμογήν τή; "Συμβά
σεω; καί τών Π ρουτοκόλλων.

4. Έν προοιμίω τοϋ Πρωτοκόλλου «περί προλήψέως ρυ- 
πάνσεου; τή; Μεσογείου Θαλάσσης έκ τή; άπορρίψεω; ού
σιών έκ τών πλοίων καί άεροσκχφών» έπισημαίνεΤαι ό 
κίνδυνο; τον όποιον διατρέχει τό θαλάσσιον περιβάλλον έκ 
τή; άπορρίψεω; έπιβλαβών ούσιών έκ τών πλοίων καί αερο
σκαφών καί έν συνεχεία εΐ; τό άρθρον 1 ορίζεται ότι τά 
συμβαλλόμενα Κράτη οφείλουν νά λάβουν όλα τά "κατάλληλα 
μέτρα διά τήν πρόληψιν καί καταστολήν τή; προερχομένη; 
έκ τή; τοιαύτης αίτια; ρυπάνσεω;.

Εί; τά άρθρα 2 καί 3 καθορίζονται τά τοπικά όρια εφαρ
μογή; τοϋ Πρωτοκόλλου άτινα είναι τά χύτά ώ; καί τή; 
Συμβάσεους καί προσδιορίζεται ή έννοια όρων τινών άναφε
ρομένων έν τώ Πρωτοκόλλου.

Εί; τό Πρωτόκολλον προσαρτώνται τρεϊ; πίνακες, έξ 
ών ό πρώτος περιλαμβάνει "τά; έπικινδύνους ουσίας' τών 
όποιων άπαγορεύεται άπολύτω; ή άπόρρίψις εί; τήν θά- 
λ.ασσαν, ό δεύτερο; τά; ούσίας διά τήν άπόρριψιν τών 
όποιων άπαιτεϊται προηγούμενη άδεια τή; άρμοδία; άρχής 
καί ό τρίτο; τού; παράγοντα; οί όποιοι πρέπει νά έξετά- 
ζωνται κατά τήν χορήγησιν τών άδειών άπορρίψεω; τών 
έπιτρεπομένων ούσιών.

5. Έν προοιμίω τοϋ δευτέρου Πρωτοκόλλου «περί συν
εργασία; εΐ; την κχτχπολέμησιν ρυπάνσεω; τής Μεσογείου 
Θαλάσσης έκ πετρελαίου καί άλλων έπιβλαβών ούσιών εί; 
περιπτώσεις έπειγούση; άνάγκης, έπισημαίνεται ό σοβα
ρός κίνδυνος ό όποιος άπειλεϊ τά παράκτια Μεσογειακά 
Κράτη εΐ; περιπτώσεις μαζικής έκχύσεω; πετρελαίου ή 
άλλων έπιβλαβών ούσιών κατόπιν άτυχήματο; έν θαλάσση.

. Έν συνεχεία διά τών άρθρων 1-5 ορίζεται ότι τά συμβαλ
λόμενα Μέρη οφείλουν νά συνεργάζωνται πρός άντιμετώ- 
πισιν τών περιστατικών αύτών, νά καταρτίζουν καί έφαρ- 
μώζουν σχέδια δράσεως, νά διαθέτουν τά κατάλληλα μέσα 
καί ν’ άναπτυσσουν δραστηριότητα διά τήν συγκέντρωσή 
καταλλήλων πληροφοριών είτε μονομερώ; είτε κατόπιν 
διμερών ή πολυμερών συμφωνιών.

Διά τών άρθρων 6-10 έπιβάλλεται ή ύποχρέωσι; εΐ; τά 
συμβχλλ.όμενα Κράτη όπως συνεργάζωνται τόσον μεταξύ 
των όσον καί μέ τό ίδρυθέν εΐ; Μάλταν «Περιφερειακόν 
Κέντρον πρός κχταπολέμησιν τής ρυπάνσεω;» διά τήν 
συγκέντρωσιν καί ανταλλαγήν πληροφοριών εΐ; ότι άφορα 
τά λαμβχνόμενα μέτρα καί τάς μεθόδους καταπολεμήσεως 
τή; ρυπάνσεω; καί τά περιστατικά μεγάλη; έκτάσεως ρυπάν- 
σεως τά όποια πρέπει ν’ άνακοινοϋνται ύπό τών Πλ.οιάρχων 
τών έμπορικών πλοίων κατόπιν παρασχεθησομέυων οδη
γιών τών άρμοδίων ’Αρχών.

6. Εί; τήν κύρωσιν τή; ώς είρηται Συμβάσεω; καί τών 
δύο Πρωτοκόλλων αύτής άποβλ.έπει τό συνταχθέν Σχέδιον 
Νόμου, πρός τον σκοπόν όπως, άφ’ ένό; έκπληρωθοϋν διε
θνείς υποχρεώσεις τής χώρας μας καί άφ’ ετέρου έξασφαλι- 
σθή ή καλλιτέρα προστασία τών Ελληνικών θαλασσών έκ 
τής ρυπάνσεως, διά τής στενή; συνεργασία; μετά τών άλλων 
παρακτίων Κρατών τής Μεσογείου.

7. Έπί τών διατάξεων τοϋ έν λόγω σχεδίου Νόμου πα- 
ρατηροϋνται τά έξη; :
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βασις καί τά δύο Πρωτόκολλα αυτής, διά δέ τοϋ άρθρου 2 
καθορίζονται ώς ύπερισχύοντα τό ’Αγγλικόν καί Γαλλικόν 
κείμενον. -

Διά των άρθρων 3—4 επιβάλλεται ή ύποχρέωσις αίτησεως 
άδειας άπορρίψεως διαφόρων ύλών είς την θάλασσαν υπό 
των πλοίων καί άεροσκαφών καί καθορίζονται αί άρμόδιαι 
ΆρχαΡ διά την χορήγησιν των έν λόγω άδειων καί την έν 
γένει εφαρμογήν των διατάξεων τής Συμβάσεως καί των 
Πρωτοκόλλων αυτής.

Είς τό άρθρον 5 καθορίζονται αί κυρώσεις αί όποΐαι έπι- 
βάλλονται είς τούς παραβάτας των διατάξεων της Συμβά
σεως, των Πρωτοκόλλων αυτής, τοϋ κυρωτικού Νόμου καί 
των κατ’ έξουσιοδότησιν τοϋ άρθρου 7 αΰτοϋ έκδιδομένων 
Προεδρικών Διαταγμάτων.

Τό άρθρον 6 ορίζει δτι αί χορηγούμεναι άδειαι άποτελοϋν 
διατετιμημένον έντυπον καί επιβάλλει τέλος ύπερ τοϋ Δη
μοσίου.

Δια του άρθρου / παρέχεται έςουσιοδότησις έκδόσεως 
Προεδρικών Διαταγμάτων διά τήν αποδοχήν συμπληρώ
σεων ή τροποποιήσεων της Συμβάσεως. καεί των Πρωτοκόλ
λων αυτής καί διά τήν άποδοχήν διμερών ή πολυμερών συμ
φωνιών μετά τών λοιπών παρακτίων Μεσογειακών Κρατών 
διά τήν προστασίαν τοϋ θαλασσίου περιβάλλοντος, συμφώ- 
νως προς τάς σχετικάς διατάξεις τής Συμβάσεως καί τών 
Π ρωτοκόλλων αυτής.

Τέλος διά τοϋ άρθρου 8 καθορίζεται ή δναρξις ισχύος τοϋ 
παρόντος.
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