
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

^'0 σχέδιο νόμου -Κύρωση της Σύμβασης της Βιέννης του 1985 για 
την προστασία της στοιβάδας του όζοντος και του Πρωτοκόλλου του 
Μόντρεαλ του 1987 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα 

__του όζοντος».

Ποος τη Βουλή των Ελλήνων

Με στόχο την προστασία της Στοιβάδας του Όζοντος στο ανώτερο 
στοώιια της ατμόσφαιρας, υιοθετήθηκαν από τη διεθνή κοινότητα ot διε
θνείς συμφωνίες: -Σύμβαση της Βιέννης για την προστασία της Στοιβά
δαν του Όζοντος», που υπογράφηκαν στη Βιέννη την 22α Μαρτίου 
1985. και «Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέ
φουν τη Στοιβάδα του Όζοντος», που υπογράφηκε στο Μόντρεαλ την 
) 6η Σεπτεμβρίου 1987. υπό την αιγίδα του Προγράμματος Περιβάλ
λοντος των Ενωαένων Εθνών (UNEP).

Η -Σύμβαση της Βιέννης γία την προστασία της Στοιβάδας του Όζο
ντος- σκοπό έχει νσ δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές, σε διεθνές επί
πεδο. ^:α την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του Περιβάλλοντος 
από τις επιβλαβείς επιπτώσεις που προέρχονται ή πιθανόν να προέρχο
νται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες που μεταβάλλουν ή πιθανόν να 
μεταβάλλουν τη Στοιβάδα του Όζοντος της ανώτερης ατμόσφαιρας. Η 
Σύμβαση προβλέπει και τη σύνταςη δεσμευτικού κανονιστικού κειαένου 
υπό μορφή πρωτοκόλλου που είναι, το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ που 
σκοπό έχει να προστατέψει τη Στοιβάδα του Όζοντος παίρνοντας προ
στατευτικά μέτρα ελέγχου σε παγκόσμια κλίμακα των εκπομπών ου
σιών που μειώνουν το Όζον της ανώτερης ατμόσφαιρας. Τελικός σκο
πός είναι η πιθανή κατάργηση των ουσιών^υτών σύμφωνα και με την 
εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης στο θέμα αυτό παίρνοντας οπωσδή
ποτε υπόψη τους τεχνικούς και οικονομικούς παράγοντες. 

Συγκεκριμένα:
1. Η Σύμβαση της Βιέννης για την προστασία της Στοιβάδας του 

Οζοντος παίρνει υπόψη:
α. Την πιθανή επιβλαβή επίδραση στην ανθρώπινη υγεία και το περι

βάλλον από τη μεταβολή της Στοιβάδας του Όζοντος της ανώτερης 
ατμόσφαιρας.

β. Τις Διατάξεις της Διακήρυξης των Ενωμένων Εθνών για το Αν
θρώπινο Περιβάλλον, ειδικότερα την αρχή 21 που θεσπίζει ότι οι δρα
στηριότητες των κρατών δεν πρέπει να προκαλούν βλάβη στο περιβάλ
λον άλλων κρατών.

γ. Τις συνθήκες και τις ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών, 
δ. Τις επιστημονικές εργασίες για το θέμα αυτό, που διεξάγονται από 

διεθνείς xat εθνικούς φορείς.
ε. Τα ήδη υπάρχοντα μέτρα, για την προστασία της Στοιβάδας του 

Οζοντος που έχουν ληφθεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
στ. Την αναγκαιότητα για διεθνή συνεργασία και δράση που πρέπει 

να λάβε; υπόψη τις σχετικές επιστημονικές και τεχνικές παραμέ
τρους.

ζ. Την ανάγκη για περαιτέρω έρευνες και συστηματικές παρατηρή
σεις για τη Στοιβάδα του Όζοντος και τις πιθανές επιπτώσεις της μετα
βολής της.

Περιέχει σε γενικές γραμμές:
α. Λήψη μέτρων από τα Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης σε συ

νεργασία μεταξύ τους ή με ανεξάρτητους οργανισμούς <εκτός των επι
πλέον μέτρων, που ενδεχόμενα ένα Συμβαλλόμενο Μέρος έχει πάρει ή 
θα πάρει για το θέμα αυτό, σε τομείς: συστηματικών παρατηρήσεων, 
επιστημονικών ερευνών και ανταλλαγή πληροφοριών για σχετικά θέ
ματα όπως:

1. Φυσικής και Χημείας της ατμόσφαιρας.
2. Επιπτώσεις στην υγεία.
3. Επιπτώσεις στο κλίμα.
4. Επιπτώσεις στα υλικά.
ό. Ουσίες, και γενικά ανθρώπινες δραστηριότητες που επιδρούν στην 

Στοιβάδα του Όζοντος.
6. Υποκατάστατα των παραπάνω ουσιών και εναλλακτικές παραγω

γικές διαδικασίες.
ι. Σχετικά κοινωνικο-οικονομικά θέματα.
β. Λήψη νομικών και διοικητικών μέτρων για τον έλεγχο, και περιο

ρισμό ουσιών που επιδρούν στη Στοιβάδα του Όζοντος.
γ. Διαμόρφωση κατάλληλων διαδικασιών για την εφαρμογή της 

Σύμβασης με στόχο και την υιοθέτηση σχετικού πρωτοκόλλου.
ο. Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών σε 

επιστημονικό, τεχνικό, κοινωνικο-οικονομικό. εμπορικό και νομικό επί
πεδο.

Επίσης, ενεργοποίηση μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, για την

εκπαίδευση προσωπικού σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο, και διευ
κόλυνση στη μεταφορά τεχνολογίας, εξοπλισμού και πληροφοριών για 
την έρευνα και τις συστηματικές παρατηρήσεις, όπως και τις εναλλακτι
κές τεχνολογίες παραγωγής ουσιών που καταστρέφουν ή πιθανόν να κα
ταστρέφουν τη Στοιβάδα του Όζοντος.

ε. Πληροφόρηση σε σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης και του 
Πρωτοκόλλου, δια μέοου της Γραμματείας της Σύμβασης, των Συνό
δων των Συμβαλλόμενων Μερών.

στ. Καθιέρωση Συνόδων των Συμβαλλόμενων Μερών τακτικών και 
εκτάκτων μετά από σχετική διαδικασία.

Οι Σύνοδοι είναι αρμόδιες για:
1. Καθορισμό χρηματοδότησης της εφαρμογής της Σύμβασης.
2. Καθορισμό του τροπου ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την 

εφαρμογή της Σύμβασης και Πρωτοκόλλου.
3. Ανασκόπηση των επιστημονικών πληροφοριών για την πιθανή με

ταβολή της Στοιβάδας του Όζοντος και τις πιθανές επιπτώσεις που

4. Προώθηση διαδικασιών για την εναρμόνιση της κατάλληλης 
στρατηγικής και μέτρων για τη μείωση ουσιών που επηρεάζουν ή πιθα
νόν να επηρεάζουν τη Στοιβάδα του Όζοντος.

5. Υιοθέτηση προγραμμάτων για έρευνα και συστηματικές παρατη
ρήσεις. επιστημονική και τεχνική συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών 
και μεταφορά τεχνολογίας και γνώσεων.

6. Εξέταση και υιοθέτηση, τροποποιήσεων της Σύμβασης και των 
παραρτημάτων της. όπως και υιοθέτηση επιπλέον παραρτημάτων στη 
Σύμβαση.

7. Εξέταση και υιοθέτηση Πρωτοκόλλων της Σύμβασης, όπως κα; 
μετέπειτα εξέταση τροποποιήσεων των Πρωτοκόλλων και των παραρ
τημάτων τους.

8. Ίδρυση επιτροπών, αν κριθεί απαραίτητο για την εφαρμογή της 
Σύμβασης.

9. Αναζήτηση παροχής υπηρεσιών από σχετικούς διεθνείς οργανι
σμούς και επιστημονικές επιτροπές, όπως Διεθνής Οργανισμός Μετεω
ρολογίας. Διεθνής Οργανισμός Υγείας. Επιτροπή Συνεργασίας για τη 
Στοιβάδα του Όζοντος, σε θέματα επιστημονικών ερευνών, συστηματι
κών παρατηρήσεων και δραστηριοτήτων σχετικών με τους στόχους της 
Χύμβασης.

10. Εξέταση και ανάληψη επιπλέον δραστηριοτήτων για την επί
τευξη των σκοπών της Σύμβασης.

Τις Συνόδους των Συμβαλλομένων Μερών μπορούν να παρακολου
θήσουν και μη Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης όπως και σχετικοί 
οργανισμοί.

ζ) Δραστηριότητες της Γραμματείας της Σύμβασης που είναι σε γενι
κές γραμμές.

1. Να κανονίζει και να εξυπηρετεί τις Συνόδους των Συμβαλλομένων 
Μερών.

2. Να ετοιμάζει και να κοινοποιεί εκθέσεις σχετικές με τους σκοπούς 
xat την εφαρμογή της Σύμβασης.

3. Να εκτελεί τα καθήκοντα που θα καθοριστούν από τα σχετικά 
Πρωτόκολλα της Σύμβασης όπως επίσης και από τις Συνόδους.

4. Να εξασφαλίζει τις απαραίτητες συνεργασίες με σχετικούς διεθνείς 
οργανισμούς για την επίτευξη των στόχων της Σύμβασης:

- Καθήκοντα Γραμματείας θα εκτελεί προς το παρόν και μέχρι την 
πρώτη ταχτική Σύνοδο, το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος Ηνωμένων 
Εθνών. Κατόπιν η Σύνοδος θα καθορίσει το σχετικό διεθνή οργανισμό 
που θα εκτελεί καθήκοντα Γραμματείας.

η) Υιοθέτηση πρωτοκόλλων για να καθοριστούν μέτρα, διαδικασίες 
και πεδία εφαρμογής της Σύμβασης.

θ) Τροποποίηση της Σύμβασης ή των σχετικών πρωτοκόλλων είναι 
δυνατή μετά από πρόταση Συμβαλλόμενου Μέρους που θα παίρνει 
υπόψη της σχετικά επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα και η υιοθέτηση 
της τροποποίησης θα γίνεται μετά από ψηφοφορία των Συνόδων των 
Συμβαλλομένων Μερών.

ι) Παραρτήματα της Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων, που περιέ
χουν επιστημονικά, τεχνικά και διοικητικά στοιχεία, είναι δυνατόν να 
προστεθούν μετά από σχετική διαδικασία των Συνόδων των Συμβαλλο
μένων Μερών, όπως επίσης είναι δυνατόν να τροποποιηθούν τα ήδη 
υπάρχοντα παραρτήματα.

ια) Διευθέτηση διαφορών μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών όσον 
ΧΦορά την ερμηνεία ή εφαρμογή της Σύμβασης γίνεται με σχετική δια
δικασία που προβλέπει σε γενικές γραμμές:

1. Διαπραγματεύσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.
2. Μεσολάβηση από τρίτο Συμβαλλόμενο Μέρος.
3. Διαιτησία με διαδικασίες που θα υιοθετηθούν από Σύνοδο ή υπο-
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βολή &αα>οράς στο Διϊθνέφ Αιχαστήριο.
4. Διαιτησία από χπιτροπή αντιπροσώπων των Συμβαλλομένων Μι- 

,ρών.
β) Η Σύμβαση άνοιξε για υπογραφή από 22 Μαρτίου 1985 έως 21 

Σεπτεμβρίου 1985 στη Βιέννη κα. κατόπιν από 22 Σεπτεμβρίου 1985 
έως 21 Μαρτίου 1986 στη Νέα Τόρκη στην έδρα των Ηνωμένων 
Εθνών.

t-y) Η Σύμβαση και τα πρωτόκολλα υπόκεινται σε επικυοωση από 
Κράτη ή οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήριυσης. Στην 
περίπτωση που τέτοιος οργανισμός γίνει Συμβαλλόμενο Μέρος χωρίς 
να γίνει μέρος οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη, ο οργανισμός υπσχρεού- 
ται να ακολουθήσει τις υποχρεώσεις της Σύμβασης ή του Πρωτοκόλ
λου. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είναι μέρη της 
Σύμβασης ή του Πρωτοκόλλου, τότε ο οργανισμός και τα κράτη μέλη 
6α αποφασίσουν για τις αρμοδιότητές τους για την εκπλήρωση των υπο- 
χρέωσεών τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο οργανισμός και τα κράτη μέλη 
δεν μπορούν να ασκούν δικαιώματα σύμφωνα με τη Σύμβαση ή το σχε
τικό Πρωτόκολλο κατά συντρέχοντα τρόπο.

Στο έγγραφο επικύρωσης της Σύμβασης από τον οργανισμό 6α ανα
γράφεται και η έκταση της αρμοδιότητας του.

ιδ) Προσχώρηση στη. Σύμβαση από τα Μέρη γίνεται μετά από την 
ημερομηνία λήξης υπογραφής. Τα έγγραφα επικύρωσης κατατίθενται 
στον θεματοφύλακα.

ιε) Δικαίωμα μιας ψήφου έχει κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. Στην περί
πτωση οργανισμού οικονομικής ολοκλήρωσης έχει δικαίωμα ψήφων 
όσων xat τα κράτη μέλη και μέρη της Σύμβασης εκτός και εάν ψηφίσουν 
ατομικά τα κράτη μέλη.

ιστ) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενός Πρωτοκό'λου πρέπει να έχουν 
προσχωρήσει και στη Σύμβαση. Επίσης οι αποφάσεις σχετικά με Πρω
τόκολλα παίρνονται μόνον από τα Συμβαλλόμενα Μέρη των αντιστοί
χων Πρωτοκόλλων.

ιζ) Έναρξη ισχύος Σύμβασης και Πρωτοκόλλων, γενικά γίνεται:
1. Η Σύμβαση αρχίζει να ισχύει την 90η ημέρα από την ημερομηνία 

κατάθεσης του 20ου εγγράφου κύρωσής της.
2. Τα Πρωτόκολλα αρχίζουν να ισχύουν την 90η ημέρα από την ημε

ρομηνία κατάθεσης του 11ου εγγράφου κύρωσής του, εκτός εάν ορίζε
ται αλλιώς.

ιη) Είναι δυνατόν, γενικά, ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, να αποχωρήσει 
από τη Σύμβαση σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μετά από 4 χρόνια 
από την έναρξη ισχύος της για το Μέρος αυτό και αφού το γνωστοποιή
σει γραπτώς ένα χρόνο πριν στον θεματοφύλακα.

ιθ) 0 Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει κα
θήκοντα θεματοφύλακα αυτής της Σύμβασης και των σχετικών Πρωτο
κόλλων. 0 θεματοφύλακας θα ενημερώνει τα Συμβαλλόμενα Μέρη 
για:

α) Τις υπογραφές αποδοχής της Σύμβασης, και των σχετικών Πρω
τοκόλλων και την κατάθεση των εγγράφων κύρωσης.

β) Την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση ή τα σχετικά Πρωτό
κολλα θα αρχίσουν να ισχύουν.

γ) Τις γραπτές γνωστοποιήσεις για αποχώρηση των Συμιβαλλομέ- 
νων Μερών.

δ) Τις τυχόν τροποποιήσεις της Σύμβασης και σχετικών Πρωτοκόλ
λων και την έναρξη ισχύος τους όπως και την υιοθέτηση επιπροσθέτων 
Παραρτημάτων ή τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων.

ε) Τις γνωστοποιήσεις από οργανισμούς οικονομικής ολοκλήρωσης 
για την έκταση των αρμοδιοτήτων τους σχετικά μα τη Σύμβαση και το 
Πρωτόκολλο.

Ειδικότερα οι διατάξεις της Σύμβασης είναι.
‘Αρθρο 1: Επεξηγούνται οι ορισμοί που επαναλαμβάνονται στο κείμενο 

της σύμβασης.
Αρθρο 2: Αναφέρονται οι γενικές υποχρεώσεις των Συμβαλλομιένων 

Μερών.
Αρθρο 3: Αναφέοεται στην έρευνα και συστημιατικές παρστηρήοεις της 

Στοιβάδας Όζοντος.
Αρθρο 4: Καθορίζει τη συνεργασία των Συμβαλλομένων Μερών σε νο

μικό. επιστημονικό και τεχνικό πεδίο.
Αρθρο 5: Αναφέρεται στη διαββαση πληροφοριών σχετικά με τα μέ

τρα Σύμβασης και Πρωτοκόλλων.
Αρθρο 6 Καθορίζει περί των Συνόδων των Συμβαλλομένων Μερών. 
Αρθρο 7: Αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Γραμματείας.
Αρθρο 8: Αναφέρεται στην υιοθέτηση σχετικών μα τη Σύμβαση Πρω

τοκόλλων.
Αρθρο 9 και 10: Ορίζουν τους τρόπους τροποποίησης Σύμβασης και 

Πρωτοκόλλων και υιοθέτηση και τροποποίηση σχε

τικών Παραρτημάτων τους.
’Αρθρο 11: Ορίζει τις διαδικασίες διευθέτησης διαφορών μεταξύ Συμ

βαλλομιένων Μερών.
’Αρθρο 12: Αναφέρεται στην ημιερομιηνία και τόπο υπογραφές της 

Σύμβασης.
Άρθρο 13 και 14: Αναφέρονται στα περί επικύρωσης, αποδοχής ή 

έγκρισης και προσχώρησης των Μερών στη Σύμ
βαση και τα σχετικά Πρωτόκολλα.

Άρθρο 15: Ορίζει το δικαίωμα ψήφου των Συμβαλλομιένων Μερών. 
Αρθρο 16: Καθορίζει τη σχέση ανάμιεσα στη Σύμβαση και τα Πρωτο

κολλά -,ης.
Άρθρο 17: Καθορίζει τους όρους και ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

Πρωτοκόλλου.
Άρθρο 18: Καθορίζει ότι δεν επιτρέπονται επιφυλάξεις έναντι της Σύμ

βασης,
Αρθρο 19: Προβλέπει τον τρόπο αποχώρησης Συμβαλλομιένου Μέ

ρους από τη Σύμβαση και τα σχετικά Πρωτόκολλα 
Άρθρο 20: Καθορίίει τα περί θεμιατοφύλακα της Σύμβασης και σχετι

κών Πρωτοκόλλων.
Άρθρο 21: Αναφέρεται στη γλώσσα και την κατάθεση των αυθεντικών 

κειμένων.
Παράρτημια 1: Αναφέρεται στην έρευνα και συστημιατικές παρατηρή

σεις όλου του φάσματος του επιστητού που έχει σχέση 
με τη Στοβάδα του Όζοντος.

Παράρτημα II: Αναφέρεται στην ανταλλαγή πάσης φύσεως πληροφο
ριών σχετικά με το θέμεα της Σύμβασης.

2. Το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν 
τη Στοβάδα του Όζοντος, 

παίρνε: υπόψη:
α) Τις υποχοεώαεις που απορρέουν από τη Σύμβαση της Βιέννης για 

την προστασία της Στοβάδας του Όζοντος.
β) Τις παγκόσμιες εκπομπές ορισμιένων ουσιών, που μπορούν να μει

ώσουν ή να μιεταβάλλουν τη Στοβάδα του Όζοντος έτσι ώστε πιθανόν 
να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και Περι
βάλλον, όπως και να επιφέρουν πιθανές κλιματικές άλλαγές.

γ) Τα μέτρα για την προστασία της Στοβάδας του Όζοντος πρέπει 
να βασίζονται στην επιστημονική γνώση, παίρνοντας υπόψη τεχνικούς 
και οικονομικούς παράγοντες, και ότι μιέτρο για την προστασία της 
Στοβάδας του Όζοντος είναι και η παγκόσμια μεείωση των ουσιών που 
καταστρέφουν το Όζον, με στόχο την κατάργηετή τους, σύμφωνα με την 
εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης και τους τεχνικούς και οικονομικούς 
παράγοντες.

δ) Τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών.
ε) Τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί σε εθνικό xat τοπικό επίπεδο για 

τον έλεγχο εκπομπών των χλωροφθομκενθράκων.
στ) Τη σπουδαιότητα της προώθησης διεθνούς συνεργασίας στην 

έρευνα, επιστήμη και τεχνολογία σχετικά με τον έλεγχο χαι τη μείωση 
των εκπομπών των ουσιών που καταστρέφουν τη Στοιβάδα του Όζο
ντος. λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των αναπτυσοομένων 
χωρών.

Περιέχει σε γενικές γραμμές:
α) Στο Παράρτημα - Α του Πρωτοκόλλου περιέχονται οκτώ ουσίες μι 

τους αντίστοιχους παράγοντες καταστροφής του Όζοντος. Αυτές είναι
απο πΛευρας χημιχης σύστασης πχηρως ΟΛσγονομενα παραγωγα των 
υδρογονανθράκων. 0ι ελεγχόμενες ουσίες του Πρωτοκόλλου χωρίζο
νται σε δύο ομάδες:

Ομάδα 1 με πέντε ουσίες υπό τη διεθνή ονομασία CFC και Ομάδα II 
με τρεις ουσίες υπό τη διεθνή ονομασία Haion..

β) 0 έλεγχος των παραπάνω ουσιών στηρίζεται σε γενικές γραμμές 
στους παρακάτω κανόνες:

1. 0 έλεγχος θα επιβάλλεται στην παραγωγή τους και στην κατανά
λωσή τους που ορίζεται ως η παραγωγή ενός κρότους - μέρους του 
Πρωτοκόλλου ή ενός οργανισμού οικονομικής ολοκλήρωσης συν τις ει
σαγωγές του μείον τις εξαγωγές του.

2. 0 έλεγχος θα επιβάλλεται στα υπολογιζόμενα επίπεδα παραγω
γής ή κατανάλωσης, για κάθε ομάδα ουσιών του Παραρτήματος. Τα 
υπολογιζόμενα επίπεδα δε. ορίζονται ως το άθροισμα για κάθε ομάδα 
της ποσότητας παραγωγής ή κατανάλωσης κάθε ουσίας πολλαπλάσιο- 
σμενης με τον αντίστοιχο παράγοντα καταστροφής του Όζοντος, που 
υπάρχει στο Παράρτημα.

3. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος υπσχρεούται για κάθε ετήσια περίοδο 
που αρχίζει από τον έβδομο μήνα από την έναρξη ισχύος του Πρωτο
κόλλου σε πάγωμα των υπολογιζόμενων επιπέδων παραγωγής και κα - 
τ αν άλωσης των ουσιών της ομάδας 1 στα επίπεδα του 1986.
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4. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέοος υπσχρεούται για κάθε ετήσια περίοδο 
του αρχίζει από τον τοιακοστο έβδομο μήνα από την έναρξη ισχύος του 
Πρωτοκόλλου σε πάγωμα των υπολογιζόμενων επιπέδων παραγωγής 
<αι κατανάλωσης των ουσιών της ομάδας Ii στα επίπεδα του 1986.

5. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται για κάθε ετήσια πεοίοδο 
που αρχίζει από 1 Ιουλίου 1993 έως 30 Ιουνίου 1994. να μεριμνήσει 
ώστε η παραγωγή και κατανάλωση των ουσιών της ομάδας 1, να μην 
υπερβαίνει το 80% της παραγωγής και κατανάλωσης των επιπέδων 
του 1986.

6 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται για κάθε ετήσεα περίοδο 
που αρχίζει από 1 Ιουλίου 1998 έως 30 Ιουνίου 1999. η παραγωγή 
και κατανάλωση των ουσιών της Ομάδας I, να μην υπερβαίνει το 50% 
της παραγωγής και κατανάλωσης των επιπέδων του 1986, εκτός εάν 
τα 2/3 των Συμβαλλόμενων Μερών που αντιπροσωπεύουν τα 2/3 της 
παραγωγής και κατανάλωσης των χωρών μελών του Πρωτοκόλλου 
αποφασίσει αλλιώς.

7. Από το 1990 και κάθε 4 χρόνια εφεξής τα Συμβαλλόμενα Μέρη 
θα επανεξετάζουν τα μέτρα ελέγχου υπό το φώς των νέων επιστημονι
κών. περιβαλλοντικών τεχνολογικών και οικονομικών δεδομένων.

8. Στα παραπάνω μέτρα ελέγχου λαμβάνεται μέριμνα με ορισμένες 
προϋποθέσεις για:

- «εξορθολογισμό Βιομηχανίας», όρος που σημαίνει ότι είναι δυνατή 
υπό όρους η μεταφορά δικαιώματος παραγωγής από ένα Συμβαλλό
μενο Μέρος σε άλλο για λόγους οικονομικούς ή εξισορρόπησης της τρο
φοδοσίας των ελεγχόμενων ουσιών που θα προέκυπτε από το κλείσιμο 
εργοστασίων.

- Για τις αναπτυσσόμενες χώρες με κατανάλωση κάτω των 0,3 κι
λών ανά κάτοικο, που μπορούν υπό όρους να καθυστερήσουν την επι
βολή των μέτρων ελέγχου κατά 10 χρόνια.

9. Οι οργανισμοί οικονομικής ολοκλήρωσης είναι δυνατόν να εφαρ
μόσουν συνολικά τα μέτρα ελέγχου κατανάλωσης υπό την προϋπόθεση 
ότι όλα τα κράτη μέλη του οργανισμού είναι Μέρη του Πρωτοκόλλου.

γ) 0α υπάρχει έλεγχος του εμπορίου με κράτη μη Συμβαλλόμενα 
Μέρη του Πρωτοκόλλου με τον παραπάνω τρόπο σε γενικές γραμμές:

- Μετά ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου κάθε 
Συμβαλλόμενο Μέρος απαγορεύει την εισαγωγή των ελεγχομένων ου
σιών από τα μη Συμβαλλόμενα Μέρη.

- Από 1 Ιανουάριου 1993. κάθε αναπτυσσόμενο κράτος Συμβαλλό
μενο. Μέρος απαγορεύει εξαγωγές σε μη Συμβαλλόμενα Μέρη.

- Μετά 3 χρόνια από την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου, θα κα
ταρτιστεί παράρτημα κατάλογος προϊόντων που περιέχουν ελεγχόμενες 
ουσίες. Μετά 1 χρόνο από την έναρξη ισχύος του Παραρτήματος, θα 
απαγορεύεται η εισαγωγή των προϊόντων αυτών από μη Συμβαλλόμενο 
Μέρος του Πρωτοκόλλου.

- Μετά 5 χρόνια από την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου, θα εξετα
στεί η δυνατότητα να καταρτιστεί Παράρτημα με. κατάλογο προϊόντων 
που κατασκευάζονται με τη βοήθεια των ελεγχομένων ουσιών. Και στην 
περίπτωση αυτή, μετά 1 χρόνο από την έναρξη ισχύος του Παραρτήμα
τος θα απαγορεύεται η εισαγωγή των προϊόντων αυτών από μη Συμ
βαλλόμενα Μέρη του Πρωτοκόλλου.

- Επίσης περιορίζεται ή καταργείται η μεταφορά τεχνολογίας, κεφα
λαίων. μηχανημάτων χαι γενιχά οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει 
την παραγωγή ελεγχόμενων ουσιών, από Συμβαλλόμενα Μέρη σε μη 
Συμβαλλόμενα.

δ) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να δίνουν στατιστικά στοι
χεία στη Γραμματεια του Πρωτοκόλλου για παραγωγή, εισαγωγές και 
εξαγωγές των ελεγχομένων ουσιών, τόσο για το έτος 1986 (έτος βάσης 
ελέγχου) όσο και για τα έτη που είναι Μέρη στο Πρωτοκόλλο.

ε) Στην πρώτη ταχτική Σύνοδό τους τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα απο
φασίσουν για τους μηχανισμούς και τις συνέπειες που θα επιβάλλονται 
3ε Συμβαλλόμενα Μέρη που δεν ακολουθούν τις διατάξεις του Πρωτο
κόλλου.

στ) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μεταξύ τους ή και με συνεργασία διε
θνών οργανισμών, θα πρέπει να συνεργαστούν σε τομείς όπως:

1 Καλύτερης δυνατής τεχνολογίας για περιορισμό των εκπομπών 
:ων ελεγχομένων ουσιών.

2. Ερευνών και ανταλλαγής πληροφοριών για υποκατάστατα.
3. Ενημέρωσης κοινού.
4. Τεχνικής βοήθειας για συμμετοχή και εφαρμογή του Πρωτοκόλ

λου.
ζ) Στο Πρωτόκολλο καθορίζονται Σύνοδοι, των Συμβαλλόμενων Με- 

ϊών τακτικές και έκτακτες, που θα παίζουν ρόλο καθοριστικό σε οτιδή
ποτε αφορά το Πρωτόκολλο και την εφαρμογή του. όπως και δημιουρ
γία Γραμματείας με επικουρικό ρόλο για τις ανάγκες εσαομογής του

Πρωτοκόλλου.
η) Τα έξοδα εφαρμογής του Πρωτοκόλλου θα βαρύνουν τα Συμβαλ

λόμενα Μέρη σε ποσοστά που θα καθοριστούν στην πρώτη τακτική Σύ
νοδο.

θ) Οι διατάξεις της Σύμβασης, διέπουν και το Πρωτόκολλο έκτος εάν 
αναφέρεται αλλιώς, στο Πρωτόκολλο.

ι) Το Πρωτόκολλο ανοίγει για υπογραφή την ] 7 Σεπτεμβρίου 1987 
έως 16 Ιανουάριου 1988 στο Μόντρεαλ και από 17 Ιανουάριου 1988 
έως 15 Σεπτεμβρίου 1988 στη Νέα Τόρκη στην έδρα των Ηνωμένων 
Εθνών.

ια) Η έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου θα γίνει την 1 Ιανουάριου 
1989 με προϋπόθεση ότι:

1. Έντεκα τουλάχιστον. Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν επικυρώσει το 
Πρωτόκολλο, που αντιπροσωπεύουν τα 2/3 τουλάχιστον της παγκό
σμιας παραγωγής των ελεγχομένων ουσιών.

2. Έχει αρχίσει να ισχύει η Σύμβαση της Βιέννης.
Εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις το Πρωτόκολλο θα 

αρχίσει να ισχύει την 90ή ημέρα από την πλήρωση των παραπάνω 
προϋποθέσεων.

ιβ) Τα Κράτη ή οι οργανισμοί οικονομικής ολοκλήρωσης που γίνο
νται Συμβαλλόμενα Μέρη μετά την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου, 
εκπληρώνουν αμέσως τις υποχρεώσεις τους, που ισχύουν τότε για τα 
ήδη Συμβαλλόμενα Μέρη.

ιγ) Τα Συμβαλλόμενα μέρη, δύνανται να αποχωρήσουν από το Πρω
τόκολλο μετά πάροδο 4 χρόνων, κατά τα οποία εκπλήρωσαν τις υπο
χρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 έως 4. Και μετά πά
ροδο ενός χρόνου από την έγγραφη ειδοποίηση στο θεματοφύλακα.

Ειδικότερα οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου είναι:
’Αρθρο 1: Επεξηγούνται οι ορισμοί που επαναλαμβάνονται στο κείμενο 

του Πρωτοκόλλου.
Άρθρο 2: Αναφέρονται τα μέτρα ελέγχου των ουσιών.
Άρθρο 3: Ορίζεται ο υπολογισμός της παραγωγής και κατανάλωσης 

των ελεγχομένων ουσιών.
Άρθρο 4: Καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου του εμπορίου των ελεγχομέ

νων ουσιών με μη Συμβαλλόμενα Μέρη.
Άρθρο 5: Ορίζονται τα μέτρα που θα λαμβάνσνται ειδικά για τις ανα

πτυσσόμενες χώρες.
Άρθρο 6: Ορίζεται ο τρόπος για την εκτίμηση των μέτρων ελέγχου 

σύμφωνα και με τα νεώτερα επιστημονικά στοιχεία. 
Άρθρο 7: Ορίζεται ο τρόπος και το είδος υποβολής στοιχείων των 

ελεγχομένων ουσιών στη Γραμματεία.
Άρθρο 8: Προβλέπει τα μέτρα και τον τρόπο επιβολής τους στα Συμ

βαλλόμενα Μέρη που δεν τηρούν τις διατάξεις.
Άρθρα 9 & 10: Αναφέρεται στους όρους για έρευνα, ανάπτυξη, ενημέ

ρωση κοινού, ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνική 
συνδρομή σχετικά με τις ελεγχόμενες ουσίες.

Άρθρο 11: Αναφέρεται στις Συνόδους των Συμβαλλόμενων Μερών και 
στις δικαιοδοσίες τους.

Άρθρο 12: Αναφέρεται στη Γραμματεία του Πρωτοκόλλου και στα κα- 
θήκοντά της.

Άρθρο 13: Ορίζει τις χρηματοδοτικές διατάξεις που διέπουν την εφαρ
μογή του Πρωτοκόλλου.

Άρθρο 14: Ορίζει τις σχέσεις μεταξύ του Πρωτοκόλλου και της Σύμ
βασης της Βιέννης.

Άρθρο 15: Αναφέρεται στήν ημερομηνία και τόπο για την υπογραφή 
του Πρωτοκόλλου.

Άρθρο 16: Καθορίζει τους όρους και ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
Πρωτοκόλλου.

Άρθρο 17: Προβλέπει τους όρους για τα μέτρα ελέγχου για τα Συμ
βαλλόμενα Μέρη που προσχώρησαν μετά την έναρξη 
ισχύος του Πρωτοκόλλου.

Άρθρο 18: Καθορίζει ότι δεν επιτρέπονται επιφυλάξεις έναντι του 
Πρωτοκόλλου.

Άρθρο 19: Προβλέπει τον τρόπο αποχώρησης Συμβαλλομένου Μέ
ρους από το Πρωτόκολλο.

Άρθρο 20:Αναφέρεται στη γλώσσα xat την κατάθεση των αυθεντικών 
κειμένων.

Παράρτημα A: Αναφέρει τις ελεγχόμενες ουσίες και τους αντίστοιχους 
παράγοντες καταστροφής του Όζοντος. 

Συμπερασματικά:
1. Η Σύμβαση της Βιέννης και το σχετικό με αυτή Πρωτόκολλο του 

Μόντρεαλ αποτελούν όργανα γενιχά αποδεκτά, όπως τουλάχιστον έως 
τώρα έχει φανεί από τη Διεθνή Κοινότητα για την προστασία της Στοι
βάδας του Όζοντος της ανώτερης ατμόσφαιρας, της οποίας έστω και
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μερική καταστροφή 6α είχε επιζήμια αποτελέσματα στον Άνθρωπο και 
το Περιβάλλον του.

2. Με το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, ασκείται έλεγχος σε ουσίες που 
καταστρέφουν το Όζον, προβλέπεται δε και αναπροσαρμογή των μέ
τρων ελέγχου, σύμφωνα με τα νεώτερα δεδομένα επιστημονικών ερευ
νών που σημειωτέου έχουν εντατικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

3. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, βρισκό
μαστε στο στάδιο έκδοσης Κανονισμού για την ενιαία εφαρμογή του 
Πρωτοκόλλου στο εσωτερικό της Κοινότητας.

θέτοντας υπόόη στη Βουλή των Ελλήνων το νομοσχέδιο αυτό, ειση-

γούμε&α όπως τύχει της εγκρίσεώς της.

Αθήνα. 16 Ιουνίου 1988 
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