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ΓΙου; iif Πουλί) ηυν E/o.t/raii· 
τη; σημασίας σου έχε: Τ'·2 'V ανθρωσόττ,τα η βιά

ση; οικολογικής ισορροσία; τη; σεριοχης της -Ανταρ- 
ίτω: εσίσης των ειδικών γνώσεων σου μσοβούν να 

r5JV τα κράτη στον τομέα της ορθολογικής αλιείας 
ιστασία; των θαλασσίων σόρων ατά χία ατενή σαρζ- 

τ των όσων εσενεργούντα: ττεε: τομείς αυτούς στην 
αυτή κρίνετα: σκάσιμο; η σροχ/ώρηση της χώρας 
συνθήκη αυτή η ττε:α άλλωστε ευρισχεται σε στενή 

ν τη Συνθήκη της Ανταρχτιχης του 1959 αφού άλ- 
·/·: δημιουργηθεί κατ' εσιταγήν τη; Σύμβασης αυτής.

II Σύμβαση αναφέρει μεταξύ άλλων στο σροοιμιό της ότι ει- 
.α: σεο: τε συμφέρον όλης τη: ανθρωσότητας να διατηρηθεί 
; θαλάσσιο; χώρος του σεριβάλλει την ήσειρο της Ανταρ
κτικής μόνο για ειρηνικούς σχοτεύς χα: να ατετρατεί η μετα- 
τεετή τευ σε σεδίο ή αντικείμενο διεθνών ανταγωνισμών υσο- 
•/εεωση του σηγάζε: άλλωστε χαι ατό τις διατάξεις της Συν
θήκης της ί. 12.1959.

Τε άρθρο 1 : Καθορίζεται ότι η σαρούσα Συνθήκη αναρέρε- 
τα: στους θαλάσσιους βιολογικούς τόρους της σεριοχης της 
Ανταρκτικής νοτίως του 60° ταραλλήλου και προσδιορίζονται 
ενδεικτικά ορισμένοι οργανισμοί ιχθείς και ,ετηνά της τεριο- 
χή; 2'->τής.

Τ: άρθρο 2: Ορίζει μεταξύ άλλων ότι η ταρούσα Σύμβαση 
έχε: σαν κύριο σκέτο τη διατήρηση των θαλασσίων βιολογικών 
τόσων της Ανταρκτικής και χ/αφέρε: σαν κύριες αοχές του 
σκοτού αυτού την «σρόληφη τη; μείωσης οσοιουδήσοτε ζλιευό- 
μενου πληθυσμού» τη «ειατήρηση της βιολογικής ισορροτιας 
ανάμεσα στους αλιευομένους πληθυσμούς χα: την ατοχαταστα- 
ση των υτό εξ αφάνιση πληθυσμών» χα: την «πρόληψη του κιν
δύνου μεταβολών του θαλάσσιου οικοσυστήματος».

Το άρθρο 3: Αναφέρει ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη ανεξάρ
τητα αν είναι ή όχι Μέρη της Συνθήκης της Ανταρκτικής 
του 1959 συμρωνούν ότι δεν θα προβαίνουν σε δραστηριότητες 
οι οποίες αντιστρατεύοντα; τις αρχές και τους σκοπούς της 
Σύμβασης αυτής χα: -5α δεσμεύονται ατό τις υετοχρεώσεις ίσου 
αναγράρονται στα άρ·5ρα 1 και 5 της Συνθήκης χυτής, για 
την ειρηνική χρησιμοποίηση της Ανταρκτικής και την απαγό
ρευση κά-ύε πυρηνικής έκρηξης και αεεό·5εσης ραδιενεργών 
καταλοίπων στη-/ περιοχή αυτή.

Το άρθρο 4: Προχειμένου να χάνε: δυνατή μία ευρεία συμ- 
εετο/ή κρατών στη Συν-5ήκη αυτή χα: μάλιστα κρατών του 
εεν είναι Μέρη στη Συν·5ήχη της Ανταρκτικής του 1959 ανα- 
τερει οτι τα Συμβαλλόμενα Μέρη ανεςάρτητσ χ/ είναι ή όχι 
Μέρη της Συνθήκης της Ανταρκτικής του 1959 θα δεσμεύο
νται στις μεταξύ των σχέσεις ατό το άε-Spc 4 της Συνθήκης 
του i 959 σύμφωνα με τ: οποίο τ ίσο τα στη Συνθήκη του 1959 
οεν -5α ερμηνεύεται σαν ασοσοίηση ή σεριορισμό σροηγουμένων 
•υεμε/.ιωμενων 'δικαιωμάτων ή διεκδικήσεων εδαφικής κυριαρ
χίας στην Ανταρκτική ή ότι -5ίγε: τη -5έση οποιουδήσοτε Συμ- 
οα/./.ομενου 'Μέρους ή οσοιουδήσοτε άλλου αναφορικά με την 
αναγνώριση ή μη ασαιτήσεον εδαφικής κυριαρχίας στην Ανταρ
κτική και ότι δεν -5α εγείρεται κατά το διάστημα σου -5α ισχύει 
τ. Συνθήκης της Ανταρκτικής του 1959 οσοιαδήσοτε νέα ασαί- 
ττ.-η ή διεύρυνση υφισταμένης ασαίτησης εδαφικής κυριαρχίας
-την Ανταρκτική. Εσίση; -5α δεσμεύονται τα κσάτη αέοη της τ-.,. r ■ -. , ; ' : . ’—J/νηκης αυτής στις μετασυ τους σχεσεις και ασο το αρ5ρο

"ης Συνθήκης του 1959 σύμφωνα με το οσοίο στην σεριο- 
χη νοτιως του 60° παραλλήλου όσου τυγχάνει εφαρμογής η 
Συνθήκη του 1959 δεν -5α -5ίγονται: ούτε -5α προσβάλλονται 
κα·υ οιονδήσοτε τρόσο τα δικαιώματα ή η άσκηση δικαιωμάτων 
οσοιουδήσοτε κράτους στην ανοιχτή 5άλασσα της περιοχής αυ
τή; οσοις σροβλέσεται ασό το Διεθνές Δίκαιο.

Το άρ-Spo 5: Αναφέρει ότι τα Συμβαλλόμενα μέρη ανεξάρ
τητα αν είναι μέρη στη Συνθήκη του 1959 συμφωνούν να τη

ρούν όσου και όταν σαριστατα: αναγκαίο τα συμφωνημένα μέ
τρα για τη διατήρηση της σχ/ίδας και χλωρίδας της Ανταρ
κτικής. Εσίσης στο άρ-5ρο αυτό εισαγεται ο όρος «Συμέουλευ- 
τικά Μέρη της Συνθήκης της Ανταρκτικής του 1959» σύμ
φωνα με τα οσοία τετο'-α μέρη είναι εκείνα τα οσοία ίδρυσοιν 
τη Συν-5ήκη του 1959 έσω; εσισης και εκείνα σου μσορούν 
να συμμετέχουν σε συνοδούς σου αναφέρονται στο άρ-5ρο 9 της 
Συν-5ηκης του 1959 δηλαδή κράτη τα οσοια εγκα-ύιστούν σταθ
μό ή ασοστέλλουν εσιστημονική ζσοστολή στην Ανταρκτική.

Το άρ-5ρο 6: Ορίζει ότι η σαρούσα συνθήκη δεν 5ίγει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών 
σου σηγαζουν γ: αυτα ασό τις διεθνείς συν5ήκες για τη ρύθ-
μιση της φαλαινούηρίας και τη σύμβαση για τη διατήρηση των 
φωκών τη; Ανταρκτικής.

Το άρ5ρο 7: Ινα-5ορίζεται η ίδρυση μιάς «Επιτροπής για 
την σροστασία των θαλασσίων βιολογικών σέρων της Ανταρ
κτικής» (εφεξής ασοκαλούμενη ως «η 'Επιτροπή») με έδρα 
το HABART της Τασμανίας όσου μέλος της Εσ’.τροσής χυ
τής -5α είναι χά·5ε Συμβαλλόμενο Μέρος το οσοίο συμμετέσχε 
στη σύνοδο κατά την οσοια υιο-5ετή5ηκε η σαρούσα Συνθήκη. 
Εσίσης στην Εσιτροσή αυτή δικαιούνται να γίνουν μέλη και 
άλλα συμβαλλόμενα κράτη για σεριορισμένο όμως χρονικό 
διάστημα και μάλιστα για όσο χρονικό οιάστημα 5α ασχολού
νται με έρευνα ή αλιευτικές δραστηριότητες σχετικώς με θα
λάσσιους βιολογικούς σέρους σου αναφέρονται στη συνθήκη 
χυτή. Εσίσης στην Εσιτροσή αυτή δικαιούνται να γίνουν μέλη 
και οικονομικοί Οργανισμοί σεριφερειακής μορφής και για τό
σο χρονικό διάστημα όσο δικαιούνται και τα κράτη μέλη των 
οικονομικών -αυτών οργανισμών.

Το άρ-Spo 8: Αναφέρει ότι η Εσιτροσή 5α έχε: νομική σρο- 
σωσικέτητα και ορισμένα σρονόμια και ασυλίες.

Το άρ5ρο 9 : Αναφέρετα: διεξοοικά στο έργο της Εσι-
τροσής στην έρευνα των 5αλασσίων βιολογικών σόρων της 
Ανταρκτικής και του 5αλάσσ:ου οικοσυστήμχτος της Ανταρ
κτικής στη συλλογή σληροφοριακού υλικού, στη διασφάλιση του 
αλιεύματος, στον έλεγχο της αλιείας και στην ο?5ολογική ορ
γάνωση χυτής, στο έργο της δε αυτό 5α υσοδοη-5άται ασό μία 
Εσιστημονική Εσιτροσή.

Κατά το άρ-5ρο 10 της Σύμβασης η Εσιτροσή 5α εσ'-σύρε: 
την σροσοχή όλων των Συμβαλλόμενων Μερών σε οσοιαδήσοτε 
δραστηριότητα η οσοία κατά τη γνώμη της εσιδρά δυσμενώς 
στην εκσλήρωση ασό τα Συμβαλλόμενα Μέρη του αντικειμενι
κού σκοσού της σαρούσας Συν-ύήκης. Σύμφωνα δε με το άρ5ρο 
11 της συν-ύήκης η Εσιτροσή 5α εσιδιώκει τη συνεργασία των 
Συμβαλλομένων μερών αναφορικά με τη διατήρηση ασο-5εμά- 
των συναφών ειδών τόσο στις σεριοχές σου αν αφόρετα: η συν
θήκη όσο και στις σεριοχές οι οσοίες σρόσκειντα: σ’ χυτές.

Τα άρθρα 12 έως και 25 αναφέρονται σε διαδικαστικά θέ
ματα και στις σχίσεις μεταξύ σης Εσιτροσής και της Εσ·στη- 
μονικής Εσιτροσής η οσοία είναι και το συμβουλευτικό όσγανο 
της Εσιτροσής όσως εσίσης στη/ εσίλυση διαφορών. Προ&λέ- 
σεται δε στο άρθρο 25 σαρ. 3 η ύσαρξη ενός διαιτητικού δι
καστηρίου. Ειδικότερα στο άρθρο 19 x/χφέρεται άτι σε κάθε 
ετήσια συνέλευση η Εσιτροσή εγκρίνει με ασλή συναίνεση τον 
σροϋσολογισμο της και τον σροϋσολο<γισμό της Εσιστημονική; 
Εσιτροσής. Κάιθε μέλος της Εσιτροσής συνεισφέρει στον σρο- 
υσολογισμό της Εσιτροσής και της Εσιστημονική; Εσιτροσής. 
Μέχρι δε το 1985 η συνεισφορά θα είναι ίση. Μετά ασό το χρό
νο αυτό η συνεισφορά θα καθορίζεται σύμφωνα με την αλιευ- 
θεισα σοσέτητα και με ίση κατχ/ομή των εξόδων στα μέλη 
της Εσιτροσής. Ο τράσος με τον οσοίο 5α εφαρμόζονται τα 
δύο χυτά κριτήρια 5α καθορίζεται ασό την Εσιτροσή.

Κάθε δε μέλος της Εσιτροσής καλύστει τα έξοδα σου σρυ- 
κύστουν ασό σαρ ακολουθήσεις των συνεδριάσεων της Εσιτρο- 
σής και της Εσιστημονική; Εσιτροσής.

Όσως σροκύστε: ασο τα ανωτέρω και όσως αναφέοθηκε 
άλλωστε σροηγουμένως, συμμετοχή στον σροϋσολογισμό της Ε- 
σιτροσής και της Εσιστημονική; Εσιτροσής σροκύστει για τα 
Κράτη Μέρη στη συνθήκη αυτή μόνο αν τα Κράτη Μέρη ανή
κουν στην Εσιτροσή. Όσως αναφέρθηκε όμως σροηγουμένως
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στο άί>έ*ρε 7 μόνιμα μέλη της Ελ:'.τροπής είναι μόνο τα Κράτη 
τα οποία σημιούργηααν ττ, συνθήκη αυτή. Στην ζροχειμένη ;ε 
περίπτωση η χώρα μας εικαιοϋτα: να γίνει Μ-ώ'6? της Επιτρο
πής χαι έτσι να είναι υποχρεωμένη να συνεισςερει στον προ
ϋπολογισμέ των - ύυ αετών Επιτροπών όταν αναλάόει αλιευτικές 
οραστηριότητες στην περιοχή τη; Ανταρκτικής και ·εόνο για 
το ειάστημα που να ασκεί τέτοιες οραστηριότητες. Το έύος τη; 
συνεισφορά; αυτής ο εν μπορεί να υπολογίστε: απο τώρα.

Τα άρνρα 26 έως α.αι 33 αναςεροντα: στις τελικές ^στά
ξεις της συνθήκης (υπογραφή. επικύρωση. προσχώρηση. απο
χώρηση. τροποποίηση. 6εση σε ισχύ κτ/.....) ·
' Σε παράρτημα της Συμίασης αναφέρετα: ο σν.οπός ναι η λει

τουργία του Διαιτητικού Διχαστή:ίου του άρθρου 25 παρ. 3 
της Συνληκης,

Τέλος σε ειοικό παράρτημα αναςέρετα: απόσπασμα από την 
τελική πράξη της σιβσκεώης που ρημίούργησε τη συν&ηχη και 
περιόχετα: κείμενο γαλλικής σήλωσης σχετικά με τον τρόπο 
της ε ο αρμογής της Σύμόασης στη -όαλάσσια περιοχή των γαλ- 
λιχών νησιών Κεργχούλεν και Κρόζες.

Α-όήνα. Π Δε κεμεριού 1985 

Ο: Υπουργοί
Εσωτερικών Ε-1*ν. Οικονομίας Γεωργίας

ΚΑΡ. Π Α Π Ο ΥΛΣΑΣ Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ 1. ΠΟΤΤΑΚΗΣ

Περ. Χωρ. και Δημ. 'Έογων Βιομ. Έν. και Τεχνολογίας 
ΕΓ,ΑΓ. ΚΟΥΛΟ ΥΜ ΠΕΣ Ε!Λ. ΒΒΡΥΒΑΚΗΣ

Εμπορικής [Ναυτιλίας 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΕΞΑΙΝΔΡΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Κύρωση Σΰμόασης για τη οιατήρηση των -όαλασσίων βιολογι
κών πόρων της Ανταρκτικής».

'Αρ·ύρο πρώτο.

Κυρώνεται και έχε: την ισχύ που ορίζει το άρ-Spc 28 παρ. 1 
του Συντάγματος η Σύμόαση για τη οιατήρηση των θαλασ
σίων ΐιολογικών πόρων της Ανταρκτικής μ: το παράρτημα και 
το εοοικό της παράρτημα που υπεγρσρηκε στην Καμπέρα στις 
20υ5.80 της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Αγγλική 
γλώσσα και σε μετάςραση στην Ελ/.ηνική εχει ως εξής:

CONVENTION
ΟΧ THE CONSERVATION OF ANTARCTIC 

MARINE LIVING RESOLRCES (20.5.1980)
The Contracting Parties.

Recognising the importance of safeguarding the en
vironment and protecting the integrity of the ecosystem 
of the seas surrounding Antarctica:

Noting the concentration of marine living resources 
found in Antarctic waters and the increased interest 
in the possibilities offered by the utilization of tiiese 
resources as a source of protein:

Conscious of tiie urgency i.| ensuring the conservation 
of Antarctic marine living resources:

Considering that it is essential to increase knowledge 
of the Antarctic marine ecosystem and its components 
so as to be able to base decisions on harvesting on sound 
scientific information:

Believing that the conservation of Antarctic marine 
living resources calls for international co-operation 
with due regard for the provisions of the Antarctic 
Treaty and with the active involvement of all States 
engaged in research or harvesting activities in Antarctic 
waters:

Recognising the prime responsibilities of the Antar
ctic Treaty Consultative Parties for the protection and 
preservation of the Antarctic· environment and, in 
particular, their responsibilities under Article IX. 
paragraph 1 (f) of the Antarctic Treaty in respect of 
the preservation and conservation of Jiving resources 
in Antarctica :

Recalling the action already taken by the .Antarctic- 
Treaty Consultative Parties including in particular 
the Agreed Measures lor the Conservation of Antarctic 
Fauna and Flora, as well as the provisions of the 
Convention for the Conservation of Antarctic Seals;

Bearing in mind the concern regarding the conserva
tion of Antarctic marine living resources expressed by 
the Consultative Parties at the Ninth Consultative 
Meeting of the Antarctic Treaty and the importance 
of the provisions of Recommendation IX-2 which led 
to the establishment of the present Convention;

Believing that it is in the interest of all mankind to 
preserve the waters surrounding the Antarctic continent 
for peaceful purposes only and to prevent their becom
ing the scene or object of international discord;

Recognising, in the light of the foregoing, that it is 
desirable to establish suitable machinery for recommend
ing. promoting, deciding upon and co-ordinating the 
measures and scientific studies needed to ensure the 
conservation of Antarctic marine living organisms;

Have agreed as follows :

Article 1

1. This Convention applies to the Antarctic marine 
living resources of t he area south of 60° South 60° latitude 
and to the Antarctic marine living resources of the area 
between that latitude and the Antarctic Convergence 
which form part of the Antarctic marine ecosystem.

2. Antarctic marine living resources means the popu
lations of fin fish, molluses. crustaceans and all other 
species of living organisms, including birds, found south 
of the Antarctic Convergence.

3. The Antarctic marine ecosystem means the com
plex of relationships of Antarctic marine living resources 
with eacli other and with their physical environment.

4. The Antarctic Convergence shall be deemed to be 
a line joining the following points along parallels of lati
tude and maridians of longitude : 50°5. 0°; 50°S. 30°E; 
45°S. 30°E: 45°S. 30°E: 45°S. 80°E: 55°5. 80°E: 55°5, 
150°E: 60°S.150°E: 60°5. 50°\Y; 50°5.50°\Y: 5P°S. Oc.

Article II

1. The objective of this Convention in the conserva
tion of Antarctic marine living resources.

2. For the purposes of this Convention, the term 
«conservation» includes rational use.

3. Any harvesting and associated activities in the area 
to which this Convention applies shall be conducted 
in accordance with the provisions of this Convention 
and with the following principles of conservation :

(a) prevention of decrease in the size of any haruested 
population to levels below those which ensure its stable 
recruitment. For this purpose its size should not be 
allowed to fall below a level close to that which ensures 
the greatest net annual increment:


