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Στο σχέδιο νόμου γιά τή κύρωση τής Διεθνούς Συμβά- 
σεως γιά τη διατήρηση τής άγριας ζωής καί τοϋ φυσικού 
περιβάλλοντος τής Ευρώπης πού ύπογράφηκε στη- Βέρνη 
στις 19 Σεπτεμβρίου 1979.

Πρύς τή Βουλή τών 'Ελλήνων

Με αυτό το σχέδιο νόμου αποβλέπουμε στη νομοθετική 
κύρωση της Διεθνούς Συμβάσεως «διά τή διατήρηση τής 
άγριας ζωής καί τοϋ φυσικού περιβάλλοντος», ή οποία 
καταρτίσθηκε μέ πρωτοβουλία τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώ
πης καί ύπογράφηκε από την ελληνική άντιπροσωπεία στή 
Βέρνη (19 Σεπτέμβρη 1979).

'Η Σύμβαση αυτή εντάσσεται στο πλέγμα των σκοπών 
πού έπιδιώκονται άπδ το Συμβούλιο τής Εύρώπης, όπου 
ή χώρα μας ενεργά συμμετέχει καί περιέχει διατάξεις με 
τις όποιες επιδιώκεται ή προστασία τής άγριας πανίδας 
καί χλωρίδας, ή διατήρηση των φυσικών οικοτύπων καί 
ôt’ αυτών ή διατήρηση τής βιολογικής ισορροπίας.
Είδικώτερα :

Ή Σύμβαση αυτή επιδιώκει μέ τις διατάξεις της τή 
διατήρηση τής άγριας χλωρίδας καί πανίδας καί τή προ
ώθηση της συνεργασίας τών Κρατών πρός τον σκοπό αυτό, 
τή λήψη τών άναγκαίων μέτρων γιά τή διαφύλαξη ίδια τών 
ειδών πού απειλούνται μέ άφανισμό (Κεφ. Α).

Στο δεύτερο Κεφάλαιο περιγράφονται τα μέτρα τά όποια 
είναι άνάγκη νά παρθοϋν άπό τά Κράτη μέλη γιά τή προ
στασία τών οίκο τόπων, ιδιαίτερα δέ τών ζωνών άπό τις 
όποιες περνούν, συγκεντρώνονται ή διαχειμάζουν τά άπο- 

. δημητικά είδη.
Τό Τρίτο Κεφάλαιο αναφέρει τά μέτρα πού εξασφαλί

ζουν την ειδική διατήρηση τών ειδών άγριας χλωρίδας 
(άρθρο 5) καί πανίδας (άρθρο 6).Τά μέτρα αυτά περι
λαμβάνουν κυρίως αυστηρά άπαγόρευση άπό ορισμένες δρα
στηριότητες, όπως π.χ. κοπή, έκρίζωση, σύλληψη, συλλογή 
αυγών κ.λπ. ή περιορισμό τέτοιων δραστηριοτήτων γιά τά

ε.οη πανιοας τα οπονα διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο (άρθρο 
/ ). Ειδικά μέτρα προστασίας γιά τά άποδημητικά είδη 

.-προβλέπονται στό Τέταρτο Κεφάλ.αιο.
Στά επόμενα κεφάλαια περιλαμβάνονται; διατάξεις σχε- 

τικές μέ τήν εφαρμογή τής Συμβάσεως καί τή παρακολού- 
θηση αυτής (Κεφάλαιο Έκτο), τή διαδικασία τροποποίησης 
(Κεφάλαιο Έβδομο), τή δυνατότητα διακανονισμού τών 
διαφορών πού προκύπτουν (Κεφάλαιο Όγδοο) καί τέλος 
διατάςεις γιά τή θέση σέ ισχύ καί καταγγελία τής Συμβά- 
σεω; (Κεφάλαιο Ένατο).

Γιά τό λόγο αύτό εΐσηγούμεθα τή ψήφιση άπό τή Βουλή 
τοϋ κυρωτικού αύτοϋ νόμου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης γιά τή διατήρηση τής άγριας 
ζωής καί τοϋ φυσικού περιβάλλοντος τής Εύρώπης.

Άρθρο πρώτο.
Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πΆ ορίζει τό άρθρο 28 

παρ. 1 τοϋ Συντάγματος ή Διεθνής Σύμβαση γιά τή δια
τήρηση τής άγριας ζωής καί τοϋ φυσικού περιβάλλοντος 
τής Εύρώπης πού ύπογράφτηκε στή Βέρνη στις 19 Σεπτεμ
βρίου 1979 τής όποιας τό κείμενο μέ τά Παραρτήματα I, 
II, III καί IV σέ πρωτότυπο στή Γαλλική γλώσσα καί σέ 
μετάφραση στήν Ελληνική έχουν ώς εξής :


