
ν_. ,-yr; - -.ojlov «Κύρωση 11ρωτικο/./.ον τροκοκοιητικον ~r:
Σνμοασης Ραμσάρ 1971. για ttv κσσστασίσ -των οιεθνού;
*νό:αο>έ;οντος υγροτόκων ιτ·,ως ως υγ-ροβιοτόκον».

Προς τι; Bov/.i) nor Ελληνα»·

II Διεθνή; Σύμβαση γη ΤΤ/V H οο-στασια των Δϋθ.-.ν; 
Σσχασίας Γγ-ρε τόκων και ειοικόσερα εκείνων κον σκοτ:..:.. . 
;:ότοκονς υίροβίων κτηνών κον νκογ-pάρτηκε στην κόλη Ραμ- 
τά; τον !:X' το 1971 έχε: σαν κύριο στοχο τη οιατήρηση των 
.-•οοτόκω- μ;σώ 'Tiji ’Sit&vxi* συνεργασίας.

Δκσσελεί τη μυνααική μέχρι σήχερα κερίκτωση οιεθνον: 
/έκβασης'στ;. σαμέα τη; όιασήρησης ορισμένων «>.;:κώ - 
κων ο ίσασαν-σημάτων .»*·. των εείων κον εξαοτώνται ακό αν
τί καν κα:ο.σ:άζε: καγκόαμισ ση,-ασόα κα: εμβέλεια.

11 κύρωση τη; Σύ;χ: υση; Βαμσαρ ακό τη χώρα χα: εγινε 
με σο ■/·:. υκ αοιθ. 191-τη; !'Jr.; Νοευ.σσίον 197-ί ΊΈΙν. 
350/Ά/20.1 1.1974). Τέθηκε « ' tr/ύ ' στες 21 Δεκμόσίου 
1975 με την ανακοίνωση rip! κρσοτασίας των ο-.εθνούς εν- 
όιαοεροντος νγροτόκων. :s:2 ως υγοοβιοτόκων» ΦΕΚ 8/Λ 
: 1Ι/1Π7Λ).

Εκειοή' οιακιστωθηκε. ατά χρονιά -κον οέρρενσαν, ότ ορι
σμένε; αλλαγές είναι χταραιτηκε; για την ενίσχυση τη; χ- 
ιι-ΟΤολεσμχσκ/.όσητ χ: τη; σύμβασης. ις:ι-θηκο ότ: είναι ανα
γκαίο ένα Πρωτόκολλο τροκοκοιητιαϋΓσης Σύμβασης, κον χω
ρίς 72 μεταβάλλει τ:ς βασικές οιατάξεις της. θα ο; ηχήσει 
σσο εκιύυμητό ακο-τέλεσμ 2.

Ττν ανάγκη αυτή εκέα~ι:ε η Σύσταση · RECOMAXlLV- 
ΤΙΟΝ) 1.7 της Α' τακτικής Σνόόοον (CONFEREN
CE'. των Κσατών-μελών τη; Σύμβαση; Ραμσάρ. κον συνήλ
θε ατο Κάλ-.χρ: της Ιταλίας στις 24—29 Νοέμβριον 1980.

Μετά οκό αντό /.α: ύστιρα ζκό αίτηση της Ολλανείχ;. μια 
έκτακτη ο-.άσκεψη των συμβαλλόμενων μερών συζήτησε το θέ
μα -την έερχ της ΟΥΣνΕΣΚΟ στο Π α;:Τ! 12-3 Δεα.εν.βοίου 
1983).

Η ό-.άσκε-όη αντή υιοθέτησε ένα κείμενο κρωσοκόλλον κ:·ν 
κερ-.ελαβ: τ2 σημεία της κασακ.άτΛό) Σύσταση; 1.7 τη; ;·.ά- 
σκαθης τον Καλ-.αρ·..

Η 2ν2·ρκα:οτητα νιοόέτηαη; τον ναό κύρωτη Πρωτοκόλ- 
/.ον κροκνκτε: κα: ακό το κεριεγόμενο τον κροοεμίον αντον 
ττο οκ::ο -/α?2κτηρ·.ττ:κά 2ν2ρέρετα: ότ:: «Τ2 τνμόαλλόμε- 
να μέρη εκτιμώντας οτ: η 2κοτελε;ματ:κότητ; τη; Σν·χβ2- 
εης τον Ραμτάρ 1971 ΐη οκο:2 καλείτα: ατο εςής «η Ενμ- 
-ζττι”;· τκα:τ’: την αάςητη τον αρι-όμον των ανμόαλλοχένων 
μερών, η οκο·.2 να εκ:τεν'/-5:: με την ακοοοχή κα: κροτ·νήκη 
“τ7 Σνμίααη αννεντ:κων κ.ε:μενων αντή; αα: αε άλλες γλώτ- 
αες κα: την κ2ραεχ/ή τροκ:κο:ητ:κών 5-.αταξιών τη; Σνμ- 
οααης κον ϊεν κροεβλεκε το αρχικό κείμενο αντή;».

Αναλυτικότερα τα άρ-5-ρα τον Πρωτοκόλλου όιαλαμίάνονν 
τα εξής:

1. Με το άρ-όρο 1 κροατι-όεται. αντχμτα ατα άρ·5ρα 10 
κ2: 11 της Σνμβαοης. ένα νέο άρ·5ρο με αρινμό 10ο. Κατά 
τη οιάταξη τη; καραγράρον 1 τον νέον άρίρον. η Σνμόατη 
μκορε: να τροκοκοιη-5εί αε μια τννοϊο των χνμίαλλομένων με
ρών κον τνγκαλειτα: για το ακοκό αντό. ανμοωνα με τον; 
οριτμονς τον άρ-όρον αντον. Έττ:. κροτάαε:; για τ:οκοκ:ιή- 
"εις μκορονν να νκοόλη-Sow ακο κά-Si ανμόαλλόμενο μέρος. 
Το κείμενο κά-νε κρότααη; για τροκοκοίηοη και ο οικαιο- 
/.ογητικος λογος αντή; τη; κρότααη; ανακοινώνονται ατην 
Οργά-;ωαη ή ατη·. Κνόέρνηςη κον εκτελεί χρέη ο:αρκ.;ν; 
γραςε-ον. ανμοωνα με τ:ς αχετ-.κέ; :ΐ2τάκε:ς τη; Σνμβ2- 
αης (ακοκαλεύμενο ατη αννέχεια «το γρατείο»), και ατη αν- 
νέχε·.2 ανακοινώνονται ακό το γραρείο χωρίς κα-λνατέρηαη 
<τε όλα τα ανμόαλλέμενα μέρη. Κά-Si αχόλιο κάνω ατο κεί
μενο της κρότααη; κον κάνε: οκοιοόήκοτε ανμίαλλόιχενο μέ
ρος. ανατκοινωνεται ατο γραςείο. μέαα αε τρεις χήνες ακό 
τη λήψη τον κείμενον για αχολ-.ααμό.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το γραοείο. αμέαως μετά την εκκνοή τη; 3μηνης αντης 
κρονεαμίας γ-ωττοκο-ι: ατα αναβαλλόμενα μέρη όλα τα αχο- 
λ·.α κον έοόαααν ν.έαα α αντό το Οιάατημα.

Με γ-ρακ-η αιτηαη τον 1/3 τον αρίνμεν’ των ανμοα/.- 
λο,χενων μερών, ανγκαλειται ατη αννέχεια μια αννοόος των 
μελών με ακοκό να εςεταα-λεί η κρότααη για τροκοκοιηατ 
κον ανακοινώθηκε ανμοωνα με όαα αναρέρχ/τα: κροηγονμε- 
να. Το γραοείο αννεννοείται με τα αναβαλλόμενα μέρη *”2 
;τ: αοοεά τη χρονολογία και τον τόκο ανγκληαης της Σννό- 
:ον.

— Ο: τροκοκοιήαεις νιοόετούντα: με κλειοΦηρία των 2,'3 
των καρόντων και ψηριζοντων μελών.

τείται. η τροκοκοίηοη για τα μέλη κον τη ίεχτηκαν. αρχίζει 
να ιαχνει ακό την κρωτη ήμερα τον τεταετον μήνα μετά ακο 
την ημερομηνία κατά τη*/ οκοία 2/3 των αυμίαλλομένων 
μερών κατέ-όεααν ένα όργανο ακοϊοχής. η τροκοκοιη-αη αρ
χίζει να ιαχόε: ακό την κρώτη ημέρα -ον τέταρτον μήνα κον 
ακολονλε: την ημερομηνία. κ.ατά-$εαη; τον οργάνου ακοοοχή; 
αντον τον μέλους.

2. Το άρ-Spo 2 τον Πρωτοκόλλου όριζε: οτ: ο: λεςεις 
κτο α-ργλικό κείμενο χρηα:μοκο:ε;-αι ως αημείο αναρορα; αε 
κερίκτοιαη ϊιαρορά; ερμηνείας», κον κερ-.έχονται ατη όιάτ7- 
κη κον ακολον-όεί το άρθρο 12 τη; Συμβατής. αντ:κα-5ίατ2- 
ντα: ακό τ:ς λέξεις: «Όλα τα κείμενα είναι^ εξ ίαον αυ
θεντικά».

3. Το άρθρο 3 ορίζει ότ: το οιορθωμένο κείμενο τον γαλ
λικόν κρωτοτνκον της Σμόααη; κροααρτάτα: ως καράρτηχα 
ατο Π ρωτόκολλο.

4. Το άοθοο 4 οείζει ότ: το Π ρωτόκολλο θα είναι ανοικτό 
για υκογραοή ακό τι; 3 Δεκεμβρίου 1982 ατην έβρα της I - 
NESCO ατο Παρίσι.

5. Το άρθρο 3 ορίζει ότι:
— Κάθε κράτος ακό αυτά α*α οκοία τ'αρέρεται το άρ

θρο 9 καρ. 2 τη; Συμβατής, μκορε: να γίνε; συμβαλλόμενο 
μέρος ατο Πρωτόκολλο με:

αΐ νκο-οαρή χωρίς εκιρνλαξη εκικνρωαη;. ακοόοχη; ή ε- 
γν.ριαη;.

ί 1 υκογραοή με εκιρνλακη εκικνρωαη;. ακοοοχης. ή έγκρι
ση;.

γ) κροαχώρηαη.
Η εκικόρωαη. η ακοοοχή. η έγκριση ή η κροαχώρηαη κρα- 

γματοκοιοΰντα: με την κατάθεση ενός εγγράςον εκικνεοίτης. 
ακοοοχή;. έγ-κριτής ή κροαχώρηαη; ατο Γενικό Διευθυντή 
τη; UNESCO (ακοκαλονμενο ατη συνεχεία "ο θεματοανλα- 
κα;»:.

Κάθε κράτος κον γίνεται συμβαλλόμενο μέρος ατη Συμοσ- 
αη μετά ακό την έναρξη ισχνός τον καρόντο; Π ρωτοκόλ/.ου. 
θεωρείται ω; μέλος της Σύμβασης όκως αντή τροκοκοιειτα: 
με το Πρωτόκολλο, εαόαον ο εν εξέςρααε οιααορετική κ?ό-θε- 
ση της στιγμής τη; κατάθεσης τον εγγράςον στο οκοιο χ/α- 
σέρεΤα: το άρθρο 9 τη; Σύμβασης.

Κάθε 7.2 2Τ'c; rc*j 7'νετ2: ΤΌ-μβαλλό;χενο ιίρζ ΰ ττο Τ7 2'0 ■'

Π ρω τον.ολλο. ‘/ωτ·:; ν2 r:vs: : ηχβαλλόμεντ μίρο; ττη — j;x-

θατη. S!:ωρ::-■ 2: to; •χέλοτ 'η; Σύμβασης c::ως 2-JTT, TTCTO-

2*. 2^6 TC 7 2TC,ν Π:ωτόν.ολλο κα: :c*j το. 2τ:ό τη */:ο-

νολίγ12 V.2T7 την ττ!:·2 ΣΤ η ισχύ; τC‘J «20όντος Π ρω-

τοκόλλον για το κράτος αντό.

C. Κατά το άρθρο 6:
Το Π ρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την κρώτη μέρα του 

τέταρτον μήνα ακό τότε κον τα 2/3 των κρατών κον είναι 
συμβαλλόμενα μέρη ατη. Σύμβαση κατά τη χρονολογία κατά 
την οκοία το Πρωτόκολλο ανοίγει για νκογραςή. το νκέγγοα- 
θαν χωρίς εκιρνλαξη εκικνρωσης. ακοοοχή; ή έγκρισης ή το 
εκικυρωσαν. το ακοοέχτηκαν. το ενέκρ-.νχ; ή κροσχώρησαν τ' 
αυτό.
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Οσον αφορά τα κοάτη τον γίνονται συμβαλλόμενα μέρη στο 
Π ρωτόχολλο μετά ατό την έναρξη της ισχνός τον σύμφωνα 
μο όσα κα5ορίζονται στην ταραγσ. 1 κα: 2 τον άρ5ρθν 5, 
το Π ρωτόχολλο άρχιζε: να ισχνέ: ατό τη χρονολογία της ν- 
τογραφής τον χωρίς ετ: φύλαξη ετικύρωσης, αττοΐοχης ή. ε- 
γκρισης η ατό τη- ετικ.νρωση. ατοδοχή ή έγκριση ή τροσχω-

ΡΨΤ>·
'Οσον αφορά τα κράτη τον γίνοντα: συμβαλλόμενα μέρη στο 

ταρόν Π ρωτόχολλο με τον τράτο τον τεριγράφετα:, στις τα- 
οαγράφονς i και 2 τον άρθρου 5 στο διάστημα ατό το άνοι
γμα για ντογραφή τον Πρωτοχ.όλλον μέχρι την έναρξη της 
ισχύος τον. το Π ρωτόχολλο αρχίζει να ισχνέ: ατό τη χρονο
λογία τον χα-5ορίζετα: ατό την ταράγρ. 1 τον ταρόντος άρ- 
•Spov 6.

7. Στο ακροτελεύτιο άρ5ρο 7 ορίζοντα: τα εξής: - 
Το τρωτότντο χείμενο τον ταρόντος Πρωτοχόλλον στην 

αγγλική χα: γαλλιχή γλώσσα, (χα: ο: δύο γλωσσικές ατοδό- 
σε:ς ισχύουν ως αν-5εντ·χές). 5α κατατεθεί στο 5εματοφύ- 
λαχα. ο οτοίρς 5α διαβιβάσει χνρωμένα αντίγραφά τον; σε ό
λα τα χ.ράτη τον 5 α το έχουν ντογράψε: ή τον -5α έχουν κ.ατα- 
•Star, ένα έγγραφο.

Ο 5εματοφύλακας 5α τληροφορεί, μόλ:ς είνα: δυνατά^ ό
λα τα συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση χα: όλα τα χ.ράτη τον 
ντέγραώαν ή τροσχώρησαν στο ταρών Πρωτόχ.ολλο: 

α) γ:α τ:ς υτογραφές τον ταρόντος Πρωτοχόλλον, 
β) γ:α την κατάθεση εγγράσων ετικύρωσης, ατοδοχής ή 

έγχρ:σης τον ταρόντος Π ρωτοχ-όλλον,
γ) γ:α τη; κατά5εση εγγράφων τσοσχώρησης στο ταρόν 

Πρωτόκολλο,
?) για τη χρονολογία έναρξης ισχνός τον ταρόντος Π ρω- 

τοχόλλον.

Όταν το ταρόν Π ρωτόχολλο 5α αρχίσε: να ισχύει, ο 
5εματοφνλαχας 5α τροβεί στην χαταχώρησή. τον στη Γραμ
ματεία των Ηνωμένων Βύνών. σύμφωνα με το άρ5ρο 102 τον 
Χάρτη.

Στη νομν$ετ:κή κύρωση τον τροτθτο:η·τ:χού αυτού Π ρωτο- 
χ.έλλον ατοτχ.οτεί το τροτεινόμενο νομοσχέδιο τον υτοδάλου- 
με τρος ψήφιση ατό τη Βυλή των Ελλήνων.

Α5ήνα, 21 Οκτωβρίου 1987 

Οι Υτονργο:
Εξωτερικών Γεωργίας

ΚΑΡ. ΠΑΠΟΤΛΙΛΣ ΙΩΑΝ. ΠΟΤΤΑΚΗΣ
Περιβάλλοντος. Χωροταξίας χ.α: Δημοσίων Έργων 

ΕΤΑΙΤ.' ΚΟΤΛΟΤΜ Π ΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση Πρωτοχόλλον τροτοτο:ητιχ.ον της Σύμβασης Ραμ- 
, σάρ 197:1 για την τροστασία των δΐε5νούς ενδιαφέροντος 

υγροτέτων ιδίως ως υγροδιοτιντων.

Άρ5ρο τρώτο.
Κνρώνετα: χαι έχε: την ισχύ τσν ορίζει το άρ5ρο 28 τα

ράγραφος 1 τον Συντάγματος το Πρωτόν.ολλο του τροτο- 
τοιεί τη Σύμβαση Ραμσάρ τον 1971 για την τροστασία των 
ί:ε5νούς ενδιαφέροντος υγροτέτων ιδία ως υγροόιοτέτων τον 
ντογράφηχε στο Παρίσι στις 3 Δεκεμβρίου 1982 χα: τον 
οτοίον το κείμενο σε τρωτότντο στην αγγλική γλώσσα χα: 
σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:


