
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΙ
Τοΰ σχεδίου νόμου γιά τήν κύρωση τής Σύμβασης σχετικά

μέ τη διασυνοριακή ρύπανση τής ατμόσφαιρας σε μεγάλη 
~ άπόσταση.

ΙΙυός ιή Βουλή ιών 'Ελλήνων

Ή διεθνής σύμβαση για τη διασυνοριακή ρύπανση τής 
ατμόσφαιρας σέ μεγάλη άπόσταση υπογράφτηκε από τή χώ
ρα α.ας στή Γενεύη στις 13 Νοεμβρίου 1379, Μέ αύτό τό σχέ
διο νόμου ζητείται ή κύρωσή της άπό τή Βουλή γιά νά γίνει 
εσωτερικό δίκαιο καί νά μπορεί νά έφαρμοστεΐ στήν 'Ελλάδα.

Τή Σύμβαση αυτή έχουν υπογράψει, σύμφωνα μέ τίς προϋ
ποθέσεις τοΰ άρθρου 14. είκοσι (20) χώρες καί οργανισμοί 
μεταξύ των όποιων καί ή ΕΟΚ καί επομένως θεωρείται σκό
πιμη ή κύρωσή της καί άπό τήν Ελλάδα.

Τό συμφέρον τής χώρας μας άπό τήν εφαρμογή αυτής τής 
Συμβάσεως είναι προφανές δεδομένου ότι τά συγκεκριμένα 
μέτρα άποβλέπουν στή βελτίωση τής ποιότητας τής άτμό- 
σφαιρας καί έπομένους στήν άνοδο τής ποιότητας ζωής. Είναι 
γνωστό ότι ή ατμοσφαιρική ρύπανση πού εμφανίζεται σέ μια 
χώρα είναι πολύ πιθανό νά προέρχεται άπό ρυπαντική πηγή 
πού βρίσκεται έξω άπό τά σύνορά της, σψάλλη χώρα. Η ίδια 
ή φύση τής άτμόσφαιρας, όπως άλλωστε καί τοΰ νεροϋ, διευ
κολύνει τή διάδοση τής ρυπάνσεως καί τή μεταφορά της σέ με
γάλες αποστάσεις. Γιά τήν άποτελεσματική καταπολέμη
σή της είναι αναγκαία ή συνεργασία όλων των ενδιαφερο
μένων κρατών σέ όλα τά επίπεδα. '

Μέ τό άρθρο ,1 τοΰ σχεδίου νόμου κυρώνεται ή Διεθνής 
Σύμβαση καί μέ τό άρθρο 2 ορίζεται ό χρόνος έναρξης τής 
Ισχύος της. Ειδικότερα ή Σύμβαση ορίζει τά εξής :

Στο άρθρο 1 δίνονται οί άπαραίτητοι ορισμοί γιά τήν ερμη
νεία τών διατάξεων τής Συμβάσεως. ■'

Στα άρθρα 2 έως 5 εκτίθενται οί γενικές άρχές πάνω στις 
όποιες θά στηρίζεται ή αντιμετώπιση τής διαμεθοριακής 
άτμοσφαιρικής ρυπάνσεους. Έτσι: ;’ ; ··'

Τά Μέρη θά φροντίζουν μέ τά κατάλληλα μέτρα όχι μόνο 
νά μειώνουν άλλα καί νά προλαμβάνουν τήν ατμοσφαιρική 
ρύπανση. ,

Θά καταρτίζουν σχέδια, στρατηγικές, προγράμματα γιά 
τήν καταπολέμησή της.

Θό ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες για νά διευκολύ
νεται ή συνδυασμένη λήψη τών κατάλληλων μέτρων.

Θά καταφεύγουν σέ διαβουλεύσεις όταν δημιουργεΐταί 
έπεισόόιο διασυνοριακής άτμοσφαιρικής ρυπάνσεως.

Τό άρθρο 6 άναφέρεται στήν υποχρέωση τών Κρατών νά 
διαμορφώνουν τήν πολιτική τους σχετικά μέ τή διαχείριση τής 
ποιότητας τοΰ αέρα επιδιώκοντας ισόρροπη άνάπτυξη, χρη
σιμοποιώντας τήν καλύτερη διαθέσιμη τεχνολ.ογία καί δί
νοντας προτεραιότητα σέ ήπιες μορφές ένεργείας πού δέν 
άφήνουν κατά τό δυνατόν κατάλοιπα. ν'■ 3 ’

Τό άρθρο 7 προβλέπει τήν ανάγκη συνεργασίας τών Με
ρών στον τομέα τής διεξαγωγής ερευνών, τής άναπτύξεως 
έξελ.ιγμένων μορφών τεχνολ.ογίας γιά τήν άντιμετώπιση 
ειδικών ατμοσφαιρικών ρύπων (π.χ. θειούχων ενώσεων), 
καθώς καί γιά τήν κατάρτιση σχετικών εκπαιδευτικών προ
γραμμάτων.

Στό άρθρο 8 προβλέπεται ή δυνατότητα άνταλλαγ 
ροφοριών μεταξύ τών συμβαλλομένων μερών σχετικά 
πιρισί'.κότητα τών άτμοιφαιρβοών ρύτων, μυ
πορεία τής πολιτικής γιά τήν πρόληψη τής άτμοσι 
ρύπανσης, μέ τήν τεχνολογία πού χρησιμοποιούν - 
τό σκοπό κ.λ.π.

Το άρθρο 9 άναφέρεται στήν ανάγκη νά έφαρμοο 
νά έπεκταθεΐ σέ ευρωπαϊκό επίπεδο τό πρόγραμμά 
γασίας γιά τον συνεχή καί άποτελεσματικό έλεγχο - 
συνοριακής ατμοσφαιρικής ρυπάνσεως. Το πρόγραμ: 
θά περιλαμβάνει ειδικότερα καί τή λ.ειτουργία σ 
έλέγχου τής ρυπάνσεως καθώς καί παρακολούθηση - 
τεωρολογικών στοιχείων γιά τή διευκόλυνση τοΰ 
τής μεταφοράς τής ρυπάνσεως.

Τά άρθρα 10 καί 11 προβλέπουν:
α) Γό εκτελεστικό όργανο γιά τήν παρακολούθη 

ρείας έφαρμογής τής Συμβάσεως (οί άντιπρόσωποι τώ\ 
στήν Ο.Ε.Ε. θά συνέρχονται καί ώς εκτελεστικό ί

β) καί τή γραμματεία γιά τήν έκτέ/.εση τών γραμ; 
κών καθηκόντων προς έξυπηρέτησιν τών μερών.

Τό άρθρο 12 άναφέρεται στή δυνατότητα τροποπο 
τών διατάξεων τής συμβάσεως καί στή διαδικασία πο 
απαραίτητη γιά τήν υιοθέτηση καί εφαρμογή'τών τροπ 
σεων.

Στό άρθρο 13 προβλ,έπεται ότι οι διαφορές πού εΐ 
δεχόμενο νά άνακύψουν άπό τήν εφαρμογή τής συμ[- 
θά λύνονται μέ διαβουλ.εύσεις τών μερών, διαιτησία 
άλλ.ο πρόσφορο τρόπο.

Στό άρθρο 14 κατονομάζονται τά Κράτη καί οί ’ 
νισμοι που νομιμοποιούνται νά υπογράψουν τη σύ[

Τά τελευταία άρθρα άναφέρονται στή διαδικασία πού 
τεΐται γιά τήν κύρωση, αποδοχή, έγκριση, ή προσχ. 
στή σύμβαση (άρθρο 15), γιά τήν θέση σέ Ισχύ (άρθι 
γιά τήν άποχούρηση κάποιου μέρους (άρθρο 17).

’Αθήνα 24 Ίανουαρίου 1983 :·.'··· ί. ·
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"Έρευνας καί Τεχνολογίας 
Γ. ΛΙΑΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Κύρωση τής Σύμβασης σχετικά μέ τή διασυνοριακή ρύ 
, τής άτμόσφαιρας σέ μεγάλη άπόσταση.

. Άρθρο 1.
1. Κυρώνεται καί έχει Ισχύ νόμου, σύμφωνα μέ τ 

Ορο 28 παρ. 1 τού Συντάγματος, ή Διεθνής Σύμβαση ί 
διασυνοριακή ρύπανση τής ατμόσφαιρας σέ μεγάλη άπόι 
πού καταρτίστηκε μέ πρωτοβουλία τής Οικονομικής 
τροπής γιά τήν Εύρώπη τού Ο.Η.Ε. καί ύπογράφηκ 
Γενεύη στις 14 Νοεμβρίου 1979.

2. Τά κείμενα τής Σύμβασης αύτής στό πρωτότυπ 
αγγλικά καί γαλλικά καί σέ μετάσταση στά Ελληνικά 
ως εςης :


