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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 24ης 'Ιουνίου 1982

περί της συνάψεως συμβάσεως περί της διατηρήσεως τών αποδημητικών ειδών πού ανήκουν
στήν αγρία πανίδα
(82/461 /ΕΟΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

"Εχοντας ύπόψη :

ότι η σύναψη της συμβάσεως εκ μέρους της Κοινότητος
δεν συνεπάγεται καμιά διεύρυνση τών αποκλειστικών
αρμοδιοτήτων της Κοινότητος, μέ τήν επιφύλαξη τών

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος, καί ιδίως τό άρθρο 235 ,
τήν πρόταση .τής ' Επιτροπής ,

τή γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ('),

νομικών πράξεων πού θά εκδώσει προσεχώς·
ότι, λαμβάνοντας ύπόψη τήν ιδιαιτερότητα της Γροιλαν
δίας από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος καί τίς συνθή
κες ζωής του πληθυσμού της , ή Γροιλανδία πρέπει νά
εξαιρεθεί άπό τό πεδίο εφαρμογής τής συμβάσεως ,

τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής 'Επιτρο
πής (2),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Εκτιμώντας :

ότι ενα πρόγραμμα δράσεως τών Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων στόν τομέα τοϋ περιβάλλοντος εκδόθηκε μέ τή
δήλωση τής 22ας Νοεμβρίου 1973 (3) καί συμπληρώθηκε
μέ τό ψήφισμα τής 17ης Μαΐου 1977 (4)· ότι ό στόχος μιας
πολιτικής περιβάλλοντος στήν Κοινότητα , όπως καθο
ρίσθηκε στίς πράξεις αυτές, είναι ή βελτίωση τής ποιότη
τας τής ζωής καί τής προστασίας του φυσικού περιβάλ

Άρθρο 1

Ή σύμβαση περί τής διατηρήσεως τών αποδημητικών
ειδών πού άνήκουν στήν άγρια πανίδα εγκρίνεται έξ
ονόματος τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος .

Τό κείμενο τής συμβάσεως προσαρτάται στήν παρούσα
άπόφαση .

λοντος·

ότι ή Κοινότης εχει ήφι υιοθετήσει τήν οδηγία
79/409/ΕΟΚ περί τής διατηρήσεως τών άγριων πτη
νών ( 5)·

ότι ή Κοινότης συμμετείχε στίς διαπραγματεύσεις γιά τή
σύναψη τής εν λόγω συμβάσεως περί τής διατηρήσεως
τών άποδημητικών ειδών πού άνήκουν στήν άγρια πανί
δα·

ότι ή σύναψη , εκ μέρους τής Κοινότητος, τής συμβάσεως
είναι άναγκαία γιά νά επιτρέψει στήν Κοινότητα νά
διαπραγματευθεί καί νά συνάψει περιφερειακές συμφωνί
ες, πού προβλέπονται άπό τήν σύμβαση αυτή , στό μέτρο
πού αυτές οί συμφωνίες άνήκουν στήν άποκλειστική
άρμοδιότητα τής Κοινότητος δυνάμει τής οδηγίας
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Ό Πρόεδρος του Συμβουλίου καταθέτει τήν πράξη προ
σχωρήσεως πού προβλέπει τό άρθρο XVII τής συμβά
σεως γιά τά έδάφη όπου εφαρμόζεται ή συνθήκη περί
ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος καί
ύπό τούς όρους πού ορίζει ή συνθήκη αυτή , πλήν τής
Γροιλανδίας .

" Εγινε στό Λουξεμβούργο , στίς 24 ' Ιουνίου 1982 .
Γιά τό Συμβουλιο
Ό Πρόεδρος
F. AERTS
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11 . 1980, σ . 15 .
12 . 1973 , σ . 1 .
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