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B

evezetés
Az Európa Tanács tagállamai és az Egyezmény további aláírói,
tekintetbe véve, hogy az Európa Tanács célja a tagjai
közötti nagyobb egység elérése;
tekintetbe véve az Európa Tanács azon óhaját, hogy a
természetvédelem terén más államokkal együttmûködjön;
felismerve azt, hogy a vadon élõ növények és állatok
esztétikai, tudományos, kulturális, rekreációs, gazdasági
és belsõ értéket hordozó olyan természetes örökséget
alkotnak, amelyeket szükséges megõrizni és átadni a
jövõ generációinak;
felismerve a vadon élõ növények és állatok lényeges
szerepét a biológiai egyensúly fenntartásában;
figyelembe véve azt, hogy számos vadon élõ növény
és állatfaj komoly mértékben megfogyatkozott és ezek
közül többet a kipusztulás veszélye fenyeget;
3

tudatában annak, hogy a természetes élõhelyek megõrzése a vadon élõ növények és állatok védelmének és
megõrzésének létfontosságú eleme;
felismerve, hogy a vadon élõ növények és állatok
védelmét a kormányoknak figyelembe kell venniük saját nemzeti céljaikban és programjaikban, és nemzetközi
együttmûködést kell létrehozni különösen a vonulóvándorló fajok védelmére;
figyelembe véve a kormányok, illetõleg nemzetközi
testületek közös cselekvésre irányuló általános kérését,
különös tekintettel az Egyesült Nemzetek 1972-es Emberi Környezetért címû Konferenciája és az Európa Tanács
konzultatív Közgyûlése által kifejezésre juttatott kérésekre;
kifejezve különösképpen azon óhajt, hogy a természetvédelem területén az Európai Környezetvédelmi
Miniszterek Második Konferenciája 2. számú határozatának ajánlásait kövessék;
a következõkben állapodtak meg:
1. Cikk
Általános rendelkezések
1. Jelen Egyezmény célkitûzése, hogy megvédjék a
vadon élõ növényeket és állatokat és azok természetes élõhelyeit, különösképpen azon fajokat és élõ4

lényeket, amelyek védelme a különbözõ államok
együttmûködését igényli, továbbá, hogy elõsegítsék az ilyen típusú együttmûködést.
2. Különös hangsúlyt kapnak a veszélyeztetett és sebezhetõ fajok, beleértve a veszélyeztetett és sebezhetõ vonuló-vándorló fajokat.
2. Cikk
A Szerzõdõ Felek megfelelõ intézkedéseket tesznek a
vadon élõ növények és állatok populációinak fenntartására, illetve olyan szinten való tartására, amely megfelel
különösen az ökológiai, tudományos és kulturális követelményeknek, ugyanakkor számot vetnek a gazdasági
és rekreációs igényekkel és a helyileg veszélyeztetett
alfajok, változatok és formák szükségleteivel.
3. Cikk
1. Minden egyes Szerzõdõ Fél lépéseket tesz a vadon
élõ növények és állatok és a természetes élõhelyek
nemzeti természetvédelmi politikájának fejlesztésére, különös tekintettel a veszélyeztetett és sebezhetõ fajokra, elsõsorban az õshonos fajokra, továbbá a veszélyeztetett élõhelyekre, összhangban az
Egyezmény rendelkezéseivel.
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2. Minden egyes Szerzõdõ Fél vállalja, hogy saját
tervezési és fejlesztési politikájának alakítása során
és a szennyezõdés elleni intézkedéseiben tekintetbe veszi a vadon élõ növények és állatok védelmét.
3. Minden egyes Szerzõdõ Fél elõsegíti az oktatást és a
vadon élõ növények és állatok és azok élõhelyei
védelmének szükségességével kapcsolatos általános információk terjesztését.
4. Cikk
Az élõlények védelme
1. Minden egyes Szerzõdõ Fél megteszi a megfelelõ és
szükséges jogi és adminisztratív intézkedéseket a
vadon élõ növény- és állatfajok élõhelyei védelmének biztosítására, különösen az I. és II. Függelékben
felsorolt fajok tekintetében, továbbá a veszélyeztetett természetes élõhelyek védelme érdekében.
2. A Szerzõdõ Felek saját tervezési és fejlesztési politikájukban tekintettel lesznek a megelõzõ bekezdés
szerint védett területek természetvédelmi követelményeire, annak érdekében, hogy elkerüljék vagy
a lehetõ legnagyobb mértékben csökkentsék ezen
területek bárminemû károsodását.
3. A Szerzõdõ Felek vállalják, hogy kiemelt figyelmet
szentelnek azon területek védelmének, amelyek a
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II. és III. Függelékben részletezett vándorló fajok
tekintetében jelentõséggel bírnak és amelyek a vonulási útvonalak, azaz telelõ-, állomásozó-, etetõ-,
szaporodó- és vedlõhelyek összefüggésében megfelelõképpen helyezkednek el.
4. A Szerzõdõ Felek vállalják, hogy célszerûen összehangolják erõfeszítéseiket a jelen Cikkben hivatkozott természetes élõhelyek védelme érdekében,
amennyiben ezek határterületeken helyezkednek el.
5. Cikk
A fajok védelme
Minden egyes Szerzõdõ Fél megteszi a megfelelõ és
szükséges jogi és adminisztratív intézkedéseket az I.
Függelékben részletezett vadon élõ növényfajok speciális védelmének biztosítása érdekében. Tilos ezen növények szándékos szedése, gyûjtése, vágása vagy gyökerestõl történõ kiásása. Minden egyes Szerzõdõ Fél megfelelõen tiltja ezen fajok birtoklását vagy eladását.
6. Cikk
Minden egyes Szerzõdõ Fél megteszi a megfelelõ és
szükséges jogi és adminisztratív intézkedéseket a II.
Függelékben részletezett vadon élõ állatfajok speciális
védelmének biztosítása érdekében. Ezen fajok tekintetében különösképpen tiltott:
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a) a szándékos befogás és tartás és a szándékos elpusztítás összes formája;
b) a szaporodó- és pihenõhelyek szándékos rongálása
vagy elpusztítása;
c) a vadon élõ állatok szándékos megzavarása, különösen a szaporodási-, ivadéknevelõ és téliálomidõszakokban, amennyiben a megzavarás jelentõsnek bizonyul jelen Egyezmény célkitûzéseinek
szempontjából;
d) tojások szándékos elpusztítása vagy kiszedése, illetve birtoklása még kifújt állapotban is;
e) ezen állatok akár élõ, akár holt állapotban történõ
birtoklása és belsõ kereskedelme, beleértve a kitömött állatokat és azok minden egyes azonnal hasznosítható részeit vagy származékait, mindenütt,
ahol ez a jelen Cikkben foglalt rendelkezések hatékonyságához hozzájárulhat.
7. Cikk
1. Minden egyes Szerzõdõ Fél megteszi a megfelelõ
jogi és adminisztratív intézkedéseket a III. Függelékben részletezett vadon élõ állatfajok védelmének biztosítása érdekében.
2. A III. Függelékben felsorolt vadon élõ állatok bárminemû kihasználását szabályozni fogják annak
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érdekében, hogy a 2. Cikk követelményeit figyelembe véve, a veszélyektõl megóvják a populációkat.
3. A megteendõ intézkedések tartalmazzák:
a) a tilalmi idõszakokat és/vagy más egyéb, a kihasználást szabályozó eljárást;
b) a kihasználás idõszakos vagy helyi tiltását, ahol
ez célszerû, a kielégítõ populációszintek helyreállítása érdekében;
c) a vadon élõ állatok élõ vagy holt állapotban
történõ kereskedelmének, eladási célú tartásának, szállításának vagy eladásra való felajánlásának megfelelõ szabályozását.
8. Cikk
A III. Függelékben részletezett vadon élõ állatfajok
befogása vagy elpusztítása tekintetében és olyan esetekben, amikor a 9. Cikkben foglaltakkal összhangban a II.
Függelékben felsorolt fajokra vonatkozóan kivételes eljárást alkalmaznak, a Szerzõdõ Felek megtiltják a befogás és elpusztítás megkülönböztetés nélküli összes eszközének alkalmazását továbbá minden olyan eszköz
használatát, amelyek a fajok populációinak helyi eltûnését vagy komoly megzavarását okozzák, így mindenekelõtt a IV. Melléklet szerinti eszközökét.
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9. Cikk
1. Minden egyes Szerzõdõ Fél kivételt tehet a 4., 5., 6.,
7. Cikk rendelkezései alól, valamint a 8. Cikkben
említett eszközök használatának tilalma alól feltéve, hogy egyéb kielégítõ megoldás nem áll rendelkezésre és hogy a kivétel nem ártalmas az érintett
populáció fennmaradása szempontjából:
 a flóra és a fauna védelme érdekében;
 a termés, az állatállomány, az erdõk, a halgazdaságok, a víz és a tulajdon egyéb formái komoly
károsodásának megakadályozására;
 a közegészség és közbiztonság, a biztonságos
légiközlekedés érdekében és más, elsõbbrendû
közérdekbõl;
 kutatási és oktatási célokra, populáció-felerõsítésre, visszatelepítésre és a szükséges szaporítás
céljára;
 szigorúan ellenõrzött feltételek között, szelektív
alapon és korlátozott mértékben lehetõvé tegye
vadon élõ állatok és növények kis számban történõ elfogását, tartását vagy más, szakértõ módon
megvalósított hasznosítását.
2. A Szerzõdõ Felek minden két évben jelentést készítenek az Állandó Bizottság részére a megelõzõ bekezdés szerint alkalmazott kivételekrõl.
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Ezen jelentésekben részletezni kell:
 mely populációk kerülnek vagy kerültek kivétel
alá és ahol célszerû, feltüntetendõ az érintett
egyedszám;
 az elpusztításra vagy befogásra megengedett eszközöket;
 kockázat feltételeit és az idõre és helyre vonatkozó mindazon körülményeket, amelyek között az
adott kivételeket tették;
 azon hatóságot, amely felhatalmazott annak kimondására, hogy ezen feltételek teljesültek és
amely jogosult dönteni az alkalmazható eszközök, ezek korlátai és a mindezek végrehajtására
utasított személyek tekintetében;
 az alkalmazott ellenõrzést.
10. Cikk
A vonuló-vándorló fajokra vonatkozó
külön rendelkezések
1. A Szerzõdõ Felek vállalják, hogy a 4., 6., 7. és 8.
Cikkben részletezett intézkedéseken túlmenõen
összehangolják erõfeszítéseiket a II. és III. Függelékben felsorolt azon vonuló-vándorló fajok védelmére, amelyek elterjedési területe benyúlik saját
területeikre.
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2. A Szerzõdõ Felek intézkedéseket hoznak, amelyek
lehetõvé teszik annak biztosítását, hogy a tilalmi
idõszakok és/vagy más, a 7. Cikk 3.a. bekezdésében
meghatározott hasznosítást szabályozó eljárások
kielégítõek és megfelelõ módon tesznek eleget a III.
Függelékben részletezett vándorló fajok követelményeinek.
11. Cikk
Kiegészítõ rendelkezések
1. Jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása
során a Szerzõdõ Felek vállalják, hogy:
a) ahol célszerû, együttmûködnek és különösen
olyan területeken, amelyek növelhetik a jelen
Egyezmény többi Cikkében foglalt intézkedések
hatékonyságát;
b) ösztönzik és koordinálják a jelen Egyezmény
célkitûzéseihez kapcsolódó kutatást.
2. Minden egyes Szerzõdõ Fél vállalja, hogy:
a) ösztönzi az õshonos vadon élõ növény- és állatfajok újbóli betelepítését, ha ez hozzájárul egy
veszélyeztetett faj megõrzéséhez, feltéve, hogy a
többi Szerzõdõ Fél tapasztalatainak fényében
elõbb egy ilyen, a visszatelepítés hatékonyságát
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és elfogadhatóságát megalapozó tanulmány készült;
b) szigorúan ellenõrzi a nem õshonos fajok betelepítését.
3. Minden egyes Szerzõdõ Fél tájékoztatja az Állandó
Bizottságot a saját területén teljes védelemben részesülõ fajokról, amelyeket az I. és a II. Függelék
nem tartalmaz.
12. Cikk
A Szerzõdõ Felek a jelen Egyezmény elõírásaihoz
képest szigorúbb intézkedéseket hozhatnak a vadon élõ
növények és állatok és azok természetes élõhelyeinek
védelmében.
13. Cikk
Állandó Bizottság
1. Jelen Egyezmény céljaira Állandó Bizottságot kell
létrehozni.
2. Bármely Szerzõdõ Fél képviseltetheti magát az Állandó Bizottságban egy vagy több küldöttel. Minden küldöttség egy szavazattal rendelkezik. Az Európai Gazdasági Közösség saját hatáskörén belül
gyakorolhatja azt a jogát, hogy annyi szavazata
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legyen, mint ahány szavazata azon tagállamainak
van, amelyek jelen Egyezmény Szerzõdõ Felei.
Az Európai Gazdasági Közösség nem él szavazati
jogával olyan esetekben, amikor az érintett tagállamok élnek e jogukkal, és fordítva.
3. Az Európa Tanács bármely tagállama, amely nem
részese jelen Egyezménynek, megfigyelõként képviseltetheti magát a Bizottságban.
Az Állandó Bizottság egyhangú határozattal meghívhat bármely más államot, amely nem tagja az
Európa Tanácsnak és nem részes fele jelen Egyezménynek sem, hogy megfigyelõvel képviseltesse
magát a Bizottság valamelyik ülésén.
Bármely testület vagy szervezet, amely szakmailag
illetékes a vadon élõ növények és állatok és élõhelyeik védelmében, megóvásában vagy kezelésében
és amely az alábbi kategóriák valamelyikébe sorolható:
a) nemzetközi kormányzati vagy nem-kormányzati
szervezetek vagy testületek, továbbá nemzeti
kormányzati szervezetek vagy testületek;
b) nemzeti nem-kormányzati szervezetek vagy testületek, amelyek fenti célú tevékenységét a székhelyük szerinti állam jóváhagyta;
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legkésõbb három hónappal a Bizottság ülése elõtt
tájékoztathatja az Európa Tanács Fõtitkárát arról,
hogy az adott ülésen megfigyelõvel kívánja képviseltetni magát. Kérelmük elfogadást nyer, kivéve,
ha a Szerzõdõ Felek egyharmada legalább egy hónappal az ülés elõtt nem tájékoztatja a Fõtitkárt
tiltakozásáról.
4. Az Állandó Bizottságot az Európa Tanács Fõtitkára
hívja össze. Elsõ ülésére a jelen Egyezmény hatálybalépését követõ egy éven belül kerül sor. Ezt követõen legalább kétévente ülésezik és minden olyan
esetben, amikor azt a Szerzõdõ Felek többsége úgy
kéri.
5. A Szerzõdõ Felek többsége határozatképes az Állandó Bizottság ülésének megtartásához.
6. Az Állandó Bizottság a jelen Egyezményben foglalt
elõírások szerint elkészíti saját ügyrendjét.
14. Cikk
1. Az Állandó Bizottság felelõs jelen Egyezmény alkalmazásának figyelemmel kíséréséért. Ezen belül
mindenekelõtt:
 rendszeresen áttekintheti jelen Egyezmény rendelkezéseit, beleértve a Függelékeket is, és meg-
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vizsgálhatja az esetleges módosítások szükségességét;
 jelen Egyezmény céljait szolgáló intézkedésekre
ajánlásokat tehet a Szerzõdõ Feleknek;
 megfelelõ intézkedéseket ajánlhat a közvélemény rendszeres tájékoztatására arról, hogy milyen munka folyik jelen Egyezmény keretein
belül;
 ajánlásokat tehet a Miniszteri Bizottságnak,
hogy azok az államok, melyek nem tagjai az
Európa Tanácsnak, kapjanak felhívást a jelen
Egyezményhez való csatlakozásra;
 bármilyen egyéb javaslatot tehet jelen Egyezmény hatékonyágának növelése érdekében, beleértve a javaslattételt a jelen Egyezmény nemrészes feleivel való olyan megállapodások létrehozására, amelyek a fajok vagy a fajok egy csoportja hatékony megõrzését elõsegítenék.
2. Funkcióinak ellátása érdekében az Állandó Bizottság saját kezdeményezésre szakértõi üléseket szervezhet.

16

15. Cikk
Az Állandó Bizottság minden egyes ülést követõen
jelentést továbbít az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága részére, saját tevékenységérõl és az Egyezmény mûködésérõl.
16. Cikk
Módosítások
1. Egy Szerzõdõ Fél vagy a Miniszteri Bizottság általi,
jelen Egyezmény Cikkeire vonatkozó módosításról
tájékoztatni kell az Európa Tanács Fõtitkárát, aki a
bejelentést az Állandó Bizottság ülését legalább két
hónappal megelõzõen továbbítja az Európa Tanács
tagállamai, az összes aláíró fél, az összes Szerzõdõ
Fél, minden a jelen Egyezmény aláírására felhívott
állam, összhangban a 19. Cikk elõírásaival, és az
ahhoz való csatlakozásra felszólított ország, összhangban a 20. Cikk elõírásaival, részére.
2. Összhangban a megelõzõ bekezdés rendelkezéseivel, minden módosítási indítványt az Állandó Bizottság vizsgál meg, amely:
a) az 1-12. Cikkekre vonatkozó módosítások háromnegyedes szavazati többséggel elfogadott
szövegét beterjeszti a Szerzõdõ Felek részére jóváhagyásra;
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b) a 13-24. Cikkekre vonatkozó módosítások háromnegyedes szavazati többséggel elfogadott
szövegét beterjeszti a Miniszteri Bizottsághoz
jóváhagyásra. Ennek jóváhagyása után a szöveget elfogadásra továbbítja a Szerzõdõ Feleknek.
c) a 13-24. Cikkekre vonatkozó módosítások háromnegyedes szavazati többséggel elfogadott
szövegét beterjeszti a Miniszteri Bizottsághoz
jóváhagyásra. Ennek jóváhagyása után a szöveget elfogadásra továbbítja a Szerzõdõ Feleknek.
3. Bármely módosítás az azt követõ harmincadik napon lép hatályba, hogy annak elfogadásáról az
összes Szerzõdõ Fél tájékoztatta a Fõtitkárt.
4. Jelen Cikk 1., 2. és 3. bekezdésének rendelkezései
alkalmazandók a jelen Egyezmény új Függelékeinek elfogadása esetében.
17. Cikk
1. Egy Szerzõdõ Fél vagy a Miniszteri Bizottság általi,
jelen Egyezmény Függelékeire vonatkozó bármilyen módosításról tájékoztatni kell az Európa Tanács Fõtitkárát, aki a bejelentést az Állandó Bizottság ülését legalább két hónappal megelõzõen továbbítja az Európa Tanács tagállamai, az összes
aláíró Fél, az összes Szerzõdõ Fél, minden a jelen
Egyezmény aláírására felhívott állam, összhangban
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a 19. Cikk elõírásaival, és az ahhoz való csatlakozásra felszólított ország, összhangban a 20. Cikk elõírásaival, részére.
2. A megelõzõ bekezdés rendelkezéseivel összhangban, minden módosítási indítványt az Állandó Bizottság vizsgál meg, amely azt a Szerzõdõ Felek
kétharmados többségével elfogadhatja. Az elfogadott szöveget továbbítják a Szerzõdõ Felek részére.
3. Kivéve, ha a Szerzõdõ Felek egyharmada kifogást
jelentett be, bármely módosítás az Állandó Bizottság általi elfogadásától számított három hónap elteltével lép hatályba minden olyan Szerzõdõ Fél
számára, amely nem jelentett be tiltakozást.
18. Cikk
A viták rendezése
1. Az Állandó Bizottság minden tõle telhetõt megtesz
a jelen Egyezmény végrehajtása kapcsán esetlegesen felmerülõ bármely nehézség békés rendezésének elõsegítésére.
2. Bármely, a jelen Egyezmény értelmezését vagy alkalmazását illetõen a Szerzõdõ Felek között felmerülõ vitás kérdésben - amely nem nyert rendezést akár
az elõzõ bekezdés elõírásai alapján, vagy az érintett
Felek közötti tárgyalások útján - valamelyik Fél kéré-
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sére döntõbíráskodáshoz lehet fordulni, hacsak említett Felek nem állapodnak meg másképpen. Mindegyik Fél egy választott döntõbírót jelöl ki, majd a
két döntõbíró választ egy harmadik döntõbírót. Jelen Cikk 3. bekezdésének rendelkezései szerint,
amennyiben a Felek egyike nem jelölte ki saját döntõbíráját a döntõbíráskodási kérelmet követõ három
hónapon belül, úgy azt a másik Fél kérésére az
Emberi Jogok Európai Bíróságának elnöke jelöli ki
egy további három hónapos idõtartamon belül.
Ugyanezen eljárás alkalmazandó abban az esetben,
ha a döntõbírák nem tudnak megegyezni a harmadik döntõbíró személyében a két elsõ döntõbíró
kijelölését követõ három hónapon belül.
3. Két olyan Szerzõdõ Fél közötti vitás kérdés esetében, amikor is az egyik Fél az Európai Gazdasági
Közösség tagja, és ez utóbbi maga is Szerzõdõ Fél, a
másik Szerzõdõ Fél döntõbírósági kérelmével fordul mind a tagországhoz, mind a Közösséghez,
amelyek együttesen értesítik a kérelmezõt a kérelem kézhezvételétõl számított két hónapon belül,
hogy maga a tagállam, vagy a Közösség, illetve a
tagállam és a Közösség együttesen lesz-e a vitában a
másik Fél. A megadott határidõn belüli értesítés
hiányában a tagállamot és a Közösséget a vitában
egy és ugyanazon Félnek tekintik a döntõbírósági
eljárást és alapszabályt meghatározó rendelkezések
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alkalmazása céljából. Ugyanez alkalmazandó, ha a
tagállam és a Közösség együtt képviseltetik magukat, mint a vita Feleit.
4. A döntõbíróság kidolgozza saját ügyrendjét. Döntéseit többségi szavazattal hozza meg. Ítélete végleges és kötelezõ érvényû.
5. Mindegyik Fél fedezi a maga által választott döntõbíró költségeit és egyenlõ arányban osztják meg
egymás között a harmadik döntõbíró költségeit,
valamint a döntõbíráskodással együttjáró egyéb
kiadásokat.
19. Cikk
Záró rendelkezések
1. Jelen Egyezmény aláírásra nyitva áll az Európa
Tanács tagállamai és azon nem tagállamok számára,
amelyek közremûködtek ennek kidolgozásában,
továbbá az Európai Gazdasági Közösség számára.
Jelen Egyezmény hatályba lépésének idõpontjáig
aláírásra nyitva áll még bármely más, a Miniszteri
Bizottság által erre felhívott állam számára is.
Az Egyezményt meg kell erõsíteni, el kell fogadni
vagy jóvá kell hagyni. A megerõsítés, elfogadás
vagy jóváhagyás okiratait az Európa Tanács Fõtitkáránál kell letétbe helyezni.
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2. Az Egyezmény azt az idõpontot követõ három hónapos idõszak lejártát követõ hónap elsõ napján
lép hatályba, amely idõpontban öt állam - amelyek
közül legalább négy az Európa Tanács tagja egyetértését fejezte ki, hogy az Egyezményt kötelezõ érvényûnek tekinti, összhangban az elõzõ bekezdés rendelkezéseivel.
3. Bármely aláíró Állam, vagy az Európai Gazdasági
Közösség tekintetében, amelyek ezt követõen fejezik ki egyetértésüket az Egyezmény általi elkötelezettség iránt, az Egyezmény azt az idõpontot követõ három hónapos idõszak lejárta utáni hónap elsõ
napján lép hatályba, amely idõpontban a megerõsítõ, elfogadási vagy jóváhagyási okiratot letétbe
helyezték.
20. Cikk
1. Jelen Egyezmény hatálybalépése után az Európa
Tanács Miniszteri Bizottsága - a Szerzõdõ Felekkel
konzultálva - felhívhatja az Egyezményhez való
csatlakozásra bármely Államot, amely nem tagja a
Tanácsnak és melyet már felhívtak az aláírásra a 19.
Cikk rendelkezései szerint és amely ennek még
eddig nem tett eleget, továbbá felszólíthatnak a
csatlakozásra bármely más nem-tagállamot.
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2. Bármely csatlakozó Állam tekintetében az Egyezmény azt az idõpontot követõ három hónapos idõszak lejárta utáni hónap elsõ napján lép hatályba,
amely idõpontban a csatlakozási okiratot az Európa Tanács Fõtitkáránál letétbe helyezték.
21. Cikk
1. Bármely Állam az aláírás idõpontjában, vagy a
megerõsítõ, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezésekor megjelölheti
azt a területet, vagy területeket, amelyekre jelen
Egyezmény vonatkozik.
2. Bármely Szerzõdõ Fél akár a megerõsítõ, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratának letétbe
helyezésekor, akár bármilyen késõbbi idõpontban
egy, az Európa Tanács Fõtitkárához címzett deklarációban kiterjesztheti jelen Egyezmény hatályát a
deklarációban részletezett bármely más területre,
amelynek nemzetközi kapcsolataiért felelõs, vagy
amelynek nevében felhatalmazással rendelkezik
kötelezettség vállalására.
3. Az elõzõ bekezdés szerint beterjesztett deklaráció
az abban foglalt bármely terület tekintetében
visszavonható egy, a Fõtitkárhoz címzett írásbeli
értesítésben. Ezen visszavonás azt az idõpontot kö-
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vetõ hat hónapos idõszak lejárta utáni hónap elsõ
napján lép érvénybe, amely idõpontban a Fõtitkár
fenti értesítést kézhezvette.
22. Cikk
1. Az aláíráskor, vagy a megerõsítõ, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezésekor bármely Állam élhet egy, vagy több fenntartással az I-III. Függelékben részletezett bizonyos
fajok tekintetében és/vagy a IV. Függelékben felsorolt - az elpusztítást, befogást vagy egyéb felhasználást szolgáló - meghatározott eszközök és módszerek tekintetében a fenntartás(ok)ban említett fajokra vonatkozóan. Általános jellegû fenntartások
nem tehetõk.
2. Bármely Szerzõdõ Fél, amely jelen Egyezmény hatályát a 21. Cikk 2. bekezdésében hivatott deklaráció szerinti területre kiterjeszti, az érintett terület
vonatkozásában egy vagy több fenntartással élhet
az elõzõ bekezdés rendelkezései szerint.
3. Egyéb fenntartás nem tehetõ.
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4. Bármely Szerzõdõ Fél, amely a jelen Cikk 1. és 2.
bekezdése szerint élt fenntartással, teljesen vagy
részben visszavonhatja azt egy, az Európa Tanács
Fõtitkárához címzett írásbeli értesítés útján. Ezen
visszavonás attól az idõponttól lép érvénybe, hogy
azt a Fõtitkár kézhez kapta.
23. Cikk
1. Bármely Szerzõdõ Fél bármikor felmondhatja jelen
Egyezményt az Európa Tanács Fõtitkárához címzett értesítés útján.
2. Ezen felmondás azt az idõpontot követõ hat hónapos idõszak lejárta utáni hónap elsõ napján lép
érvénybe, amely idõpontban a Fõtitkár az írásbeli
értesítést kézhezvette.
24. Cikk
A Európa Tanács Fõtitkára értesíteni fogja az Európa
Tanács tagállamait, minden aláíró államot, az Európai
Gazdasági Közösséget, ha aláírója jelen Egyezménynek
és minden Szerzõdõ Felet, a következõkrõl:
a) bármely aláírás;
b) a megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás vagy csatlakozás bármely okiratának letétbe helyezése;
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c) jelen Egyezmény hatályba lépésének bármely idõpontja a 19. és 20. Cikkek szerint;
d) bármely, a 13. Cikk 3. bekezdésének rendelkezései
szerint továbbított információ;
e) bármely, a 15. Cikk rendelkezései értelmében készített jelentés;
f) bármilyen módosítás vagy bármely új Függelék,
amely a 16. és 17. Cikkek értelmében került elfogadásra, valamint a módosítás, vagy az új Függelék
életbe lépésének idõpontja;
g) bármely deklaráció, amelyet a 21. Cikk 2. és 3.
bekezdései rendelkezéseinek értelmében terjesztenek be;
h) bármely, a 22. Cikk 1. és 2. bekezdései rendelkezései
szerint tett fenntartás;
i) bármely fenntartás visszavonása a 22. Cikk 4. bekezdésének rendelkezései szerint;
j) bármely értesítés a 23. Cikk rendelkezései szerint,
valamint a felmondás érvénybe lépésének idõpontja.
Ennek hiteléül, alulírottak, akik erre megfelelõ felhatalmazással rendelkeznek, ezt az Egyezményt aláírták.
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Készült Bernben, 1979. szeptember 19. napján angol és
francia nyelven, melyek közül mindkét szöveg egyaránt
hiteles, egyetlen példányban, amely letétbe helyeztetik
az Európa Tanács archivumában. Az Európa Tanács
Fõtitkára hitelesített másolatokat juttat el az Európa
Tanács minden tagállamához, minden aláíró államhoz,
az Európai Gazdasági Közösséghez, ha aláíró, valamint
minden, a jelen Egyezmény aláírására vagy az ahhoz
való csatlakozásra felszólított államhoz.
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