PROTOKOL O PRISTOPU KNEŽEVINE MONAKO
H KONVENCIJI O VARSTVU ALP
Republika Avstrija,
Republika Francija,
Republika Italija,
Kneževina Liechtenstein,
Zvezna republika Nemčija,
Republika Slovenija,
Švicarska konfederacija,
Evropska skupnost,
podpisnice Konvencije o varstvu Alp (Alpska konvencija) z ene strani,
in Kneževina Monako z druge strani
so se
glede na to da je Kneževina Monako zaprosila, da postane pogodbenica Alpske konvencije,
v želji, da skrbijo za varstvo Alp na celotnem alpskem loku,
sporazumele o teh določbah:

1. člen
Kneževina Monako postane pogodbenica Konvencije o varstvu Alp, kot je spremenjena s
tem protokolom o pristopu.

2. člen
V preambuli se doda "Kneževina Monako".

3. člen
Priloga, ki opisuje in predstavlja območje Alp, za katero se uporablja Alpska konvencija, se
spremeni, kot sledi:
a) seznam administrativnih enot alpskega prostora se dopolni, kot sledi:
- Kneževina Monako
b) zemljevid v prilogi Alpske konvencije se nadomesti z zemljevidom, ki je dodan temu
protokolu o pristopu.

4. člen
1. Soglasje o zavezanosti k temu protokolu o pristopu se lahko izrazi:
-

s podpisom brez ratifikacije, sprejetja ali odobritve. Država, ki uporabi to možnost, ob
podpisu obvesti depozitarja, da njen podpis velja kot soglasje o zavezanosti k temu
protokolu o pristopu.

-

s podpisom s pridržkom ratifikacije, sprejetja ali odobritve. Listine o ratifikaciji,
sprejetju ali odobritvi so shranjene pri depozitarju.

2. Ta protokol o pristopu začne veljati tri mesece po datumu, ko so bili izpolnjeni naslednji
trije pogoji:
-

Alpska konvencija je začela veljati,
pogodbenice Alpske konvencije so soglašale, da jih zavezuje ta protokol o pristopu,
Kneževina Monako je soglašala, da jo zavezuje ta protokol o pristopu.

3. Soglasje, da jih zavezuje ta protokol o pristopu, bo za podpisnice, ki še niso pogodbenice
Alpske konvencije, začelo veljati šele z datumom, ko bo zanje začela veljati Alpska
konvencija.

5.člen
Od dneva podpisa tega protokola o pristopu nihče ne more dati soglasja, da ga zavezuje
Alpska konvencija, ne da bi prej ali sočasno soglašal, da ga zavezuje ta protokol o pristopu.

6. člen
Ta protokol o pristopu se lahko odpove samo skupaj z Alpsko konvencijo.
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7. člen
Depozitar obvesti vse pogodbenice in vse podpisnice o :
-

vsakem podpisu, pri čemer navede, ali je to podpis s pridržkom ratifikacije, sprejetja ali
odobritve,

-

shranitvi vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi,

-

vsakem datumu uveljavitve v skladu s 4. členom,

-

vsakem obvestilu o odpovedi in datumu, ko začne veljati.

Da bi to potrdili, so podpisniki, pravilno pooblaščeni v ta namen, podpisali ta protokol.

Sestavljeno v Chambéryju 20. decembra 1994, v slovenskem, francoskem, italijanskem in
nemškem jeziku, pri čemer so vsa štiri besedila enako verodostojna, v enem samem izvodu,
shranjenem v arhivu Republike Avstrije. Depozitar pošlje vsem podpisnicam overjeno
kopijo.
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