
Suplement núm. 2 Dissabte 11 gener 2003 171

I. Disposicions generals

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

24430 DECLARACIÓ d’acceptació per Espanya de
l’adhesió de la República del Perú al Conveni
relatiu als aspectes civils de la sostracció inter-
nacional de menors, fet a l’Haia el 25 d’oc-
tubre de 1980. («BOE» 300, de 16-12-2002.)

DECLARACIÓ

«D’acord amb el que preveu l’article 38, paràgraf 4,
del Conveni relatiu als aspectes civils de la sostracció
internacional de menors, fet a l’Haia el 25 d’octubre
de 1980, Espanya declara acceptar l’adhesió de la Repú-
blica del Perú a aquest Conveni.»

Aquest Conveni entra en vigor entre Espanya i la
República del Perú l’1 de desembre de 2002.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 27 de novembre de 2002.—El secretari gene-

ral tècnic, Julio Núñez Montesinos.

24431 ESMENES de 2000 al Protocol de 1988 rela-
tiu al Conveni internacional per a la seguretat
de la vida humana al mar 1974, esmenat (pu-
blicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número
243, de 30 de setembre i de 9 de desembre
de 1999), adoptades el 5 de desembre de
2000 mitjançant la Resolució MSC.100(73).
(«BOE» 300, de 16-12-2002.)

RESOLUCIÓ MSC.100(73)
(Aprovada el 5 de desembre de 2000)

Adopció d’esmenes al Protocol de 1988, relatiu al Con-
veni internacional per a la seguretat de la vida humana

al mar, 1974, esmenat

El Comitè de Seguretat Marítima,
Recordant l’article 28.b) del Conveni constitutiu de

l’Organització Marítima Internacional, article que tracta
de les funcions del Comitè,

Recordant a més l’article VIII.b) del Conveni interna-
cional per a la seguretat de la vida humana al mar (SO-
LAS), 1974, d’ara endavant anomenat «el Conveni», i
l’article VI.c) del Protocol de 1988, relatiu al Conveni
esmentat, d’ara endavant denominat «el Protocol
de 1988 relatiu al SOLAS», sobre el procediment per
esmenar l’apèndix de l’annex del Protocol esmentat,

Havent examinat, en el seu 73è període de sessions,
les esmenes a l’apèndix de l’annex del Protocol de 1988
relatiu al SOLAS, proposades i distribuïdes de confor-
mitat amb el que disposen l’article VIII.b).i) del Conveni
i l’article VI.c) del Protocol esmentat,

1. Adopta, de conformitat amb el que disposen l’ar-
ticle VIII.b).iv) del Conveni i l’article VI del Protocol
de 1988 relatiu al SOLAS, les esmenes a l’apèndix de
l’annex de l’esmentat Protocol el text del qual figura
adjunt a aquesta Resolució;

2. Decideix, de conformitat amb l’article VIII, b),
vi), 2), bb) del Conveni i l’article VI.c) del Protocol de 1988
relatiu al SOLAS, que les esmenes es consideren accep-
tades l’1 de gener de 2002 llevat que, abans d’aquesta
data, més d’un terç de les parts en el Protocol esmentat
o un nombre de parts les flotes mercants combinades
de les quals representin com a mínim el 50 per 100
del tonatge brut de la flota mercant mundial hagin noti-
ficat que recusen les esmenes;

3. Invita les parts que prenguin nota que, de con-
formitat amb el que disposen l’article VIII.b).vii).2) del
Conveni i l’article VI.c) del Protocol de 1988 relatiu al
SOLAS, les esmenes entrin en vigor l’1 de juliol de 2002,
una vegada que hagin estat acceptades d’acord amb
el que disposa el paràgraf 2 anterior;

4. Demana al secretari general que, de conformitat
amb el que disposen l’article VIII.b).v) del Conveni i l’ar-
ticle VI.c) del Protocol de 1988 relatiu al SOLAS, remeti
còpies certificades d’aquesta Resolució i del text de les
esmenes que figuren a l’annex a totes les parts en el
Protocol esmentat;

5. Demana, a més, al secretari general que remeti
còpies d’aquesta Resolució i de l’annex als membres
de l’Organització que no són part en el Protocol de 1988
relatiu al SOLAS.


