Νόµος 2204/1994 (ΦΕΚ59, Α’)
Κύρωση Σύµβασης για τη βιολογική ποικιλότητα
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος
η Σύµβαση για τη βιολογική ποικιλότητα, που υπογράφηκε στο Ρίο ντε Τζανέϊρο στις
5 Ιουνίου 1992, το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε
µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
…………………………………………………………………………………………..
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Προοίµιο
Τα Συµβαλλόµενα Μέρη,
Συνειδητοποιώντας την εγγενή αξία της βιολογικής ποικιλότητας και της
οικολογικής, γενετικής, κοινωνικής, οικονοµικής, επιστηµονικής, µορφωτικής,
πολιτιστικής, ψυχαγωγικής και αισθητικής σηµασίας της βιολογικής ποικιλότητας και
των συστατικών της,
Συνειδητοποιώντας, επίσης, τη σπουδαιότητα της βιολογικής ποικιλότητας για την
εξέλιξη και για τη διατήρηση των συστηµάτων που διατηρούν τη ζωή στη βιόσφαιρα,
∆ιακηρύσσοντας ότι η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας αποτελεί κοινό
προβληµατισµό των ανθρώπων,
∆ιαβεβαιώνοντας ότι τα Κράτη Μέλη έχουν κυριαρχικά δικαιώµατα επί των ιδίων
τους βιολογικών πόρων,
∆ιαδηλώνοντας, επίσης, ότι τα κράτη είναι υπεύθυνα για τη διατήρηση της
βιολογικής τους ποικιλότητας και για τη χρήση των βιολογικών τους πόρων κατά
αειφορικό τρόπο,
Εκφράζοντας ανησυχίες για το γεγονός ότι η βιολογική ποικιλότητα µειώνεται
σηµαντικά λόγω ορισµένων δραστηριοτήτων,
Αναγνωρίζοντας τη γενική έλλειψη πληροφοριών και γνώσεων σχετικά µε τη
βιολογική ποικιλότητα και την επείγουσα ανάγκη ανάπτυξης επιστηµονικών,
τεχνικών και θεσµικών οργάνων, που θα παρέχουν τα βασικά στοιχεία για το
σχεδιασµό και την εφαρµογή των ενδεδειγµένων µέτρων,
Σηµειώνοντας ότι είναι ζωτικής σηµασίας να προβλεφθούν, προληφθούν και
αντιµετωπιστούν τα αίτια της σοβαρής ελάττωσης ή απώλειας της βιολογικής
ποικιλότητας στην πηγή τους,
Σηµειώνοντας επίσης ότι, όπου απειλείται σοβαρά µε µείωση ή µε υποβάθµιση η
βιολογική ποικιλότητα, η έλλειψη πλήρους επιστηµονικής τεκµηρίωσης δεν πρέπει να
χρησιµοποιείται ως λόγος για την αναβολή λήψεως των µέτρων που απαιτούνται για
την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση µιας τέτοιας απειλής,
Σηµειώνοντας περαιτέρω ότι η ουσιαστική απαίτηση για την προστασία της
βιολογικής ποικιλότητας είναι η επιτόπου (in-situ) διατήρηση των οικοσυστηµάτων
και των φυσικών οικοτόπων και η διατήρηση και αποκατάσταση ζώντων πληθυσµών
των διαφόρων ειδών στο φυσικό τους περιβάλλον,

Σηµειώνοντας επιπλέον ότι τα µέτρα διατήρησης εκτός φυσικών συνθηκών (ex-situ),
κατά προτίµηση στη χώρα καταγωγής, έχουν επίσης να παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο,
Αναγνωρίζοντας τη στενή και παραδοσιακή εξάρτηση πολλών αυτόχθονων και
τοπικών κοινοτήτων, που ακολουθούν παραδοσιακούς τρόπους ζωής σε ό,τι αφορά
τους βιολογικούς πόρους και την επιθυµία ίσης κατανοµής των ωφεληµάτων, που
προέρχονται από τη χρησιµοποίηση των παραδοσιακών καινοτοµιών και πρακτικών1,
σχετικά µε τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και την αειφορική χρήση των
συστατικών της,
Αναγνωρίζοντας, επίσης, το ζωτικό ρόλο που παίζει το γυναικείο φύλο στη
διατήρηση και την αειφορική χρήση της βιολογικής ποικιλότητας και την ανάγκη
πλήρους συµµετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα, στα οποία χαράσσεται και
εφαρµόζεται η πολιτική για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας,
Υπογραµµίζοντας τη σηµασία και την ανάγκη προαγωγής της διεθνούς,
περιφερειακής και σφαιρικής συνεργασίας κρατών και διακρατικών οργανισµών και
του µη κρατικού τοµέα για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και την
αειφορική χρήση των συστατικών της,
Αναγνωρίζοντας ότι η πρόβλεψη νέων και πρόσθετων χρηµατοδοτικών πόρων και η
ενδεδειγµένη πρόσβαση στις σχετικές τεχνολογίες µπορεί να µεταβάλει ουσιαστικά
τις δυνατότητες του ανθρώπου να αντιµετωπίσει τις απώλειες βιολογικής
ποικιλότητας,
Αναγνωρίζοντας επιπλέον ότι χρειάζεται ειδική πρόβλεψη για να αντιµετωπιστούν οι
ανάγκες των αναπτυσσόµενων χωρών, συµπεριλαµβανοµένης και της πρόβλεψης
νέων και πρόσθετων χρηµατοδοτικών πόρων και της ενδεδειγµένης πρόσβασης στις
σχετικές τεχνολογίες,
Σηµειώνοντας σχετικά τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στις λιγότερο
αναπτυγµένες χώρες και στα µικρά νησιωτικά κράτη,
Αναγνωρίζοντας ότι χρειάζονται σηµαντικές επενδύσεις για τη διατήρηση της
βιολογικής ποικιλότητας και ότι µπορεί να αναµένονται ευρείας κλίµακας
περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά πλεονεκτήµατα από τέτοιου είδους
επενδύσεις,
Αναγνωρίζοντας ότι η οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη και η εξάλειψη της
φτώχειας αποτελούν τις πρωταρχικές και άµεσες προτεραιότητες των
αναπτυσσόµενων χωρών,
Γνωρίζοντας ότι η διατήρηση και η αειφορική χρήση της βιολογικής ποικιλότητας
είναι κρίσιµης σηµασίας για την αντιµετώπιση των αναγκών διατροφής, υγείας και
άλλων, του διαρκώς αυξανόµενου παγκόσµιου πληθυσµού, σκοποί για τους οποίους
τόσο η πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και η κατανοµή τους, όσο και η
πρόσβαση στις σχετικές τεχνολογίες είναι απαραίτητες,
Σηµειώνοντας ότι, τελικά, η διατήρηση και αειφορική χρήση της βιολογικής
ποικιλότητας θα ενισχύσει τις φιλικές σχέσεις µεταξύ κρατών και θα συµβάλλει στη
διατήρηση της ειρήνης µεταξύ των ανθρώπων,
Επιθυµώντας να βελτιώσουν και συµπληρώσουν τις υπάρχουσες διεθνείς συµφωνίες
για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και την αειφορική χρήση των
συστατικών της,
Αποφασισµένα να διατηρήσουν και να χρησιµοποιήσουν κατά αειφορικό τρόπο τη
βιολογική ποικιλότητα προς όφελος των σηµερινών και µελλοντικών γενεών,
Συµφώνησαν τα εξής:
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« ….της παραδοσιακής γνώσης, καινοτοµιών και πρακτικών», στο πρωτότυπο

Άρθρο 1 - Στόχοι
Οι σκοποί της παρούσας Σύµβασης, που θα επιδιωχθούν σε συµφωνία µε τις σχετικές
της διατάξεις, είναι η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, η αειφορική χρήση
των συστατικών της και ο δίκαιος και ισότιµος καταµερισµός των πλεονεκτηµάτων,
που θα προκύψουν από τη χρήση των γενετικών πόρων, συµπεριλαµβανοµένης και
της ενδεδειγµένης πρόσβασης στους γενετικούς πόρους και της ενδεδειγµένης
µεταφοράς σχετικών τεχνολογιών, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα δικαιώµατα επί των
πόρων αυτών και επί των τεχνολογιών και των ενδεδειγµένων χρηµατοδοτήσεων.
Άρθρο 2 - Ορολογία
Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης:
Ως "βιολογική ποικιλότητα" νοείται η ποικιλία των ζώντων οργανισµών πάσης
προελεύσεως περιλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, χερσαίων, θαλασσίων και άλλων
υδατικών οικοσυστηµάτων και οικολογικών συµπλεγµάτων, των οποίων αποτελούν
µέρος. Επίσης, περιλαµβάνεται εδώ η ποικιλότητα εντός των ειδών, µεταξύ ειδών και
οικοσυστηµάτων.
Ως "βιολογικοί πόροι" νοείται η τεχνολογική εφαρµογή που χρησιµοποιεί βιολογικά
συστήµατα, ζώντες οργανισµούς ή παράγωγα αυτών, για την παραγωγή ή
τροποποίηση προϊόντων ή για διαδικασίες ειδικών χρήσεων.
Ως "χώρα προέλευσης των γενετικών πόρων" νοείται η χώρα η οποία διακατέχει τους
συγκεκριµένους γενετικούς πόρους στις φυσικές συνθήκες (in-situ).
Ως "χώρα που παρέχει γενετικούς πόρους" νοείται η χώρα που διαθέτει γενετικούς
πόρους που συλλέγονται από επιτόπιες πηγές (in-situ), συµπεριλαµβανοµένων τόσο
πληθυσµών αγρίων, όσο και κατοικίδιων ειδών, ή που λαµβάνονται από πηγές εκτός
αυτών (ex-situ) και οι οποίοι µπορεί να προέρχονται ή όχι από την εν λόγω χώρα.
Ως "κατοικίδια ή καλλιεργούµενα είδη" νοούνται τα είδη, τα οποία κατά τα στάδια
της εξελικτικής διαδικασίας έχουν επηρεαστεί από τον άνθρωπο, κατά τρόπο ώστε να
ανταποκριθούν στις ανάγκες του.
Ως "οικοσύστηµα" νοείται ένα δυναµικό σύµπλεγµα κοινοτήτων φυτών, ζώων και
µικροοργανισµών, καθώς και του αβιοτικού περιβάλλοντός τους που
αλληλοεπηρεάζονται ως µια λειτουργική µονάδα.
Ως "διατήρηση εκτός φυσικών συνθηκών (ex-situ)" νοείται η διατήρηση των
συστατικών της βιολογικής ποικιλότητας εκτός των φυσικών οικοτόπων τους.
Ως "γενετικό υλικό" νοείται κάθε είδους φυτικό, ζωϊκό, µικροβιακό ή άλλης
προελεύσεως υλικό που περιέχει λειτουργικές µονάδες κληρονοµικότητας.
Ως "γενετικοί πόροι" νοείται γενετικό υλικό υφιστάµενης ή εν δυνάµει αξίας.
Ως "ενδιαίτηµα" (οικότοπος) η θέση ή ο τύπος της τοποθεσίας όπου ένας οργανισµός
ή ένας πληθυσµός απαντάται φυσικά.
Ως "φυσικές συνθήκες (in-situ)" νοούνται οι συνθήκες στις οποίες υπάρχουν οι
γενετικοί πόροι εντός οικοσυστηµάτων και φυσικών οικοτόπων και, σε περίπτωση
κατοικίδιων ή καλλιεργούµενων ειδών, εντός του περιβάλλοντος χώρου, όπου έχουν
αναπτύξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 2.
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«Ως "επιτόπια διατήρηση (in-situ)" νοείται η προστασία των οικοσυστηµάτων, φυσικών
ενδιαιτηµάτων και η συντήρηση και ανάκαµψη έµβιων πληθυσµών των ειδών στο φυσικό τους
περιβάλλον και, στην περίπτωση των κατοικίδιων ή καλλιεργούµενων ειδών, στο περιβάλλον όπου

Ως "προστατευόµενη περιοχή" νοείται µια γεωγραφικά καθορισµένη περιοχή, η οποία
καθορίζεται ή υπόκειται σε ρυθµίσεις και λειτουργεί έτσι ώστε να επιτυγχάνονται
ειδικοί στόχοι προστασίας.
Ως "οργανισµός περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης" νοείται ένας οργανισµός
που έχει συσταθεί από κυρίαρχα κράτη µιας δεδοµένης περιοχής, στην οποία τα
κράτη µέλη της έχουν µεταβιβάσει αρµοδιότητες σε ό,τι αφορά θέµατα που
υπόκεινται στην παρούσα Σύµβαση και ο οποίος έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί, σε
συµφωνία µε τον εσωτερικό του κανονισµό, να υπογράφει, κυρώνει, δέχεται, εγκρίνει
ή να συγκατατίθεται σχετικά.
Ως "αειφορική χρήση" νοείται η χρήση συστατικών της βιολογικής ποικιλότητας,
κατά τρόπο και κατά αναλογία τέτοια που δεν προκαλείται µακροπρόθεσµα
συρρίκνωση της βιολογικής ποικιλότητας, διατηρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το
δυναµικό της να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις επιδιώξεις των σηµερινών και
των µελλοντικών γενεών.
"Τεχνολογία" περιλαµβάνει τη βιοτεχνολογία.
Άρθρο 3 - Αρχές
Τα κράτη διαθέτουν, σε συµφωνία µε το χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και τις αρχές
του διεθνούς δικαίου, το κυρίαρχο δικαίωµα της εκµετάλλευσης των ιδίων πόρων
τους, ανάλογα µε τις περιβαλλοντικές πολιτικές τους και την ευθύνη να
διασφαλίζουν, ότι οι δραστηριότητες, που εµπίπτουν στη δικαιοδοσία ή στον έλεγχό
τους, δεν προκαλούν βλάβη στο περιβάλλον άλλων κρατών ή περιοχών πέρα από τα
όρια της εθνικής δικαιοδοσίας τους.
Άρθρο 4 - ∆ικαιοδοσία
Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων άλλων κρατών και, εκτός αν άλλως ειδικά
προβλέπεται στην παρούσα Σύµβαση, οι διατάξεις της παρούσας Σύµβασης ισχύουν
για κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος:
(α) Προκειµένου περί συστατικών της βιολογικής ποικιλότητας σε περιοχές
εντός των ορίων της εθνικής του δικαιοδοσίας και
(β) Προκειµένου περί διαδικασιών και δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα από τον
τόπο εκδήλωσης των συνεπειών τους, που λαµβάνουν χώρα στα πλαίσια της
δικαιοδοσίας του ή του ελέγχου του, εντός της περιοχής της εθνικής του δικαιοδοσίας
ή πέρα από τα όρια αυτής.
Άρθρο 5 - Συνεργασία
Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος θα συνεργάζεται, όσο είναι δυνατό και ενδεδειγµένο, µε
άλλα Συµβαλλόµενα Μέρη, άµεσα ή όπου απαιτείται µέσω των κατάλληλων διεθνών
οργανισµών, προκειµένου περί περιοχών πέρα από την εθνική δικαιοδοσία και σε
θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος, για τη διατήρηση και την αειφορική χρήση της
βιολογικής ποικιλότητας.
ανάπτυξαν τις διακριτικές ιδιότητες που τα χαρακτηρίζουν». Παραλείπεται στην ελληνική µετάφραση
του κειµένου

Άρθρο 6 - Μέτρα ∆ιατήρησης και αειφορικής χρήσης
Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος, σύµφωνα µε τις ειδικές περιστάσεις και δυνατότητές
του:
(α) Αναπτύσσει εθνικές στρατηγικές, σχέδια ή προγράµµατα για τη διατήρηση
και αειφορική χρήση της βιολογικής ποικιλότητας ή προσαρµόζει για το σκοπό αυτό
υπάρχουσες στρατηγικές, σχέδια ή προγράµµατα, τα οποία πρέπει να
αντικατοπτρίζουν, µεταξύ άλλων, τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα
Σύµβαση σε ό,τι αφορά το ενδιαφερόµενο Συµβαλλόµενο Μέρος και
(β) Ενσωµατώνει, όσο αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγµένο, τη διατήρηση και
αειφορική χρήση της βιολογικής ποικιλότητας στα σχετικά τοµεακά και διατοµεακά
σχέδια, προγράµµατα και πολιτικές.
Άρθρο 7 - Αναγνώριση και συστηµατική παρακολούθηση
Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος, όσο είναι δυνατό και ενδεδειγµένο, ειδικότερα δε για
τους σκοπούς των άρθρων 8 έως 10, θα:
(α) Αναγνωρίζει τα συστατικά της βιολογικής ποικιλότητας που είναι
σηµαντικά για τη διατήρησή της και την αειφορική χρήση της, λαµβάνοντας υπόψη
τον ενδεικτικό πίνακα κατηγοριών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι,
(β) Παρακολουθεί, συστηµατικά µε δειγµατοληψία και άλλες τεχνικές, τα
συστατικά της βιολογικής ποικιλότητας που εντοπίζονται, δυνάµει της
υποπαραγράφου (α) παραπάνω, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνα που
απαιτούν επείγοντα µέτρα διατήρησης και σε εκείνα που παρέχουν το µεγαλύτερο
δυνατό δυναµικό για αειφορική χρήση,
(γ) Αναγνωρίζει τις διαδικασίες και τις κατηγορίες δραστηριοτήτων, που
έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντικές ανεπιθύµητες επιπτώσεις στη διατήρηση και
την αειφορική χρήση της βιολογικής ποικιλότητας και παρακολουθούν συστηµατικά
τα αποτελέσµατά τους µε δειγµατοληψίες και άλλες τεχνικές και
(δ) ∆ιατηρούν και οργανώνουν µε οποιονδήποτε µηχανισµό πληροφοριακά
στοιχεία που απορρέουν από δραστηριότητες αναγνώρισης και συστηµατικής
παρακολούθησης, δυνάµει των υποπαραγράφων (α), (β) και (γ) παραπάνω.
Άρθρο 8 - ∆ιατήρηση εντός των ορίων
Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος, κατά το µέτρο του δυνατού και του ενδεδειγµένου, θα:
(α) Εγκαθιστά ένα σύστηµα προστατευόµενων περιοχών ή περιοχών όπου
απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας.
(β) Αναπτύσσει, όπου απαιτείται, κατευθυντήριες γραµµές για την επιλογή,
θέσπιση και διαχείριση προστατευόµενων περιοχών ή περιοχών όπου απαιτούνται
ειδικά µέτρα για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας.
(γ) Ρυθµίζει ή διαχειρίζεται βιολογικούς πόρους, που είναι σηµαντικοί για τη
διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, εντός ή εκτός των προστατευόµενων
περιοχών, µε την προοπτική της εξασφάλισης της προστασίας τους και της
αειφορικής χρήσης τους.
(δ) Προαγάγει την προστασία οικοσυστηµάτων, φυσικών οικοτόπων και τη
διατήρηση βιώσιµων πληθυσµών των ειδών στο φυσικά περιβάλλον.

(ε) Προαγάγει µια περιβαλλοντικά συνετή και αειφορική ανάπτυξη σε
περιοχές γειτονικές των προστατευόµενων περιοχών, µε στόχο την παραπέρα
προστασία των περιοχών αυτών.
(στ) Ανορθώνει και αποκαθιστά υποβαθµισµένα οικοσυστήµατα και
προαγάγει την ανάκαµψη των απειλούµενων ειδών, µεταξύ άλλων, µε την ανάπτυξη
και την εφαρµογή σχεδίων ή άλλων στρατηγικών διαχείρισης.
(ζ) Θεσπίζει ή διατηρεί µέτρα ρύθµισης, διαχείρισης ή ελέγχου των κινδύνων
που συνδέονται µε τη χρήση και απελευθέρωση βιοτεχνολογικά τροποποιηµένων
ζώντων οργανισµών, οι οποίοι ενδέχεται να εµφανίσουν ανεπιθύµητες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες πιθανόν να επηρεάζουν τη διατήρηση και
αειφορική χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τους
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.
(η) Προλαµβάνει την εισαγωγή, ελέγχει ή εξαλείφει τα ξενικά είδη που
απειλούν τα οικοσυστήµατα, τους οικοτόπους ή τα είδη.
(θ) Φροντίζει για τη δηµιουργία των απαιτούµενων συνθηκών, ώστε να είναι
συµβατές οι σηµερινές χρήσεις και η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας µε την
αειφορική χρήση των συστατικών της.
(ι) Σε συµφωνία µε την εθνική του νοµοθεσία, σέβεται, προστατεύει και
διατηρεί γνώση, καινοτοµίες και πρακτικές των αυτόχθονων και ντόπιων κοινοτήτων,
που αναπτύσσουν παραδοσιακούς τρόπους ζωής, σε ό,τι αφορά τη διατήρηση και την
αειφορική χρήση της βιολογικής ποικιλότητας και προάγει την ευρύτερη εφαρµογή
τους µε τη συγκατάθεση και την εµπλοκή των φορέων των γνώσεων αυτών, ως και
των καινοτοµιών και των πρακτικών και ενθαρρύνει την ισότιµη κατανοµή των
πλεονεκτηµάτων, που προκύπτουν από τη χρησιµοποίηση αυτών των γνώσεων, των
καινοτοµιών και των πρακτικών.
(ια) Αναπτύσσει ή διατηρεί την απαραίτητη νοµοθεσία και/ή άλλες
ρυθµιστικές διατάξεις για την προστασία των απειλούµενων ειδών και πληθυσµών.
(ιβ) Όπου έχουν διαπιστωθεί σηµαντικά ανεπιθύµητα αποτελέσµατα επί της
βιολογικής ποικιλότητας, δυνάµει του άρθρου 7, ρυθµίζει ή διαχειρίζεται τις σχετικές
διαδικασίες και δραστηριότητες και
(ιγ) Συνεργάζεται, παρέχοντας οικονοµική και άλλου είδους υποστήριξη για
την επιτόπου (in-situ) διατήρηση των ειδών, όπως περιγράφεται στις
υποπαραγράφους (α) έως (ιβ) παραπάνω, ειδικότερα στις αναπτυσσόµενες χώρες.
Άρθρο 9 - Εκτός τόπου διατήρηση (ex-situ)
Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος, κατά το µέτρο του δυνατού, του ενδεδειγµένου και
κυρίως µε στόχο τη συµπλήρωση των επιτόπου µέτρων, θα:
(α) Υιοθετεί µέτρα για την εκτός φυσικών (ex-situ) τόπου διατήρηση των
συστατικών της βιολογικής ποικιλότητας, κατά προτίµηση στη χώρα προέλευσης των
συστατικών αυτών.
(β) Θεσπίζει και διατηρεί διευκολύνσεις για την εκτός φυσικών συνθηκών
(ex-situ) διατήρηση και την έρευνα σε φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς και
µικροοργανισµούς, κατά προτίµηση στη χώρα προέλευσης των γενετικών πόρων.
(γ) Υιοθετεί µέτρα για την ανάκαµψη και ανόρθωση των απειλούµενων ειδών
και για την επανεισαγωγή τους στους φυσικούς οικοτόπους κάτω από τις
ενδεδειγµένες συνθήκες.
(δ) Ρυθµίζει και διαχειρίζεται συλλογή βιολογικών πόρων από φυσικά
ενδιαιτήµατα για εκτός φυσικών συνθηκών (ex-situ) διατήρηση, κατά τρόπο ώστε να

µην απειλούνται οικοσυστήµατα και γηγενείς πληθυσµοί ειδών, εκτός αν
απαιτούνται, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (γ) παραπάνω, ειδικά προσωρινό εκτός
φυσικών συνθηκών (ex-situ) µέτρα.
(ε) Συνεργάζεται για την παροχή οικονοµικής και άλλου είδους ενίσχυσης για
την εκτός φυσικών συνθηκών (ex-situ) διατήρηση, όπως ορίζεται στις
υποπαραγράφους (α) έως (δ) παραπάνω και για την ίδρυση και λειτουργία
διευκολύνσεων διατήρησης εκτός φυσικών συνθηκών (ex-situ) στις αναπτυσσόµενες
χώρες.
Άρθρο 10 - Αειφορική χρήση συστατικών της βιολογικής ποικιλότητας
Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος, κατά το µέτρο του δυνατού και του ενδεδειγµένου, θα:
(α) Ενσωµατώνει την αντίληψη για τη διατήρηση και αειφορική χρήση των
βιολογικών πάρων στο εθνικό σύστηµα λήψεως αποφάσεων.
(β) Υιοθετεί µέτρα σχετικά µε τη χρήση βιολογικών πόρων, κατά τρόπο ώστε
να αποφεύγονται ή να ελαχιστοποιούνται οι ανεπιθύµητες επιπτώσεις επί της
βιολογικής ποικιλότητας.
(γ) Προστατεύει και ενθαρρύνει τις συνήθεις χρήσεις των βιολογικών πόρων
σε συµφωνία µε τις παραδοσιακές πολιτιστικές πρακτικές, που είναι συµβατές µε τη
διατήρηση ή την αειφορική χρήση των πόρων.
(δ) Ενισχύει τους ντόπιους πληθυσµούς για την ανάπτυξη και εφαρµογή
διορθωτικών δράσεων σε υποβαθµισµένες περιοχές όπου σηµειώθηκε µείωση της
βιολογικής ποικιλότητας και
(ε) Ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ κρατικών αρχών και ιδιωτικού τοµέα
στην ανάπτυξη µεθόδων για την αειφορική χρήση βιολογικών πόρων.
Άρθρο 11 - Κίνητρα
Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος λαµβάνει, κατά το µέτρο του δυνατού και του
ενδεδειγµένου, τα δέοντα από οικονοµική και κοινωνική άποψη µέτρα για τη
δηµιουργία κινήτρων, µε στόχο τη διατήρηση και την αειφορική χρήση συστατικών
της βιολογικής ποικιλότητας.
Άρθρο 12 - Έρευνα και επιµόρφωση
Τα Συµβαλλόµενα Μέρη, λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των
αναπτυσσόµενων χωρών, θα:
(α) Θεσπίζουν και εφαρµόζουν προγράµµατα επιστηµονικής και τεχνικής
εκπαίδευσης και επιµόρφωσης µε µέτρα αναγνώρισης, διατήρησης και αειφορικής
χρήσης της βιολογικής ποικιλότητας και των συστατικών της και παρέχουν
υποστήριξη σε τέτοιου είδους εκπαίδευση και επιµόρφωση, για τις ειδικές ανάγκες
των αναπτυσσόµενων χωρών.
(β) Προάγουν και ενθαρρύνουν την έρευνα που συµβάλλει στη διατήρηση και
αειφορική χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, ειδικότερα σε αναπτυσσόµενες χώρες,
σε συµφωνία, µεταξύ άλλων, µε τις αποφάσεις της ∆ιάσκεψης των Συµβαλλόµενων
Μερών, οι οποίες ελήφθησαν µετά από τις συστάσεις του Επικουρικού Οργάνου
παροχής σε επιστηµονικά, τεχνικά και τεχνολογικά θέµατα και

(γ) Σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των άρθρων 16, 18 και 20, προάγουν και
συνεργάζονται για τη χρήση της επιστηµονικής προόδου που σηµειώνεται στην
έρευνα της βιολογικής ποικιλότητας, για την ανάπτυξη µεθόδων διατήρησης και
αειφορικής χρήσης των βιολογικών πόρων.
Άρθρο 13 - Εκπαίδευση και ενηµέρωση κοινού
Τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα:
(α) Προάγουν και ενθαρρύνουν την κατανόηση της σηµασίας και των µέτρων
που απαιτούνται για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, καθώς επίσης και
της ευρύτερης διάδοσης της µε τη βοήθεια των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και την
υπαγωγή των θεµάτων αυτών στα εκπαιδευτικά προγράµµατα και
(β) Συνεργάζονται, κατά τον ενδεδειγµένο τρόπο, µε άλλα Κράτη και διεθνείς
οργανισµούς, για την ανάπτυξη προγραµµάτων εκπαίδευσης και ενηµέρωσης κοινού,
σε ό,τι αφορά τη διατήρηση και την αειφορική χρήση της βιολογικής ποικιλότητας.
Άρθρο 14 - Εκτίµηση επιπτώσεων και ελαχιστοποίηση ανεπιθύµητων
επιπτώσεων
1.Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος, κατά το µέτρο του δυνατού και του ενδεδειγµένου, θα:
(α) Εισάγει τις ενδεδειγµένες διαδικασίες, που απαιτούνται για την εκτίµηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σχεδίων που προτείνει και τα οποία ενδέχεται να
παρουσιάσουν σηµαντικά ανεπιθύµητα αποτελέσµατα επί της βιολογικής
ποικιλότητας, µε στόχο την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση των αποτελεσµάτων
αυτών και, όπου ενδείκνυται, επιτρέπει τη συµµετοχή του κοινού στις εν λόγω
διαδικασίες.
(β) Εισάγει τις κατάλληλες διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι
λαµβάνονται σοβαρά υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προγραµµάτων του
και των πολιτικών του, που µπορούν να έχουν σοβαρά ανεπιθύµητα αποτελέσµατα
επί της βιολογικής ποικιλότητας.
(γ) Προάγουν, στη βάση της αµοιβαιότητας, την κοινοποίηση, ανταλλαγή
πληροφοριών και διαβούλευση για δραστηριότητες που εµπίπτουν στη δικαιοδοσία
τους ή στον έλεγχό τους, δραστηριότητες οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν
σηµαντικές ανεπιθύµητες επιπτώσεις στη βιολογική ποικιλότητα άλλων Κρατών ή
περιοχών, πέρα από τα όρια της εθνικής δικαιοδοσίας τους, ενθαρρύνοντας τη
σύναψη διµερών, περιφερειακών ή πολυµερών συµφωνιών, ανάλογα µε τις ανάγκες.
(δ) Σε περίπτωση επερχόµενου ή µεγάλου κινδύνου ή ζηµίας, που προκαλείται
στα όρια της δικαιοδοσίας ή του ελέγχου του, επί της βιολογικής ποικιλότητας µέσα
στην περιοχή δικαιοδοσίας άλλων Κρατών ή περιοχών πέρα από τα όρια της εθνικής
δικαιοδοσίας, γνωστοποιεί αµέσως στα ενδεχοµένως θιγόµενα Κράτη αυτόν τον
κίνδυνο ή τη ζηµία, ενώ επίσης θέτει σε κίνηση για την πρόληψη ή την
ελαχιστοποίηση του εν λόγω κινδύνου ή της εν λόγω ζηµίας και
(ε) Προάγει τη λήψη και εφαρµογή εθνικών µέτρων για την αντιµετώπιση
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που δηµιουργούνται από δραστηριότητες ή γεγονότα
προκαλούµενα κατά φυσικό ή άλλον τρόπο και τα οποία δηµιουργούν σοβαρούς και
προφανείς κινδύνους για τη βιολογική ποικιλότητα και ενθαρρύνει τη διεθνή
συνεργασία για την ενίσχυση τέτοιων εθνικών προσπαθειών και όπου απαιτείται και
συµφωνείται µεταξύ Κρατών ή περιφερειακών οργανισµών οικονοµικής

ολοκλήρωσης, για την από κοινού κατάρτιση των ενδεδειγµένων σχεδίων έκτακτης
ανάγκης.
2.
Η ∆ιάσκεψη των Συµβαλλόµενων Μερών θα εξετάζει, µε βάση τις µελέτες
που πρέπει να εκπονούνται, τα θέµατα ευθύνης και αποκατάστασης,
συµπεριλαµβανοµένων και θεµάτων αποκαταστάσεων και αποζηµιώσεων, για ζηµιές
στη βιολογική ποικιλότητα, εκτός αν τέτοια ευθύνη αποτελεί καθαρά εσωτερικό
θέµα.
Άρθρο 15 - Πρόσβαση στους γενετικούς πόρους
1.
Αναγνωρίζοντας τα κυριαρχικά δικαιώµατα των Κρατών επί των φυσικών
πόρων, η εξουσία για τον προσδιορισµό των προσβάσεων σε γενετικούς πόρους
παραµένει στη δικαιοδοσία των εθνικών κυβερνήσεων και υπόκειται στην εθνική
νοµοθεσία.
2.
Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος θα φροντίζει για τη διαµόρφωση των συνθηκών
εκείνων που διευκολύνουν την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους, για τις
περιβαλλοντικές συνετές χρήσεις εκ µέρους άλλων Συµβαλλόµενων Μερών και δεν
επιβάλλει περιορισµούς, που έρχονται σε αντίθεση µε τους στόχους της παρούσας
Σύµβασης.
3.
Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης, οι γενετικοί πόροι που παρέχονται
από ένα Συµβαλλόµενο Μέρος, όπως αναφέρεται στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 16
και 19, είναι οι πόροι εκείνοι µόνο που παρέχονται από Συµβαλλόµενα Μέρη που
είναι χώρες προέλευσης των εν λόγω πόρων ή από Συµβαλλόµενα Μέρη που έχουν
αποκτήσει τους γενετικούς πόρους σε συµφωνία µε την παρούσα Σύµβαση.
4.
Η πρόσβαση αυτή, όπου παραχωρείται, βασίζεται σε αµοιβαία
συµφωνηµένους όρους και υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου.
5.
Η πρόσβαση σε γενετικούς πόρους, θα υπόκειται στην εκ των προτέρων
συναίνεση του Συµβαλλόµενου Μέρους που παρέχει τους εν λόγω πόρους, εκτός αν
άλλως ορίζεται από το εν λόγω Μέρος.
6.
Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος θα φροντίζει το σχεδιασµό και εκτέλεση
ερευνητικών, επιστηµονικών εργασιών σε ό,τι αφορά τους γενετικούς πόρους που
παρέχονται από άλλα Συµβαλλόµενα Μέρη µε την πλήρη συµµετοχή των εν λόγω
Συµβαλλόµενων Μερών, αλλά και όπου είναι δυνατό, εντός του εδάφους τους.
7.
Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος θα λαµβάνει τα ενδεδειγµένα νοµοθετικά και
διοικητικά µέτρα, καθώς και µέτρα πολιτικής και σε συµφωνία µε τα άρθρα 16 και 19
και όπου απαιτείται, µέσω χρηµατοδοτικών µηχανισµών που δηµιουργούνται µε βάση
τα άρθρα 20 και 21, µε στόχο το δίκαιο και ισότιµο καταµερισµό των αποτελεσµάτων
της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και των ωφελειών που απορρέουν από την
εµπορική και άλλου είδους χρησιµοποίηση γενετικών πόρων µε το Συµβαλλόµενο
Μέρος, που παρέχει πόρους αυτού του είδους. Ο καταµερισµός αυτός καθορίζεται µε
βάση αµοιβαία συµφωνηθέντες όρους.
Άρθρο 16 - Πρόσβαση και µεταφορά τεχνολογίας
1.
Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος, αναγνωρίζοντας ότι η τεχνολογία περιλαµβάνει
τη βιοτεχνολογία και ότι τόσο η πρόσβαση, όσο και η µεταφορά τεχνολογίας µεταξύ
των Συµβαλλόµενων Μερών αποτελεί βασικό στοιχείο για την επίτευξη των στόχων
της παρούσας Σύµβασης, αναλαµβάνει, σε συµφωνία µε τις διατάξεις του παρόντος

άρθρου, να παρέχει και/ή να διευκολύνει την πρόσβαση και τη µεταφορά προς άλλα
Συµβαλλόµενα Μέρη τεχνολογιών, που αφορούν τη διατήρηση και την αειφορική
χρήση της βιολογικής ποικιλότητας ή τεχνολογιών που χρησιµοποιούν τους
γενετικούς πόρους και δεν προκαλούν άξια λόγου ζηµία στο περιβάλλον.
2.
Η πρόσβαση και η µεταφορά τεχνολογίας, που αναφέρονται στην παράγραφο
1 παραπάνω, προς τις αναπτυσσόµενες χώρες οφείλουν να παρέχονται και/ή
διευκολύνονται µε δικαίους και πλέον ευνοϊκούς όρους περιλαµβανοµένων και αυτών
της προτίµησης ή παραχώρησης, οι οποίοι αµοιβαία συµφωνούνται, και όπου
απαιτείται σε συµφωνία µε τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς που θεσπίζονται µε
τα άρθρα 20 και 21. Σε περιπτώσεις που πρόκειται για τεχνολογία που υπόκειται σε
δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, η τέτοια
πρόσβαση και η µεταφορά τεχνολογίας παρέχονται έτσι, ώστε να αναγνωρίζονται και
να συµβιβάζονται µε την επαρκή και αποτελεσµατική προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η εφαρµογή της παραγράφου αυτής θα πρέπει να βρίσκεται
σε συµφωνία µε τις παραγράφους 3, 4 και 5 παρακάτω.
3.
Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος θα λαµβάνει νοµοθετικά και διοικητικά µέτρα
και µέτρα πολιτικής, κατά τον ενδεδειγµένο τρόπο, µε στόχο να παρέχεται στα
Συµβαλλόµενα Μέρη, ιδιαίτερα δε στις αναπτυσσόµενες χώρες που παρέχουν
γενετικούς πόρους, πρόσβαση και µεταφορά τεχνολογίας που αξιοποιεί τους εν λόγω
πόρους, µε αµοιβαία συµφωνηθέντες όρους, συµπεριλαµβανοµένης και της
τεχνολογίας που προστατεύεται από δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας, όπου επιβάλλεται, µέσω των διατάξεων 20 και 21 και σε
συµφωνία µε τη διεθνή νοµοθεσία και µε τις παραγράφους 4 και 5 παρακάτω.
4.
Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος θα λαµβάνει τα ενδεδειγµένα νοµοθετικά και
διοικητικά µέτρα ή µέτρα πολιτικής, µε στόχο τη διευκόλυνση εκ µέρους του
ιδιωτικού τοµέα, της πρόσβασης σε κοινές δράσεις ανάπτυξης και µεταφοράς
τεχνολογίας, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω, προς όφελος τόσο των
κρατικών οργανισµών όσο και του ιδιωτικού τοµέα των αναπτυσσόµενων χωρών και
για το σκοπό αυτό συµµορφούται µε τις υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στις
παραγράφους 1, 2 και 3 παραπάνω.
5.
Τα Συµβαλλόµενα Μέρη, αναγνωρίζοντας ότι δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας και
άλλα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας µπορούν να επηρεάσουν την εφαρµογή
της εν λόγω Σύµβασης, θα συνεργάζονται για το σκοπό αυτά µε βάση την εθνική
νοµοθεσία και το διεθνές δίκαιο, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα εν λόγω
δικαιώµατα ενισχύουν και δεν αντιβαίνουν τους στόχους τους3.
Άρθρο 17 - Ανταλλαγή πληροφοριών
1.
Τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών, που
προέρχονται από κάθε δηµόσια προσβάσιµη 4 πηγή και είναι σχετικές µε τη
διατήρηση και την αειφορική χρήση βιολογικής ποικιλότητας, λαµβάνοντας υπόψη
τις ειδικές ανάγκες των αναπτυσσόµενων χωρών.
2.
Η ανταλλαγή πληροφοριών αυτής της µορφής θα περιλαµβάνει ανταλλαγή
αποτελεσµάτων τεχνικών, επιστηµονικών και κοινωνικοοικονοµικών ερευνών, καθώς
επίσης και πληροφόρηση για επιµόρφωση και παρακολούθηση προγραµµάτων,
εξειδικευµένων γνώσεων, τοπικών και καθαυτό παραδοσιακών γνώσεων, σε
3
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«….που δεν αντιβαίνουν τους στόχους της (Σύµβασης)» στο πρωτότυπο.
« …δηµόσια διαθέσιµη πηγή» στο πρωτότυπο

συνδυασµό µε τις τεχνολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1. Στα
παραπάνω περιλαµβάνεται, όπου είναι εφικτό, η επανάκτηση των πληροφοριών.
Άρθρο 18 - Τεχνική και επιστηµονική συνεργασία
1.
Τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα προάγουν τη διεθνή τεχνική και επιστηµονική
συνεργασία στον τοµέα της διατήρησης και της αειφορικής χρήσης βιολογικής
ποικιλότητας, όπου απαιτείται, µέσω κατάλληλων διεθνών και εθνικών θεσµών.
2.
Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος θα προάγει την τεχνική και επιστηµονική
συνεργασία µε άλλα Συµβαλλόµενα Μέρη, ειδικότερα δε µε αναπτυσσόµενες χώρες,
κατά την εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης, µε την ανάπτυξη και εφαρµογή, µεταξύ
άλλων, εθνικών πολιτικών. Κατά την προαγωγή της εν λόγω συνεργασίας, ιδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να δίδεται στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των εθνικών
δυνατοτήτων, µε την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και τη σύσταση θεσµών.
3.
Η ∆ιάσκεψη των Μερών, κατά την πρώτη συνεδρίασή της θα προσδιορίσει
τον τρόπο σύστασης ενός κατάλληλου µηχανισµού διαλογής (clearing house
mechanism) για την προαγωγή και διευκόλυνση της τεχνικής και επιστηµονικής
συνεργασίας.
4.
Τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα αναπτύσσουν µεθόδους
συνεργασίας, σε συµφωνία µε την εθνική νοµοθεσία και τις εθνικές πολιτικές, για την
ανάπτυξη και χρήση τεχνολογιών, συµπεριλαµβανοµένων και εγχώριων και
παραδοσιακών τεχνολογιών, για την επίτευξη των στόχων αυτής της Σύµβασης. Για
το σκοπό αυτόν τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα προωθούν επίσης τη συνεργασία σε
θέµατα επιµόρφωσης προσωπικού και ανταλλαγής εµπειρογνωµόνων.
5.
Τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα προάγουν, δυνάµει αµοιβαίων συµφωνιών, την
κατάρτιση κοινών ερευνητικών προγραµµάτων και τη δηµιουργία κοινών
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη τεχνολογιών σχετικών µε τους στόχους της παρούσας
Σύµβασης.
Άρθρο 19 - Χειρισµός βιοτεχνολογίας και η κατανοµή των ωφεληµάτων της
1.
Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος θα λαµβάνει τα ενδεδειγµένα νοµοθετικά και
διοικητικά µέτρα ή µέτρα πολιτικής, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα
αποτελεσµατικής συµµετοχής σε δραστηριότητες βιοτεχνολογικής έρευνας εκείνων
των Συµβαλλόµενων Μερών, ειδικότερα στις αναπτυσσόµενες χώρες, τα οποία
παρέχουν γενετικούς πόρους για τέτοιες έρευνες και όπου είναι εφικτό, εκτός της
επικράτειας τέτοιων Συµβαλλόµενων Μερών.
2.
Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος λαµβάνει κάθε πρακτικό µέτρο για την προαγωγή
και προώθηση της κατά προτεραιότητα πρόσβασης, σε δίκαιη και ισότιµη βάση, εκ
µέρους των Συµβαλλόµενων Μερών, ειδικότερα των αναπτυσσόµενων χωρών, στα
αποτελέσµατα και στα ωφελήµατα, που προκύπτουν από βιοτεχνολογίες που,
βασίζονται σε γενετικούς πόρους, που παρέχονται από τα εν λόγω Συµβαλλόµενα
Μέρη. Τέτοια πρόσβαση θα παρέχεται υπό αµοιβαία συµφωνηθέντες όρους.
3.
Τα Μέρη θα διερευνούν την ανάγκη και τις διαδικασίες κατάρτισης ενός
πρωτοκόλλου στο οποίο παρουσιάζονται οι ενδεδειγµένες διαδικασίες,
συµπεριλαµβανοµένων, ειδικότερα, και των προηγούµενων σχετικών συµφωνιών,
στον τοµέα της ασφαλούς µεταφοράς, χειρισµού και χρήσης κάθε ζώντος
τροποποιηµένου οργανισµού που προέρχεται από τη χρήση βιοτεχνολογίας και ο

οποίος µπορεί να εµφανίσει ανεπιθύµητες επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τη διατήρηση και
την αειφορική χρήση της βιολογικής ποικιλότητας.
4.
Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος θα παρέχει, άµεσα ή απαιτώντας από κάθε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υπό την δικαιοδοσία του, το οποίο παρέχει τους
οργανισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο 3 παραπάνω, κάθε διαθέσιµη
πληροφορία σχετικά µε τη χρήση και τους κανονισµούς ασφάλειας, που απαιτούνται
από το εν λόγω Συµβαλλόµενο Μέρος κατά το χειρισµό των οργανισµών αυτών,
καθώς επίσης θα παρέχει και κάθε άλλη πληροφορία για τις ενδεχόµενες
ανεπιθύµητες επιπτώσεις των συγκεκριµένων οργανισµών στο Συµβαλλόµενο Μέρος
στο οποίο πρόκειται να εισαχθούν οι οργανισµοί αυτοί.
Άρθρο 20 - Χρηµατοδοτικοί πόροι
1.
Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος αναλαµβάνει να παρέχει, σύµφωνα µε τις
δυνατότητές του, χρηµατοδοτική υποστήριξη και κίνητρα σε ό,τι αφορά εκείνες τις
εθνικές δραστηριότητες, οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων της
παρούσας Σύµβασης, σε συµφωνία µε τα εθνικά του σχέδια, προγράµµατα και
προτεραιότητες.
2.
Οι αναπτυγµένες Συµβαλλόµενες Χώρες, παρέχουν νέους και
συµπληρωµατικούς χρηµατοδοτικούς πόρους, για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόµενες
Συµβαλλόµενες χώρες, ώστε αυτές να ανταποκριθούν στην πλήρη αύξηση δαπανών
που συµφωνήθηκε και που τις βαρύνει, στην εφαρµογή µέτρων τα οποία
συµµορφούνται µε τις υποχρεώσεις της παρούσας Σύµβασης και να επωφεληθούν
από τις διατάξεις της, δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ
µιας αναπτυσσόµενης συµβαλλόµενης χώρας, της θεσµικής δοµής και που
αναφέρεται στο άρθρο 21, ανάλογα µε τις προτεραιότητες σε θέµατα πολιτικής και
στρατηγικής και µε τις προτεραιότητες του προγράµµατος, µε κριτήρια
επιλεξιµότητας, καθώς επίσης και µε βάση έναν ενδεικτικό πίνακα οριακού κόστους,
που καταρτίστηκε από τη ∆ιάσκεψη των Μερών. Άλλα Μέρη, περιλαµβανοµένων και
των χωρών που βρίσκονται στο στάδιο της µετάβασης στην οικονοµία της αγοράς,
µπορούν αυτόβουλα να αναλάβουν υποχρεώσεις αναπτυγµένων χωρών - Μερών. Για
τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, η ∆ιάσκεψη των Μερών, στην πρώτη
συνεδρίασή της θα καταρτίσει έναν πίνακα αναπτυγµένων συµβαλλόµενων χωρών
και άλλων Μερών τα οποία αυτόβουλα αναλαµβάνουν τις υποχρεώσεις
αναπτυγµένων συµβαλλόµενων χωρών. Η ∆ιάσκεψη των Μερών θα επανεξετάζει
περιοδικά και αν απαιτείται θα τροποποιεί τον πίνακα αυτόν. Οι συνεισφορές άλλων
χωρών και άλλων πηγών, σε εθελούσια βάση, µπορούν επίσης να ενθαρρυνθούν. Η
εφαρµογή των εν λόγω υποχρεώσεων λαµβάνει επίσης υπόψη την ανάγκη για την
επάρκεια, την προβλεψιµότητα και την έγκαιρη ροή των κονδυλίων, καθώς και τη
σηµασία του επιµερισµού των βαρών ανάµεσα στα Μέρη που συνεισφέρουν και
περιλαµβάνονται στον πίνακα.
3.
Οι αναπτυγµένες συµβαλλόµενες χώρες, µπορούν να παράσχουν, ενώ οι
αναπτυσσόµενες συµβαλλόµενες χώρες να επωφεληθούν από χρηµατοδοτικούς
πόρους που συνδέονται µε την εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης µέσω διµερών,
περιφερειακών και άλλων πολυµερών οδών.
4.
Η έκταση κατά την οποία οι αναπτυσσόµενες Συµβαλλόµενες Χώρες θα
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την παρούσα Σύµβαση,
εξαρτάται από την αποτελεσµατική εφαρµογή εκ µέρους των αναπτυγµένων
συµβαλλόµενων χωρών, των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από τη Σύµβαση

σχετικά µε τους χρηµατοδοτικούς πόρους και τη µεταφορά τεχνολογίας και θα
λαµβάνουν πλήρως υπόψη το γεγονός ότι η οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη και
η εξάλειψη της φτώχειας αποτελούν τις πρώτες και σηµαντικότερες προτεραιότητες
για τις αναπτυσσόµενες χώρες - Μέρη.
5.
Τα Μέρη θα λαµβάνουν υπόψη πλήρως τις ειδικές ανάγκες και την ειδική
κατάσταση των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών κατά την ανάπτυξη των δράσεών
τους, σε ό,τι αφορά τη χρηµατοδότηση και τη µεταφορά τεχνολογίας.
6.
Τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα λαµβάνουν επίσης υπόψη τις ειδικές
προϋποθέσεις που διαµορφώνονται από την εξάρτηση, την κατανοµή και τον
εντοπισµό της βιολογικής ποικιλότητας εντός των αναπτυσσόµενων Συµβαλλόµενων
χωρών και ειδικότερα των µικρών νησιωτικών κρατών.
7.
Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει επίσης να δοθεί στην ειδική κατάσταση των
αναπτυσσόµενων χωρών, περιλαµβανοµένων και εκείνων που θεωρούνται ως
ιδιαίτερα ευπαθείς από περιβαλλοντική άποψη, όπως εκείνες οι οποίες διαθέτουν
άγονες και ηµιάγονες παράκτιες και ορεινές περιοχές.
Άρθρο 21 - Χρηµατοδοτικός µηχανισµός
1.
Εγκαθίσταται ένας µηχανισµός για την παροχή χρηµατοδοτικών πόρων προς
τις αναπτυσσόµενες Συµβαλλόµενες χώρες, για τους σκοπούς της παρούσας
Σύµβασης, υπό µορφή δωρεάν βοήθειας ή επιχορήγησης, βασικά στοιχεία των
οποίων περιγράφονται στο παρόν Άρθρο. Ο µηχανισµός θα λειτουργεί υπό την
εποπτεία και καθοδήγηση της ∆ιάσκεψης των Μερών, στην οποία και λογοδοτεί για
τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης. Οι λειτουργίες του µηχανισµού θα
αναλαµβάνονται από ειδική θεσµική δοµή όπως αποφασίζεται από τη ∆ιάσκεψη των
Μερών στην πρώτη της συνεδρίαση. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης, η
∆ιάσκεψη των Μερών θα προσδιορίζει τις προτεραιότητες πολιτικής στρατηγικής και
προγράµµατος, καθώς και τα κριτήρια επιλεξιµότητας, σχετικά µε την πρόσβαση και
τη χρησιµοποίηση των εν λόγω πόρων.
Οι συνεισφορές θα είναι τέτοιες ώστε να λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη πρόβλεψης
εγκαιρότητας και επικαιρότητας της ροής κονδυλίων, όπως αναφέρονται στο άρθρο
20, σε συµφωνία µε τα ποσά των απαιτούµενων πόρων, που πρέπει να αποφασίζονται
περιοδικά από τη ∆ιάσκεψη των Μερών και να υπογραµµίζεται η σηµασία της
κατανοµής των βαρών µεταξύ των Μερών που συνεισφέρουν, τα οποία
περιλαµβάνονται στον πίνακα που αναφέρεται σχετικά στο άρθρο 20, παράγραφος 2.
Εθελούσιες συνεισφορές µπορούν επίσης να συνεισφέρονται από τις αναπτυγµένες
χώρες-Μέρη και από άλλες χώρες και πηγές. Ο µηχανισµός θα λειτουργεί κατά τρόπο
δηµοκρατικό και διαφανή.
2.
∆υνάµει των στόχων της παρούσας Σύµβασης, η ∆ιάσκεψη των Μερών θα
προσδιορίσει στην πρώτη συνεδρίασή της τις πολιτικές, στρατηγικές και
προγραµµατικές προτεραιότητες, καθώς επίσης θα καθορίσει λεπτοµερή κριτήρια και
κατευθυντήριες γραµµές για την παραχώρηση δυνατοτήτων πρόσβασης και
χρησιµοποίησης των χρηµατοδοτικών πόρων, συµπεριλαµβανοµένης και της
συστηµατικής παρακολούθησης και αξιολόγησης, σε τακτική βάση, των τρόπων
χρησιµοποίησης τους. Η ∆ιάσκεψη των Μερών θα αποφασίζει σε ό,τι αφορά τις
ρυθµίσεις ενεργοποίησης της παραγράφου 1 παραπάνω, µετά από διαβούλευση µε τη
σχετική δοµή, στην οποία έχει ανατεθεί η λειτουργία του χρηµατοδοτικού
µηχανισµού.

3.
Η ∆ιάσκεψη των Μερών θα αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα του
µηχανισµού που συνιστάται µε το παρόν Άρθρο, συµπεριλαµβανοµένων και των
κριτηρίων και των κατευθυντηρίων γραµµών που αναφέρονται στην παράγραφο 2
παραπάνω, όχι νωρίτερα από δύο χρόνια µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας
Σύµβασης και εν συνεχεία σε τακτική βάση. Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση θα
αναλαµβάνει, αν απαιτείται, τις ενδεδειγµένες ενέργειες για τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας του µηχανισµού.
4.
Τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα αναλαµβάνουν ενδεχοµένως την ενίσχυση των
υπαρχόντων θεσµικών χρηµατοδοτικών οργάνων για την παροχή χρηµατοδοτικών
πόρων µε στόχο τη διατήρηση και την αειφορική χρήση της βιολογικής ποικιλότητας.
Άρθρο 22 - Σχέσεις µε άλλες διεθνείς συµβάσεις
1.
Οι διατάξεις της παρούσας Σύµβασης δεν επηρεάζουν τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις κάθε Συµβαλλόµενου Μέρους που απορρέουν από οποιαδήποτε εν ισχύι
διεθνή συµφωνία, εξαιρουµένων εκείνων όπου η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων
και υποχρεώσεων θέτει τη βιολογική ποικιλότητα σε σοβαρούς κινδύνους βλάβης ή
απειλής.
2.
Τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα εφαρµόζουν την παρούσα Σύµβαση µε πλήρη
σεβασµό του θαλάσσιου περιβάλλοντος συµµορφούµενα µε τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις των κρατών που απορρέουν από το δίκαιο της θάλασσας.
Άρθρο 23 - ∆ιάσκεψη των Μερών
1.
Με το παρόν ιδρύεται ∆ιάσκεψη των Μερών. Η πρώτη συνεδρίαση της
∆ιάσκεψης των Μερών θα συγκληθεί από τον Εκτελεστικό ∆ιευθυντή του
Προγράµµατος Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και όχι αργότερα από ένα έτος,
µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύµβασης. Κατόπιν, συγκαλούνται τακτικές
συνεδριάσεις της ∆ιάσκεψης των Μερών σε τακτικά χρονικά διαστήµατα, που θα
καθορίζονται από τη ∆ιάσκεψη στην πρώτη της συνεδρίαση.
2.
'Έκτακτες συνεδριάσεις της ∆ιάσκεψης των Μερών θα συγκαλούνται
οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο από αυτήν ή µετά από γραπτό αίτηµα οποιουδήποτε
Μέρους µε την προϋπόθεση ότι, εντός έξι µηνών µετά από την κοινοποίηση εκ
µέρους της Γραµµατείας του αιτήµατος προς αυτά, το αίτηµα υποστηρίζεται, από το
ένα τρίτο τουλάχιστον των Μερών.
3.
Η ∆ιάσκεψη των Μερών θα αποφασίζει δια συναινέσεως και θα υιοθετεί
διαδικαστικούς κανόνες για την ίδια και για κάθε επικουρικό σώµα, που ενδεχοµένως
συνιστά, θα θεσπίζει δε και τους χρηµατοοικονοµικούς κανόνες που διέπουν τη
χρηµατοδότηση της Γραµµατείας. Σε κάθε τακτική συνεδρίαση, θα εγκρίνει τον
προϋπολογισµό για την οικονοµική περίοδο µέχρι την επόµενη τακτική συνεδρίασή
της.
4.
Η ∆ιάσκεψη των Μερών θα παρακολουθεί την εφαρµογή της παρούσας
Σύµβασης και για το σκοπό αυτόν θα:
(α) καθορίζει τον τύπο των πληροφοριών και τις προθεσµίες για τη
µεταβίβασή τους, που πρέπει να υποβάλλονται σε συµφωνία µε το άρθρο 26 και θα
εξετάζει τις εν λόγω πληροφορίες και τις εκθέσεις που υποβάλλονται από κάθε
επικουρικό σώµα,

(β) ανασκοπεί κάθε επιστηµονικό, τεχνικό και τεχνολογικό στοιχείο, σχετικά
µε τη βιολογική ποικιλότητα που παρέχεται σε συµφωνία µε το άρθρο 25,
(γ) εξετάζει και εγκρίνει, κατά τα δέοντα, πρωτόκολλα σε συµφωνία µε το
άρθρο 28,
(δ) εξετάζει και εγκρίνει κατά τα δέοντα, σε συµφωνία µε τα άρθρα 29 και 30,
τροπολογίες της παρούσας Σύµβασης και των παραρτηµάτων της,
(ε) εξετάζει τροπολογίες για κάθε πρωτόκολλο, καθώς επίσης και για κάθε
σχετικό παράρτηµα και εφόσον ληφθεί ανάλογη απόφαση, συνιστά ενδεχοµένως την
υιοθέτηση τους από τα Συµβαλλόµενα Μέρη στο σχετικά πρωτόκολλο,
(ζ) εξετάζει και εγκρίνει, κατά τα δέοντα, σε συµφωνία µε το άρθρο 30,
πρόσθετα παραρτήµατα για την παρούσα Σύµβαση,
(η) συνιστά τέτοια επικουρικά σώµατα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την παροχή
επιστηµονικών και τεχνικών συµβουλών, ανάλογα µε τις ανάγκες, για την εφαρµογή
της παρούσας Σύµβασης,
(θ) έρχεται σε επαφή, µέσω της Γραµµατείας, µε τα εκτελεστικά όργανα
άλλων συµβάσεων, που ασχολούνται µε θέµατα καλυπτόµενα από την παρούσα
Σύµβαση, µε στόχο την καθιέρωση ενδεδειγµένων µορφών συνεργασίας µε αυτά και
(ι) εξετάζει και αναλαµβάνει κάθε πρόσθετη δράση, που ενδεχοµένως
απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας Σύµβασης, υπό το φως της
αποκτούµενης κατά τη λειτουργία της εµπειρίας.
5.
Τα Ηνωµένα Έθνη, οι ειδικευµένες υπηρεσίες τους και ο ∆ιεθνής Οργανισµός
για την Ατοµική ενέργεια, καθώς επίσης και κάθε κράτος µη µέρος της παρούσας
Σύµβασης δύνανται να εκπροσωπούνται ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της
∆ιάσκεψης των Μερών. Κάθε άλλος φορέας ή οργανισµός, κρατικός ή µη
εξειδικευµένος σε τοµείς σχετικούς µε τη διατήρηση και την αειφορική χρήση της
βιολογικής ποικιλότητας, που ενηµερώνουν τη Γραµµατεία για την επιθυµία τους να
εκπροσωπηθούν ως παρατηρητές σε συνεδρίαση της ∆ιάσκεψης των Μερών, µπορεί
να γίνει δεκτός, εκτός αν διαφωνεί το ένα τρίτο τουλάχιστον των Μερών. Η απόφαση
συµµετοχής παρατηρητών υπόκειται στους διαδικαστικούς κανόνες που έχουν
εγκριθεί από τη ∆ιάσκεψη των Μερών.
Άρθρο 24 - Γραµµατεία
1.
Με το παρόν Άρθρο συνίσταται Γραµµατεία. Τα καθήκοντά της έχουν ως
εξής:
(α) Οργάνωση και εξυπηρέτηση των συνεδριάσεων της ∆ιάσκεψης των
Μερών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23,
(β) εκτέλεση των εργασιών που της ανατίθενται από κάθε πρωτόκολλο,
(γ) κατάρτιση εκθέσεων σχετικά µε την εκτέλεση των καθηκόντων της
σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση και παρουσίασή τους στη ∆ιάσκεψη των Μερών,
(δ) συντονισµός µε άλλους σχετικούς διεθνείς φορείς και ειδικότερα σύναψη
των απαιτούµενων διοικητικών και συµβατικών ρυθµίσεων για την αποτελεσµατική
εκτέλεση των καθηκόντων της και
(ε) διεκπεραίωση κάθε άλλου καθήκοντος που της αναθέτει η ∆ιάσκεψη των
Μερών.
2.
Στην πρώτη τακτική συνεδρίασή της η ∆ιάσκεψη των Μερών διορίζει τη
Γραµµατεία, µεταξύ των αρµόδιων διεθνών οργανισµών που έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον για να αναλάβουν τα καθήκοντα της Γραµµατείας, µε βάση την παρούσα
Σύµβαση.

Άρθρο 25 - Επικουρικό σώµα επιστηµονικών, τεχνικών και τεχνολογικών
συµβουλών
1.
Συνίσταται µε το παρόν επικουρικά σώµα παροχής επιστηµονικών, τεχνικών
και τεχνολογικών συµβουλών για λογαριασµό τόσο της ∆ιάσκεψης των Μερών, όσο
άλλων επικουρικών οργάνων εφόσον είναι ενδεδειγµένο για την έγκαιρη παροχή
συµβουλών σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης. Το σώµα αυτό θα
είναι ανοιχτής πρόσβασης για κάθε Μέρος και η σύνθεσή του είναι
πολυεπιστηµιακή5. Θα περιλαµβάνει εκπροσώπους κυβερνήσεων αρµόδιους στο
σχετικό τοµέα τεχνογνωσίας και θα υποβάλλει σε τακτικά χρονικά διαστήµατα
εκθέσεις στη ∆ιάσκεψη των Μερών για κάθε θέµα της αρµοδιότητάς του.
2.
Με βάση και σε συµφωνία µε τις κατευθυντήριες γραµµές, που έχουν
καταρτισθεί από τη ∆ιάσκεψη των Μερών και µετά από αίτηµά της το σώµα αυτό θα:
(α) παρέχει επιστηµονικές και τεχνικές εκτιµήσεις, σχετικά µε την κατάσταση
της βιολογικής ποικιλότητας,
(β) προετοιµάζει επιστηµονικές και τεχνικές εκτιµήσεις επιπτώσεων από
ληφθέντα µέτρα, σε συµφωνία µε τις διατάξεις της παρούσας Σύµβασης,
(γ) προσδιορίζει καινοτόµες, αποτελεσµατικές και επίκαιρες τεχνολογίες και
τεχνογνωσία σχετικά µε τη διατήρηση και την αειφορική χρήση βιολογικής
ποικιλότητας και θα παρέχει συµβουλές σχετικά µε τους τρόπους και µέσα ανάπτυξης
και/ή µεταφοράς των τεχνολογιών αυτών,
(δ) παρέχει συµβουλές σχετικά µε επιστηµονικά προγράµµατα και µε διεθνή
συνεργασία στην έρευνα και ανάπτυξη, που αφορούν τη διατήρηση και την αειφορική
χρήση της βιολογικής ποικιλότητας και
(ε) δίδει απαντήσεις σε επιστηµονικά, τεχνικά, τεχνολογικά και µεθοδολογικά
ερωτήµατα που θα τίθενται προς αυτό από τη ∆ιάσκεψη των Μερών και τα
επικουρικά όργανά της.
3.
Τα καθήκοντα, οι αρµοδιότητες, η οργάνωση και η λειτουργία του εν λόγω
οργάνου ρυθµίζονται περαιτέρω από τη ∆ιάσκεψη των Μερών.
Άρθρο 26 - Εκθέσεις
Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος θα υποβάλλει εκθέσεις στη ∆ιάσκεψη των Μερών σε
χρονικά διαστήµατα που αυτή καθορίζει, σχετικά µε τα µέτρα που ελήφθησαν για την
εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας Σύµβασης και την αποτελεσµατικότητά τους
σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων της παρούσας Σύµβασης.
Άρθρο 27 - ∆ιευθέτηση διαφορών
1.
Σε περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές µεταξύ ορισµένων Συµβαλλόµενων
Μερών, σχετικά µε την ερµηνεία ή εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης, τα
ενδιαφερόµενα µέρη οφείλουν να επιδιώκουν τη διευθέτηση της διαφοράς µε
διαπραγµατεύσεις.
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2.
Αν τα ενδιαφερόµενα µέρη δεν είναι σε θέση να επιτύχουν συµφωνία µε
διαπραγµατεύσεις, είναι δυνατόν να επιδιώκουν από κοινού την παροχή υπηρεσιών
καλής θελήσεως ή να ζητούν τη µεσολάβηση ενός τρίτου µέρους.
3.
Κατά την κύρωση, την παραδοχή, έγκριση ή προσχώρηση στην παρούσα
Σύµβαση ή οποτεδήποτε µετά, ένα κράτος ή ένας οργανισµός περιφερειακής
οικονοµικής ολοκλήρωσης µπορεί να δηλώσει γραπτώς στο θεµατοφύλακα ότι για
οποιαδήποτε µη επιλυόµενη διαφορά, µε βάση την παράγραφο 1 ή την παράγραφο 2,
δέχεται υποχρεωτικά τον ένα ή και τους δύο παρακάτω τρόπους διευθέτησης της
διαφοράς.
(α) ∆ιαιτησία σε συµφωνία µε τη διαδικασία που ορίζεται στο µέρος 1 του
παραρτήµατος ΙΙ.
(β) Παραποµπή της διαφοράς στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο.
4.
Αν τα µέρη που διαφωνούν δεν έχουν σε συµφωνία µε την παράγραφο 3
παραπάνω αποδεχθεί την ίδια η καµία από τις δύο διαδικασίες, η διαφορά θα
παραπέµπεται προς συµβιβασµό, σύµφωνα µε το µέρος 2 του παραρτήµατος ΙΙ, εκτός
αν τα µέρη συµφωνήσουν κάτι άλλως πως.
5.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα ισχύουν για κάθε πρωτόκολλο, εκτός αν
προβλέπεται άλλως πως στο εν λόγω πρωτόκολλο.
Άρθρο 28 - Υιοθέτηση πρωτοκόλλων
1.
Τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα συνεργάζονται για τη διαµόρφωση και τη
θέσπιση των πρωτοκόλλων της παρούσας Σύµβασης.
2.
Τα πρωτόκολλα θα υιοθετούνται σε συνεδρίαση της ∆ιάσκεψης των Μερών.
3.
Το κείµενο κάθε προτεινόµενου πρωτοκόλλου κοινοποιείται στα
Συµβαλλόµενα Μέρη από τη Γραµµατεία, τουλάχιστον έξι µήνες πριν από τη
σύγκληση της υπόψη συνεδρίασης.
Άρθρο 29 - Τροποποίηση της Σύµβασης ή των πρωτοκόλλων
1.
Τροπολογίες της παρούσας Σύµβασης δυνατόν να προτείνονται από κάθε
Συµβαλλόµενο Μέρος. Τροπολογίες κάθε πρωτοκόλλου µπορεί να κατατεθούν από
κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος του εν λόγω πρωτοκόλλου.
2.
Τροπολογίες της παρούσας Σύµβασης θα εγκρίνονται σε συνεδρίαση της
∆ιάσκεψης των Μερών. Τροπολογίες κάθε πρωτοκόλλου θα εγκρίνονται σε
συνεδρίαση των Μερών του εν λόγω πρωτοκόλλου. Το κείµενο κάθε προτεινόµενης
τροπολογίας της παρούσας Σύµβασης ή κάθε πρωτοκόλλου, εκτός αν προβλέπεται
άλλως πως στο εν λόγω πρωτόκολλο, θα κοινοποιείται στα Μέρη της εν λόγω
Σύµβασης ή Πρωτοκόλλων από τη Γραµµατεία, τουλάχιστον έξι µήνες πριν από τη
συνεδρίαση στην οποία προτείνεται προς έγκριση. Η Γραµµατεία θα κοινοποιεί προς
ενηµέρωση στους υπογράφοντες την παρούσα Σύµβαση τις προτεινόµενες
τροπολογίες.
3.
Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη συµφωνίας σε
κάθε προτεινόµενη τροπολογία της παρούσας Σύµβασης ή κάθε πρωτοκόλλου, µε
συναίνεση. Αν για την επίτευξη συναίνεσης εξαντλούνται όλες οι προσπάθειες χωρίς
να επιτυγχάνεται συµφωνία, η τροπολογία εγκρίνεται σε έσχατη ανάγκη µε
πλειοψηφία δύο τρίτων των Μερών της εν λόγω Σύµβασης ή Πρωτοκόλλου που είναι

παρόντα ή ψηφίζουν κατά τη συνεδρίαση και θα υποβάλλεται από το θεµατοφύλακα
σε όλα τα Μέρη για επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση.
4.
Η επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση τροπολογιών θα κοινοποιούνται στο
θεµατοφύλακα γραπτώς. Τροπολογίες που εγκρίνονται, σε συµφωνία µε την
παράγραφο 3 παραπάνω, αρχίζουν να ισχύουν στα Μέρη που τις έκαναν δεκτές την
ενενηκοστή ηµέρα, µετά από την κατάθεση των εγγράφων επικύρωσης, αποδοχής ή
έγκρισης από τουλάχιστον δύο τρίτα των Συµβαλλόµενων Μερών της παρούσας
Σύµβασης ή από τα µέρη του υπόψη πρωτοκόλλου, εκτός αν προβλέπεται άλλως πως
στο εν λόγω πρωτόκολλο. Μετά από αυτό οι τροπολογίες θα αρχίζουν να ισχύουν για
κάθε άλλο µέρος την ενενηκοστή ηµέρα µετά από την κατάθεση εκ µέρους του
µέρους αυτού των εγγράφων επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης των τροπολογιών.
5.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, µε τον όρο "παρόντα και ψηφίζοντα
µέρη" νοούνται τα µέρη που είναι παρόντα και ρίπτουν µια θετική ή αρνητική ψήφο.
Άρθρο 30 - Υιοθέτηση και τροποποίηση παραρτηµάτων
1.
Τα παραρτήµατα της παρούσας Σύµβασης ή κάθε πρωτοκόλλου θα αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης ή του εν λόγω πρωτοκόλλου, ανάλογα µε την
περίπτωση, και εκτός αν προβλέπεται άλλως πως, κάθε αναφορά στην παρούσα
Σύµβαση ή τα πρωτόκολλά της αποτελεί ταυτόχρονα αναφορά σε κάθε σχετικό
παράρτηµα. Τα παραρτήµατα αυτά θα περιορίζονται σε διαδικαστικά, επιστηµονικά
τεχνικά και διοικητικά θέµατα.
2.
Εκτός αν προβλέπεται άλλως πως σε ένα πρωτόκολλο και τα σχετικά του
παραρτήµατα, η παρακάτω διαδικασία θα ισχύει σε ό,τι αφορά την πρόταση, τη
θέσπιση και την έναρξη ισχύος πρόσθετων παραρτηµάτων της παρούσας Σύµβασης ή
παραρτηµάτων κάποιου πρωτοκόλλου:
(α) παραρτήµατα της παρούσας Σύµβασης ή όποιου πρωτοκόλλου θα
προτείνονται και θα υιοθετούνται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο
29.
(β) Το Μέρος, που δεν είναι σε θέση να εγκρίνει ένα πρόσθετο παράρτηµα της
Σύµβασης αυτής ή ένα παράρτηµα οποιουδήποτε πρωτοκόλλου στα οποία είναι
Συµβαλλόµενο Μέρος, θα κοινοποιεί τα ανωτέρω στο θεµατοφύλακα, γραπτώς εντός
ενός έτους από την ηµεροµηνία κατά την οποία ανακοινώθηκε η υιοθέτηση του εκ
µέρους του θεµατοφύλακα. Ο θεµατοφύλακας, χωρίς καθυστέρηση, θα ενηµερώνει
όλα τα µέρη σχετικά µε την εν λόγω γνωστοποίηση. Ένα Μέρος µπορεί οποτεδήποτε
να αποσύρει προγενέστερη δήλωση περί αντιρρήσεών του, οπότε τα παραρτήµατα θα
τίθενται σε ισχύ για το εν λόγω Μέρος µε βάση την υποπαράγραφο (γ) παρακάτω.
(γ) Με την εκπνοή ενός έτους από την ηµεροµηνία κατά την οποία
ανακοινώθηκε η εκ µέρους του Θεµατοφύλακα υιοθέτηση του παραρτήµατος, το
παράρτηµα αυτό τίθεται σε ισχύ για όλα τα Μέρη της παρούσας Σύµβασης ή κάθε
σχετικού πρωτοκόλλου, εφόσον τα Μέρη δεν υπέβαλαν καµιά κοινοποίηση σύµφωνα
µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου (β) παραπάνω.
3.
Η πρόταση, έγκριση και θέση σε έναρξη ισχύος τροπολογιών των
παραρτηµάτων της παρούσας Σύµβασης ή κάθε πρωτοκόλλου υπόκεινται στην ίδια
διαδικασία όπως αυτή που αφορά την πρόταση, θέσπιση και έναρξη ισχύος των
παραρτηµάτων της Σύµβασης ή των παραρτηµάτων οποιουδήποτε πρωτοκόλλου.
4.
Αν ένα πρόσθετο παράρτηµα ή µια τροπολογία ενός παραρτήµατος συνδέεται
µε µια τροπολογία της παρούσας Σύµβασης ή ενός οποιουδήποτε πρωτοκόλλου, το

πρόσθετο παράρτηµα ή η τροπολογία δεν τίθενται σε ισχύ πριν η τροπολογία της
Σύµβασης ή του υπόψη πρωτοκόλλου τεθεί σε ισχύ.
Άρθρο 31 - ∆ικαίωµα ψήφου
1.
Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος της παρούσας Σύµβασης ή ενός πρωτοκόλλου
διαθέτει µία ψήφο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2
παρακάτω.
2.
Περιφερειακοί οργανισµοί οικονοµικής ολοκλήρωσης, σε θέµατα
αρµοδιοτήτων τους, ασκούν το δικαίωµα ψήφου µε αριθµό ψήφων ίσο προς τον
αριθµό των κρατών µελών τους, τα οποία είναι Συµβαλλόµενα Μέρη της παρούσας
Σύµβασης ή του σχετικού πρωτοκόλλου. Οι οργανισµοί αυτοί δεν ασκούν δικαίωµα
ψήφου αν τα κράτη µέλη τους ασκούν το δικό τους και αντίστροφα.
Άρθρο 32 - Σχέσεις µεταξύ της παρούσας Σύµβασης και των πρωτοκόλλων της
1.
Ένα κράτος ή ένας οργανισµός περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης δεν
δύναται να καταστεί Μέρος κάποιου πρωτοκόλλου αν δεν αποτελεί ή αν δεν
καθίσταται ταυτόχρονα Συµβαλλόµενο Μέρος της παρούσας Σύµβασης.
2.
Αποφάσεις µε βάση οποιοδήποτε πρωτόκολλο λαµβάνονται µόνο από τα
Μέρη του υπόψη πρωτοκόλλου. Το Συµβαλλόµενο Μέρος που δεν έχει επικυρώσει,
δεχθεί ή εγκρίνει ένα πρωτόκολλο, µπορεί να συµµετάσχει ως παρατηρητής σε κάθε
συνεδρίαση των Μερών του εν λόγω πρωτοκόλλου.
Άρθρο 33 - Υπογραφή
Η παρούσα Σύµβαση θα είναι ανοικτή προς υπογραφή στο Ρίο ντε Τζανέιρο από όλα
τα κράτη και όλους τους οργανισµούς περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης, από
την 5η Ιουνίου 1992 µέχρι την 14η Ιουνίου 1992 και στην έδρα των Ηνωµένων
Εθνών, Νέα Υόρκη, από την 15η Ιουνίου 1992 µέχρι την 4η Ιουνίου 1993.
Άρθρο 34 - Επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση
1.
Η παρούσα Σύµβαση και κάθε πρωτόκολλό της τίθεται προς επικύρωση,
αποδοχή ή έγκριση από κράτη και από οργανισµούς, περιφερειακής οικονοµικής
ολοκλήρωσης. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στο
Θεµατοφύλακα.
2.
Κάθε οργανισµός, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 παραπάνω, που
καθίσταται Συµβαλλόµενο Μέρος της παρούσας Σύµβασης ή κάθε πρωτοκόλλου της
χωρίς όµως τα κράτη µέλη του να αποτελούν Συµβαλλόµενα Μέρη, θα αναλάβει όλες
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύµβαση ή από το πρωτόκολλο, ανάλογα µε
την περίπτωση. Σε περίπτωση οργανισµών αυτής της µορφής, των οποίων ένα ή
περισσότερα κράτη - µέλη είναι Συµβαλλόµενα Μέρη της παρούσας Σύµβασης ή
σχετικού πρωτοκόλλου, ο οργανισµός αυτός καθώς και τα κράτη - µέλη του θα
αποφασίζουν το θέµα των ίδιων τους ευθυνών σχετικά µε την τήρηση των
υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη Σύµβαση ή το πρωτόκολλο, ανάλογα µε

την περίπτωση. Στις περιπτώσεις αυτές, ο οργανισµός και τα κράτη µέλη του δεν θα
νοµιµοποιούνται να ασκούν ταυτόχρονα δικαιώµατα που απορρέουν από τη Σύµβαση
ή από το σχετικά πρωτόκολλο.
3.
Στα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης οι οργανισµοί που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω θα γνωστοποιούν την έκταση των
αρµοδιοτήτων τους για θέµατα που διέπονται από τη Σύµβαση ή από το σχετικό
πρωτόκολλο. Οι οργανισµοί αυτοί θα ενηµερώνουν το Θεµατοφύλακα για κάθε
τροποποίηση σχετικά µε την έκταση των αρµοδιοτήτων τους.
Άρθρο 35 - Προσχώρηση
1.
Η προσχώρηση στην παρούσα Σύµβαση και κάθε πρωτόκολλό της είναι
ανοικτή για κράτη και οργανισµούς περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης µετά
από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης ή του σχετικού πρωτοκόλλου. Τα
έγγραφα προσχώρησης κατατίθενται στο Θεµατοφύλακα.
2.
Στα έγγραφα προσχώρησής τους, οι οργανισµοί που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 παραπάνω γνωστοποιούν την έκταση των αρµοδιοτήτων τους για τα
θέµατα που διέπονται από τη Σύµβαση ή από το σχετικό πρωτόκολλο. Οι οργανισµοί
αυτοί ενηµερώνουν επίσης το Θεµατοφύλακα για κάθε τροποποίηση σχετικά µε την
έκταση των αρµοδιοτήτων τους.
3.
Οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 2 ισχύουν για οργανισµούς
περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης, οι οποίοι προσχωρούν στην παρούσα
Σύµβαση ή σε κάθε πρωτόκολλό της.
Άρθρο 36 - Έναρξη ισχύος
1.
Η παρούσα Σύµβαση αρχίζει να ισχύει την ενενηκοστή ηµέρα µετά από την
ηµεροµηνία κατάθεσης του τριακοστού εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή
προσχώρησης.
2.
Τα πρωτόκολλα αρχίζουν να ισχύουν την ενενηκοστή ηµέρα µετά από την
ηµεροµηνία κατάθεσης του αριθµού εκείνου των εγγράφων επικύρωσης, έγκρισης ή
προσχώρησης, που προσδιορίζεται στο εν λόγω πρωτόκολλο.
3.
Για κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος, το οποίο επικυρώνει ή εγκρίνει την παρούσα
Σύµβαση ή προσχωρεί σ' αυτήν µετά από την κατάθεση του τριακοστού εγγράφου
επικύρωσης, έγκρισης ή προσχώρησης, η σύµβαση θα τεθεί σε ισχύ την ενενηκοστή
ηµέρα µετά από την ηµεροµηνία κατάθεσης από το εν λόγω Συµβαλλόµενο µέρος
των εγγράφων του επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.
4.
Κάθε πρωτόκολλο, εκτός αν προσδιορίζεται άλλως πως στο εν λόγω
πρωτόκολλο, θα τεθεί σε ισχύ για ένα Συµβαλλόµενο Μέρος το οποίο επικυρώνει ή
εγκρίνει το πρωτόκολλο αυτό ή προσχωρεί σ' αυτό µετά από την έναρξη ισχύος του,
δυνάµει της παραγράφου 2 παραπάνω, την ενενηκοστή ηµέρα µετά από την
ηµεροµηνία κατά την οποία το εν λόγω Συµβαλλόµενο Μέρος καταθέτει τα έγγραφα
επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης ή κατά την ηµεροµηνία κατά την
οποία η παρούσα Σύµβαση τίθεται σε ισχύ για το εν λόγω Συµβαλλόµενο Μέρος, και
πάντως τη µεταγενέστερη αυτών.
5.
Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2 παραπάνω, κάθε έγγραφο που
κατατίθεται από έναν οργανισµό περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης δεν θα

προσµετράται ως πρόσθετο αυτών που έχουν ήδη κατατεθεί από άλλα κράτη µέλη
του εν λόγω οργανισµού.
Άρθρο 37 - Επιφυλάξεις
∆εν γίνονται δεκτές επιφυλάξεις σχετικά µε την παρούσα Σύµβαση.
Άρθρο 38 - Αποχώρηση
1.
Οποιαδήποτε στιγµή δύο χρόνια µετά από την ηµεροµηνία κατά την οποία
ετέθη σε ισχύ η παρούσα Σύµβαση για ένα Συµβαλλόµενο Μέρος, το Συµβαλλόµενο
αυτό Μέρος µπορεί να αποχωρήσει από τη Σύµβαση µε γραπτή κοινοποίηση στο
Θεµατοφύλακα.
2.
Αποχώρηση αυτής της µορφής πραγµατοποιείται µε την εκπνοή ενός έτους
µετά από την ηµεροµηνία παραλαβή της κοινοποίησης από το Θεµατοφύλακα ή σε
κάθε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που δύναται να προσδιορίζεται στην κοινοποίηση
της αποχώρησης.
3.
Το Συµβαλλόµενο Μέρος που αποχωρεί από την παρούσα Σύµβαση θα
θεωρείται ότι έχει επίσης αποχωρήσει και από κάθε πρωτόκολλο του οποίου
αποτελούσε µέρος.
Άρθρο 39 - Μεταβατικές οικονοµικές ρυθµίσεις
Με την προϋπόθεση ότι έχει πλήρως αναδιαρθρωθεί, σε συµφωνία µε τους όρους του
άρθρου 21, το Παγκόσµιο Περιβαλλοντικό Μέσο (Global Environment Facillity) του
Προγράµµατος Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών, το Πρόγραµµα για το Περιβάλλον
των Ηνωµένων Εθνών και η ∆ιεθνής Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την
Ανάπτυξη θα αποτελέσουν τη θεσµική δοµή που αναφέρεται στο άρθρο 21, σε
µεταβατική βάση, για την περίοδο µεταξύ έναρξης ισχύος της παρούσας Σύµβασης
και της πρώτης συνεδρίασης της ∆ιάσκεψης των Μερών ή µέχρις ότου η ∆ιάσκεψη
των Μερών αποφασίζει ποιά θεσµική δοµή θα συσταθεί σε συµφωνία µε το άρθρο
21.
Άρθρο 40 - Μεταβατικές γραµµατειακές ρυθµίσεις
Η γραµµατεία που παρέχεται από τον Εκτελεστικό ∆ιευθυντή του Προγράµµατος για
το Περιβάλλον των Ηνωµένων Εθνών θα αποτελέσει τη γραµµατεία που αναφέρεται
στο άρθρο 24, παράγραφος 2, σε µεταβατική βάση για περίοδο που µεσολαβεί µεταξύ
της έναρξης ισχύος της παρούσας Σύµβασης και της πρώτης συνόδου της ∆ιάσκεψης
των Μερών.
Άρθρο 41 - Θεµατοφύλακας
Ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών θα ασκεί καθήκοντα Θεµατοφύλακα
της παρούσας Σύµβασης και των πρωτοκόλλων της.

Άρθρο 42 - Αυθεντικά κείµενα
Το πρωτότυπο της παρούσας σύµβασης, της οποίας η αραβική, η κινεζική, αγγλική,
γαλλική, ρωσική και ισπανική έκδοση θεωρούνται επίσης ως αυθεντικές, θα
κατατεθεί στο Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών.
Έγινε στο Ρίο ντε Τζανέιρο στις 5 Ιουνίου 1992
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
1.
Οικοσυστήµατα και Ενδιαιτήµατα (Οικότοποι): περιέχουν ποικιλότητα,
µεγάλους αριθµούς ενδηµικών ή απειλούµενων ειδών ή άγρια ζωή.
Χρησιµοποιούνται από αποδηµητικά είδη εµφανίζουν κοινωνική, οικονοµική,
πολιτιστική ή επιστηµονική αξία ή είναι αντιπροσωπευτικά, µοναδικό ή συνδέονται
µε βασικές εξελικτικές ή άλλες βιολογικές διαδικασίες.
2.
Είδη και κοινότητες που είναι απειλούµενα, σε άγρια κατάσταση, είναι
συγγενείς µε τα οικιακά εξηµερωµένα ή καλλιεργούµενα είδη, έχουν φαρµακευτική,
γεωργική ή άλλη οικονοµική αξία, έχουν κοινωνική, επιστηµονική ή πολιτιστική αξία
ή σηµασία για την έρευνα σε θέµατα διατήρησης και αειφορικής χρήσης της
βιολογικής ποικιλότητας, ως είδη - δείκτες και
3.
Χαρακτηρισµένα γονιδιώµατα και γονίδια που παρουσιάζουν κοινωνική,
επιστηµονική ή οικονοµική σηµασία.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΜΕΡΟΣ 1 - ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
Άρθρο 1
Ο προσφεύγων θα γνωστοποιεί στη γραµµατεία ότι τα µέρη παραπέµπουν προς
διαιτησία τη διαφορά δυνάµει του άρθρου 27. Η γνωστοποίηση θα αναφέρει το
αντικείµενο που παραπέµπεται προς διαιτησία και θα περιλαµβάνει, συγκεκριµένα, τα
άρθρα της Σύµβασης ή του πρωτοκόλλου, η ερµηνεία ή η εφαρµογή των οποίων
αµφισβητείται. Αν τα διάδικα µέρη δεν συµφωνήσουν για το αντικείµενο της
διαφοράς πριν από το διορισµό του προέδρου του δικαστηρίου, το διαιτητικό
δικαστήριο θα προσδιορίζει το εν λόγω αντικείµενο. Η γραµµατεία θα διαβιβάζει τις
λαµβανόµενες πληροφορίες σε όλα τα Συµβαλλόµενα Μέρη της παρούσας Σύµβασης
ή του υπόψη πρωτοκόλλου.
Άρθρο 2
1.
Σε διαφορές µεταξύ δύο µερών, το διαιτητικό δικαστήριο θα αποτελείται από
τρία µέλη. Κάθε µέρος της διαφοράς θα υποδεικνύει ένα διαιτητή και οι
τοιουτοτρόπως υποδειχθέντες διαιτητές θα ορίζουν, µε κοινή συµφωνία, τον τρίτο

διαιτητή, ο οποίος θα είναι και ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Ο τελευταίος είναι
διαφορετικής εθνικότητας από αυτές των δύο µερών της διαφοράς, δεν θα έχει το
συνήθη τόπο κατοικίας του στο έδαφος ενός από τα εν λόγω µέρη, ούτε θα είναι
υπάλληλός του, ούτε θα έχει ασχοληθεί µε την περίπτωση αυτή υπό οποιαδήποτε
άλλη ιδιότητα.
2.
Σε διαφορές µεταξύ περισσοτέρων των δύο µερών, τα µέρη µε κοινά
συµφέροντα θα υποδεικνύουν από κοινού ένα διαιτητή κατόπιν συµφωνίας.
3.
Κάθε χηρεύουσα θέση πληρούται µε τον τρόπο που προβλέπεται στον αρχικά
διορισµό.
Άρθρο 3
1.
Αν ο πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου δεν έχει οριστεί δύο µήνες µετά
από την υπόδειξη του δεύτερου διαιτητή, ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων
Εθνών, µετά από αίτηµα ενός µέρους, θα διορίσει τον πρόεδρο µέσα σε πρόσθετη
δίµηνη προθεσµία.
2.
Αν ένα από τα µέρη της διαφοράς δεν υποδείξει διαιτητή µέσα σε δύο µήνες
από την παραλαβή του αιτήµατος, το άλλο µέρος µπορεί να ενηµερώσει το Γενικό
Γραµµατέα, ο οποίος θα προβεί στον ορισµό προέδρου, µέσα σε πρόσθετη δίµηνη
προθεσµία.
Άρθρο 4
Το διαιτητικό δικαστήριο θα εκδίδει τις αποφάσεις του σε συµφωνία µε τις διατάξεις
της παρούσας Σύµβασης, κάθε σχετικού πρωτοκόλλου και της διεθνούς νοµοθεσίας.
Άρθρο 5
Το διαιτητικό δικαστήριο θα καθορίζει τους διαδικαστικούς κανόνες του, εκτός αν τα
µέρη συµφωνήσουν άλλως πως.
Άρθρο 6
Το διαιτητικό δικαστήριο µπορεί, µετά από αίτηση ενός από τα µέρη, να συστήσει τη
λήψη συντηρητικών µέτρων προστασίας.
Άρθρο 7
Τα διάδικα µέρη θα διευκολύνουν τις εργασίες του διαιτητικού δικαστηρίου και,
συγκεκριµένα, µε κάθε µέσο που διαθέτουν και θα:
α) παρέχουν σ' αυτό κάθε σχετικό έγγραφο, πληροφοριακά στοιχεία και
διευκολύνσεις και
β) διευκολύνουν, όπου απαιτείται, την κλήση µαρτύρων ή εµπειρογνωµόνων
και θα εξετάζουν τα µέσα αποδείξεως που προσκοµίζουν.
Άρθρο 8
Τα µέρη και οι διαιτητές αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προστατεύσουν την
εµπιστευτικότητα κάθε πληροφορίας που λαµβάνουν κατά τη διάρκεια των εργασιών
του διαιτητικού δικαστηρίου.

Άρθρο 9
Οι δαπάνες του δικαστηρίου θα αναλαµβάνονται από τα µέρη της διαφοράς σε ίσα
ποσά, εκτός αν το διαιτητικό δικαστήριο καθορίζει άλλως, λόγω των ειδικών
περιστάσεων του θέµατος. Το δικαστήριο θα καταγράφει όλες του τις δαπάνες και θα
αποδίδει τον τελικό απολογισµό των δαπανών του στα µέρη.
Άρθρο 10
Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος, που έχει έννοµο συµφέρον στο αντικείµενο της
διαφοράς και κρίνει ότι µπορεί να θιγεί από την απόφαση του δικαστηρίου επί της
διαφοράς αυτής, µπορεί να παρέµβει κατά τη διαδικασία µε την έγκριση του
δικαστηρίου.
Άρθρο 11
Το δικαστήριο µπορεί να κρίνει και να αποφασίσει επί των ανταγωγών που
απορρέουν άµεσα από το αντικείµενο της διαφοράς.
Άρθρο 12
Αποφάσεις του διαιτητικού δικαστηρίου τόσο επί της διαδικασίας όσο και επί της
ουσίας θεµάτων θα λαµβάνονται δια πλειοψηφίας των µελών αυτού.
Άρθρο 13
Αν ένα από τα µέρη της διαφοράς δεν εµφανιστεί ενώπιον του διαιτητικού
δικαστηρίου ή παραλείψει να υπερασπισθεί την υπόθεσή του, το άλλο µέρος µπορεί
να ζητήσει από το δικαστήριο να συνεχίσει τη διαδικασία και να εκδώσει απόφαση. Η
απουσία ή η παράλειψη ενός µέρους για να προβάλει τους ισχυρισµούς του δεν
αποτελεί εµπόδιο για τη διαδικασία. Πριν από την έκδοση της τελικής απόφασης, το
διαιτητικό δικαστήριο πρέπει να σχηµατίσει την πεποίθηση ότι η αγωγή είναι νόµω
και ουσία βιώσιµη.
Άρθρο 14
Το δικαστήριο θα εκδίδει την τελική απόφαση του σε πέντε µήνες από την
ηµεροµηνία κατά την οποία συγκροτήθηκε, εκτός αν κρίνει ότι απαιτείται η
παράταση του χρονικού ορίου για περίοδο, που όµως δεν µπορεί να υπερβαίνει τους
πέντε επιπλέον µήνες.
Άρθρο 15
Η τελική απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου θα περιορίζεται στο αντικείµενο της
διαφοράς και θα αναφέρει το σχετικό σκεπτικό. Θα περιλαµβάνει επίσης τα ονόµατα
των µελών που µετείχαν στις εργασίες του και τη χρονολογία της τελικής απόφασης.
Κάθε µέλος του δικαστηρίου µπορεί να ζητήσει την καταχώρηση µιας ιδιαίτερης ή
διαφορετικής γνώµης στην τελική απόφαση.

Άρθρο 16
Η απόφαση θα είναι δεσµευτική για τα µέρη της διαφοράς. Επίσης θα είναι
ανέκκλητος, εκτός εάν τα µέρη της διαφοράς έχουν εκ των προτέρων συµφωνήσει
σχετικά µε µια διαδικασία άσκησης ενδίκων µέσων.
Άρθρο 17
Οποιαδήποτε αµφισβήτηση που προκύπτει µεταξύ µερών, σε ό,τι αφορά την ερµηνεία
ή τον τρόπο εφαρµογής της τελικής απόφασης, µπορεί να αναπεµφθεί, από κάθε
µέρος, προς επίλυση στο διαιτητικό δικαστήριο που την εξέδωσε.
ΜΕΡΟΣ 2 - ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
Άρθρο 1
Μετά από αίτηση ενός εκ των µερών της διαφοράς, θα συνίσταται µια επιτροπή
συµβιβασµού. Η επιτροπή αποτελείται, εκτός αν τα µέρη συµφωνήσουν άλλως πως,
από πέντε µέλη, δύο διοριζόµενα από κάθε ενδιαφερόµενο µέρος και από τον
πρόεδρο, ο οποίος επιλέγεται από κοινού από τα εν λόγω µέλη.
Άρθρο 2
Όταν πρόκειται για διαφορές µεταξύ περισσοτέρων των δύο µερών, τα µέρη µε τα
ίδια συµφέροντα κατόπιν συµφωνίας θα διορίζουν από κοινού, τα δικά τους µέλη της
επιτροπής. Όταν δύο ή περισσότερα µέρη έχουν διαφορετικά συµφέροντα ή αν
υπάρχει διαφωνία κατά πόσο έχουν κοινά συµφέροντα, θα διορίζουν τα µέλη τους
χωριστά.
Άρθρο 3
Αν δεν πραγµατοποιηθούν οι διορισµοί εκ µέρους των µερών εντός δύο µηνών από
την ηµεροµηνία αίτησης για τη σύσταση µιας επιτροπής συµβιβασµού, ο Γενικός
Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών θα προβαίνει στους διορισµούς αυτούς, αν του το
ζητηθεί από το µέρος που υπέβαλε την αίτηση, µέσα σε πρόσθετο χρονικό διάστηµα
δύο µηνών.
Άρθρο 4
Αν ο πρόεδρος της επιτροπής συµβιβασµού δεν έχει επιλεγεί εντός δύο µηνών µετά
από το διορισµό του τελευταίου µέλους της επιτροπής, ο Γενικός Γραµµατέας των
Ηνωµένων Εθνών θα διορίζει, αν του το ζητηθεί από ένα µέρος, τον πρόεδρο σε
πρόσθετο χρονικό διάστηµα δύο µηνών.
Άρθρο 5
Η επιτροπή συµβιβασµού θα λαµβάνει τις αποφάσεις της κατά πλειοψηφία των
µελών της. Η επιτροπή θα ορίζει τη διαδικασία λειτουργίας της, εκτός αν τα µέρη της

διαφοράς συµφωνήσουν άλλως πως. Η επιτροπή θα καταρτίζει µια πρόταση επίλυσης
της διαφοράς, της οποίας τα µέρη αναγνωρίζουν την καλή πίστη.
Άρθρο 6
Η επιτροπή θα επιλαµβάνεται των διαφωνιών σχετικά µε τις αρµοδιότητες της
επιτροπής συµβιβασµού.
Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, της δε Σύµβασης που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των
προϋποθέσεων του άρθρου 36 παρ. 1 αυτής.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 1994

