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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ* Ά ρ . 1524 τής 8ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1979 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί τής Συμβάσεως διά την Πρσστσσίαν τής Μεσογείου Θαλάσσης 
κατά τής Ρυπάνσεως κα! περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) Νόμος 
τοΰ 1979 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως ε ί ς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυ
πριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω δρβρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

Αριθμός 51 του 1979 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν Δ Ι Α ΤΗΝ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Ν 
ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Θ Α Λ Α Σ Σ Η Σ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ 

ΚΑΙ ΓΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 

"Μ Βοκλή run' " Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι . Ό παρών Νόμος θά αναφέρηται ώς 6 περί της Συμβάσεως διά Συ·/σι™«κός 
τήν Προοτοοϊαν της Μ ΐ ίτογείου θαλάσσης κατά της ΡιπτάΛίσεως τίτλος» 
και περί Συναφών Πμοηοκόλλων (Κυρωτικός) Νόμος του 1979. 

2. Έν τφ παρόντι Νάμω, έκτος έάν 'εκ του κειμένου τίρσκύπτη ·Ερμφ*(α. 
διάφορος έννοια «Σύμβασις» σημαίνει τήν Σύμβασιν διά τήν Πρσστα
σίάν τής Μεσογείου θαλάσσης κατά της Ρυπάνσεως, το Πρωτό
κόλλον διά τήν Παρεμιτόδισιν τής Ρυπάνσεως της Μεσογείου θα
λάσσης συνεπεία 'Απορρίψεων οπό Πλοίων καΐ 'Αεροσκαφών καΐ 
τό Πρωτόκολλο ν nE.pl'της Συνεργασίας έ ν τ η Καταπολεμήσει της 
Ρυπάνσεως τής Μεσογείου θαλάσσης ύ^ό Πετρελαιοειδών καΐ Έτύ
ρων Επιβλαβών Ουσιών είς 'Πβριπτώσεις 'Επειγούσης 'Ανάγκης, 
απάντων γενομένων τήν 16ην Φεβρουαρίου, 1976, έν Βαρκελώνη και 
των οποίων τό κείμενον έν τω άγγλμκφ ιτρακστύπω εκτίθεται είς τό 
Πρώτον Μέρος τοϋ Πίνακος' κα ι έν μειταφράσει είς τ ή ν έλληνικήν nivotf,. 
ι ΐ ς - τό Δεύτερον Μέρος του Πίνακος :ι 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κείίμένων. 
υπερισχύει τό είς τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέψενον 
κείμενον. 

3. Ή Σύμβασις τήν οποίαν ή Κυπριακή Δημοκρατία .υπέγραψε κύρωση 
τήν 16ην Φεβρουαρίου, 1976, δυνάμει της ύττ* Αριθμόν 14.629 καΐ ήιμε Συμβάσ«ως. 
ρομηνίαν 29η ν Ί ανοι "χρίου, 1976 * Αποφάσεως του Υπουργικού Συμ
βουλίου, διά τοΰ παρόντος Νόμου κυρσΟται/ 
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111 ΝΑ·... 
(Άρϋριη 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE 
ΜΕΠΠΈΙίΡΛΝΕΛΝ SEA AGAINST POLLUTION 

THE CONTRACTING PARTIES, 
Conscious of the economic, social, health and cultural value of the 

marine environment of the Mediterranean Sea Area, 
Fully aware' of their responsibility to preserve this common heritage 

for the benefit and enjoyment of present and future generations, 
Recognizing the threat posed by pollution to the marine environment, 

its ecological equilibrium, resources and legitimate uses, 
ΜΐηχΙΓιιΙ of the special hydrographie and ecological characteristics of 

the Mediterranean Sea Area and its particular vulnerability to pollution, 
Noting that existing international conventions on the subject do not 

cover, in spite of the progress achieved, all aspects and sources of 
marine pollution and'do not entirely meet the special requirements of 
the Mediterranean Sea Area, 

Realizing fully the need for close cooperation among the States and 
international organizations concerned in a coordinated and compre
hensive regional approach for the protection and enhancement of the 
marine environment in the Mediterranean Sea Area, 
If AVI·: AGREED AS FOLLOWS: 

Article I 
Geographical coverage 

l. For the purposes of this Convention, the Mediterranean Sea Area 
shall mean the maritime waters of the Mediterranean Sea proper, 
including its gulfs and seas, bounded to the West by the meridian passing 
through Cape Sparlel lighthouse, at the entrance of the Straits of 
Gibraltar, and to the East by the southern limits of the Straits of the 

Dardanelles between Mehmeteik and Kumkale lighthouses. 
:». Except as may be otherwise provided in any protocol to this Con

vention, the Mediterranean Sea Area shall not include internal waters 
of the Contracting Parties. 

Arlich;'2 
Definitions 

For tin· purposes of this Convention: 
(a) "pollution" means the introduction by man, directly or in

directly, of substances or energy into the marine environment 
resulting in such deleterious effects as harm to living resources, 
hazards to human health, hindrance to marine activities including 
iishing, impairment of quality for use of sea water and reduction of 
amenities. 

(b) 'Organization" means the body disignated as responsible for 
carrying out secretariat functions pursuant to article 13 of this 
Convention. 
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Article 3 
General provisions 

1. The Contracting Parties may enter into bilateral or multilateral 
agreements, including regional or subregional agreements, for the pro
tection of the marine environment of the Mediterranean Sea against 
pollution, provided that such agreements are consistent with this Con
vention and conform to international law. Copies of such agreements 
between Contracting Parties to this Convention shall be communicated 
to the Organization. 

2. Nothing in this Convention shall prejudice the codification and 
development of the Law of the Sea by the United Nations Conference 
on the Law of the Sea convened pursuant to resolution 2750 C (XXV) of 
the General Assembly of the United Nations, nor the present or future 
claims and legal views of any State concerning the Law of the Sea and 
the nature and extent of coastal and flag State jurisdiction. 

Article 4 
General undertaking 

1. The Contracting Parties shall individually or jointly take all appro
priate measures in accordance with the provisions of this Convention and 
those protocols in force to which they are party, to prevent, abate and 
combat pollution of the Mediterranean Sea Area and to protect and 
enhance the marine environment in that Area. 

2. The Contracting Parties shall cooperate in the formulation and 
adoption of protocols, in addition to the protocols opened for signature 
at the same time as this Convention, prescribing agreed measures, pro
cedures and standards for the implementation of this Convention. 

:*. The Contracting Parties further pledge themselves to promote, within 
the international bodies considered to be competent by the Contracting 
Parties, measures concerning the protection of the marine environment 
in the Mediterranean Sea Area from all types and sources of pollution. 

Article 5 
Pollution caused by dumping from ships and aircraft 

The Contracting Parties shall take all appropriate measures to prevent 
and abate pollution of the Mediterranean Sea Area caused by dumping 
from ships and aircraft. 

Article 6 
Pollution from ships 

The Contracting Parties shall take all measures in conformity with 
international law'to. prevent, abate and combat pollution of the Mediter
ranean Sea Area caused by discharges from ships and to ensure the 
effective implementation in that Area of the rules which are generally 
recognised at the international level relating to the control of this type 
of pollution. 

Article 7 
Pollution resulting from exploration and exploitation 

of the continental shelf and the seabed and its subsoil 
The Contracting Parties shall take all appropriate measures to prevent, 

abate and combat pollution of the Mediterranean Sea Area resulting from 
exploration and exploitation of the continental shelf and the seabed and 
its subsoil. 
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Article 8 
Pollution from landbased sources 

The Contracting Parlies shall lake all appropriate measures to prevent, 
abate and combat pollution of the Mediterranean Sea Area caused by 
discharges from rivers, coastal establishments or outfalls, or emanating 
from any other landbased sources within their territories. 

Article 9 
Cooperation in dealing with pollution emergencies 

1. The Contracting Parlies shall cooperate in taking the necessary 
measures for dealing with pollution emergencies in the Mediterranean Sea 
Area; what'cvertlie causes of such emergencies and reducing or eliminat
ing damage resulting therefrom. 

2. Any 'Contracting Party which becomes aware of any pollution emer
gency in the Mediterranean Sea Area shall without delay notify the 
Organisation and, either through the Organization or directly, any Con
trading Party likely to be affected by such emergency. 

Article 10 
Monitoring 

I. The Contracting Parties shall endeavour to establish, in· close co
operation with the international bodies which they consider competent, 
complementary or joint programmes, including, as appropriate, program
mes at the bilateral or multilateral levels, for pollution monitoring in the 
Mediterranean Sea Area and shall endeavour to establish a pollution 
monitoringsystem, for that Area. 

2 For this purpose, the Contracting Parties shall designate the com
petent authorities responsible for pollution monitoring within areas under 
(hen· national jurisdiction and shall participate as far as practicable in 
international arrangements for pollution monitoring in areas beyond 
national jurisdiction. 

:$. The Contracting Parlies undertake to cooperate in the formulation, 
adoption arid implementation of such annexes to this Convention as may be 
required to prescribe common procedures and standards for pollution 
monitoring. 

Article 11 
Scientific and technological cooperation 

1. The Contracting Parties undertake as far as possible to cooperate 
directly, or when appropriate through competent regional or other inter
national organizations, in the field of science and technology, and to 
exchange data as well as other scientific information for the purpose of 
this CoHvention. 

2. The Contracting Parties undertake as far as possible to develop and 
coordinate their national research programmes relating to all types of 
marine pollution in the Mediterranean Sea Area and to cooperate in the 
establishment and implementation of regional and other international 
research programmes for the purposes of this Convention. 

X The Contracting Parties undertake to cooperate in the provision 
of technical and other possible assistance in fields relating to marine 
pollution, with priority to he given to the special needs of developing 
cpunlries in the Mediterranean region. 
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Article 12 
Liability and compensation 

The Contracting Parties undertake to cooperate as soon as possible in 
the formulation and adoption of appropriate procedures for the determi
nation of liability and compensation for damage resulting from the 
pollution of the marine environment deriving from violations of the 
provisions of this Convention and applicable protocols. 

Article 13 
Institutional arrangements 

The Contracting Parties designate the United Nations Environment 
Programme as responsible for carrying out the following secretariat 
functions : 

(i) To convene and prepare the meetings of Contracting Parties and 
conferences provided for in article 14, 15 and 16; 

(ii) To transmit, to the Contracting Parties notifications, reports and 
other information received in accordance with articles 3, 9 
and 20; 

(iii) To consider inquiries by, and information from the Contracting 
Parties, and to consult with them on questions relating to this 
Convention and the protocols and annexes thereto; 

(iv) To perform the functions assigned to it by the protocols to this 
Convention ; 

(v) To perform such other functions as may be assigned to it by 
the Contracting Parties; 

(vi) To ensure the necessary coordination with other international 
bodies which the Contracting Parties consider competent, and 
in particular, to enter into such administrative arrangements 
as may be required for the effective discharge of the secretariat 
functions. 

Article 14 
Meetings of the Contracting Parties 

1. The Contracting Parties shall hold ordinary meetings once every 
two years and extraordinary meetings at any other time deemed necessary, 
upon the request of the Organization or at the request of any Contracting 
Party, provided that such requests are supported by at least two 
Contracting Parties. 

2. It shall be the function of the meetings of the Contracting Parties 
to keep under review the implementation of this Convention and the 
protocols and, in particular: 

(i) To review generally the inventories carried out by Contracting 
Parties and competent international organizations on the state 
of marine pollution and its effects in the Mediterranean Sea 
Area; · . ^ c 

(ii) To consider reports submitted by the Contracting Parties under 
article 20; 

(iii) To adopt, review and amend as required, the annexes to this 
Convention and to the protocols, in accordance with the proce
dure established in article 17; ; 

(iv) To make recommendations regarding the adoption of any addi
tional protocols or any amendments to this Convention or the 
protocols in accordance with the provisions of articles 15 and 16; 
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(ν) To establish working gnnips ;is required lo consider any matters 
related lo Ihis Convention and the protocols and annexes; 

(vi) To consider and undertake any" additional action that may be 
'required lor I heachievement of the purposes of this Convention 
and the protocols. 

Article 15." 
Adoption of addi^onal protocols 

i. The Contracting Parties, at a diplomatic conference, may adopt 
additional protocols to this Convention pursuant to paragraph 2 of 
article 4. 

2. A diplomatic conference for the purpose of adopting additional 
protocols shall be convened by the Organization at the request of two 
thirds of the Contracting Parties. 

.'{.Pending the entry, into force of this Conventi on the Organization 
may, alter consulting with the signatories to this Convention, convene 
a diplomatic conference for the purpose of adopting additional protocols. 

Article Hi 
Amendment of the Convention or .protocols 

1. Any Contracting Party to this Convention may propose amendments 
to the Convention. Amendments shall be adopted by a diplomatic con
ference which shall be convened by the Organization at the request of 
two thirds of the Contracting Parties. 

2. Any Contracting Party to this Convention may propose amendments 
to any .protocol. Such amendments shall be adopted by a diplomatic con
ference which shall·be convened by the Organization at the request of 
two thirds of the Contracting Parlies to the protocol concerned. 

3. Amendments to this Convention shall be adopted by a threefourths 
majority vote of the Contracting Parties to the Convention which are 
represented at the diplomatic conference and shall be submitted by the 
Depositary for acceptance by all Contracting Parties to the Convention. 
Amendmentsto any protocol shall be adopted by a threefourths majority 
vole of the Contracting Parties to such protocol which are represented 
at the diplomatic conference and shall be submitted by the Depositary 
for acceptance by all Contracting Parties to such protocol. 

4. Acceptance of amendments shall be notified to the Depositary in 
writing. Amendments adopted in accordance with paragraph 3 of this 
article shall enter into force between Contracting Parlies having accepted 
such amendments on the thirtieth day following the receipt by the Depo
sitary of notification of their acceptance by at least three fourths of the 
Contracting Parties to this Convention or to the protocol concerned, as 
the case may be. 

5. After the entry into force of an amendment lo this Convention or to 
a protocol, any new Contracting Party to this Convention or such protocol 
shall become a Contracting Party to the instrument as amended. 

Article 17 
Annexes and amendments to Annexes 

1: Annexes to this Convention or to any protocol shall form an integral 
part of the Convention or such protocol, as the case may be. 

2. Except as may be otherwise provided in,any protocol, the following 
procedure shall apply to the adoption and entry into force of any amend
ments to annexes to this Convention or to any protocol, with the exception 
of amendments to the Annex on Arbitration : 
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(i) Any Contracting Party may propose amendments to the annexes 
to this Convention or to any protocol at the meetings referred 
to in article 14 ; 

(ii) Such amendments shall be adopted by a threefourths majority 
vote of the Contracting Parties to the instrument in question ; 

(iii) The Depositary shall without delay communicate the amendments 
so adopted to all Contracting Parties; 

(iv) Any Contracting Party that, is unable to aprove an amendment' 
to the annexes to this Convention or any protocol shall so notify 
in writing the Depositary within a period determined by the 
Contracting Parties concerned when adopting the amendment; 

(v) The Depositary shall without delay notify all Contracting Parties 
of any notification received pursuant to the preceding sub
paragraph ; 

(vi) On expiry of the period referred to in subparagraph (iv) above, 
the amendment to the annex shall become effective for all 
Contracting Parties to this Convention or to the protocol con
cerned which have not submitted a notification in accordance 
with the provisions of that subparagraph. 

3. The adoption and entry into force of a new annex to this Convention 
or to any protocol shall be subject to the same procedure as for the adop
tion and entry into force of any amendment to an annex in accordance 
with provisions of paragraph 2 of this article provided that, if any amend
ment to the Convention or the protocol concerned is involved, the new 
annex shall not enter into force until such time as the amendment to the 
Convention or the protocol concerned enters into force. 

4. Amendments to the Annex on Arbitration shall be considered to be 
amendments to this Convention and shall be proposed and adopted in 
accordance with the procedures set out in article 16 above. 

Article 18 
Rules of procedure and financial rules 

1. The Contracting Parties shall adopt rules of procedure for their 
meetings and conferences envisaged in articles 14, 15 and 16 above. 

2. The Contracting Parties shall adopt financial rules, prepared in 
consultation with the Organization, to determine, in particular, their 
financial participation. 

Article 19 
Special exercise of voting right 

Within the areas of their competence, the European Economic Com
munity and any regional economic grouping referred to in article 24 of 
this Convention shall exercise their right to vote with a number of votes 
equal to the number of member States which are Contracting Parties to 
this Convention and to one or more protocols; the European Economic 
Community and any grouping as referred to above shall not exercise their 
right to vote in cases where the member States concerned exercise theirs, 
and conversely. 

Article 20 
Reports 

The Contracting Parties shall^transmit to the Organization reports on 
the measures adopted in the implementation of this Convention and of 
protocols to which they are Parties, in such form and at such intervals 
as the meetings of Contracting Parties may determine. 
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Article 21 
Co nplianec control 

The Contracting Parties undertake to cooperate in the development of 
procedures enabling them to control the application of this Convention 
and the protocols. 

Article 22 
Settlement of disputes 

1. In case of a dispute between Contracting Parties'as to the inter
pretation' or application of this Convention or the protocols, they shall 
seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peace
ful means of their own choice. 

2. II the Parties concerned cannot settle their dispute through the 
means mentioned in the preceding paragraph, the dispute shall upon 
common agreement be submitted to arbitration under the conditions laid 
down in Annex A to this Convention. 

:\. Nevertheless, the Contracting Parties may at any time declare that 
they recognize as compulsory ipso facto and without special agreement, 
in relation to any other Parly accepting the same obligation, the appli
cation of the arbitration procedure in conformity with the provisions of 
Annex A. Such declaration shall be notified in writing to the Depositary, 
who shall communicate it to the other Parties. 

Article 23 
Relationship between the Convention and protocols 

1. No one may become a Contracting Party to this Convention unless 
it becomes at the same time a Contracting Party to at least one of the 
protocols. No one may become a Contracting Parly to a protocol unless 
it is, or becomes at the same time, a Contracting Parly to this Convention. 

2. Any protocol to this Convention shall be binding only on the Con
tracting Parties to the protocol in question. 

:J. Decisions concerning any protocol pursuant to articles 14, 16 and 17 
of this Convention shall be taken only by the Parties to the protocol 
concerned. 

Article 24 
Signature 

This Convention, the Protocol for the Prevention of Pollution of the 
Mediterranean Sea by Dumping from Ships and Aircraft and the Protocol 
concerning Cooperation in Combating Pollution of the Mediterranean Sea 
by Oil and Other Harmful Substances in Cases of Emergency shall be open 
for signature in Barcelona on 16 February, 1976 and in Madrid from 17 
February, 1976 to 16 February, 1977 by any State invited as a participant 
in the Conference of Plenipotentiaries of the Coastal States of the Mediter
ranean Region on the .Protection of the Mediterranean Sea, held in 
Barcelona from 2 to 16 February, 1976, and by any State entitled to sign 
any protocol in accordance with the provisions of such protocol. They 
shall also be open until the same date for signature by the European 
Economic Community and iby any similar regional economic grouping at 
least one member of which is a coastal State of the Mediterranean Sea 
Area and which exercise competences in fields covered by this Convention, 
as well as by any protocol affecting them. 
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Article 25 
KaliHcation, acceptance» or approval 

This Convention and any protocol thereto shall be subject to ratification, 
acceptance, or approval. Instruments of ratification, acceptance or ap
proval shall be deposited with the Government of Spain, which will 
assume the functions of Depositary. 

Article 26 
Accession 

1. As from 17 February, 1977, the present Convention, the Protocol for 
the Prevention of Pollution of the Mediterranean Sea by Dumping from 
Ships and Aircraft, and the Protocol concerning Cooperation in Combating 
Pollution of the Mediterranean Sea by Oil and other Harmful Substances 
in Cases of Emergency shall be open for accession by the States, by the 
European Economic Community and by any grouping as referred to in 
article 24. 

2. After the entry into force of the Convention and of any protocol, 
any State not referred to in article 24 may accede to this Convention and 
to any protocol, subject to prior approval by threefourths of the Con
tracting Parties to the protocol concerned. 

3. instruments of accession shall be deposited with the Depositary. 
Article 27 

Entry Into force 
1. This Convention shall enter into force on the same date as the 

protocol first entering into force. 
2. The Convention shall also enter into force with regard to the States, 

the European Economic Community and any regional economic grouping 
referred to in article 24 if they have complied with the formal require
ments for becoming Contracting Parties to any other protocol not yet 
entered into force. 

3. Any protocol to this Convention, except as otherwise provided in such 
protocol, shall enter into force on the thirtieth day following the date of 
deposit of at least six instruments of ratification, acceptance, or approval 
of, or accession to such protocol by the Parties referred to in article 24. 

4. Thereafter, this Convention, and any protocol shall enter into force 
with respect to any State, the European Economic Community and any 
regional economic grouping referred to in article 24 on the thirtieth day 
following the date of deposit of the instruments of ratification, acceptance, 
approval or accession. 

Article 28 
Withdrawal 

1. At any time after three years from the date of entry into force of 
this Convention, any Contracting Party may withdraw from this Con
vention by giving written notification of withdrawal. 

2. Except as may be otherwise provided in any protocol to this Con
vention, any Contracting Party may, at any time after three years from 
the date of entry into force of such protocol, withdraw from such protocol 
by giving written notification of withdrawal. 

.{.Withdrawal shall take effect 90 days after the date on which noti
fication of withdrawal is received by the Depositary. 
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■I Any Contracting Party which withdraws from this Convention shall 
be considered as also having withdrawn from any protocol to which it was 
a Tarty, 

Γ) Any Contracting Party which, upon its withdrawal from a protocol, 
is no longer a I'arty lo any protocol to this Convention, shall be considered 
.is also having withdrawn from this Convention. 

Article 29 
Responsibilities of the Depositary 

I The Depositary shall inform the Contracting Parties, any other Party 
referred to in article 24, and the Organization : 

(i) Of the signature of this Convention arid of any protocol thereto, 
and of the deposit of instruments of ratification, acceptance, 
approval or accession in accordance with articles 24, 25 and 26 ; 

(ii) Of the dale on which the Convention and any protocol will come 
ι η! ο force in accordance with the provisions of article 27 ; 

(iii) Of notifications of withdrawal made in accordance with article 28; 
(iv) Of the amendments adopted with respect to the Convention and 

to any protocol, their acceptance by the Contracting Parties and 
the date of cnlry into force of those amendments in accordance 
with the provisions of article 16 ; 

(v) Of Hie adoption of new annexes and of the amendment of any 
annex in accordance with article 17 ; 

(vi) Of declarations recognizing as compulsory the application of the 
arbitration procedure mentioned in paragraph 3 of article 22. 

:!. The original of this Convention and of any protocol thereto shall be 
deposited with the Depositary, the Government of Spain, which shall send 
certified copies thereof to the Contracting Parties, to the Organization, 
and fo the SecretaryGeneral of the United Nations for registration and 
publication in accordance with Article 102 of the United Nations Charter. 

TN WITNESS WUKREOF the undersigned/being duly authorized by 
their respective Governments, have signed this Convention. 

DONIi at Barcelona on 16 February, 1976 in a single copy in the Arabic, 
English, French and Spanish languages, the four texts being equally 
authoritative. 

ANNEX A 
Arbitration 
Article 1 

Unless the Parlies to the dispute otherwise agree, the arbitration pro
cedure shall be conducted in accordance with the provisions of this Annex. 

Article 2 
1. At. I lie request addressed by one Contracting Party to another Con

tracting Party in accordance with the provisions of paragraph 2 or para
graph .'{ of article 22 of the Convention, an arbitral tribunal shall be 
constituted. The request for arbitration shall state the subject matter 
of the application including, in particular, the articles of the Convention 
or the protocols the intepretation or application of which is in dispute. 

2. The claimant party shall inform the Organization that it has request
ed the setting tip of an arbitral tribunal, stating the name, of the other 
Parly to the dispute and articles of the Convention or the protocols the 
interpretation or application of which is in its opinion in dispute. The 
Organization shall forward the information thus received to all Contracting 
Parlies to the Convention. 
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Article 3 
The arbitral tribunal shall consist of three members: each of the 

Parlies to the dispute shall appoint an arbitrator; the two arbitrators 
so appointed shall designate by common agreement the third arbitrator 
who shall be the chairman of the tribunal. The latter shall not be a 
national of one of the Parties to the dispute, nor have his usual place of 
residence in the territory of one of these Parties, nor be employed by 
any of them, nor have dealt with the case in any other capacity. 

Article 4 
1. If the chairman of the arbitral tribunal has not been designated 

within two months of the appointment of the second arbitrator, the Secre
taryGeneral of the United Nations shall, at the request of the most dili
gent Party, designate him within a further two months' period. 

2. If one of the Parties to the dispute does not appoint an arbitrator 
within two months of receipt of the request, the other Party may inform 
the SecretaryGeneral of the United Nations who shall designate the 
chairman of the arbitral tribunal within a further two months' period. 
Upon'designation, the chairman Of the arbitral tribunal shall request 
the Party which has not appointed an arbitrator to do so within two 
months. After such period, he shall inform the SecretaryGeneral of the 
United Nations, who shall make this appointment within a further two 
months' period. 

Article 5 
1. The arbitral tribunal shall decide according to the rules of inter

national law and, in particular, those of this Convention and the protocols 
concerned. 

2 Any arbitral tribunal constituted under the provisions of this Annex 
shall draw up its own rules of procedure. 

Article 6 ' 
1. The decisions of the arbitral tribunal, both on procedure and on 

substance, shall be taken by majority vote of its members. 
2. The tribunal may lake all appropriate measures in order to establish 

the facts. It may, at the request of one of the Parties, recommend es
sential interim measures of protection. 

3. If two or more arbitral tribunals constituted under the provisions 
of this Annex are seized of requests with identical or similar subjects, 
they may inform themselves of the procedures for establishing the facts 
and take them into account as far as possible. 

4. The Parties to the dispute shall provide all facilities necessary for 
the effective conduct of the proceedings. 

5. The absence or default of a Party to the dispute shall not constitute 
an impediment to the proceedings. 

Article 7 
1. The^ward of the arbitral tribunal shall be accompanied by a state

ment of reasons. It shall be final and binding upon the parties to the 
dispute. 

2. Any dispute which may arise between the parties concerning the inter
pretation or execution of the award may be submitted by the most diligent 
Parly to the arbitral tribunal which made the award or, if the latter can
not be seized thereof, to another arbitral tribunal constituted for this 
purpose in the same manner as the first. 
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Article Κ 
Tin· European Economic Community and any regional economic grouping 

referred ΙΟ in article 24 of the Convention, like any Contracting Party to 
the Convention, are empowered to appear as complainants or as respon
dents before 4he arbitral tribunal. 

PROTOCOL FOR THE'PREVENTION OF POLLUTION 
OF THE MEDITERRANEAN SEA BY DUMPING 

FROM SHIPS AND AIRCRAFT 
THE CONTRACTING PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL. 

Being Parlies to the Convention for the Protection of the Mediterranean 
Sea against Pollution, 

Recognizing the danger posed to the marine environment by pollution 
caused by the dumping of wastes or other matter from ship and aircraft, 

Considering that the coastal States of the Mediterranean Sea have a 
common interest in protecting the marine environment from this danger, 

Rearing in mind the Convention on the Prevention of Marine Pollution 
by Dumping of Wastes and other Matter, adopted in London in 1972. 
HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

Article 1 
The Contracting Parties to this Protocol (hereinafter referred to as 

"the Parties") shall take all appropriate measures to prevent and abate 
pollution of the Mediterranean Sea Area caused by dumping from ships 
and aircraft. 

. Article 2 
The area to which this Protocol applies shall be the Mediterranean Sea 

Area as defined in Article 1 of the Convention for the Protection of the 
Mediterranean Sea against Pollution (hereinafter referred to as "the 
Convention"). 

Article :i 
For the purposes of this Protocol : 
1. "Ships and aircraft" means walerborne or airborne craft of any 

type whatsoever. This expression includes aircushioned craft and floating 
craft, whether self propelled or not, and platforms and other manmade 
structures at .sea and their equipment. 

2. "Wastes or other matter" means material and substances of any kind, 
form or description. 

:>. "Dumping" means: 
(a) Any deliberate disposal at sea of wastes or other matter from 

ships or aircraft; 
(I)) Any deliberate disposal at sea of ships or aircraft. 

A. "Dumping" does not include : 
(a) The disposal at sea of wastes or other matter incidental to, or 

derived from, the normal operations of vessels or aircraft and 
their equipment, other than wastes or other matter transported 
by or to vessels or aircraft, operating for the purpose of disposal 
of such matter, or derived from the treatment of such wastes 
or other matter on such vessels or aircraft; 

(If) Placement of matter for a purpose other than the mere disposal 
thereof, provided that such placement is not contrary to the 
aims of this Protocol. 
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5. "Organization" means the body referred to in article 13 of the 
Convention. 

Article 4 
The dumping into the Mediterranean Sea Area of wastes or other matter 

listed in Annex I to this Protocol is prohibited. 
Article 5 

The dumping into the Mediterranean Sea Area of wastes olother matter 
listed in Annex II to this Protocol requires, in eaen case, a pn°

r special 
permit from the competent national authorities. 

Article 6 
The dumping into the Mediterranean Sea Area of all other wastes or 

other matter requires a prior general permit from the competent national 
authorities. 

Article 7 
The permits referred to in Articles 5 and 6 above shall be issued only 

after careful consideration of all the factors set forth in Annex III to this 
Protocol. The Organization shall receive records of such permits. 

Article 8 
The provisions of Articles 4, 5 and β shall not apply in case of force 

majeure due to stress of weather or any other cause when human life or 
the safety of a ship or aircraft is threatened. Such dumpings shall im
mediately be reported to the Organization and, either through the Orga
nization or directly, to any Party or Parties likely to be affected, together 
with full details of the circumstances and of the nature and quantities 
of the wastes or other matter dumped. 

Article 9 
If a Party in a critical situation of an exceptional nature considers 

that wastes or other matter listed in Annex I to this Protocol cannot be 
disposed of on land without unacceptable danger or damage, above all 
for the safety of human life, the Party concerned shall forthwith consult 
the Organization. The Organization, after consulting the Parties to this 
Protocol, shall recommend methods of storage or the most satisfactory 
means of destruction or disposal under the prevailing circumstances. The 
Party shall inform the Organization of the steps adopted in pursuance of 
these recommendations. The' Parties pledge themselves to assist one 
another in such situations. 

Article 10 
1. Kach Party shall designate one or more competent authorities to : 

(a) Issue the special permits provided for in article 5 ; 
(b) Issue the general permits provided for in article β; 
(c) Keep records of the nature and quantities of the wastes or other 

matter permitted to be dumped of the location, date and method 
of dumping. 

2. The competent authorities of each Party shall issue the permits 
provided for in articles 5 and β in respect of the wastes or other matter 
intended for dumping: 

(a) Loaded in its territory; 
(b) Loaded by a ship or aircraft registered in its territory or flying 

its flag, when the loading occurs in the territory of a State not 
Party to this Protocol. 
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Article II 
1. Karh Parly shall apply the'measures required to implement this 

Protocol to all : 
(a) Ships and aircraft registered in its territory or flying its flag ; 
(b) Ships and aircraft, loading in its territory wastes or other matter 

which are to be dumped ; 
iv) Ships and aircraft believed to be engaged in dumping in areas 

under its jurisdiction in this matter. 
2. This Protocol shall not apply to any ships or aircraft owned or 

operated by a State Party to this Protocol and used for the time being 
only on Government noncommercial service. However, each Party shall 
ensure by the adoption of appropriate measures not impairing the opera1 

tions or operational capabilities of such ships or aircraft owned or 
operated by it, that such ships and aircraft act in a manner consistent, 
so far as is reasonable and practicable, with this Protocol. 

Article 12 
Kach Party undertakes to issue instructions to its maritime inspection 

ships and aircraft and to other appropriate services to report to its autho
rities any incidents or conditions in the Mediterranean Sea Area which 
give rise,to suspicions that dumping in contravention of the provisions 
of this Protocol has occurred or is about to occur. That Party shall, if 
it considers it appropriate, report accordingly to. any other Party 
concerned.. 

Article l.4; 
Nothing in this Protocol shall affect the right of each Party to adopt 

other measures, in accordance with internationallaw, to prevent pollution 
due I ο dumping. 

Article 14 
1. Ordinary meetings of the Parties to this Protocol shall be held in 

conjunction with ordinary meetings of the Contracting Parties to the Con
vention held pursuant to Article 14 of the Convention. The Parties 
to this Protocol may also hold extraordinary meetings in conformity with 
Article 14 of the Convention. 

2. It shall be the function Of the meetings of the Parties to this Protocol: 
(a) To keep under review the implementation of this Protocol, and 

to consider the efficacy of the measures adopted and the need 
for any other measures, in particular in the form of annexes ; 

(b) To study and consider the records of the permits issued in 
accordance with Articles 5, 6 and 7 and of the dumping which 
has taken place; 

(c) To review and amend as required any annex to this Protocol; 
(d) To discharge such other functions as may be appropriate for the 

implementation of this Protocol. 
3. The adoption of amendments to the annexes to this Protocol pursuant 

to Article 17 of the Convention shall require a threefourths majority 
vote of the Parties. 

Article 15 
1. The provisions of the Convention relating to any protocol shall apply 

with respect to the present Protocol. 
2. Th'i> rules of procedure and the financial rules adopted pursuant to 

Article 18 of the Convention shall apply with respect to this Protocol, 
unless the Parties to this Protocol agree otherwise. 
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IN WITNESS WIIKKMOK the undersigned, being duly authorized by 
their respective Governments, have signed this Protocol. 

DONE at Barcelona on 16 February, 1976 in a single copy in the 
Arabic, English, French and Spanish languages, the lour texts being 
equally authorilalive. 

ANNKX I 
Λ. The following substances and materials are listed for the purpose of 

article 4 of the Protocol : 
1. Organohalogen compounds and compounds which may form such 

substances in the marine environment, excluding those which are 
nontoxic or which are rapidly converted in the sea into substances 
which are biologically harmless, provided that they do not make 
edible marine organisms unpalatable. 

2. Organosilicon compounds and compounds which may form such 
substances in the marine environment excluding those which are 
nontoxic or which are rapidly converted in the sea into substances 
which are biologically harmless, provided that they do not make 
edible marine organisms unpalatable. 

.'$. Mercury and mercury compounds. 
4. Cadmium and cadmium compounds. 
5. Persistent plastic and other persistent, synthetic materials which 

may materially interfere with fishing or navigation, reduce ameni
ties, or interfere with other legitimate uses of the sea. 

(». Crude oil and hydrocarbons which may be derived from petroleum, 
and any mixtures containing any of these, taken on board for the 
purpose of dumping. 

7. High and medium and lowlevel radioactive wastes or other high
and medium and lowlevel radioactive matter to be defined by the 
International Atomic Energy Agency. 

8. Acid and alkaline compounds of such composition and in such 
''quantity that they may seriously impair the quality of sea water. 
The composition and guantity to be taken into consideration shall 
be determined by the Parties in accordance with the procedure 
laid down in article 14, paragraph 3, of this Protocol. 

1). Materials in whatever form (e.g. solids, liquids, semiliquids, 
gases, or in. a living state) produced for biological and chemical 
warfare, other than those rapidly rendered harmless by physical, 
chemical or biological processes in the sea, provided that they 
do not : 

(i) Make edible marine organisms unpalatable; or 
(ii) Endanger human or animal health. 

H. This Annex does not apply to wastes or other materials, such as sewage 
sludge and dredge spoils, containing the substances referred to in 
paragraphs 1—6 above as trace contaminants. The dumping of such 
wastes shall be subject to the provisions of Annexes II and III as 
appropriate. 

ANNEX II 
The following wastes and other matter, the dumping of which requires 

special care, are listed for the purposes of article 5. 
1—(i) Arsenic, lead, copper, zinc, beryllium, chromium, nickel, vana

dium, selenium, antimony and their compounds ; 
(ii) Cyanides and fluorides; 
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(iii) Pesticides and their by-products not covered in Annex I ; 
(iv) Synthetic organic chemicals, other than those referred to in 

Annex I, likely to produce harmful effects on marine organisms or to 
make edible marine organisms unpalatable. 

2.— (i) Acid and alkaline compounds the composition and quantity of 
which have not yet been determined in accordance with the procedure 
referred to in Annex I, paragraph A. 8. 

(ii) Acid and alkaline compounds not covered by Annex I, excluding 
compounds to be dumped in quantities below thresholds which shall be 
determined by the Parties in accordance with the procedure laid down in 
article 14, paragraph 3.of this Protocol. 

ii. Containers, scrap metal and other bulky wastes liable to sink to the 
sea bottom which may present a serious obstacle to fishing or navigation. 

4. Substances which, though of a non-toxic nature may become harmful 
owing to the quantities in which they are dumped or which are liable to 
reduce amenities seriously or to endanger human life or marine organisms 
or to interfere with navigation. 

5. Radioactive waste or other radioactive matter which will not be 
included in Annex I. In the issue of permits for the dumping of this 
matter, the Parties should take full account of the recommendations of 
the competent international body in this field, at present the International 
Atomic Energy Agency. 

ANNEX III 
The factors to be considered in establishing criteria governing the issue 

of permits for the dumping of matter at sea taking into account article 
7 include : 
A. Characteristics and composition of the matter. 

1. Total amount and average compositions of matter dumped (e.g. 
per year). 

2. Form (e.g. solid, sludge, liquid or gaseous). 
.1. Properties: physical (e.g. solubility and density), chemical and 

biochemical (e.g. oxygen demand, nutrients) and biological (e.g. 
presence of virules, bacteria, yeasts, parasites). 

4. Toxicity. 
5. Persistence : physical, chemical and biological. 
6. Accumulation and biotransformation in biological materials or 

sediments. 
7. Susceptibility to physical, chemical and biochemical charges and 

interaction in the aquatic environment with other dissolved organic 
and inorganic materials. 

8. IYobability of production of taints or other changes (reducing 
marketability<>r resources (fish, shellfish, etc.). 

B. Characteristics of dumping site and method of deposit 
1. location (e.g. co-ordinates of the dumping area, depth and distance 

from the coast), location in relation to other areas (e.g. amenity 
areas, spawning, nursery and fishing areas and exploitable 
resources).. 

2. Rate of disposal per specific period (e.g. quantity per day, per 
week, per month). ^ ' 
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Ά. Methods of packaging and containment, if any. 
4. Initial dilution achieved by proposed method of release, particularly 

the speed of the ship. 
5. Dispersal characteristics (e.g. effects of currents, tides and wind 

on horizontal transport and vertical mixing). 
6. Water characteristics (e.g. temperature, pH. salinity, stratification, 

oxygen indices of pollution  dissolved oxygen (DO), chemical 
oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD), 
nitrogen present in organic and mineral form, including ammonia, 
suspended matter, other nutrients and productivity). 

7. Bottom characteristics (e.g. topography, geochemical and geolo
gical characteristics and biological productivity). 

8. Existence and effects of other dumpings which have been made 
in the dumping area (e.g. heavy metal background reading and 
organic carbon content). 

9. When issuing a permit for dumping, the Contracting Parties shall 
endeavour to determine whether an adequate scientific basis 
exists for assessing the consequences of such dumping in the 
area concerned, in accordance with the foregoing provisions and 
taking into account seasonal variations. 

C. General considerations and conditions 
1. Possible effects on amenities (e.g. presence of floating or stran

ded material, turbidity, objectionable odour, discolouration and 
foaming). 

2. Possible effects on marine life, fish and shellfish culture, fish 
stocks and fisheries, seaweed harvesting and culture. 

,'i. Possible effects on other uses of the sea (e.g. impairment of 
water quality for industrial use, underwater corrosion of structure, 
interference with ship operations from floating materials, inter
ference with fishing or navigation through deposit of waste or 
solid objects on the sea floor and protection of areas of special 
importance for scientific or conservation purposes). 

4. The practical availability of alternative landbased methods of 
treatment, disposal or elimination or of treatment to render the 
matter less harmful for sea dumping. 

PROTOCOL CONCERNING COOPERATION IN COMBATING 
POLLUTION OF THE MEDITERRANEAN SEA BY OIL AND 
OTHER HARMFUL SUBSTANCES IN CASES OF EMERGENCY 

THE CONTRACTING PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL, 
Being Parties to the Convention for the Protection of the Mediterra

nean Sea against Pollution, 
Recognizing that grave pollution of the sea by oil and other harmful 

substances in the Mediterranean Sea Area involves a danger for the 
coastal States and the marine ecosystem, 

Considering that the cooperation of all the coastal States of the Medi
terranean is called for to combat this pollution, 

Bearing in mind the International Convention for the Prevention of 
Pollution from Ships, 1973, the International Convention relating to 



Ν. 51/79 870 

Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969, 
as well as the Protocol relating; to Intervention on the High Seas in 
Cases of Marine Pollution by Substances Other than Oil, 1973. 

Further taking into account the International Convention on Civil 
Liability for Oil Pollution Damage, 1969, 
HAVK AGRKKD AS FOLLOWS : 

Article 1 
The Contracting Parties to this Protocol (hereinafter referred to as 

"the Parties") shall cooperate in taking the necessary measures in 
cases of grave and imminent danger to the marine environment, the 
coast or related interests of one or more of the Parlies due to the pre
sence of massive quantities of oil or other harmful substances resulting 
from accidental causes or an accumulation of small discharges which 
are polluting or threatening to pollute the sea within the area defined 
in Article 1 of the Convention for the Protection of the Mediterranean 
Sea against Pollution (hereinafter referred to as "the Convention"). 

Article 2 
For the purpose of this Protocol, the term "related interests" means 

the interests of a coastal State directly affected or threatened and con
cerning, among others : 

(a) activities in coastal waters, in ports or estuaries, including 
fishing activities ; 

(b) the historical and tourist appeal of the area in question, in
cluding water sports and recreation ; 

(c) the health of the coastal population; 
(d) the preservation of living resources. 

Article 3 
The Parties shall endeavour to maintain and promote, either indivi

dually or through bilateral or multilateral cooperation, their contingency 
plans and means for combating pollution of the sea by oil and other 
harmful substances. These means shall include, in particular, equipment, 
ships, aircraft and manpower prepared for operations in cases of emer
gency. 

Article 4 
The Parties shall develop and apply, either individually or through 

bilateral or multilateral cooperation, monitoring activities covering the 
Mediterranean Sea Area in order to have as precise information as pos
sible on the situations referred to in Article 1 of this Protocol. 

Article 5 
In the case of release or loss overboard of harmful substances in 

packages, freight containers, portable tanks or road and rail tank waggons, 
the Parties shall cooperate as far as practicable in the salvage and re
covery of such substances so as to reduce the danger of pollution of the 
marine environment. 

Article 6 
I. Each Party undertakes to disseminate to the other Parties infor

mation concerning : 
(a) The competent national organization or authorities .responsible 

for combating pollution of the sea by oil and other harmful 
substances ; 
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(b) The competent .national authorities responsible for receiving 
reports of pollution of the sea by oil and other harmful sub
stances and for dealing with matters concerning measures of 
assistance between Parties ; 

(c) New ways in which pollution of the sea by oil and other harm
ful substances may be avoided, new measures of combating pol
lution and the development of related research programmes. 

2. Parties which have agreed to exchange information directly bet
ween themselves shall nevertheless communicate such information to 
the regional centre. The latter shall communicate this information to 
the other Parlies and, on a basis of reciprocity, to coastal States of the 
Mediterranean Sea Area which are not Parties to this Protocol. 

Article 7 
The Parlies undertake to coordinate the utilization of the means of 

communication at their disposal in order to ensure, with the necessary 
speed and reliability, the reception, transmission and dissemination of 
all reports and urgent information which relate to the occurrences and 
situations referred to in article 1. 

The regional centre shall have the necessary means of communication 
to enable it to participate in this coordinated effort and, in particular, 
to fulfil the functions assigned to it by paragraph 2 of article 10. 

Article 8 
1. Kach Party shall issue instructions to the masters of ships flying 

its flag and to the pilots of aircraft registered in its territory requiring 
them to report by the most rapid and adequate channels in the circum
stances, and in accordance with Annex I to this Protocol, either to a 
Party or to the regional centre : 

(a) AM accidents causing or likely to cause pollution of the sea by 
oil or other harmful substances; 

(b) The presence, characteristics and extent of spillages of oil or 
other harmful substances observed at sea which are likely to 
present a serious and imminent threat to the marine environ
ment or to the coast or related interests of one or more of the 
Parties. . 

2. The information collected in accordance with paragraph 1 shall be 
communicated to the other Parties likely to be affected by the pollution: 

(a) by the Party which has received the information, either directly 
or preferably, through the regional centre ; or 

(b) by the regional centre. 
In case of direct communication between Parties, the regional centre 

shall be informed of the measures taken by these Parties. 
3. In consequence of the application of the provisions of paragraph 2, 

the Parties are not bound by the obligation laid down in article 9, para
graph 2, of the Convention. 

Article 9 
1. Any Party faced with a situation of the kind defined in article 1 

of this Protocol shall : 
(a) Make the necessary assessments of the nature and extent of 

the casualty or emergency or, as the case may be, of the type 
and approximate quantity of oil or other harmful substances 
and the direction and speed of drift of the spillage; 
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(1>) Take every practicable measure to avoid or reduce the effects 
of pollution; 

(c) immediately inform all other Parties, either directly or through 
the regional centre, of these assessments and of any action 
which it has taken or which it intends to take to combat the 
pollution ; 

(d) Continue to observe the situation for as long as possible and 
report thereon in accordance with article 8. 

2. Where action is taken to combat pollution originating from a ship, 
all possible measures shall be taken to safeguard the persons present 
on board and, to the extent possible, the ship itself. Any Party which 
takes such action shall inform the Inter  Governmental Maritime Con
sultative Organization. 

Article 10 
1. Any Party requiring assistance for combating pollution by oil or 

other harmful substances polluting or threatening to pollute its coast 
may call for assistance from other Parties, either directly or through 
the regional centre referred to in article 6, starting with the Parties 
which appear likely to be affected by the pollution. This assistance may 
comprise, in particular, expert advice and the supply to or placing at 
the disposal of the Party concerned of products, equipment and nauti
cal facilities. Parlies so requested shall use their best endeavours to 
render this assistance. 

2. Where the Parties engaged in an operation to combat pollution 
cannot agree on the organization of the operation, the regional centre 
may, with their approval, co  ordinate the activity of the facilities put 
into operation by these Parties. 

Article 11 
The application of the relevant provisions of articles 0, 7, 8, 9 and 

10 of this Protocol relating to the regional centre shall be extended, as 
appropriate, to subregional centres in the event of their establishment, 
taking into account their objectives and functions and their relationship 
with the said regional centre. 

Article 12 
1. Ordinary meetings of the Parties to this Protocol shall be held in 

conjunction with ordinary meetings of the Contracting Parties to the 
Convention, held pursuant to Article 14 of the Convention. The Parties 
to this Protocol may also hold extraordinary meetings as provided in 
Article 14 of the Convention. 

2. It shall be the function of the meetings of the Parties to this Pro
tocol, in particular : 

(a) To keep under review the implementation of this Protocol, and 
to consider the efficacy of the measures adopted and the need 
for any other measures, in particular in the form of annexes; 

(b) To review and amend as required any annex to this Protocol; 
(c) To discharge such other functions as may be appropriate for 

implementation of this Protocol. 

Article 13 
1. The provisions of the Convention relating to any protocol shall apply 

with respect to the present Protocol. 
2. The rules of procedure and the financial rules adopted pursuant to 

Article 18 of the Convention shall apply with respect to this Protocol, 
unless the Parties to this Protocol agree otherwise 
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IN WITNESS WHEUEOF the undersigned, being duly authorized by 
their respective Governments, have signed this Protocol. 

DONE at Barcelona on 16 February 1976 in a single copy in the 
Arabic, English, French and Spanish languages, the four texts being 
equally authoritative. 

ANNEX I 
Contents of the report to be made 

pursuant to article 8 to this Protocol 
1 Each report shall, as far as possible, contain, in general: 

(a) The identification of the source of pollution (identity of the 
ship, where appropriate); 

(b) The geographic position, time and date of the occurrence of the 
incident or of the observation; 

(c) The wind and sea conditions prevailing in the area; 
(d) Where the pollution originates from a ship, relevant details 

respecting the conditions of the ship. 
2. Each report shall contain, whenever possible, in particular: 

(a) A clear indication or description of the harmful substances 
involved, including the correct technical names of such sub
stances (trade names should not be used in place of the correct 
technical names); 

(b) A statement or estimate of the quantities, concentrations and 
likely conditions of harmful substances discharged or likely to 
be discharged into the sea ; 

(c) Where relevant, a description of the packaging and identifying 
marks; and 

(d) The name of the consignor, consignee or manufacturer. 
a. Each report shall clearly indicate, whenever possible, whether the 

harmful substance discharged or likely to be discharged is oil or a 
noxious liquid, solid or gaseous substance and whether such substance 
was or is carried in bulk or contained in packaged form, freight con
tainers, portable tanks, or road and rail tank waggons. 

4. Each report shall be supplemented, as necessary, by any relevant 
information requested by a recipient of the report or deemed appro
priate by the person sending the report. 

5. Any of the persons referred to in article 8, paragraph 1, of this 
Protocol shall: 

(a) Supplement as far as possible the initial report, as necessary, 
with information concerning further developments; and 

(b) Comply as fully as possible with requests from affected States 
for additonal information. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΕΩ.Σ 
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

Έν έπιγνώσει της οίκονομικής, κοινωνικής, υγιεινής καΐ πολιτιστικής 
αξίας του θαλασσίου περιβάλλοντος της Περιοχής τής Μεσογείου θαλάσσης, 
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Ι Ιλήρί,χ; ίνήμι.μα της ευθύνης αυτών διά δ'ιατήρηοιν της κοινής ταύτης κλη
ρονομιάς προς όφελος και άπόλαυσιν των γενεών του παρόντος και του μέλ
λοντος, ' ' ■ ' · . ' 

Άναγνωρίζοντα την απειλή ν τήν προερχσμένην έκ της ρυπάνσεως του θα
λασσίου περιβάλλοντος, τοΰ σίκολογικου Ισοζυγίου, των πλουτοπαραγωγικών 
κόρων καΐ νομίμων χρήσεων τούτου, 

"ΙΙχοντα ύπ* όψιν ιά t»5iKoc υδρογραφικά και οικολογικά χαρακτηριστικά 
ιής Περιοχής της Μεσογείου Θαλάσσης και τήν ίδιάζουσαν ταύτης τρωτό
τητα »'κ τής ρυπάνσεως, 

Σημειουντα ότι at ύφιστάμεναι διεθνείς συμβάσεις έπι του θέματος δέν 
καλύπτουν, πάρα τήν έπιτευχθείσαν πρόοδον, πάσας τάς πλευράς και πηγάς 
ιής θαλασσίας ρυπάνσεως και δέν ανταποκρίνονται πλήρως προς τάς είδι
κάς απαιτήσεις τής Περιοχής τής Μεσογείου θαλάσσης, 

Αντιλαμβανόμενα πλήρως τήν ανάγκην στενής συνεργασίας μεταξύ Κρατών 
καΐ διεθνών οργανισμών ενδιαφερομένων διά μίαν συντονισμένην και πλήρη 
πιριφερειακήν προσέγγισιν διά τήν πρσοτασίαν καΐ τήν βελτίωΌΐν του θαλασ
σίου περιβάλλοντος είς τήν Περιοχήν τής Μεσογείου θαλάσσης, 

ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ Ω Σ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 
"Αρθρον 1 

Γεωγραφική Κάλυψις 
1. Διά τους σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως, ή Περιοχή τής Μεσογείου 

θαλάσσης σημαίνει τά θαλάσσια ϋδατα τής κυρίως Μεσογείου θαλάσσης, 
περιλαμβανομένων των κόλπων καΐ θαλασσών αυτής των όριοί'ετουμένων έκ 
δυομών ύπό του μεσημβρινού δστις διέρχεται διά του φάρου του ακρωτηρίου 
Spurtcli είς τά Στενά του Γιβραλτάρ, καΐ έξ ανατολών ύπό τών νοτίων ορίων 
των Στενών τών Δαρδανελλίων μεταξύ τών φάρων Mehmetcik και Kumkale. 

2. Πλην ώς άλλως δυνατόν νά προβλέπηται είς οιονδήποτε Πρωτόκολλον 
ιής παρούσης Συμβάσεως, ή Περιοχή τής Μεσογείου θαλάσσης δέν περι
λαμβάνει τά εσωτερικά ύδατα τών Συμβαλλομένων Μερών. 

"Αρθρον 2 
ΌρισμοΙ 

Διά τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως: 
(α) «ρύπανοις» σημαίνει τήν είσαγωγήν ύπό άνθρωπου, αμέσως ή εμ

μέσως, ουσιών ή ενεργείας εντός του θαλασσίου περιβάλλοντος προκα
λουσών δηλητηριώδη αποτελέσματα, ώς είναι ή βλάβη τών ζωντανών 
οργανισμών, οϊ κίνδυνοι εϊς τήν όγείαν του άνθρωπου, ή παρακώλυσις 
τών θαλασσίων δραστηριοτήτων περιλαμβανομένης τής αλιείας, ή .κατα
στροφή τής προς χρήσιν ποιότητος του θαλασσίου ύδατος και ή μείωσις 
τών θέλγητρων. 

(Ρ) «'Οργανισμός» σημαίνει τήν ύπηρεσίαν είς τήν οποίαν ανετέθη ή 
ευθύνη τής διεκπεραιώσεως γραμματειακών αρμοδιοτήτων συμφώνως 
πρύς τό άρθρον 13 τής παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 3 
Γενικαι διατάξεις 

Ι. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται νά συνάπτουν διμερείς ή πολυμερείς 
συμφο^νίας, περιλαμβανομένων περιφερειακών ή ύποπεριφερειακών συμφω
νιών, διά τήν προστασίαν του θαλασσίου περιβάλλοντος τής Μεσογείου θα
λάσσης κατά της ρυπάνσεως, νοουμένου δτι αϊ τοιαυται συμφωνίαι συμβιβά
ζονται προς τήν παρουσαν Σύμβασιν καΐ συνάδουν προς τό διεθνές δίκαιον. 
'Αντίγραφα τοιούτων Συμφωνιών μεταξύ Συμβαλλομένων Μερών τής παρού* 
σης Συμβάσεως θά κοινοποιούνται προς τόν Όργανισμόν. 
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ί. Ουδέν των fv τή παρούση Συμβάσει διαλαμβανομένων θέλει επηρεάζει 
την κωδικοποίησιν και άνάπτυξιν του Δικαίου της θαλάσσης Οπό της Δια

·υ>έψιως των Ήνωμίνων "Εθνών επί του Δικαίου της θαλάσσης συγκληθεί
οης δυνάμει της αποφάσεως 27500 (CXXV) της Γενικής Συνελεύσεως των 
Ηνωμένων Έθν6>ν, ουδέ τάς παρούσας ή μελλοντικάς αξιώσεις καΐ νομικάς 
απόψεις παντός Κράτους άναφορικώς προς τό δίκαιον της θαλάσσης καΐ τήν 
φύσιν και έκτασιν της δικαιοδοσίας των παρακτίων Κρατών καΐ των Κρατών 
της σημαίας τών πλοίων. 

"Αρθρον 4 
Γεν ι και υποχρεώσεις 

1. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν μονομερώς ή άπό κοινοΰ να λαμβά
νουν άπαντα τά ενδεικνυόμενα μέτρα ουμφώνως προς τάς διατάζεις της πα
ρούσης Συμδάσεως καΐ τών Ισχυόντων πρωτοκόλλων είς α είναι συμβαλλό
μενα μέρη, προς παρεμπόδισιν, έλαχιστοποίηοιν καΐ καταπολέμησιν της ρυ
πάνσεως της Περιοχής της Μεσογείου θαλάσσης καΐ προς προστασίαν καϊ 
βελτίωσιν τοΰ θαλασσίου περιβάλλοντος έν τή Περιοχή ταύτη. 

2. Τά ΣυμβαλλόμΓνα Μέρη θά συνεργάζωνται έν τή εκπονήσει και υιοθε
τήσει πρωτοκόλλων, επιπροσθέτως προς τά ταυτοχρόνως τής παρούσης Συμ
βάσεως άνοιγέντα προς ύπογραφήν πρωτόκολλα, καθοριζόντων συμπεφωνη
μένα μέτρα, διαδικασίας καϊ κανόνας διά την ύλοποίησιν τής παρούσης 
Συμβάσεως. 

3. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη περαιτέρω αναλαμβάνουν νά προαγάγουν, έν 
τω πλαισίω διεθνών υπηρεσιών θεωρουμένων ως αρμοδίων ύπό τών Συμβαλ
λομένων Μερών, μέτρα άφορώντα είς τήν προστασίαν του θαλασσίου περι
βάλλοντος £ν τή Περιοχή τής Μεσογείου θαλάσσης εναντίον πάσης μορφής 
καϊ πηγής ρυπάνσεως. 

"Αρθρον 5 
Ρύπανσις συνεπεία απορρίψεων 
υπό πλοίων και αεροσκαφών 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν νά λαμβάνουν άπαντα τά ενδεικνυόμενο 
μέτρα προς παρεμπόδισιν καϊ έλαχιστοποίησιν τής ρυπάνσεως τής Περιοχής 
τής Μεσογείου θαλάσσης συνεπεία απορρίψεως ύπό πλοίων και αεροσκαφών. 

"Αρθρον 6 
Ρύπανσις ύπό πλοίων 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν νά λαμβάνουν άπαντα τά μέτρα συμφώ
νως προς τό διεθνές δίκαιον προς παρεμπόδισιν, έλαχιστοποίησιν καϊ κατά 
πολέμησιν τής ρυπάνσεως τής Περιοχής τής Μεσογείου θαλάσσης ήτις προ 
έρχεται έκ τών εκκενώσεων τών πλοίων καϊ προς έζασφάλισιν τής λυσιτε 
λοϋς υλοποιήσεως έν τή Περιοχή ταύτη τών κανόνων οϊτινες είναι γενικώί 
ανεγνωρισμένοι επί διεθνούς επιπέδου καϊ αφορούν είς τόν £λεγχον τής 
τοιαύτης μορφής ρυπάνσεως. 

"Αρθρον 7 
Ρύπανσις συνεπεία έξερευνήσεως καϊ εκμεταλλεύσεως 
τής ηπειρωτικής ύφαλοκρηπΐδος, του θαλασσίου βυθοΰ 

καϊ του υπεδάφους αύτου 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν νά λαμβάνουν άτταντα τά ένδεικνυόμενι 
μέτρα προς παρεμπόδισιν, έλαχιστοποίησιν καϊ καταπολέμησιν τής ρυπάν 
σεως τής Περιοχής τής Μεσογείου θαλάσσης συνεπεία έξερευνήσεως κ ά 
εκμεταλλεύσεως της ηπειρωτικής ύφαλοκρηπΐδος, του θαλασσίου βυθοΟ κα 
του υπεδάφους αύτοΟ
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"Αρθρον 8 
Ρύπανσις έκ χερσαίων πηγών 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν να λαμβάνουν άπαντα τα ενδεικνυόμενα 
μέτρα προς ΐΓαρεμπόδισιν, έλαχιστοποίησιν κα ι καταπολέμησιν της ρυπάν
οι ως της Περιοχής της Μεσογείου θαλάσσης συνεπεία εκβολών ποταμών, 
αποδεσμεύσεων έκ παρακτίων εγκαταστάσεων κα ι εκροών υπονόμων ή προ
καλούμενης εξ οιωνδήποτε ετέρων χερσαίων πηγών εντός τών εδαφών των. 

"Αρθρον 9 
Συνεργασία έν τη αντιμετωπίσει έκτακτων 

καταστάσεων ρυπάνσεως 

1. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν νά συνεργάζωνται δια την λήψιν τών 
αναγκαίων μέτρων προς άντιμετώπισιν έκτακτων καταστάσεων ρυπάνσεως 
ί ν τη Περιοχή της Μεσογείου θαλάσσης, οίαιδήποτε και έάν είναι at αίτ ία ι 
τών τοιούτων έκτακτων καταστάσεων, ώς καΐ οιά την μείωσιν ή έξαφάνισιν 
τής it. πιττών επελθούσης βλάβης. 

2. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος όπερ λαμβάνει γνώσιν οίασδήποτε έκτακτου 
καταστάσεως ρυπάνσεως έν τη Περιοχή της Μεσογείου θαλάσσης οφείλει 
άνευ καθυστερήσεως νά είδοποιήση τόν Όργανισμόν καί, είτε μέσω του 
'Οργανισμού είτε απ* ευθείας, πάν Συμβαλλόμενον Μέρος πιθανώς έπηρεα
σθησόμενον υπό τής τοιαύτης καταστάσεως. 

"Αρθρον 10 
Επιχειρησιακός "Ελεγχος 

Ι. Ι ά Συμβαλλόμενα Μέρη θά προσπαθήσουν νά εγκαθιδρύσουν, έν στενή 
συνεργασία μετά διεθνών υπηρεσιών θεωρουμένων ώς αρμοδίων, συμπληρω
ματικά η' κοινά προγράμματα περιλαμβάνοντα, κατά τάς περιστάσεις, προ
γράμματα έπι διμερών ή πολυμερών επιπέδων διά τόν έπιχειρησιακόν έλεγχον 
τής ρυπάνσεως έν τη Περιοχή της Μεσογείου θαλάσσης καί θά προσπαθήσουν 
νά καθιερώσουν έ*ν σύστημα έλεγχου της ρυπάνσεως έν τη Περιοχή ταύτη. 

2. Προς τόν σκοπόν τούτον τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά ορίσουν τάς αρμο
δίας αρχάς τάς υπευθύνους διά τόν έπιχειρησιακόν Ιλεγχον τής ρυπάνσεως 
εντός των περιοχών τής κ(>ατικής των δικαιοί>οσ(ας κα ι θά συμμετέχουν κατά 
τό δυνατόν εΙς διεθνείς διευθετήσεις διά τόν έπιχειρησιακόν έλεγχον τής ρυ
πάνσεως είς περιοχάς πέραν τής κρατικής των δικαιοδοσίας. 

3. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν νά συνεργασθούν έν τη εκπο
νήσει, υίοΟετήσει καί υλοποιήσει τοιούτων παραρτημάτων τής παρούσης Συμ
βάσεως οΐα ήθελον άπαιτηθή διά τόν κοοθορισμόν κοινών διαδικασιών καί 
κανόνων διά τόν έπιχειρησιακόν 1λεγχον τής ρυπάνσεως. 

"Αρθρον Π 
'Επιστημονική καί τεχνολογική συνεργασία 

1. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν, έν τω μέτρω τοΟ δυνατού, νά 
συνεργάζωνται άπ* ευθείας ή οσάκις ενδείκνυται μέσω αρμοδίων περιφε
ρειακών ή έτερων διεθνών οργανισμών, είς τους τομείς τής επιστήμης και 
τεχνολογίας καί νά ανταλλάσσουν δεδομένα ώς επίσης καί ετέρας επιστη
μονικός πληροφορίας διά τους σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως. 

2. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν, έν τω μέτρω του δυνατού, νά 
αναπτύσσουν καί συντονίζουν τά κρατικά των προγράμματα ερευνών άναφο
ρικώς προς πασαν μορφήν ρυπάνσεως έν τη Περιοχή της Μεσογείου θαλάσ
σης και νά συνεργάζωνται έν τη καταρτίσει καί υλοποιήσει· ΐιεριφερειακών 
καί έτερων διεθνών προγραμμάτων ερευνών διά τους σκοπούς τής παρούσης 
Συμβάσεως. 
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3. Ία Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν να συνεργάζω'νται έν τη παροχή 
τεχνικής καΐ ετέρας δυνατής βοηθείας είς τους τομέΐς τους αφορώντας είς 
τήν θαλασσίαν ρύπανσιν, προτε^αιότητος παρεχομένης είς τάς ειδικώς άνάγ
κας των αναπτυσσομένων χωρών της περιοχής τής Μεσογείου. 

"Αρθρον 12 
Ευθύνη καΙ άποζημίωσις 

Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν νά συνεργασθούν τό ταχύτερον 
δυνατόν έν τη εκπονήσει καΐ υΙοθετήσει καταλλήλων διαδικασιών διά τόν 
καθορισμόν τής έρειδομένης επί παραβιάσεων των διατάξεων τής παρούσης 
Συμβάσεως καΐ των εφαρμοστέων πρωτοκόλλων ευθύνης και τής αποζημιώ
σεως διά βλάβας προερχομένας έκ τής ρυπάνσεως του θαλασσίου περιβάλ
λοντος, β 

"Αρθρον 13 
θεσμικαΐ διευθετήσεις 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρη ορίζουν τό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνω
μένων Εθνών ως όπεύθυνον διά τήν διεκπεραίωσιν τών κάτωθι γραμματεια
κών αρμοδιοτήτων: 

0')· νά συγκαλή καΐ προετοιμάζη τάς συνόδους τών Συμβαλλομένων 
Μερών καΐ τάς διασκέψεις τάς προβλεπομένας έν τοις άρθροις 14, 15 
και 16' 

(ii) νά διαβιβάζη προς τά Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιήσεις, εκθέ
σεις και ετέρας πληροφορίας λαμβανομένας συμφώνως προς τά 
άρθρα 3, 9 καΐ 2α 

(iii) νά έξετάζη ερωτήματα και πληροφορίας προερχομένας έκ τών Συμ
βαλλομένων Μέρων καΐ νά διαβουλεύηται μετ' αυτών επί θεμάτων 
άφορώντων είς τήν παροΟσαν Σύμβασιν, τά πρωτόκολλα καΐ τά 
παραρτήματα αύτων' 

(ίν) νά έκτελή τάς άνατιθεμένας είς τοϋτο αρμοδιότητας ύπό τών πρω
τοκόλλων τής παρούσης Συμβάσεως' 

(ν) νά έκτελή τοιαύτας καΙ ετέρας αρμοδιότητας οΤαι ήθελον άνατεθή 
είς τούτο ύπό τών Συμβαλλομένων Μερών* 

(vi) νά διασφαλίζη τόν άναγκαΐον συντονισμόν μεθ* έτερων διεθνών υπη
ρεσιών αΐτινες θεωρούνται άρμόδιαι ύπό τών Συμβαλλομένων Μερών 
καΙ Ιδίως νά προβαίνω είς τοιαύτας διοικητικάς διευθετήσεις οΐαι 
δυνατόν νά άπαιτώνται διά τήν λυσιτελή έκπλήρωσιν τών γραμμα
τειακών αρμοδιοτήτων. 

"Αρθρον 14 
Σύνοδοι τών Συμβαλλομένων Μερών 

1. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη. θά συνέρχωνται είς τακτικός συνόδους άπαξ 
έκάστην διετίαν καΙ είς έκτακτους συνόδους οποτεδήποτε ήθελε κριθή άναγ
καΐον, τη αΐτήσει του ΌργανισμοΟ ή τη αΙτήσει οίουδήποτε Συμβαλλομένου 
Μέρους, νοουμένου 6τι αϊ τοιαύται αΐτησεις υποστηρίζονται ύπό δύο τουλά
χιστον Σ υμβοίλλρμένων Μερών. 

2. •Αρμοδιότης τών συνόδων τών Συμβαλλομένων Μερών θά είναι νά παρα
κολουθούν έκ του πλησίον τήν ύλοττοίησιν τής παρούσης Συμβάσεως καΐ τών 
πρωτοκόλλων καΙ είδικώτερον: 

(i) νά εξετάζουν τάς ύπό τών Συμβαλλομένων Μερών καΙ αρμοδίων 
διεθνών οργανισμών "Καταρτιζομένας άπογραφάς επί της καταστά
σεως τή\ θαλασσίας ρυπάνσεως καΙ τών συνεπειών αύτης έν τ^ Πε
ριοχή της Μεσογείου θαλάσσης* 

(ίΐ) νά̂  μελετούν έκθέσΐεις όπρβαλλομένας ύπό τών Συμβαλλομένων 
Μέρων δυνάμει τοΟ άρθρου 20" 
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(iii) νΰ υιοθετούν, αναθεωρούν και τροποποιούν ώς απαιτείται τα παραρ
τήματα της παρούσης Συμβάσεως και των πρωτοκόλλων, συμφώνως 
προς τήν έν άρθρω 17 καθιερουμένην διαδικασίαν" 

(iv) νά προβαίνουν ε.Ις εισηγήσεις άναφορικώς προς τήν υΐοθέτησιν οίου
δήποτι: προσθέτου προηοκόλλου ή οίασδήποτε τροποποιήσεως της 
παρούσης Συμβάσεως ή των πρωτοκόλλων συμφώνως προς τάς δια
τάξεις των άρθρων 15 και 16* 

(ν) νά συνιστούν ομάδας εργασίας ώς απαιτείται προς μελέτην παντός 
θέματος σχετιζομένου προς τήν παρουσαν Σύμβασιν, τα πρωτόκολλα 
καΐ. τά παραρτήματα" 

(vi) νά εξετάζουν και αναλαμβάνουν πάσαν έπιπρόσθετον δρασιν ήτις 
δυνατόν νά άπαιτήται προς έπίτευξιν των σκοπών της παρούσης 
Συμβάσεως και τφν πρωτοκόλλων, 

"Αρθρον 15 
Υ'ιοθέτησις προσθέτων πρωτοκόλλων 

Ι. Ί α Συμβαλλόμενα Μέρη, είς τίνα διπλωματικήν διάσκεψιν, δύνανται νά 
υΙοθετοΟν πρόσθετα πρωτόκολλα της παρούσης Συμβάσεως συμφωνως προς 
τήν παράγραφον 2 τοΟ άρθρου 4. ^ 

2. Διπλωματική διάσκεψις προς τόν σκοπόν υίοθετήσεως προσθέτων πρωτο
κόλλων θά συγκαλήται ύπό του "Οργανισμού τη αΐτήσει τών δύο τρίτων των 
Συμβαλλομένων Μερών. 

3. Έ ν αναμονή της ενάρξεως Ισχύος της παρούσης Συμβάσεως ό 'Οργανι
σμός δύναται, κατόπιν διαβουλεύσεων μετά τών ύττογραφόντων τήν παρου
σαν Σύμβασιν Κρατών, νά συγκάλεση διπλωματικήν διάσκεψιν προς τόν 
σκοπόν υΐοθετήσεως προσθέτων πρωτοκόλλων. 

"Αρθρον 16 
Τροποποίησις της Συμβάσεως ή πρωτοκόλλων 

1. Πάν Συμβαλλόμενο ν Μέρος της παρούσης Συμβάσεως δύναται νά προ
τείνη τροποποιήσεις της Συμβάσεως. At τροποποιήσεις θά υίοθετώνται ύπό 
τίνος διπλωματικής διασκέψεως ήτις θά συγκαλήται ύπό τοΟ 'Οργανισμού 
τη αΐτήσει τών δύο τρίτων τών Συμβαλλομένων Μερών. 

2. Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος της παρούσης Συμβάσεως δύναται νά προ
τείνη τροποποιήσεις οίουδήποτε πρωτοκόλλου. At τοιαύται τροποποιήσεις θα 
υίοθετώνται ύπό τίνος διπλωματικής διασκέψεως ήτις θά συγκαλήται ύπό του 
'Οργανισμού τη αΙτήσει τών δύο τρίτων τών Συμβαλλομένων Μερών του 
συγκεκριμένου πρωτοκόλλου. 

3. ΑΙ τροποποιήσεις της παρούσης Συμβάσεως θά υίοθετώνται διά πλειο
ψηφίας τών τριών τετάρτων τών Συμβαλλομένων Μερών άτινα αντιπροσω
πεύονται έν τη διπλωματική διασκέψει καΐ θά ύποβάλλωνται ύπό του θεμα
τοφύλακος προς άποδοχήν ύπό πάντων τών Συμβαλλομένων Μερών της Συμ
βάσεως. ΑΙ τροποποιήσεις οίουδήποτε πρωτοκόλλου θά υίοθετώνται δια πλειο
ψηφίας τών τριών τετάρτων τών Συμβαλλομένων Μερών του έν λόγω πρω
τοκόλλου άτινα αντιπροσωπεύονται έν τη διπλωματική διασκέψει καΐ θά 
ύποβάλλωνται ύπό τού θεματοφύλακος προς άποδοχήν ύπό πάντων τών Συμ
βαλλομένων Μερών τού έν λόγω πρωτοκόλλου. 

4. Ή αποδοχή τροποποιήσεων θά γνωστοποιήται είς τόν θεματοφύλακα 
εγγράφως. Τροποποιήσεις υΐοθετούμεναι συμφώνως προς τήν παράγραφον 3 
τού παρόντος άρθρου άρχονται Ισχύουσαι έναντι τών άποδεξαμένων ταύτας 
Συμβαλλομένων Μερών τήν τριακοστήν ήμέραν άπό της ύπό του θεματοφύ
λακος λήψεως της γνωστοποιήσεως της αποδοχής τουλάχιστον τών τριών τε
τάρτων τών Συμβαλλομένων Μερών της παρούσης Συμβάσεως ή του συγκε
κριμένου πρωτοκόλλου, αναλόγως της περιπτώσεως. 
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5. Μετά την έναρξιν Ισχύος τροποποιήσεως τίνος της παρούσης Συμβάσεως 
ή πρωτοκόλλου, παν νέον Συμβαλλόμενον Μέρος της παρούσης Συμβάσεως 
f) του έν λόγω πρωτοκόλλου θά καθίσταται Συμβαλλόμενον Μέρος του 
κειμένου αυτών ώς έτροποποιήθη. 

"Αρθρον 17 
Παραρτήματα και τροποποιήσεις παραρτημάτων 

1. Τά παραρτήματα της παρούσης Συμβάσεως ή οιουδήποτε πρωτοκόλλου 
θα συνιστώσιν άναπόσπαστον μέρος της Συμβάσεως ή του έν λόγω πρωτο
κόλλου, αναλόγως της περιπτώσεως. 

2. Πλην ώς άλλως δυνατόν νά προβλέπηται έν οίωδήποτε πρωτοκολλώ, ή 
ακόλουθος διαδικασία θά έφαρμόζηται δια τήν υΐοθέτησιν καΐ £ναρξιν ισχύος 
οιωνδήποτε τροποποιήσεων των παραρτημάτων της παρούσης Συμβάσεως f) 
οίουδήποτε πρωτοκόλλου, εξαιρέσει των τροποποιήσεων του Παραρτήματος 
περί Διαιτησίας: 

(ι) Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται νά προτείνη τροποποιήσεις των 
παραρτημάτων της παρούσης Συμβάσεως ή οίουδήποτε πρωτοκόλ
λου κατά τάς έν άρθρω 14 άναφερομένας συνόδους' 

(ίί) α! τοιαυται τροποποιήσεις θά υίοθετώνται διά πλειοψηφίας των τριών 
τετάρτων των Συμβαλλομένων Μερών του ύπό συζήτησιν κειμένου' 

(iit) ό θεματοφύλαξ θά κοινοποιη άνευ καθυστερήσεως τάς οϋτω υιοθε
τούμε νας τροποποιήσεις εΐο άπαντα τά Συμβαλλόμενα Μέρη" 

(iv) παν Συμβαλλόμενον Μέρος μή δυνάμενον νά έγκρίνη τροποποίησίν 
τίνα τών Παραρτημάτων της παρούσης Συμβάσεως ή οίουδήποτε 
πρωτοκόλλου θά γνωστοποιη τούτο έγγρά<}>ως είς τον θεματοφύλακα 
εντός περιόδου καθοριζομένης ύπό τών ενδιαφερομένων Συμβαλλο
μένων Μερών κατά τήν υΐοθέτησιν της τροποποιήσεως" 

(ν) ό θεματοφύλαξ θά γνωστοποιη άνευ καθυστερήσεως είς άπαντα τά 
Συμβαλλόμενα Μέρη πασαν συμφώνως προς τήν προηγουμένην ύπο
παράγραφον λαμβανομένην γνωστοποίησιν* 

(νι) άμα τη έκπνοη της έν ύποπαραγράφω (ίν) ανωτέρω αναφερομένης 
περιόδου, ή τροποποίησις τοί) παραρτήματος θά λαμβάνη Ισχύν έναντι . 
πάντων τών Συμβαλλομένων Μερών της παρούσης Συμβάσεως ή τοΟ 
συγκεκριμένου πρωτοκόλλου άτινα δέν έχουν υποβάλει γνωστοποίη
σιν συμφώνως προς τάς διατάξεις της υποπαραγράφου ταύτης. 

3. Ή υΐοθέτησις κιαΐ δναρξις Ισχύος νέου τινός παραρτήματος της παρού
σης Συμβάσεως ή οίουδήποτε πρωτοκόλλου υπόκειται είς τήν αυτήν διαδι
κασίαν ώς καΐ ή υΐοθέτησις καΐ ή £ναρξις Ισχύος τροποποιήσεως τίνος πα
ραρτήματος συμφώνως προς τάς διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου, νοουμένου δτι, έάν συνεπάγηται οίανδήποτε τροποποίησίν της Συμ
βάσεως f\ του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, τό νέον παράρτημα δέν θά 
άρχίση Ισχύον μέχρις δτου ή τροποποίησις της Συμβάσεως ή του συγκεκρι
μένου πρωτοκόλλου τεθη έν Ισχύΐ. 

4. ΑΙ τροποποιήσεις του Παραρτήματος περί Διαιτησίας θά θεωρώνται ώς 
τροποποιήσεις της παρούσης Συμβάσεως καΐ θά προτείνωνται καΐ υίοθε
τώνται συμφώνως προς τάς έν άρθρω 16 ανωτέρω εκτιθεμένας διαδικασίας. 

"Αρθρον 18 
Διαδικαστικοί καΐ οίκονομικοί κανόνες 

1. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη, θά υΙοθετήσουν διαδικαστικούς κανόνας διά 
τάς συνόδους και διασκέψεις των αΐτινες προβλέπονται έν τοις άρθροις 14, 
15 καΐ 16 ανωτέρω. 

2. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά υΙοθετήσουν οίκονομικούς κανόνας, καταρ
τιζόμενους έν διαβουλεύσει μετά του 'Οργανισμού, προς καθορισμόν, Ιδίως, 
της οίκονομικής αυτών συμμετοχής. 
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"Αρθρον 19 
Ι ίοική άσκησις δικαιώματος ψήφοι) 

Ί νιοι, ιών ορίων αρμοδιότητος (χυτών, ή ':.ύρα>παϊκή ΟΙκονομική Κοινότης 
και οιαδήποτε περιφερειακή οικονομική ομάς αναφερομένη έν τω άρθρω 24 
της παρούσης Συμβάσεως θά άσκουν το δικαίωμα ψήφου αυτών δι* αριθμού 
ψήφο)ν ίσου προς τον αριθμόν των Κρατών μελών αυτών άτινα είναι Συμ
βαλλόμενα Μέρη της παρούσης Συμβάσεως και ενός ή πλειόνων πρωτοκόλ
λων' ή ΙΞύρωπα'ίκή ΟΙκονομική Κοινότης και οίαδήποτε ομάς ως ανωτέρω 
ανεφέρθη δέν δύνανται νά ασκούν τό δικαίωμα ψήφου των εις περιπτώσεις 
£νθα τά συγκεκριμένα Κράτη μέλη άσκουν τούτο, και αντιστρόφως. 

"Αρθρον 20 
Εκθέσεις 

Ια Συμβαλλόμενα Μέρη 0ά διαβιβάζουν είς τον Όργανισμόν εκθέσεις έπι 
των υΙοθετηθέντων μέτρων έν τη υλοποιήσει της παρούσης Συμβάσεως και 
των πρωτοκόλλων ■ είς τά όποια είναι Συμβαλλόμενα Μέρη, εις τοιούτον 
τύπον και κατά τοιαύτα διαστήματα ώς θέλουν καθορίζει αϊ σύνοδοι των 
Συμβαλλομένων Μερών. 

"Αρθρον 21 
"Ελεγχος συμμορφώσεως 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν νά συνεργάζωνται έν τη αναπτύξει 
διαδικασιών δΐίυκολυνουσών ταύτα είς τόν £λεγχον της ίφσριιογής της πα1 

ροΰσης Συμβάσεως κ «Ι τών πρωτοκόλλων. 
"Αρθρον 22 

Διευθέτησις διαφορών 
1. Έν περιπτώσει διαφοράς μεταξύ Συμβαλλομένων Μερών ώς προς τήν 

έρμηνιίαν ή έφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως ή τών πρωτοκόλλων, 
ταΰτα οφείλουν νά επιδιώξουν διευθέτησιν της διαφοράς διά διαπραγματεύ
σεων ή διά παντός έτερου είρηνικου μέσου της εκλογής των. 

2. Έάν τά ενδιαφερόμενα Μέρη άδυνατοΟν νά διευθετήσουν τήν διαφοράν 
των διά τών έν τη προηγουμένη παραγράφω μνημονευθέντων μέσων, ή δια
φορά κατόπιν κοινής συμφωνίας θά ΰπΌβάλληται είς διαιτησίαν ύπό τους έν 
τω Παραρτήματι Α της παρούσης Συμβάσεως εκτιθεμένους δρους. 

3. Παραταυτα, τά Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται οποτεδήποτε νά δηλώ
σουν δτι αναγνωρίζουν' ώς ύποχρεωτικήν αυτοδικαίως καΐ άνευ οιασδήποτε 
είδικής συμφωνίας, έν οχέσει προς οίονδήποτε έτερον Μέρος αποδεχόμενο ν 
τήν αυτήν ύποχρεωοιν, τήν έφαρμογήν της διαιτητικής διαδικασίας συμφωνως 
προς τάς διατάξεις του Παραρτήματος Α. Ή τοιαύτη δήλωσις θά γνωστο
ποιήται εγγράφως είς τόν θεματοφύλακα, δστις θά κοινοποιη ταύτην προς 
τά λοιπά Μέρη. 

"Αρθρον 23 
Σχέσις μεταξύ Συμβάσεως καΐ πρωτοκόλλων 

1. Ουδείς δύναται νά καταστη Συμβαλλόμενον Μέρος της παρούσης Συμ
βάσεως έκτος έάν καταστη ταυτοχρόνως καΐ Συμβαλλόμενον Μέρος ενός 
τουλάχιστον έκ τών πρωτοκόλλων. Ουδείς δύναται νά καταστη Συμβαλλό
μενον Μέρος πρωτοκόλλου τινός έκτος έάν εΐναι, ή καταστη ταυτοχρόνως, 
καΐ Συμβαλλόμενον Μέρος της παρούσης Συμβάσεως. 

2. Πάν πρωτόκολλο ν της παρούσης Συμβάσεως θά δεσμεύη μόνον τά Συμ
βαλλόμενα Μέρη του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου. 

3. 'Αποφάσεις άφορώσαι είς οΙονδήποτε πρωτόκολλον κατ* έφαρμογήν τών 
άρθρων 14, 16 καΐ 17 της παρούσης Συμβάσεως θά λαμβάνωνται μόνον ύπό 
τών Μι ρών του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου. 
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"Αρθρον 24 
Υπογραφή 

Ή παρούσα Σύμβασις, τό Πρωτόκολλον δια τήν Παρεμπόδισιν της Ρυπάν
υιως της Μεσογείου Θαλάσσης συνεπι (α "Απορρίψεων ύπό Πλοίων και Άερο
οκαψών καΐ ι ό Πρωτόκολλον περί της Συνεργασίας έν τη Καταπολεμήσει 
της Ρυπάνσεως της Μεσογείου Θαλάσσης Οπό Πετρελαιοειδών καΐ 'Ετέρων 
Επιβλαβών Ουσιών είς Πειριτοτώσεις 'Επειγούσης 'Ανάγκης Θά ε ΐνα ιάνο ικτά 
προς υπογραφήν έν Βαρκελώνη τήν 16η.ν Φεβρουαρίου, 1976, και εις τήν Μα
ορίτην ύπό της Ι7η<; Φεβρουαρίου, 1976 μέχρι της 17ης Φεβρουαρίου, 1977 ύπό 
παντός Κράτους προσκληθέντος νά ουμμετάσχη εις τήν Διάσκεψιν τών Πλη
ρεί,ουοίων "Αντιπροσώπων τών Παρακτίων Κρατών της Μεσογειακής Περιο
χής π&ρΙ της Προστασίας της Μεσογείου θαλάσσης, συγκροτηβείσης έν Βαρ
κελώνη από της 2ας £ως τήν 16ην Φεβρουαρίου, 1976, ώς και ύπό παντός 
Κράτους δικαιουμένου νά ύπογράψη οιονδήποτε πρωτόκολλον συμφώνως προς 
Μ\<; διατάζεις αυτού. Ταύτα θα είναι ωσαύτως ανοικτά μέχρι της αυτής ημε
ρομηνίας πρύς ύπογραφήν ύπό τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος καΐ 
ύφ* οιωνδήποτε παρομοίων περιφερειακών οικονομικών ομάδων τών οποίων 
τουλάχιστον £ν μέλος είναι παράκτιον Κράτος τής Περιοχής τής Μεσογείου 
θαλάσσης και αΐτινες ασκούν αρμοδιότητας εις τομείς καλυπτομένους ύπό 
τή(. παρούσης Συμβάσεως και οίουδήποτε πρωτοκόλλου έπηρεάζοντος αύτάς. 

"Αρθρον 25 
Έπικύρωσις, αποδοχή ή έ'γκρισις 

Ή παρούσαΣύμβασις καΐ παν πρωτόκολλον αυτής θά υπόκεινται εις έπι
κύρωσιν, αποδοχή ν ή έΎκρισιν. Τά έγγραφα επικυρώσεως, αποδοχής ή έγκρί
αι,ως θά κατατίθενται, παρά τή ' Ισπανική Κυβερνήσει, ήτις θά έκτελή καθή
κοντα θεματοφύλακος. 

"Αρθρον 26 
Προσχώρησις 

Ι. 'Από τής 17ης Φεβρουαρίου, 1977, ή παρούσα Σύμβασις, τό Πρωτόκολ
λον δια τήν Παρεμπόδισιν τής Ρυπάνσεως τής Μεσογείου θαλάσσης Συνε
•ιιι ία Άπορρίψ»".ων ύπό Πλοίων καΐ 'Αεροσκαφών και τό Πρωτόκολλον περί 
τής Συνεργασίας έν τή Καταπολεμήσει τής Ρυπάνσεως τής Μεσογείου θ α 
λάσσης ύπό ΓΙετprλαιοειδών καΐ 'Ετέρων Επιβλαβών Ουσιών εις Περιπτώ
σεις Επειγούσης "Ανάγκης θά εΐναι ανοικτά διά προσχώρησιν ύπό τών 
Κρατών, ύπό τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ύφ* οιασδήποτε 
ομάδος ώς αναφέρεται έν τώ άρθρω 24. 

λ. Μιτά τήν fvapf.iv Ισχύος τής Συμβάσεως και οιουδήποτε πρωτοκόλλου, 
πάν Κράτος μή άναφερόμενον έν τώ άρθρω 24 δύναται νά προσχώρηση είς 
τήν παρούσαν Σύμβασιν καΐ εις οιονδήποτε πρωτόκολλον, ύπό τήν έπιφύ
λαξιν προηγουμένης εγκρίσεως έκ μέρους τών τριών τετάρτων τών Συμβαλ
λομένων Μερών τοΰ συγκεκριμένου πρωτοκόλλου. 

3. Τά 6γγραφα προσχωρήσεως θά 'κατατίθενται παρά τω θεματοφύλακι. 

"Αρθρον 27 
"Εναρξις Ισχύος 

Ι. Ί Ι παρούσα Σύμβασις "δρχεται ισχύουσα κατά τήν ήμερόμηνίαν καθ* ήν 
άρχεται ισχύον τό πρώτον πρωτόκολλον. 

2. Ή Σύμβασις ωσαύτως άρχεται Ισχύουσα Εναντι τών Κρατών, τής Ευρω
παϊκής ΟΙκονομικής Κοινότητος κ«ί οιασδήποτε περιφερειακής οικονομικής 
ομάδος ώς έν τώ άρθρω 24 αναφέρεται έ.φ* δσον έχουν τηρήσει τάς τυπικάς 
προϋποθέσεις ίνα καταστούν Συμβαλλόμενα Μέρη οίουδήποτε έτερου πρωτο
κόλλου μή είσέτι τεθέντος έν ίσχύΐ. 

3. Πάν πρωτόκολλον τής παρούσης Συμβάσεως, πλην ώς άλλως προβλέ
πεται έν αύτώ, άρχεται Ισχύον τήν τριακοστήν ήμέραν άπό τής ημερομηνίας 

http://fvapf.iv
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της καταθέσεως τουλάχιστον εξ έγγραφων επικυρώσεως, αποδοχής ή εγκρί
σεως, ή προσχωρήσεως εις το τοιούτο πρωτόκολλον υπό των έν τω άρθρω 24 
αναφερομένων Μερών. 

4. Μετά ταύτα ή παρούσα Σύμβασις και πάν πρωτόκολλον θά τ ίθενται έν 
ίοχύϊ ί'ναντι παντός Κράτους, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος καΐ 
πάσης περιφερειακής οικονομικής ομάδος αναφερομένης έν τω άρθρω 24, την 
τριακοστήν ήμέραν άπό τής ημερομηνίας καταθέσεως των έγγραφων έπικυ
ριόσεοις, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως. 

"Αρθρον 28 
Άποχώρησις 

1. 'Οποτεδήποτε μετά παρέλευσιν τριετίας άπό τής ημερομηνίας ενάρξεως 
ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως, πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται νά 
αποχώρηση έξ αυτής κατόπιν επιδόσεως έγγραφου γνωστοποιήσεως π£ρί 
αποχωρήσεως. 

2. Πλην ώς άλλως δυνατόν νά προβλέπηται έν οίωδήποτε Πρωτοκολλώ τής 
παρούσης Συμβάσεως, παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, οποτεδήποτε μετά 
παρέλευσιν τριετίας άπό τής ημερομηνίας ενάρξεως Ισχύος τοΟ έν λόγω πρω
τοκόλλου, νά αποχώρηση έξ αύτου κατόπιν επιδόσεως έγγραφου γνωστο
ποιήσεως περί αποχωρήσεως. 

3. Ή άποχώρησις λαμβάνει ίσχύν 90 ημέρας μετά την ήμερομηνίαν καθ' ήν 
λαμβάνεται ΰπό του θεματοφύλακος ή περί αποχωρήσεως γνωστοποίησις. 

4 .Παν Συμβαλλόμενον Μέρος αποχωρούν έκ τής παρούσης Συμβάσεως 
θά θεωρήται ωσαύτως δτι έ'χει αποχωρήσει και έξ οίουδήποτε πρωτοκόλλου 
οΟτινος αποτελεί Μέρος. 

Γ
>. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δπερ, άμα τη αποχωρήσει αύτου £κ τίνος 

πρωτοκόλλου, δεν αποτελεί πλέον Μέρος ούδενός πρωτοκόλλου τής .παρού
σης Συμβάσεως, θά θεωρήται ωσαύτως δτι έχει αποχωρήσει και έκ τής πα
ρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 29 
Καθήκοντα του θεματοφύλακος 

1. Ό θεματοφύλαξ θά πληροφορή τά Συμβαλλόμενα Μέρη, πάν έτερον 
Μέρος άναφερόμενον έν τω αρθρω 24, ώς καΐ τόν Όργανισμόν περί: 

(i) τής υπογραφής τής παρούσης Συμβάσεως καί παντός πρωτοκόλλου 
αυτής, ώς και περί τής καταθέσεως των έγγραφων επικυρώσεως, 
αποδοχής, εγκ,ρίσεως ή προσχωρήσεως συμφώνως προς τά άρθρα 24, 
25 και 26' 

(ii) τής ημερομηνίας καθ' ήν θά τεθη έν Ισχύϊ ή Σύμβασις κα ι πάν πρω
τόκολλον συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 27' 

(iii) των περί αποχωρήσεως γνωστοποιήσεων γενομένων συμφώνως προς 
τό άρθρον 28* 

(iv) των τροποποιήσεων των υιοθετουμένων έν σχέσει π,ρός τήν Σύμβασιν 
και οιονδήποτε πρωτόκολλον, τής αποδοχής των ΰπό των Συμβαλ
λομένων Μερών και τής ημερομηνίας ενάρξεως Ισχύος των έν λόγω 
τροποποιήσεων συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 16* 

(ν) τής υίοθετήσεως νέων παραρτημάτων και τής τροποποιήσεως οιου
δήποτε παραρτήματος συμφώνως προς τό άρθρον 17



(vi) των δηλώσεων αΐτινες αναγνωρίζουν ώς ύποχρεωτικήν τήν έφαρμο
γήν τής διαιτητικής διαδικασίας τής μνημονευομένης έν τη παρα
γράφω 3 του άρθρου 22. 

2. Τό πρωτότυπον τής παρούσης Συμβάσεως και οίουδήποτε πρωτοκόλλου 
αυτής θά κατατεθη παρά τω θεματοφύλακι , τη Ισπανική Κυβερνήσει, ηΊτις 
θά άποστείλη κεκυρωμένα αντίγραφα αυτών προς τά Συμβαλλόμενα Μέρη, 



883 Ν. 51/79 

HficV. τόν 'Οργανισμοί, καθώς και προς τόν Γενικόν Γραμματέα των Ηνωμέ
νων 'Εθνών επί τω τέλει καταχωρήσεως καΐ δημοσιεύσεως συμφώνως προς 
τ Λ Λρθρον 102 τοΰ Χάρτου των 'Ηνωμένων 'Εθνών: 

ΕΙΣ ΜΛΡΤΥΡΙΛΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ol υπογεγραμμένοι, δεόντως προς 
τοΰτυ εξουσιοδοτημένοι ύπό τών οίκείων αυτών Κυβερνήσεων, υπέγραψαν τήν 
ιιαροΰπαν Σύμβασιν. 

ΕΓ ΕΝΕΤΟ έν Βαρκελώνη τήν 16ην Φεβρουαρίου, 1976, είς άπλουν εν Τ η 
"Αραβική, Αγγλική, Γαλλική και 'Ισπανική γλώσση, τών τεσσάρων τούτων 
κειμένων όντων εξ Τσου αυθεντικών. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
Διαιτησία 
"Αρθρον 1 

Πλην έάν άλλως συμφωνήσουν τά dv τη διαφορςΐ Μέρη, ή διαιτητική διαδι
κασία Θά διεξάγηται συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος Παραρ
τήματος. 

"Αρθρον 2 
Ι. Κατόπιν αίτήσεως ενός Συμβαλλομένου Μέρους απευθυνόμενης προς 

ί'ιερυν Συμβαλλόμενον Μέρος συμφώνως προς τάς διατάξεις τών παρα
γράφων 2 i) 3 του άρθρου 22 της Συμβάσεως, θέλει συνιστάται διαιτητικόν 
οικαοτήριον. *H αίτηοις περί διαιτησίας θά άναφέρη τό άντικείμενον της δια
φοράς καΐ θά περιέχη είδικώς, τά άρθρα της Συμβάσεως ή τών πρωτοκόλ
λων, ή ερμηνεία ή ή εφαρμογή τών οποίων ευρίσκεται ύπό άμφισβήτησιν* 

λ. Ιό αιτούν Μέρος θά πληροψορη τόν Όργανισμόν δτι έχει ζητήσει τήν 
(ΐύυτασιν διαιτητικού δικαστηρίου, αναφερόν τό δνομα του έτερου έν τη διά
φορα Μέρους και τά άρθρα της Συμβάσεως ή τών πρωτοκόλλων ή έρμη

^ ^ ^ ^ Ι ^ φ α ρ μ ο γ ή τών οποίων κατά τήν γνώμην^του ευρίσκεται ύπό άμφι
"όβήτησιν. Ό Ο^γαντσμός—θά—διαβι^άςη^ή\Γουτω λη<|>θεΐσαν πληροφορίαν 
προς άπαντα τά Συμβαλλόμενα Μέρη της Συμβάσεως. 

"Αρθρον 3 
Τό διαιτητικόν δικαστήριον θά άποτελήται έκ τριών μελών' £καστον τών 

διαφωνούντων Μερών θά ύποδεικνύη £να διαιτητήν' ol δύο οϋτω υποδεικνυ
όμενοι διαιτηταΐ θά ορίζουν κατόπιν κοινής συμφωνίας τόν τρίτον διαιτητήν 
δστις θά είναι ό Πρόεδρος του δικαστηρίου. Ό τελευταίος ούτος δέον νά 
μή tivai υπήκοος ενός τών διαφωνούντων Μερών, ούτε νά £χη τήν συνήθη 
κατοικίαν αύτου έν τω έδάφει ενός τών έν λόγω Μερών, οΰτε νά έργοδο
τήται ύφ" οιουδήποτε έξ αυτών, ούτε δέ νά Ιχη άναμειχθή είς τήν ύπόθεσιν 
ύφ" οίανδήποτε έτέραν ίδιότητα. 

"Αρθρον 4 
Ι. Έάν ό πρόιδρυς τοΰ διαιτητικού δικαστηρίου δέν £χη όρκοίθή έναός δύο 

μηνών από της υποδείξεως του δευτέρου διαιτητού, ό Γενικός Γραμματεύς 
τών "Ηνωμένων Εθνών τη αΐτήσει του μάλλον επιμελούς Μέρους, θά όρίζη 
τούτον εντός περαιτέρω προθεσμίας δύο μηνών. 

2. Έάν Μ ν τών διαφωνούντων Μερών δέν προβη είς τήν ύττόδειξιν διαιτη
τού τίνος εντός δύο μηνών άπά της λήψεως της αΐτήσεως, τό έτερον Μέρος 
δύναται νά πληροφόρηση τόν Γενικόν Γραμματέα τών 'Ηνωμένων Εθνών δστις 
θά όρίση τόν πρόεδρον του Διαιτητικού Δικαστηρίου εντός περαιτέρω προ
θεσμίας δύο μηνών. "Αμα ώς όρισθη 6 πρόεδρος του διαιτητικού δικαστη
ρίου θά ζητή<ηι παρά του Μέρους 6m.p δέν προέβη είς τήν ύπόδειξιν διαιττη
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toG δπως πράξη τούτο εντός δύο μηνών. Μετά την έν λόγω προθεσμίαν, 
οΰτος Οά πληροφόρηση τον Γενικόν Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όστις 
θά προβή ό ίδιος ε (ς τήν ύπόδειξιν ταύτην εντός περαιτέρω προθεσμίας δύο 
μηνών. 

"Αρθρον 5 
1. Ιό διαιτητικόν δικαστήριον Θά άποφασίζη συμφώνως προς τους κανόνας 

του διεθνούς δικαίου καί, Ιδίως, εκείνων της παρούσης Συμβάσεως και των 
συγκεκριμένων πρωτοκόλλων. 

2. Παν διαιτητικόν δικαστήριον συνιστώμενον δυνάμει τών διατάξεων του 
παρόντος Παραρτήματος θά καταρτίζη τόύς οικείους αύτου κανόνας διαδι
κασίας. 

"Αρθρον 6 
1. ΑΙ αποφάσεις του διαιτητικού δικαστηρίου, έπί της διαδικασίας τε και 

της ουσίας, θά λαμβάνωνται διά πλειοψηφίας τών μελών αύτου., 
2. Τό διαιτητικόν δικαστήριον δύναται νά λαμβάνη άπαντα τά ενδεικνυόμενα 

μέτρα προς άπόδειξιν τών γεγονότων. Τούτο δύναται, τη αίτήσει ενός τών 
Μερών, νά είσηγηθη ουσιαστικά προσωρινά μέτρα προστασίας. 

3. Έάν δύο ή πλείονα διαιτητικά δικαστήρια συσταθέντα δυνάμει τών δια
τάξεων τοΟ παρόντος Παραρτήματος εξετάζουν αΐτήσεις τοΟ αύτου ή παρο
μοίου περιεχομένου, ταύτα δύνανται νά πληροφορούν έαυτά περί τών διαδι
κασιών αποδείξεως τών γεγονότων καί νά λαμβάνουν ταΰτα όπ' δψιν των 
κατά τό δυνατόν. 

4. Τά διαφωνούντα Μέρη οφείλουν νά παρέχουν πασαν άναγκαίαν διευ
κόλυνσιν διά τήν αποτελεσματική ν διεξαγωγήν της διαδικασίας. 

5. Ή απουσία ή μή έμφάνισις ενός τών διαφωνούντων Μερών ουδόλως 
συνιστά κώλυμα είς τήν διαδικασίαν. 

"Αρθρον 7 
1. Ή άπόφασις του διαιτητικού δικαστηρίου δέον νά συνοδεύηται ύπό αίτιο

λογίας. Αυτή θά είναι οριστική και δεσμευτική διά τά διαφωνούντα Μέρη. 
2. Πάσα διαφορά ήτις δυνατόν νά άναφυή μεταξύ τών μερών άφορώσα είς 

τήν έρμηνείαν ή έκτέλεσιν της αποφάσεως δύναται νά ύποβληθη ύπό του 
μάλλον επιμελούς μέρους προς τό διαιτητικόν δικαστήριον δπερ έξέδωκε τήν 
άπόφασιν ή, έάν τό τελευταΐον δέν δύναται νά έπιληφθη αυτής, προς έτερον 
διαιτητικόν δικαστήριον συνιστώμενον προς τούτο κατά τόν αυτόν τρόπον ώς 
καί τό πρώτον. 

"Αρθρον 8 
Ή Ευρωπαϊκή ΟΙκονομική Κοινότης καί πάσα περιφερειακή οίκονομική 

ομάς αναφερομένη έν τω άρθρω 24 τ^ς Συμβάσεως, κατά τόν αυτόν τρόπον 
ώς καί παν Συμβαλλόμενον Μέρος της Συμβάσεως, κέ.κτηνται Ικανότητα νά 
έμφανίζωνται ώς εγκαλούντες ή εγκαλούμενοι ενώπιον του διαιτητικού δικα
στηρίου. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ Δ Ι Α ΤΗΝ Π Α Ρ Ε Μ Π Ο Δ Ι Σ Ι Ν 
Τ Η Σ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Θ Α Λ Α Σ Σ Η Σ 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ ΥΠΟ ΠΛΟΙΩΝ Κ Α Ι ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, 

"Οντα Μέρη της Συμβάσεως ,δια τήν: Προστασίαν της Μεσογείου θαλάσ
σης κατά της Ρυπάνσεως, — 
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Άναγνο>ρίζον*τα τόν κίνουνον τόν δημιουργούμενον εις τό θαλάσσιον περι
βάλλον έκ τής ρυπάνσεως συνεπείς απορρίψεως αποβλήτων ή έτερων υλών 
Οπό πλοίων και αεροσκαφών, 

Κρίνοντα οτι τά παράκτια Κράτη της Μεσογείου θαλάσσης έχουν κοινόν 
συμφέρον νά προστατεύσουν τό θαλάσσιον περιβάλλον έκ τοΟ κινδύνου τούτου, 

"Έχοντα ύπ' δψιν την Σύμβασιν διά τήν Παρεμπόδισιν της θαλασσίας 
Ρυπάνσεως έξ Απορρίψεως 'Αποβλήτων και 'Ετέρων 'Υλών, υΐοθετηθεΐσαν έν 
Λονδίνω τό 1972, 

ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ Ω Σ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 

"Αρθρον 1 
Ί α Συμβαλλόμενα Μέρη τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου (έφεσης καλούμενα 

«τά Μέρη») οφείλουν νά λαμβάνουν άπαντα τά ενδεικνυόμενα μέτρα προς 
παρεμπόδισιν καΐ έλαχιοτοποίησιν της ρυπάνσεως της Περιοχής της Μεσο
γείου θαλάσσης συνεπεία απορρίψεων Οπό πλοίων καΐ αεροσκαφών. 

"Αρθρον 2 

Ή Περιοχή »Ις τήν οποίαν τυγχάνει εφαρμογής τό παρόν Πρωτόκολλον 
ι ϊ να ι ή Περιοχή τής Μεσογείου θαλάσσης ως αυτή ορίζεται έν τω άρθρω 1 
της Συμβάσεως δια τήν Πρσστασίαν τής Μεσογείου θαλάσσης κατά της 
Ρυπάνσεως (ίφεξής καλούμενης «ή Σύμβασις»). 

"Αρθρον 3 

Διά τους <τκοπούς τοί> παρόντος Πρωτοκόλλου :·■ ' 
1. Ή φράσκ; «πλοία καΐ αεροσκάφη» σημαίνει παντός είδους ύδατοφερό

μ ινα ή άεροφερό'μενα σκάφη. Αϋτη περιλαμβάνει τά άερόστρωμνα σκάφη 
καΐ τά πλωτά σκάφη αύτοπροωθούμενα ή μή, καθώς καί τάς εξέδρας καΐ 
λοιπάς τεχνητάς κατασκευάς .έν θαλασσή μετά τοΟ εξοπλισμού των. 

2. Ή φράσις «απόβλητα ή£τεραι δλαι» σημαίνει υλικά καΐ ουσίας παντός 
είδους, τόπου ή περιγραφής. 

3. Ό δρος «άπό,ρριψις» σημαίνει: 
(α) πασαν έκουσίαν άποχέτευσιν έν θαλασσή αποβλήτων ή έτερων υλών 

έκ πλοίων ή αεροσκαφών' 
(Ρ) πασαν έκουσίαν άπόρριψιν έν θαλασσή πλοίων ή αεροσκαφών. 

4. Ό ορός «άπόρριψις* δέν περιλαμβάνει: 
(α) τήν άποχέτευσιν έν θαλασσή αποβλήτων ή έτερων υλών παρεπομέ

νων ή προερχομένων έκ της κανονικής λειτουργίας πλοίων ή αερο
σκαφών καί τοί) εξοπλισμού των, πλην τών αποβλήτων ή έτερων 
υλών. μεταφερομένων 6πό πλοίων ή αεροσκαφών ή προς αυτά, λε ι 
τουργούντα προς τόν σκοπόν αποχετεύσεως τών έν λόγω υλών; ή 
προερχομένων έκ τής επεξεργασίας τών τοιούτων Αποβλήτων ή έτε
ρων υλών £τά τών έν λόγω πλοίων ή αεροσκαφών 

(β) τήν έναπόθεσιν υλών διά σκοπόν έτερον τής, απλής αποχετεύσεως 
/ αυτών, νοουμένου 6τι ή τοιαύτη έναπόθεσις δεν αντίκε ιται προς τους 

σκοπούς τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου. 
5. Ό Ορός '«'Οργανισμός» σημαίνει τήν έν Λρθρω 13 τής Συμβάσεως άνά

φερομένην όπηρεσίαν. 

"Αρθρον 4 

'Μ έντος τής Περιοχής της Μεσογείου θαλάσσης άπόρριψις αποβλήτων ή 
έτερων όλων άπαρίθμουμένών έν τω Παραρτήματι Ι . Λ ^ ^ 
κόλλου απαγορεύεται. 
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"Αρθρον 5 

•'Η Μ'ΐός της Περιοχής της Μεσογείου θαλάσσης άπόρριψις αποβλήτων ή 
έτερων υλών άπαριθμουμένων έν τω Παραρτήματι Ι Ι τοΟ παρόντος Πρωτο
κόλλου χρήζει, έν έκαστη περιπτώσει, της προηγουμένης ειδικής αδείας τιαρά 
τών αρμοδίων κρατικών άρχων. 

"Αρθρον 6 
Ή εντός της Περιοχής τής Μεσογείου Θαλάσσης άπόρριψις οιωνδήποτε έτε

ρων αποβλήτων ή έτερων όλων χρήζει της προηγουμένης γενικής αδείας παρά 
τών άρμο&ίων κρατικών άρχων. 

"Αρθρον 7 
Αι ί·.ν τοις ανωτέρω άρΟροις 5 και 6 άναφερόμεναι άδειαι θά έκδίδωνται 

μόνον κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης πάντων τών παραγόντων τών εκτι
θεμένων έν τω Παραρτήματι 111 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Ό 'Οργανι
σμός δέον νά ένημεροΰται έπί της εκδόσεως τών έν λόγω άδειων. 

"Αρθρον 8 
Αι διατάξεις τών "Αρθρων 4, 5 και 6 δεν θά εφαρμόζονται έν περιπτώσει 

ανωτέρας βίας ή κακοκαιρίας ή οιασδήποτε ετέρας αίτιας οσάκις άπειλήται 
άνθροιπίνη ζωή ή ή ασφάλεια τοΟ πλοίου ή αεροσκάφους. Αϊ τοιαΟται απορ
ρίψεις θά αναφέρωνται αμέσως εις τόν Όργανισμόν καθώς καί, είτε μέσω 
του 'Οργανισμού είτε άπ' ευθείας, είς τό Μέρος ή τά Μέρη ατινα πιθανώς 
θά επηρεασθούν, όμου μετά πλήρων λεπτομερειών τών περιστάσεων, της φύ
σεως και τών ποσοτήτων τών απορριφθέντων αποβλήτων ή έτερων υλών. 

"Αρθρον 9 
'Εάν εν Μέρος υπό κρίσιμον περίστασιν εξαιρετικής φύσεως φ,ρονη δτι από

βλητα ή ετέραι Ολαι άπαριθμούμεναι έν τω Παραρτήματι 1 του παρόντος 
Πρωτοκόλλου δέν δύνανται νά άποχετευθοΰν είς τήν ξηράν άνευ απαραδέκτου 
κινδύνου ή βλάβης, πρό πάντων διά τήν Λσφάλειαν άνθρωπίνης ζωής, τό 
ενδιαφερόμενοι' Μέρος θά διαβουλεύηται πάραυτα μετά του 'Οργανισμού. "Ο 
'Οργανισμός, κατόπιν διαβουλεύσεως μετά τών Μερών τοΟ παρόντος Πρωτο
κόλλου, θά είσηγήται μεθόδους εναποθηκεύσεως ή τά πλέον Ικανοποιητικά 
μέσα καταστροφής ή αποχετεύσεως ύπό τάς επικρατούσας περιστάσεις. Τό 
Μέρος θά πληοοφορή τόν Όργανισμόν περί τών υιοθετηθέντων μέτρων προς 
ύλοποίησιν τών έν λόγω εισηγήσεων. Τά Μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέω
σιν νά βοηθούν άλληλα είς τοιαύτας περιπτώσεις. 

"Αρθρον 10 
1. "Εκαστον Μέρος θά όρίση μίαν ή πλείονας αρμοδίας αρχάς: 

(α) διά τήν έ'κδοσιν τών έν άρθρω 5 προβλεπομένων ειδικών άδειων* 
(β) διά τήν έ'κδοσιν τών έν άρθρω 6 προβλεπομένων γενικών άδειων* 
(γ) διά τήν τήρησιν βιβλίων περί της φύσεως καί τών ποσοτήτων τ ώ ν 

έπιτραπέντων ν* απορριφθούν αποβλήτων ή έτερων υλών, καθώς καί 
περί τής τοποθεσίας, ημερομηνίας καί μεθόδου απορρίψεως. 

2. ΑΙ άρμόδιαι άρχαί έκαστου Μέρους θά εκδίδουν τάς έν τοΐς άρθροις 5 
καί 6 προβλεπόμενος αδείας άνα<|>ορικως προς τά απόβλητα ή ετέρας ϋλας 
προόριζομένας προς άπόρριψιν: 

(α) αΐτινες έφορτώθησαν έν τω έδάφει τούτου' 
(β) αΐτινες έφαρίτώθησαιν ύπό πλοίου ή αεροσκάφους εγγεγραμμένου έν 

τω έδάφει τούτου ή φέροντος τήν σημαίαν τούτου, οσάκις ή φόρ
τώσίς πραγματοποιητάι έν ΐ τφ έδάφει Κράτους μή Μέρους τοΟ πα
ρόντος Πρωτοκόλλου. 
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"Αρθρον 11 

Ι. "Ιικαοτον Μέρος θά έφαρμόζη τά ιτρός ύλοποίησιν του παρόντος Πρω
τοκόλλου Απαιτούμενα μέτρα επί πάντων: 

(α) των πλοίων και αεροσκαφών των εγγεγραμμένων έν τω έδάψει 
τούτου ή φερόντων τήν σημαίαν τούτου' 

(β) των πλοίων και αεροσκαφών άτινα φορτώνουν έν τω έδάφει τούτου 
απόβλητα ή ετέρας ϋλας προοριζόμενος προς άπόρριψιν" 

(γ) των πλοίων και αεροσκαφών περί των οποίων πιστεύεται δτι διεξά
γουν απορρίψεις είς περιοχάς τελούσας ύπό τήν δικαιοδοσίαν τούτου 
δσον άφορφ είς τό θέμα τούτο. 

2. Τό παρόν Πρωτόκολλον δέ.ν τυγχάνει εφαρμογής έφ* οιωνδήποτε πλοίων 
ή αεροσκαφών ατινα ανήκουν ή άπαοχολουνται ύπό τίνος Κράτους Μέρους 
τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου καΐ ατινα χρησιμοποιοΟνται έπι του παρόντος 
μόνον οιά Κυβκρνητικήν μή έμπορικήν ύπηρεσίαν. Έ ν τούτοις, £καστον Μέρος 
οφείλει νά οιαοφαλίζη δια της υΐοθετήσεως καταλλήλων μέτρων μή παρα
κωλυόντων τάς λειτουργίας ή τάς λειτουργικάς Ικανότητας των είς αυτό 
ανηκόντων ί) ύιι* αύτου απασχολουμένων πλοίων καΐ αεροσκαφών, δτι ταύτα 
ενεργούν κατά τρόπον ούμφωνον, είς ήν £κτασιν τούτο είναι εϋλογον καΐ 
πμακτικόν, προς τό παρόν Πρωτόκολλον. 

"Αρθρον 12 
"ΙΙκαστυν Μέρυς αναλαμβάνει νά έκδί&η οδηγίας προς τά άίκεΐα αύτοΟ 

•πλοΐα καΐ αεροσκάφη ναυτικής επιθεωρήσεως και προς ετέρας καταλλήλους 
υπηρεσίας 6πως αναφέρουν προς τάς αρχάς αύτου οιαδήποτε συμβάντα ή 
καταστάσεις ίν τη Περιοχή της Μεσογείου θαλάσσης αΐτινες δημιουργούν 
ύπονοίας δτι συνέβη ή πρόκειται νά συμβη άπόρριψις κατά παράβασιν των 
διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου. Τό έν λόγω Μέρος, έάν κρίνη ταϋτο 
πρόσφορον, θα πληροφορή αναλόγως παν Ετερον ένδιαφερόμενον Μέρος. 

"Αρθρον 13 
Ουδέν των έν τω παρόντι Πρωτοκολλώ διαλαμβανομένων θέλει επηρεάσει 

τό δικαίωμα έκαστου Μέρους δπως υΙοθετήση £τερα μέτρα, συμφώνως προς 
τό διεθνές δίκαιον, διά τήν παρεμπόδισιν της ρυπάνσεως συνεπεία απορ
ρίψεων. 

"Αρθρον 14 
1. Τακτικοί οόνυδοι των Μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου θά συγκα

λώνται ί.ν συνδυασμώ π(:>ός τάς τακτικάς συνόδους των Συμβαλλομένων 
Μερών της Συμβάσεως συγκαλουμένας συμφώνως προς τό "Αρθρον 14 της 
Συμβάσεως. Τά Μέρη τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου δύνανται ωσαύτως νά 
συγκαλούν έκτακτους συνόδους συμφώνως προς τό "Αρθρον 14 της Συμ
βάσεως. 

2. Άρμοδιότης των συνόδων των Μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου θά 
είναι:" ' 

(α) ή παρακολούθησις τής υλοποιήσεως του παρόντος Πρωτοκόλλου και 
ή έξέτασις της αποτελεσματικότητος των υιοθετηθέντων μέτρων καΐ 
τής ανάγκης υΐοθετήσεως οΐώνδήποτε έτερων μέτρων, Ιδίως δέ ύπό 
τήν μορφή ν παραρτημάτων 

(β) ή μελέτη καΐ έξέτασις των βιβλίων καταχωρήσεων των έκδοθεισών 
άδειων συμφώνως προς τά "Αρθρα 5, 6 καΐ 7 καΐ τών πραγματο
ποιηθεισών απορρίψεων' : 

(γ) ή άναθεώρησις καΐ τροποποίησις, ώς απαιτείται, οίουδήποτε παραρ: 
τήματος του παρόντος .Πρωτοκόλλου· 

(δ) ή διεκπεραίωσις τοιούτων έτερων αρμοδιοτήτων οΐαι είναι πρόσφο
ροι διά τήν ύλοποίησιν του παρόντος Πρωτοκόλλου. 
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3. Ή υίοθέτησις τροποποιήσεων των παραρτημάτων του 'παρόντος Πρωτο
κόλλου συμφώνως προς το "Αρθρον 17 της Συμβάσεως 'απαιτεί πλειοψηφίαν 
τριών τετάρτων τών Μερών. 

"Αρθρον 15 
1. Αϊ διατάξεις της Συμβάσεως αί σχετίκαί τιρός οιονδήποτε τιρωτόκολλον 

θά έφαρμόζωνται και έν σχέσει προς τό τιαρόν Πρωτόκολλον. 
2. Οι διαδικαστικοί και οικονομικοί κανόνες οί υιοθετηθέντες συμφώνως 

προς τό "Αρθρον 18 της Συμβάσεως θά έφαρμόζωνται και έν σχέσει προς τό 
παρόν Πρωτόκολλο ν, έκτος έάν άλλως συμφωνήσουν τά Μέρη του παρόντος 
Πρωτοκόλλου. 

Ε Ι Σ ΜΑΡΤΥΡ Ι ΑΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οί υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τούτο 
εξουσιοδοτημένοι ύπό των οικείων αυτών Κυβερνήσεων, υπέγραψαν τό παρόν 
Πρωτόκολλον. 

■ΕΓΕΝΕΤΟ έν Βαρκελώνη, την Ι6ην Φεβρουαρίου, 1976, εις άπλοϋν έν τη 
'Αραβική, 'Αγγλ ική , Γαλλική 'και Ίσπανί'κή γλώσση, τών τεσσάρων τούτων 
κειμένων όντων εξ ίσου αυθεντικών. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Α. Αί κάτωθι ούσίαι και τά υλικά απαριθμούνται δια τους σκοπούς του άρ
θρου 4 της Συμβάσεως.. 
1. Όργαν ικα ί ενώσεις τών άλογόνων /και ενώσεις αΐτινες δυνατόν νά σχη

ματίζουν τοιαύτας ουσίας εις τό θαλάσσιον περιβάλλον, εξαιρουμένων 
τών μή τοξικών ή τών ιμετατρειπσμένων ταχέως έν τη θαλασσή είς ουσίας 
βιολογικώς αβλαβείς, νοουμένου ότι δεν 'καθιστούν ανούσιους τους βρώ
σιμους θαλασσίους οργανισμούς. 

2. Όργανσπυριτιικαί ενώσεις και ενώσεις άίτινες δυνατόν νά σχηματίζουν 
τοιαύτας ουσίας εις τό θαλάσσιον τίεριβάλλον, εξαιρουμένων τών μή 
τοξικών ή τών μετατρεπομένων ταχέως έν τη θαλασσή εις ουσίας βιολο
γικώς άδλαβεΐς, νοουμένου δτι δεν καθιστούν ανούσιους τους βρώσιμους 
θαλασσίους οργανισμούς. 

3. Υδράργυρος κα ι ενώσεις υδραργύρου. 
4. Κάδμιον και ενώσεις καδμίου. 
5. Τά διχίΐκόλως οιασπώμενα "πλαστικά και λοιπά συνθετικά υλικά άτινα 

'δυνατόν νά παρακωλύσουν ουσιωδώς τήν άλυείαν ή ναυσιπλοΐαν, νά μει
ώσουν τά θέλγητρα ή νά ιπαρεμβάλουν δυσχέρειας εις ετέρας νομίμους 
χρήσεις της θαλάσσης.: 

6. 'Αργόν ττετρέλαιον 'και ύδρογονάθρακες τιαραγάμενοι έκ του ττε,τρελαίου, 
ώς και οιαδήποτε 'μίγματα ιπεριέχοντα τοιαύτας ουσίας, φαρτωθέΎτα έπί 
πλοίων έτχί σκοπώ απορρίψεως. 

7. ΎψήλοΟ, μέσου /και χαμηλού 'βαθμού ιραδιεινεργά απόβλητα ή ετεραι 
ύψηλοΟ, μέσου και χαμηλού βαθμού ραδιενεργοί ΰλαι αΐτινες θά καθο
ρισθούν υπό του Διεθνούς 'Οργανισμού 'Ατομικής Ενεργείας. 

8. Ενώσεις οξέων κ α ι βάσεως ."τοιαύτης συνθέσεως και εις τοιαύτας ποσό
τητας ώστε νά δύνανται νά βλάψουν σσβαρώς την ποιότητα τοΰ θαλασ
σίου 5δοπος. Ή σύνθεσις καΙ ή ποοότης ήιτις θά λαμβάνηται ύπ* δψιν 
θά καθσρισθη ύπό /τών Μειρών ουμφώνως ι ιρός τήν έν άρ&ρω 14, παρά
γραφος 3 του ιπαρόντος Πρωτοΐκόλλου, έικτιθειμένην διαδυκασίαν. 

9. Υ λ ι κ ά τίάσης μορφής (<η.%. ατερεά, υγρά, ήμίρευστα, αέρια ή ζωντανοί 
οργανισμοί) •πάραγσμεναδιά βιολογυκόν ή χημικόν πόλεμον, τελήν τών 
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ταχέως μί.τ<ηρ παμένων είς άβλκχβή δ ιά φυσικών, χημικών, ή βιολογι

κών διεργαιοιών έν τη θαλασσή, νοουμένου 8τι ταΟιτα : 
(ί) οίν καθιστούν άνοικτίους τους βρώσιμους θαλασσίους οργανι

σμούς f\ 
(ii) hi.ν (Κτουν έν <κιινδύνω τήν άνθρωπίνην ή ζωϊκήν ύγιείαν. 

I i . Ιό iit^xSv Παράρτημα δέν τυγχάνει έψοορμογής δι ' απόβλητα ή έτερα ύλυκά, 
("ο*


, Μ ναι ή ιλύς τών υττονάμων 'και ο βόρβορος έικ της βυθοκορήσεως, ττε

ριέχυνν,ι τάς έν ταΐς ανωτέρω παράγραφοις 1—6 άναψε ρομένας ουσίας 
πκρίΓχομένας τΙς ίχνη ύπό μαρφήν ρυπαντικών ουσιών. Ή άπόρριψις τοι
ούτων αποβλήτων υπόκειται αναλόγως είς τάς διατάξιέις των Ποοραιρτη
μάτων 11 καΐ I I I . 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I 

Τά κάτωθι άττόβλητα <κα'ι λοιπχαΐ δλαι, ή άπόρριψις των ομοίων απαιτεί ίδι
(inipav προσοχήν (απαριθμούνται δια τους σκοπούς του άρθρου 5. 

Ι. (ί) Άροτνικόν, μόλυβδος, χαλκός, ψευδάργυρος, βηρύλλιον, χρώμιον, 
Μκέλλιον, βανάδιον, σελήνιυν, άντυμόνιον καΙ αϊ ενώσεις τούτων 

(i i) Κυανιοϋχα καΙ φθοριούχα" 
,(iii) Παρασιτοκτόνα καΙ τ ά παράγωγα τούτων ·μή καλυπτόμενα ύπό του 

Παραρτήματος Ι 
(iv) ΣυνΟι/πκαί όργανικαί χημιυκαί ούσίαι, τίλήν τών αναφερομένων έν τω 

Παρ:χρτήματι Ι, αίτινες δυνατόν νά ιπρακαλέισοον έιπιβλαβεΐς επιδράσεις επί 
τών θαλασσίων οργανισμών ή νά καταστήσουν άνουσίους τους βρώσιμους 
Οαλαυοίους οργανισμούς, 

2.t(i) Ένωσης οξέων και βάσεων τών οποίων ή σύνθεσις και πααότης δέν 
?χι


ι ιίοέτι καθορισθη συμφώνως προς τήν διαδικασίαν τήν άναφεραμένην έν 

τώ Πα(χ*ρτή>ματπ Ι, παράγραφος Α .8' 
(i i) Έ νοήσεις οξέων και βάα€ων ιμή καλυπτομένων ύπό τοΟ Παραρτήματος Ι, 

εξαιρουμένων τών ενώσεων αΐίτινες πρόκειται ν* απορριφθούν εις ποσότητας 
κατωτέρας τών επιπέδων άτινα Θά καθορυσθουν ύπό τών Μερών συμφώνως προς 
τήν διαδικαυίαν τήν 'έκτιθεμένην έν τω άρθρω 14, παράγραφος 3 του παρόντος 
Πρωτοκόλλου. 

3. Λοχεία, άχρηστα μέταλλα καΙ έΐτερα ογκώδη άιπόβλητα άτινα κατερχό
μενα *:ίς τον βυθόν της θαλάσσης δυνατόν νά αποτελέσουν σοβαρά εμπόδια διά 
τήν άλ ι ι ίαν καΙ ναιισιπλοΐαν., 

4. Ούσίαι αΐτινες, .καΙιτοι μή τοξικής φύσεως, δυνατόν ν* οοποβουν επιβλαβείς 
λόγω τών απορριπτόμενων ποσοτήτων, ή αϊτινες δυνατόν νά μειώσουν σοβαρώς 
τά θίΛγιντρα ή νά θέσουν έν κυνδύνω άνθρωπίνην ζωήν ή θαλασσίους οργα
νισμούς ή νά παρεμιποδίισουν τήν ναυσιτίλοΐαν., 

b. Ραδιενεργά άπτόβλητα ή" ϊ τ ερα ραδιενεργά υλ ικά ατινα δέν θά περιλη
φθούν έν τω Παραρτήμοττι Ι. Κατά τήν Ρκδσσιν άδειων διά τήν άπόρριψιν τών 
τοιούτων υλικών, τά Μέρη δέον νά λαμβάνουν "πλήρως Cm* δψιν των τάς ειση
γήσεις της αρμοδίας Διεθνούς υπηρεσίας «Ις.τόν τομέα τοΟτον, έπι του τταρόντος 
του ΛΐίθνοΟς Όργανισμου 'Αιτομϋκής 'Ενεργείας.' 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 111 

ΟΙ ποτράγονη.ς οϊτινες δέον νά έξιετάζωνται διά τόν καθαρισμό ν κριτηρίων 
διεπόντων τήν £κδοσιν άσειών σΛΟίρρίψεως υλών έν βαλάσση, λαιμβανομένου 
ύπ* βψιν του άρθρου 7, π^ριλαμ^άν^Α' :< 
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Α. Χαρακτηριστικά και σύνθεσις των υλών 
Ι. Συνολική ποσότης και μέσος δρος συνθέσεως των προς άπόρριψιν υλών 

π.χ. κατ' έτος. 
2. Μορφή (π.χ. στερεόν, λασπώδες, ύγρσν ή αέριον). 
3. Ιδιότητες : φυσκκαϊ (π.χ. διαλυτότης και πυκνότης), χηιμυκαΐ και διο

ιχημίικαΐ (π.χ. άπαίπησις οξυγόνου, θρ&πτυκή ικανότης) και (διολογϋκαί 
(π.χ. παρουσία ίων, βακτηρίων, ζυμομυκήτων, παρασίτων). 

4. 1 οξικότης. 
5. Άνθικτικότης :> Φυυΐ'κή, χημική ικαί βιολογική. 
6. Συοσώρευσις και (5 ̂ μετασχηματισμός εις βιολογικά ύλιΐκά ή ίζήιματα. 
7. Ευαισθησία ε:ίς φυσικάς, χηιμικάς και ©ισχημι/κάς ιμεταΦολάς και άντίιδρα

σις εις τό ύδάτινον περιβάλλον μεθ' έτερων διαλελυμένων οργανικών 
και ανόργανων ύλι/κών. 

8. ίΊιθοονότης προκλήσεως .κηλίίδων .ρυπάνσεως ή' έτερων μεταβολών αίτι
α ς μειουν τό έμπορε ύσΐ'μον των πόρων (ιχθύων, οστρακοειδών κλπ.). 

Β. Χαρακτηριστικά τοποθεσίας απορρίψεως 
κ αϊ ·μέθοδος εναποθέσεως 
Ι. Τοποθεσία ('π.χ. συντεταγμέναι της περιοχής απορρίψεως, βάθος και 

άπόοτασις έκ της ακτής), τοποθεσία έν οχέσει προς ετέρας περιοχάς 
(■π.χ. περιοχαΐ ψυχαγωγίας, πιεριοχαί ωοτοκίας, ιχθυοτροφείων, αλιείας 
και έκμεταλλευσίμων πόρων). 

2. Ρυθμός απορρίψεως άνά ·ώρισ*μένας περιόδους (ιπ.χ. πασότης ανά ήμέ
pojy, εβδομάδα ή μήνα). 

3. Μέθοδοι συσκευασίας ικαί περιορισμού, εάν όπάρχη. 
4. 'Αρχική άραίωσις έπιτευχθεΐσα ιδιά προταθείσης μεθόδου όττΐοδεομεύσεως, 

Ιδιαιτέρως διά της ταχύτηιτος /του πλοίου. 
5. Χαρακτηριστικά δι/ασπορας (π.χ. έ/πίορασις ρευμάτων, παλίρροιας και 

αέρος επί της όριζοντίας μεταφοράς ΐκ<χ\ της καθέτου αναμίξεως). 
6. Χαρακτηριστικά του Οδατος (;π.χ. θερμοκρασία ρΗ, άλ'μυρότης, στρω

■μάτωσις δξυγονοδεΐκται 'ρυπάνσεως—οιαλελυμένον όξυγόνον (DO), χη
μική άπαίτησις οξυγόνου (COD), βιοχημική άπίαίτησις οξυγόνου (BOD), 
παροικία άζοντου ύπό όργανικήν ;καΐ άνόργανον ιμορφήν, περιλαμβανο
μένης αμμωνίας, «ίωρουμένων υλών, έτερων θρεπτικών συσταΐτοκών και 
παραγωγικότητος)., 

7. Χαρακτηριστικά του βυθοΟ (π.χ. τοπογραφία, γεωχημικά 'και γεωλογικά 
χοορακτηρυστικά ικαί βιολογική παραγωγικότης) .ι 

8. "Υπαρξις καΙ επιπτώσεις έτερων απορρίψεων πραγματοποιηθεισών έν 
τη περιοχή της απορρίψεως (ιπ.χ. ενδείξεις υπάρξεως &αρέων μετάλλων 
καΙ περιεικτικότης ε'ίς όργανυκόν άνθρακα) „ 

9. Κατά τήν έκοαοΐιν αδείας δι' σίπόρριψιν, τά Συμβαλλόμενα Μέρη δέον 
νά προσπαθούν νά καθοιρίισουν κοιτά πόσον υφίσταται κατάλληλος επι
στημονική βάσις ίδια τήν Φκ,τίμησιν των ιέπιίπτώσεων της τοιαύτης άπορ· 
ρίψεως έν τη ουγκβκρΐμένη πειριοχη σαμφώνως προς τάς προηγούμενος 
διατάξεις καΙ λαμβανομένων όπ' δψιν τών εποχιακών μεταβολών. 

Γ. Γενίικαϊ απόψεις και συνθηκαι 
1. ΠιθαναΙ επιπτώσεις είς τά φυσικά θέλγητρα (π.χ. παρουσία έπιπλέοντος 

ή έκβρασθέντος ύλικου, θσλεράτης, Ό^πάράδεικτος οσμή, άποχρωματισμός 
και άφρασμα). 

2; Πιθανά! επιπτώσεις επί της θαλοοσοίας ζωής της καλλιέργειας Ιχθύων 
κάί οστρακοειδών, των αποθεμάτων Ιχθύων καΙ αλιείας, της συγκομιδής 
θαλαοσίων φυτών καΙ 'κάλλιεργείας αυτών. 
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3. Πιθαναι έπιπιτώσεις έπί έτερων χρήσεων της θαλάσσης (π.χ. χευροτέρευ
σις της ποιότητος διά βισμηχανικήν χρήσιν, διάβρωσις υποβρυχίων κα
τασκευών, παρεμβολή έπιπλεόντων ύλιικών είς τάς λειτουργίας των 
πλοίων, παρειμποδιοις της αλιείας ή ναυσιπλοΐας διά της ένοοποθεσεως 
αποβλήτων ή 'στερεών αντικειμένων επί του θαλασσίου βυθοΰ και προστα
σία των περιοχών είδικής σημασίας δι* επιστημονικούς σκοπούς και διά 
σκοπούς διατηρήσεως). 

4. Ή πρακτική δυνοπότης ύπτάρξεως εναλλακτικών (μεθόδων της εις τήν 
ξηιράν επεξεργασίας έναπτοθέσεως, εξαλείψεως ή επεξεργασίας ώστε τό 
ύλικόν νά καταστη άλιγώτερον επιβλαβές απορρίπταμε νον έν θαλασσή. 

ΠΡΩΊΌΚΟΛΛΟΝ ΠΕΡΙ Τ Η Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΕΝ ΤΗ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΙ Τ Η Σ ΡΥΓΙΑΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

Θ Α Λ Α Σ Σ Η Σ ΥΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ 
ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ Ο Υ Σ Ι Ω Ν Ε Ι Σ Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ 

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Η Σ ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΓΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, 

"Οντα Μέρη της Συμβάσεως διά τήν Προστασίαν της Μεσογείου θαλάσ
σης κατά της Ρυπάνσεως, 

ΆναγνωρΙζοντα δτι σοβαρά ρύπανσις της θαλάσσης ύπό πετρελαιοειδών 
καΐ έτερων επιβλαβών ουσιών έν τη Περιοχή της Μεσογείου θαλάσσης ένέ
χπ κινδύνους διά τά παράκτια Κράτη καΐ τό θαλάσσιον οίκοσύστημα, 

θεωρουντα οτι απαιτείται ή συνεργασία πάντων τών παρακτίων Κρατών 
της Μεσογείου διά τήν καταπολέμησιν της έν λόγω ρυπάνσεως, 

Εχοντα υπ' δψιν τήν Διεθνή Συμβασιν διά τήν Πρόληψιν της Ρυπάνσεως 
ύπο πλοίων του 1973, τήν Διεθνή Συμβασιν περί Επεμβάσεως έν τη 'Ανοικτή 
θαλασσή είς Περιπτώσεις 'Ατυχημάτων Ρυπάνσεως ύπό Πετρελαίου τοΟ 196$, 
καθώς επίσης τό Πρωτόκολλον περί 'Επεμβάσεως έν τη 'Ανοικτή θαλασσή 
ι;Ις Περιπτώσεις θαλασσίας Ρυπάνσεως ύπό Ουσιών έτερων ή τών Πετρε
λαιοειδών του 1973, 

Λαμβάνοντα περαιτέρω ύπ' 6ψιν τήν Διεθνή Συμβασιν περί 'Αστικής 
Ευθύνης διά Ζημίας έκ Ρυπάνσεως έκ Πετρελαιοειδών του 1969, 

ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ Ω Σ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 
"Αρθρον 1 

Τά διά του παρόντος Πρωτοκόλλου Συμβαλλόμενα Μέρη (έν τοις εφεξής 
αναφερόμενα ώς *τά Μέρη») θα συνεργάζονται είς τήν λήψιν τών αναγ
καίων μέτρων είς περιπτώσεις σοβαρού καϊ επικειμένου κινδύνου διά τό θα
λάσσιον περιβάλλον, τάς άκτάς ή τ ά συναφή συμφέροντα ενός ή πλειόνων 
έ κ τ ω ν Μερών λόγω της παρουσίας μαζικών ποσοτήτων Πετρελαιοειδών ή 
έτερων επιβλαβών ουσιών προερχομένων έξ ατυχημάτων ή της συσσωρεύσεως 
μικρών ποσοτΥιτών αποβλήτων ρυποανόντων ή άιτειλούντων νά ρυπάνουν τήν 
θάλασσαν εντός τής περιοχής της προσδιορισθείσης ύπό του άρθρου 1 τής 
Συμβάσεως δ«ά τήν Προστασίαν της Μεσογείου θαλάσσης κατά της Ρυπάν
σεως (έν τοίς έφιξής αναφερομένης ώς «ή Σύμβασις»). 

"Αρθρον 2 
Διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου, ό δρος «συναφή συμφέ

ροντα» σημαίνει τά συμφέροντα ενός παρακτίου Κράτους αμέσως επηρεα
ζόμενου ή απειλουμένου καϊ orctvjoc σύρουν , μεταξύ άλλων, είς: 

(α) δραστηριότηταςεντός τΰ>νχωρικών υδάτων, τών λιμένων ή εκβολών 
ποταμών, περιλαμβανομένων κα ϊ τών αλιευτικών δραστηριοτήτων* 
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(β), τήν ιστορική ν καΐ τουριστική ν γοητείαν της συγκεκριμένης περιοχής, 
περιλαμβανούσης τον θαλάσσιον άθλητισμόν και την ψυχαγωγίαν' 

(γ) τήν νγε.ίην του παρακτίου πληθυσμοί)" 
(δ) την προοτασίαν των ζώντων οργανισμών, 

"Αρθρον 3 
'Γα Μέρη C« προσπαθήσουν να διατηρήσουν και προωθήσουν, είτε ατομικώς 

είτε' διά διμερούς ή'πολυμερούς συνεργασίας, τά σχέδια αυτών περί απρο
βλέπτων ατυχημάτων και τά μέσα δια την καταπολίμησιν της θαλάσσιας 
ρυπάνσεως ίκ Πετρελαιοειδών ή έτερων επιβλαβών ουσιών. Τά έν λόγω μέσα 
δέον να περιλαμβάνουν, κυρίως, έξοπλισμόν, πλοία, αεροσκάφη, και άνθρώ
ιιινον δυιαμικόν ίτοιμον προς κινητόποίησιν είς περιπτώσεις επειγούσης 
άνάγκτ)ς. 

"Αρθρον 4 
Ι α μέρη 8ά αναπτύξουν και εφαρμόσουν είτε ατομικώς είτε δια διμερούς 

ή πολυμερούς συνεργασίας, δραστηριότητας επιχειρησιακού έλεγχου καλύ
πτοντος τήν Περιοχήν της Μεσογείου θαλάσσης ώστε νά 'έχουν κατά τό δυ
νατόν ακριβείς πληρο<|>ορ1ας περί τών καταστάσεων τών αναφερομένων έν τω 
άρθρω 1 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

"Αρθρον 5 
Έν περιπτώσει αποδεσμεύσεως ή άπωλείας εντός της θαλάσσης επιβλα

βών ουσιών είς δέματα, δοχεία φορτίου, <|χ>ρητάς δεξαμενάς ή οδικά καΐ 
σιδηροδρομικά βυτιοφόρα, τά Μέρη δέον νά συνεργάζονται έν τω μέτρω του 
εφικτού διά τήν δίάσωσιν και άνάκτησιν τών έν λόγω ουσιών ώστε νά μειωθη 
ό κίνδυνος ρυπάνσεως του θαλασσίου περιβάλλοντος. 

"Αρθρον 6 
1. 'Εκασταν Μέρος αναλαμβάνει νά παρέχη προς τά λοιπά Μέρη πληρο

φορίας άφορώσας είς: 
(α) την άρμοδίαν κρατικήν όργάνωσιν ή τάς υπευθύνους αρχάς διά τήν 

καταπολέμησιν της θαλάσσιας ρυπάνσεως έκ πετρελαίου καΐ έτερων 
επιβλαβών ουσιών' 

(β) τάς αρμοδίας κρατικάς ά,ρχάς τάς υπευθύνους διά τήν λήψιν ανα
φορών περί θαλασσίας ρυπάνσεως έκ πετρελαιοειδών και έτερων 
επιβλαβών ουσιών καΐ διά τόν χειρισμόν θεμάτων άφορωντων είς 
μέτρα άλληλοβοηθείας τών Μερών" 

(γ ) τάς νέας μεθόδους διά τών οποίων είναι δυνατόν νά άποφευχθη ή 
θαλασσία ρύπανσις έκ Πετρελαιοειδών κα ι έτερων επιβλαβών 
ουσιών, τά νέα μέτρα καταπολεμήσεως της ρυπάνσεως και τήν άνά
πτυξίν σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων. 

2. Μέρη άτινα έχουν συμφωνήσει είς τήν άνταλλάγήν πληροφοριών μεταξύ 
των οφείλουν,. παρατάΟτα, νά κοινοποιούν ταύτας κ<χ! είς τό περιφερειακόν 
κεντρον.Ί~ότελε ίΛαϊον θα κόινοποιί) τάς πληροφορίας ταύτας είς τά λοιπά 

' Μ 4 | ^  ' ' κ ά ^ 
:
^ ^ ν β < ά σ ε ι της άμοιβαιότητος, είς τά παράκτ ια Κράτη της Πε

ριοχής Τήζ;·':Μέσογείρ^''θοΑάασιίς/6Ηινα /6έν είναι Μέρη τοΟ παρόντος 
Πρωτοκόλλου, 

.'■"'■■' '
: ϊ vv.'νΐ '· "Αρθρον 7 

Τά Μέρη αναλαμβάνουν νά συντονίζουν τήν χρησιμοποίησιν τών είς τήν 
διάθέσίν των μέσων επικοινωνίας ώστε νά διασφαλίζουν, μετά της άπαιτου
μ ε ν % τ ^ ύ τ η τ ο ς και πιο^ότητρς,. τήν λήψιν, δκιβίβασιν^καΐ διασπόράν πασών 
τών Λνρτφόρων κα ι τών έπεlypuorp; φύσεως πληροφοριών τών σχετικών'προς 
τά σομβάντα κάΙ τάς καταστάσεις τάς, άν<χφ€ρομένας έν τώ &(&ρφ 1 Τ ό 
περιφερειακόν κέ^τρον δέον, νά διαθ^ττ^ τά άνοτγκαΐα μέσα επικοινωνίας ώστε 
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νά δύναται νά οιιμμιτέχη κΙς τήν υυντονταμένην ταύτην πρυοτιάθειαν κάί, 
κυρίως νά ^κπληρυϊ τάς ύπό της παραν/μάφου 2 τοΟ άρθρου 10 άνατιθεμένας 
ε Ι ς αυτό αρμοδιότητας. , 

"Αρθρον 8 

Ι. "£.καατον Μέρος θά έκδίδη οδηγίας προς τους πλοιάρχους τώνπλοίων 
άτινα φέρουν τήν σημαίαν αύτοΟ καΐ προς τους χειριστάς αεροσκαφών εγγε
γραμμένων έν τη εδαφική έπικρατεία αυτοί) απαιτούσας παρ* αυτών δπως 
αναφέρουν, διά τών ταχύτερων καΐ άποτελεσματικωτέρων ύπό τάς περιστά
σεις μέσων και συμφώνως προς τό Παράρτημα 1 τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου, 
ι he προς τ ι Μέρος είτε προς τό περιφερειακόν κέντρον: 

(α) παν ατύχημα προκαλούν ή δυνάμενον νά προκαλέση θαλασσίαν ρύ
πανσιν έκ Πετρελαιοειδών ή έτερων επιβλαβών ουσιών 

(β) τήν ϋπαρξιν, χαρακτηριστικά καΐ δκτασιν τών παρατηρηθεισών έν 
τη θαλάσοη Πετρελαιοειδών ή έτερων επιβλαβών ουσιών αΐτινες 
δυνατόν· νά αποτελέσουν σοβαράν καΐ έπικ€ΐμένην αττειλήν διά τό θα
λασσί ο ν περιβάλλον ή τάς ίάκτάς ή τά συναφή συμφέροντα ενός ή 
πλειόνων έκ τών Μερών. 

2. Αί ουμφώνως προς τήν παράγραφον 1 συγκεντρούμεναι πληροφορίαι θά 
κοινοποιούνται προς τά λοιπά Μέρη ατι/να δυνατόν νά επηρεασθούν έκ της 
ρυπάνσεως: 

(α) ύπό τοϋ Μέρους δπερ έλαβε τήν πληροφορίαν, είτε άπ* ευθείας είτε 
κατά πρυΐίμηισιν, μέσω του περιφερειακού κέντρου* ή 

(β) όπό του πιριφΕρειακοΟ κέντρου. 
Έν περιπτώοει άπ' ίύθεΐας επικοινωνίας μεταξύ τών Μερών, τό περίφε

μειακόν κέντρον δέον νά ένημεροΟται επί τών ύπό τών Μερών τούτων ληφθέν
των μέτρων. 

.3. Κατ' άκολουίΜαν της εφαρμογής τών διατάξεων τής παραγράφου 2, τά 
Μέρη δέν δεσμεύονται έκ τής υποχρεώσεως τής αναφερομένης έν τω άρθρω 9, 
παράγραφος 2 της Συμβάσεως. 

"Αρθρον 9 

Ι. Παν Μέρος άντιμετωπίζυν κατάστασιν φύσεως τοιαύτης ήτις καθορίζεται 
ί ν τώ "Αρθρω Ι του παρόντος Πρωτοκόλλου οφείλει : 

(α) νά πμοβή ι Ις τάς αναγκαίας εκτιμήσεις περί τής φύσεως και εκτά
σεως του ατυχήματος ή τής επειγούσης ανάγκης ή, αναλόγως τής 
περιπτώσεως, περί του τύπου και τής κατά προσέγγυσιν ποσότητος 
ιών πετρελαιοειδών ή τών* λοιπών επιβλαβών ουσιών και τής κατευ
θύνσεως και ταχύτητος μετατοπίσεως τών κηλίδων* 

(Ρ) νά προβή είς τήν λήψιν παντός πρακτικού μέτρου διά την αποφυγήν 
ή τήν μιίωσιν τών ίπιπτώσεων της ρυπάνσεως* 

( γ ) νά πληροφόρηση αμέσως πάντα τά λοιπά Μέρη, είτε άπ' ευθείας 
f Ττε. μέσω του περιφερειακού κέντρου, περί τών γενομένων εκτιμή
σεων, ,ώς και περί παντός ληφθέντος ή σκοπουμένου νά ληφθή μέτρου 
διά τήν καταπολέμησιν τής ρυπάνσεως* 

(δ) νά ουνιχίση νά παρακολουθώ τήν κατάστασιν έπι δσον τό δυνατόν 
περιοοότερον χρόνον καΐ νά άναφέρη έπ* οτότής συμφώνως προς τό 
άρθρον 8. t 

2. 'Οσάκις λαμβάνωνταΓ μέτρα διά τήν καταπολέμησιν τής ρυπάνσεως τής 
προερχομένης ?κ τίνος πλοίου, δέον νά λαμβάνηται παν δυνατόν μέτρον προς 
πρρότασίαν τών ϊ π ί του πλοίου ατόμων καί, έν τώ μέτρω του δυνατοΟ, αύτόυ 
τούτόύ τοΟ πλοίου. Πάν Μέρος λαμβάνον τοιαύτα μέτρα δέον νά πληροφό
ρηση σχετικώς ντον Διακυβερνητικόν Νάυτιλιακόν Συμβουλευτικό ν *Οργα
νισμον. ; / '··'■·'*■ 
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"Αρθρον 10 
1. I Ιάν Μέρος έ'χυν ανάγκην βοηθείας δια την καταπολέμησιν της ρυπάν

σεως 7 κ Πετρελαιοειδών ή έτερων επιβλαβών ουσιών ρυπαινουσών ή* άπει
λουσών νά ρυπάνουν τάς άκτάς αύτοΰ δύναται νά ζητήση την βοήθειαν έτε
ρων Μερών, είτε απ' ευθείας είτε μέσω τοο περιφερειακού κέντρου του αναφε
ρομένου εν τω αρθρω 6, άρχόμενον έκ των Μερών ατινα παρουσιάζονται ώς 
πιθανώς έπηρεασθηοόμενα έκ της ρυπάνσεως. Ή τοιαύτη βοήθεια δύναται νά 
περιλαμβάνη, είδικώτερον, συμβουλάς είδικών καΐ προσχροράν ή διάθεσιν 
π,ρός τό ένδιαφερόμενον. Μέρος προϊόντων, εξοπλισμού και ναυτικών διευκο
λύνσεων. Τά Μέρη παρά τών οποίων ζητείται ή τοιαύτη βοήθεια οφείλουν 
νά καταβάλουν πάσαν δυνατή ν προσπάθειαν προς παροχή ν αυτής. 

2. 'Οσάκις τά ασχολούμενα εϊς τίνα έπιχείρησιν καταπολεμήσεως ρυπάν
σεως Μέρ»] αδυνατούν νά συμφωνήσουν έπί της οργανώσεως αΰτης, τό περί
φερε ιακόν κέντρον δύναται, τη έγκρίσει των» νά συντονίση τήν δραστηριό
τητα τών διευκολύνσεων αΤτινες διετέθησαν διά τήν έπιχείρησιν υπό τών 
Μερών. 

"Αρθρον 11 
Ή εφαρμογή τών σχετικών διατάξεων τών άρθρων 6, 7, 8, 9 και 10 τοΟ 

παρόντος Πρωτοκόλλου σχετιζομένων προς τό περιφερειακόν κέντρον θά 
επεκταθούν καταλλήλως και είς τά ύποπεριφερειακά κέντρα έν περιπτώσει 
συστάσεως τοιούτων, λαμβανομένων ύπ* όψιν τών σκοπών και αρμοδιοτήτων 
των και της σχέσεως αυτών προς τό είρημένον περιφερειακόν κέντρον. 

"Αρθρον 12 
1. Τακτικοί σύνοδοι τών Μερών τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου θά συγκα

λώνται έν συνδυασμώ προς τάς τακτικάς συνόδους τών Συμβαλλομένων 
Μερών της Συμβάσεως τάς συγκαλουμένας συμφώνως προς τό άρθρον 14 
της Συμβάσεως. Τά Μέρη τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου δύνανται ωσαύτως νά 
συγκαλούν και έκτακτους συνόδους ώς προβλέπεται έν "Αρθρω 14 της Συμ
βάσεως. 

2. ΆρμοΛιότης τών συνόδων τών Μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου θά είναι 
Ιδιαιτέρως :: λ 

(α) ή παρακολούθησις της υλοποιήσεως του παρόντος Πρωτοκόλλου και 
ή έξέταοις της ιάποπελεαμοίτυκσττϊτΌς των υιοθετηθέντων μέτρων και 
της ανάγκης υΐοθετήσεως οΙώνΌήίποτε έτέρων μέτρων, Ιδίως δέ υπό 
τήν μορφήν παραρτημόίτων 

(β) ή ΛναΟεώρηοις >καί τροποποίησις, ώς απαιτείται, οιουδήποτε παραρ
τήματος το© παρόντος Πρωτοκόλλου' 

(Υ) ή οιεκπεραίωσις τοιούτων έτερων αρμοδιοτήτων οΐαι ήθελον εΐναι 
πρόσφοροι διά τήν ύλοποίησιν του τιαροντος Πρωτοκόλλου. 

"Αρθρον 13 
Ι. Αϊ διατάξεις της Συμβάσεως αϊ σχετί'καί προς οιονδήποτε πρωτόκολλον 

θά έφαρμόζωνται καΐ έν σχέσει προς τό παρόν Πρωτόκολλον. 
2. Οί διαδικαστικοί και οίικονομιικοί ικανόνες ol υιοθετηθέντες συμφώνως 

προς τό άρθρον 18 της Συμβάσεως θά έ<|>α;ρμόζωνται και έν σχέσει προς τό 
παρόν Πρωτόκολλον, έ'κτός ίέάν άλλως συμφωνήσουν τά Μέρη του πταρόντος , 
Πρωτοκόλλου. 

£ Ϊ Σ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οί υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τούτο 
εξουσιοδοτημένοι ύπό τών οίκείων αυτών Κυβερνήσεων, υπέγραψαν τό παρόν 
Πρωτόκολλον. 

Έγένετο έν Βαρκελώνη τήν. 16ην Φεβρουαρίου, 1976 είς απλούν έν τη 'Αρα
βική, 'Αγγλίίκη, Γαλλική και 'ίστπανοκη γλώσση, τών τεσσάρων τούτων κειμέ
νων όντων έξ ίσου αυθεντικών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Ι Ιεριεχόμενον της αναφοράς ήτις υποβάλλεται συμφώνως 
προς τό άρθρον 8 του παρόντος Πρωτοκόλλου 

1. Έκαστη αναφορά, δέον κατά τό δυνατόν νά περιέχη έν γένει :ΐ 
(α) τόν προσδιορισμόν της πηγής της ρυπάνσεως (ταυτότητα του πλοίου, 

el δυνατόν)" 
(β) τήν γιωγ!ραφικήν θέσιν, &ραν καΐ ήμερομηνίαν καθ* ην συνέβη τό 

γεγονός ή έγένείτο ή πωράτήρησις" 
(γ ) τάς £πικρατούσας είς τήν περιοχήν συνθήκας ανέμου καί θαλάσσης" 
(•b) οσάκις ή ρύπανσις προεικλήθη υπό πλοίου, σχετ ικάς. λεπτοιμερείας 

άφαρώσας ε ίς τήν κατόχηαισιν του πλοίου., 
2. Έκαστη αναφορά δέον, el δυνατόν, νά ιπεριέχη. είδικώτερον :; 

<(α) σαφή £νδειξιν ή πιεριγραιφήν των έν προκειμένω επιβλαβών ουσιών, 
περιλαμβανομένων των όρθων τεχνικών ονομασιών αυτών (έμπορικαί 
οναμοοσίαι δέον νά ιμή χρησιμοποιώνται αντί ορθών τεχνικών ονομασιών)' 

(β) έκθεσιν ή έκτίμησιν των ποσοτήτων, συγκεντρώσεων και αναλόγων 
συνθηκών των ιάποιδεομευθεισών επιβλαβών ουσιών ιή των πιθανώς 
άποδΕομευθησαμένων έκτος της θαλάσσης·' 

(γ) ένθα εϊναι ισημιαντιικόν, περιγραφής τών δεμάτων και τών χαρακτηρι
στικών σημείων αυτών" 

(δ) τό όνομα του άηχόστολέως, του παραλήπτου ή του κσπασικίευαστου. 
3. Έκαστη αναφορά δέον νά δεικνύη σαφώς οπού είναι δυνατόν, κατά πόσον 

αϊ σνποδεσμευθεΐσαι ή άποδεαμευθησάμεναι επιβλαβείς ούσίαι εΐναι πετρελαιο
ειδή ή βλαβερά υγρά, στερεά ή άεριωδης ουσία καΐ κατά πόσον τοιαύτη ουσία 
μετεφέρθη ή ιμεταφέρεται χύδην ή

1 συοχευαοιμένη είς κιβώτια, δοχεία, φορητάς 
οεξαμενάς ή οδικά ή σιδηροδρμιΐκά βυτιοφόρα βαγόνια. 

4. Έκαστη αναφορά δέον νά συμπληροΟται, ως ήθελε ν εΐνκχι άναγκαϊον, δι* 
οίασδήποτε σχετικής πληροφορίας τήν οποίαν ζητεΐ ό λήπτης της αναφοράς ή 
ή οποία κρίνεται κατάλληλος ύπό του άποστέλλοντος ταύτην. 

5. ΟΙονδήιπατκ τών έν άρθρω β παράγραφος 1 του "παρόντος Πρωτοκόλλου 
αναφερομένων προσώπων :ι . . _ _ — ·      ■ 

(α) θά συμπληροΐ >κατά τό δυνοπόν τήν άρχυκήν άναφοράν, ώς ήθελεν είναι 
άναγκαϊον, διά πιληροφοριών άφορωσών είς περαιτέρω εξελίξεις" καΙ 

(β) θά συμμαρφοΟται κατά τό δυνατόν πληρέστερον προς τάς αΙτήσεις 
επηρεαζόμενων Κρατών διά παροχή ν προσθέτων πληροφοριών. 

Έτυπώθη έν τψ Τοπογραφείς της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία


