
Ν. 293/88 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2363 της 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1988 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο «ερί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας 
(Κυρωτικός) Νόμος το» 1988 εκδέοετ«α με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνάμε το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 203 του 1988 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΏΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΏΝ ΓΙΑ 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης των 

Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Κυρωτικός) Νόμος του 
1988. 

2. Στον παρόντα Νόμο: 
«Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για ΤΌ 

Δίκαιο της Θάλασσας που έγινε στο Montego Bay στις 10 Δεκεμβρίου 
1982* της οποίας το κείμενο εκ του αγγλικού πρωτοτύπου εκτίθεται 
στο Μέρος Ι του Πίνακα του παρόντος Νόμου και σε ελληνική 
μετάφραση στο Μέρος II του ίδιου Πίνακα: 

Νοείται ότι σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των δύο αυτών κειμένων 
θα υπερισχύει το κείμενο του αγγλικού πρωτοτύπου. 

3. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Σύμβαση της οποίας η 
υπογραφή εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας αποφασίσθηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με Αρ. 22.466 και ημε
ρομηνία 25 Νοεμβρίου, 1982, 

.Συνοπτικός' 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Πίνακας 
Μέρος Ι 
Μέρος II. 

Κύρωση 
της Σύμβασης. 

(2983) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
Άρθρο 2 
ΜΕΡΟΣ Ι 

UNITED NATIONS CONVENTION 
ON THE LAW OF THE SEA 

The Slates Parties to this Convention, 

Prompted by the desire to settle, in a spirit of mutual understanding and co
operation, all issues relating to the law of the sea and aware of the historic sig
nificance of this Convention as an important contribution to the maintenance 
of peace, justice and progress for all peoples of the world. 

Noting that developments since the United Nations Conferences on the Law 
of the Sea held at Geneva in 1958 and 1960 have accentuated the need for a new 
and generally acceptable Convention on the law of the sea. 

Conscious that the problems of ocean space are closely interrelated and need 
to be considered as a whole, 

Recognting the desirability of establishing through this Convention, with due 
regard for the sovereignty of all States, a legal order for the seas and oceans 
which will facilitate international communication, and will promote the peaceful 
uses of the seas and oceans, the equitable and efficient utilization of their 
resources, the conservation of their living resources, and the study, protection 
and preservation of the marine environment. 

Bearing in mindlhai the achievement of these goals will contribute to the reali
zation of a just and equitable international economic order which takes into ac
count the interests and needs of mankind as a whole and, in particular, the spe
cial interests and needs of developing countries, whether coastal or landlocked. 

Desiring by this Convention to develop the principles embodied in resolution 
2749 (XXV) of 17 December 1970 in which the General Assembly of the 
United Nations solemnly declared inter alia that the area of the seabed and 
ocean floor and the subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction, 
as well as its resources, are the common heritage of mankind, the exploration 
and exploitation of which shall be carried out for the benefit of mankind as a 
whoie. irrespective of the geographical location of States. 

Believing that the codification and progressive development of the law of the 
sea achieved in this Convention will contribute to the strengthening of peace, 
security, cooperation and friendly relations among all nations in conformity 
with the principles of justice and equal rights and will promote the economic 
and social advancement of all peoples of the world, in accordance with the Pur
poses and Principles of the United Nations as set forth in the Charter, 

Affirming that matters not regulated by this Convention continue to be 
governed by the rules and principles of general international law. 

Have agreed as follows: 
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PART I 

INTRODUCTION 

Article J 
Use of terms and scope 

1. For the purposes of this Convention: 
(1) "Area" means the seabed and ocean floor and subsoil thereof, 

beyond the limits of national jurisdiction; 
(2) "Authority" means the International SeaBed Authority; 
(3) "activities in the Area" means all activities of exploration for, and ex

ploitation of, the resources of the ATea; 
(4) "pollution of the marine environment" means the introduction by 

man, directly or indirectly, of substances or energy into the marine environ
ment, including estuaries, which results or is likely to result in such deleterious 
effects as harm to living resources and marine life, hazards to human Jiealih, 
hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of 
the sea, impairment of quality for use of sea water andreduction of amenities; 

(5) (a) "dumping" means: 
(i) any deliberate disposal of wastes or other matter from vessels, 

aircraft, platforms or other manmade structures at sea; 
(ii) any deliberate disposal of vessels, aircraft, platforms or other 

manmade structures at sea; 
■(b) "dumping" does not include: 

(i) the disposal of wastes or other matter incidental to, or derived 
from the normal operations of vessels, aircraft, platforms or 
other manmade structures at sea and their equipment, other 
than wastes or other matter transported by or to vessels, air
craft, platforms οτ other man made structures at sea, operating 

.·; Tor the purpose of disposal of such matter or derived from the 
treatment of such wastes or other matter on such vessels, air
craft, platforms or structures; 

(ii) placement of matter for a purpose other than the mere disposal 
thereof, provided that such placement is not contrary to the 
aims of this Convention. 

2. (1) "States Parties" means States which have consented to be bound by 
this Convention and for which this Convention is in force. 

(2). This Convention applies mutatis mutandis to the entities referred to in 
article 305, paragraph Kb), (c), (d), (e) and (f), which become Parties to this 
Convention in accordance with the conditions relevant to each, and to that 
extent "States Parties" refers to those entities. 
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PART II 

TERRITORIAL SEA AND CONTIGUOUS ZONE 

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS 

Article 2 
Legal status of the territorial sea, of the air space over 

the territorial sea and of its bed and subsoil 

1. The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and in
ternal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to 
an adjacent belt of sea, described as the territorial sea. 

2. This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as 
to its bed and subsoil. 

3. The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this Con
vention and to other rules of international law. 

SECTION 2. LIMITS OF THE TERRITORIAL SEA 

Article 3 
Breadth of the territorial sea 

Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a 
limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in 
accordance with this Convention. 

Article 4 
Outer limit of the territorial sea 

The outer limit of the territorial sea is the line every point of which is at a dis
tance from the nearest point of the baseline equal to the breadth of the territo
rial sea. 

Article 5 
Normal baseline 

Except where otherwise provided in this Convention, the normal baseline 
for measuring the breadth of the territorial sea is the low-water line along the 
coast as marked on large-scale charts officially recognized by the coastal State. 

Article 6 
Reefs 

In the case of islands situated on atolls or of islands having fringing reefs, the 
baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the seaward low-water 
line of the reef, as shown by the appropriate symbol on charts officially recog
nized by the coastal State. 
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Article 7 
Straight baselines 

1. In localities where the coastline is deeply indented and cut into, or if there 
is a fringe of islands along the coast in its immediate vicinity, the method of 
straight baselines joining appropriate points may he employed in drawing the 
baseline from which the breadth of the territorial sea is measured. 

.2. Where because of the presence of a delta and other natural conditions the 
coastline is highly unstable, the appropriate points may be selected along the 
furthest seaward extent of the low-water line and, notwithstanding subsequent 
regression of the low-water line, the straight baselines shall remain effective 
until changed by the coastal State in accordance with this Convention. 

3. The drawing of straight baselines must not depart to any appreciable 
extent from the general direction of the coast, and the sea areas lying within the 
lines must be sufficiently closely linked to the land domain to be subject f> the 
regime of internal waters. 

4. Straight baselines shall not be drawn to and from low-tide elevations,, 
unless lighthouses or similar installations which are permanently above sea 
level have been built on them or except in instances where the drawing of base
lines to and from such elevations has received general international recognition. 

5. Where the method of straight baselines is applicable under paragraph 1, 
account may be taken, in determining particular baselines, of economic inter
ests peculiar to the region concerned, the reality and the importance of which 
are clearly evidenced by long usage. 

6. The system of straight, baselines may not be applied by a State in such a 
manner as to cut off the territorial sea of another State from the high seas OTan 
exclusive economic zone. 

Article 8 . " 
Internal waters 

1. Except as.provided in Part IV, waters on the landward side of the baseline 
of the territorial sea form pari of the internal waters of the State. 

2. Where the establishment of a straight baseline in accordance with the 
method set forth in article 7 has the effect of enclosing as internal waters areas 
which had not previously been considered as such, a right of innocent passage 
as provided in this Convention shall exist in those waters. 

Article 9 
Mouths of rivers 

If a river flows directly into the sea, the baseline shall be a straight line across 
the mouth of the river between points on the low-water line of its banks. 

Article 10 
Bays 

1. This article relates only to bays the coasts of which belong to a single State. 
2. For the purposes of this Convention, a bay is a well-marked indentation 

whose penetration is in such proportion to the width of its mouth as to contain 
land-locked, waters and constitute more than a mere curvature of the coast. An 
indentation shall not, however, be regarded as a bay unless its area is as large 
as, or larger than, that of the semi-circle whose diameter is a line drawn across 
the mouth of that indentation. 
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3. For the purpose of measurement, the area of an indentation is that lying 
between the low-water mark around the shore of the indentation and a line 
joining the low-water mark of its natural entrance points. Where, because of 
the presence of islands, an indentation has more than one mouth, the semi
circle shall be drawn on a line as long as the sum total of the lengths of the 
lines across the different mouths. Islands within an indentation shall be 
included as if they were part of the water area of the indentation. 

4. If the distance between the iow-water marks of the natural entrance points 
of a bay does not exceed 24 nautical miles, a closing line may be drawn between 
these two low-water marks, and the waters enclosed thereby shall be considered 
as internal waters. 

5. Where the distance between the low-water marks of the natural entrance 
points of a bay exceeds 24 nautical miles, a straight baseline of 24 nautical miles 
shall be drawn within the bay in such a manner as to enclose the maximum area 
of water that is possible with a line of that length. 

6. The foregoing provisions do not apply to so-called "historic" bays, or in 
any case where the system of straight baselines provided for in article 7 is 
applied. 

Article 11 
Ports 

For the purpose of delimiting the territorial sea, the outermost permanent 
harbour works which form an integral part of the harbour system are regarded 
as forming part of the coast. Off-shore installations and artificial islands shall 
not be considered as permanent harbour works. 

Article 12 
Roadsteads 

Roadsteads which are normally used for the loading, unloading and anchoring 
of ships, and which would otherwise be situated wholly or partly outside the 
outer limit of the territorial sea, are included in the territorial sea. 

Article 13 
Low-tide elevations 

1. A low-tide elevation is a naturally formed area of land which is surrounded 
by and above water at low tide but submerged at high tide. Where a low-tide eleva
tion is situated wholly or partly at a distance not exceeding the breadth of the ter
ritorial sea from the mainland or an island, the low-water line on that elevation 
may be used as the baseline for measuring the breadth of the territorial sea. 

2. Where a low-tide elevation is wholly situated at a distance exceeding the 
breadth of the territorial sea from the mainland or an island, it has no territorial 
sea of its own. 

Article 14 
Combination of methods for determining baselines 

The coastal State may determine baselines in turn by any of the methods 
provided for in the foregoing articles to suit different conditions. 

Article 15 
Delimitation of the territorial sea between States with opposite or adjacent coasts 

Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither 
of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to 
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extend its territorial sea beyond the median line every point of which is 
equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth 
of the territorial seas of each of the two States is measured. The above provi
sion does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title 
or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two Stales 
in a way which is at variance therewith. 

Article 16 
Chans and lists of geographical coordinates 

1. The baselines for measuring the breadth of the territorial sea determined 
in accordance with articles 7. 9 and 10, or the limits derived therefrom, and the 
lines of delimitation drawn in accordance with articles 12 and 15 shall be shown 
on charts of a scale or scales adequate for ascertaining their position. Alterna
tively, a list of geographical coordinates of points, specifying the geodetic 
datum, may be substituted. 

2. The coastal Stale shall give due publicity to such charts or lists of 
geographical coordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with 
the SecretaryGeneral of the United Nations. 

SECTION 3/INNOCENT PASSAGE 
IN THE TERRITORIAL SEA 

SUBSECTION A. RULES APPLICABLE TO ALL SHIPS 

Article 17 
Right of innocent passage 

Subject to this Convention, ships of all States, whether coastal or landlocked, 
enjoy the right of innocent passage through the territorial sea. 

Article 18 
Meaning of passage 

L Passage means navigation through the territorial sea for the purpose of: 
(a) traversing that sea without entering internal waters or calling at a road

stead or port facility outside internal waters; οτ 
(b) proceeding to or from internal waters DT a call at such roadstead or port 

facility. 
2. Passage shall be continuous and expeditious. However, passage includes 

stopping and anchoring, but only in so far as the same are incidental to ordinary 
navigation οτ are rendered necessary by force majeure or distress or for the .par
pose of rendering assistance to persons, ships or aircraft in danger or distress. 

Article 19 
Meaning of innocent passage 

1. Passage is innocent so long as it is not prejudicial to the peace, good order 
or security of the coastal State. Such passage shall take place in conformity with 
this Convention and with other rules of international law. 

2. Passage of a foreign ship shall be considered to be prejudicial to the peace, 
good order Or security of the coastal State if in the territorial sea it engages in 
any of the following activities: 
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(a) any threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity or 
political independence of the coastal State, or in any other manner in 
violation of the principles of international law embodied in the Charter 
of the United Nations; 

(b) any exercise or practice with weapons of any kind; 
(c) any act aimed at collecting information to the prejudice of the defence or 

security of the coastal State; 
(d) any act of propaganda aimed at affecting the defence or security of the 

coastal State; 
(e) the launching, landing or taking on board of any aircraft; 
(0 the launching, landing or taking on board of any military device; 
(g) the loading or unloading of any commodity, currency or person contrary 

to the customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations of 
the coastal State; 

(h) any act of wilful and serious pollution contrary to this Convention; 
(i) any fishing activities; 
(j) the carrying out of research or survey activities; 
(k) any act aimed at interfering with any systems of communication or any 

other facilities or installations of the coastal State; 
(1) any other activity not having a direct bearing on passage. 

Article 20 
Submarines and other underwater vehicles 

In the territorial sea, submarines and other underwater vehicles are required 
to navigate on the surface and to show their flag. 

Article 21 
Laws and regulations of the coastal State relating to 

innocent passage 

1. The coastal State may adopt laws and regulations, in conformity with the 
provisions of this Convention and other rules of international law, relating to 
innocent passage through the territorial sea, in respect of all or any of the 
following: 

(a) the safety of navigation and the regulation of maritime traffic; 
(b) the protection of navigational aids and facilities and other facilities or 

installations; 
(c) the protection of cables and pipelines; 
(d) the conservation of the living resources of the sea; 
(e) the prevention of infringement of the fisheries laws and regulations of 

the coastal State; 
(f) the preservation of the environment of the coastal State and the preven

tion, reduction and control of pollution thereof; 
(g) marine scientific research and hydrographic surveys; 
(h) the prevention of infringement of the customs, fiscal, immigration or 

sanitary laws and regulations of the coastal State. 
2. Such laws and regulations shall not apply to the design, construction, man

ning or equipment of foreign ships unless they are giving effect to generally ac
cepted international rules or standards. 

3. The coastal State shall give due publicity to all such laws and regulations. 
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4. Foreign ships exercising the right of innocent passage through the territo
rial sea shall comply with all such laws and regulations and all generally accept
ed international regulations relating to the prevention of collisions at sea. 

Article 22 
Sea lanes and traffic separation schemes 

in the territorial sea 
■ 1. The coastal State may, where necessary having regard to the safety of navi

gation, require foreign ships exercising the right of innocent passage through its 
territorial sea to use such sea lanes and traffic separation schemes as it may 
designate or prescribe for the regulation of the passage of ships. 

2. In particular, tankers, nuclearpowered ships and ships carrying nuclear or 
other inherently dangerous or noxious substances or materials may be required 
to confine their passage to such sea lanes. 

3. In the designation of sea lanes and the prescription of traffic separation 
schemes under this article, the coastal State shall take into account: 

(a) the recommendations of the competent international organization; 
(b) any channels customarily used for international navigation; 
(c) the special characteristics of particular ships and channels; and 
(d) the density of traffic. 
4. The coastal State shall dearly indicate such sea lanes and traffic separation 

schemes on charts to which due publicity shall be given. 

Article 23 
Foreign nuclearpowered ships and ships carrying nuclear or 

other inherently dangerous ornoxious substances 
Foreign nuclearpowered ships and ships carrying nuclear or other 'inherently 

dangerous or noxious substances shall, when exercising the right of innocent 
passage through the territorial .sea, carry documents and observe special precau
tionary measures established for such ships by international agreements. 

Article 24 
Duties of the coastal State 

1. The coastal State shall not hamper the innocent passage of foreign ships 
through the territorial sea except in accordance with this Convention. In partic
ular, in the application of this Convention or of any laws or regulations adopted 
in conformity with this Convention, the coastal State shall not : 

(a) impose requirements on foreign ships which have the practical effect of 
denying or impairing the right Df innocent passage; or 

(b) discriminate in form or in fact against the ships of .any .State or against 
ships carrying cargoes to, from or on behalf of any State. 

2. The coastal State shall give appropriate publicity to any danger to naviga
tion, of which it has knowledge, within its territorial sea. 

Article 25 
Rights of protection of the coastal State 

1. The,coastal State may take the necessary steps in its territorial sea to pre
vent passage which is not innocent. 

2. In the case of ships proceeding to internal waters or a call at a port facility 
outside internal waters, the coastal State also has the right to take the necessary 
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sieps to prevent any breach of the conditions to which admission of those 
ships to internal waters or such a call is subject. 

3. The coastal State may, without discrimination in form or in fact among 
foreign ships, suspend temporarily in specified areas of its.territorial sea the 
innocent passage of foreign ships if such suspension is essential for the protec
tion of its security, including weapons exercises. Such suspension shall take 
effect only after having been duly published. 

Article 26 
Charges which may be levied upon foreign ships 

1. No charge may be levied upon foreign ships by reason only of their 
passage through the territorial sea. 

2. Charges may be levied upon a foreign ship passing through the territorial 
sea as payment only for specific services rendered to the ship. These charges 
shall be levied without discrimination. 

SUBSECTION B. RULES APPLICABLE TO 
MERCHANT SHIPS AND GOVERNMENT SHIPS 

OPERATED FOR COMMERCIAL PURPOSES 

Article 21 
Criminal jurisdiction on board a foreign ship 

1. The criminal jurisdiction of the coastal State should not be exercised on 
board a foreign ship passing through the territorial sea to arrest any person or to 
conduct any investigation in connection with any crime committed on board 
the ship during its passage, save only in the following cases: 

(a) if the consequences of the crime extend to the coastal State; 
(b) if the crime is of a kind to disturb the peace of the country or the good 

order of the territorial sea; 
(c) if the assistance of the local authorities has been requested by the master of 

the ship or by a diplomatic agent or consular officer of the flag State; or 
(d) if such measures are necessary for the suppression of illicit traffic in 

narcotic drugs or psychotropic substances. 
2. The above provisions do not affect the right of the coastalState to take 

any steps authorized by its laws for the purpose of an arrest or investigation on 
board a foreign ship passing through the territorial sea after leaving internal 
waters. 

3. In the cases provided for in paragraphs 1 and 2, the coastal State shall, if 
the master so requests, notify a diplomatic agent or consular officer of the flag 
State before taking any steps, and shall facilitate contact between such agent or 
officer and the ship's crew. In cases of emergency this notification may be com
municated while the measures are being taken. 

4. In considering whether or in what manner an arrest should be made, the 
local authorities shall have due regard to the interests of navigation. 

5. Except as provided in Part XII or with respect to violations of laws and 
regulations adopted in accordance with Part V, the coastal State may not take 
any steps on board a foreign ship passing through the territorial sea to arrest any 
person or to conduct any investigation in connection with any crime committed 
before the ship entered the territorial sea, if the ship, proceeding from a foreign 
port, is only passing through the territorial sea without entering internal waters. 
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Article 28 
Civil jurisdiction in relation to foreign ships 

1. The coastal State should not stop or divert a foreign ship passing through 
the territorial sea for the purpose of exercising civil jurisdiction in relation to a 
person on board the ship. 

2. The coastal State may not levy execution against or arrest the ship for the 
purpose of any civil proceedings, save only in respect of obligations or liabilities 
assumed or incurred by the ship itself in the course or for the purpose of its 
voyage through the waters of the coastal State. 

3. Paragraph 2 is without prejudice ιό the right of the coastal State, in accor
dance with its laws, to levy execution against or to arrest, for the purpose of any 
civil proceedings, a foreign ship lying in the territorial sea, or passing through 
the territorial sea after leaving internal waters. 

SUBSECTION C. RULES APPLICABLE TO 
WARSHIPS AND OTHER GOVERNMENT SHIPS 

. OPERATED FOR NON-COMMERCIAL PURPOSES 

Article 29 
Definition of warships 

For the purposes of this Convention, "warship" means a ship belonging to 
the armed forces of.a State bearing the external marks distinguishing such ships 
of its nationality, under the command of an officer duly commissioned by the 
government of the State and whose name appears in the appropriate service list 
or its equivalent, and manned by a crew which is under regular armed forces 
discipline. 

Article 30 
Noncompliance by warships with the laws and. 

regulations of the coastal State 
if any warship does not comply with the laws and regulations of the coastal 

State concerning passage through the territorial sea and disregards any request 
for compliance therewith which is made to it, the coastal State may require it to 
leave the territorial sea immediately. 

Article 31 
Responsibility ofthefiag State for damage caused by a 

warship or other government ship operated[for■ noncommercial purposes 
The flag State shall bear international responsibility for any loss or damage to 

the coastal State resulting from the noncompliance by a warship στ otheT 
government ship operated for noncommerciai purposes with the laws and regu
lations of the coastal State concerning passage through the territorial sea or with 
theprovisions of this Convention or other rules of international law. 

Article 32 
Immunities ofwarships and'other government ships operated 

for noncommercial purposes 
With sueh exceptions as are contained in subsection A and hi articles 30 and 

31, nothing in this Convention affects the immunities of warships and other 
government ships operated for noncommercial purposes. 
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SECTION 4. CONTIGUOUS ZONE 

Article 33 
Contiguous zone 

1. In a zone contiguous to its territorial sea, described as the contiguous 
zone, the coastal State may exercise the control necessary to: 

(a) prevent infringement of its customs, fiscal, immigration or sanitary laws 
and regulations within its territory or territorial sea; 

(b) punish infringement of the above laws and regulations committed within 
its territory or territorial sea. 

2. The contiguous zone may not extend beyond 24 nautical miles from the 
baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. 

PART III 

STRAITS USED FOR INTERNATIONAL NAVIGATION 

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS 

Article 34 
Legal status of waters forming straits used for 

in terna tional na viga tio η 
1. The regime of passage through straits used for international navigation es

tablished in this Part shall not in other respects affect the legal status of the waters 
forming such straits or the exercise by the States bordering the straits of their sov
ereignty orjurisdiction over such waters and their air space, bed and subsoil. 

2. The sovereignty or jurisdiction of the States bordering the straits is exer
cised subject to this Part and to other rules of international law. 

Article 35 
Scope of this Part 

Nothing in this Part affects: 
(a) any areas of internal waters within a strait, except where the establish

ment of a straight baseline in accordance with the method set forth in 
' article 7 has the effect of enclosing as internal waters areas which had not 

previously been considered as such; 
(b) the legal status of the waters beyond the territorial seas of States border

ing straits as exclusive economic zones or high seas; or 
(c) the legal regime in straits in which passage is regulated in whole or in 

part by longstanding international conventions in force specifically relat
ing to such straits. 

Article 36 
High seas routes or routes through exclusive economic zones 

through straits used for international na vigation 
This Part does not apply to a strait used for international navigation if there 

exists through the strait a route through the high seas or through an exclusive 
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economic zone of similar convenience with respect to navigational and hy
drographical characteristics; in such routes, the other relevant Parts of this 
Convention, including the provisions regarding the freedoms of navigation 
and overflight, apply. 

SECTION 2. TRANSIT PASSAGE 

Article 37 
Scope of this section 

This section applies to straits which are used for international navigation be
tween one part of the high seas or an exclusive economic zone and another part 
of the high seas or an exclusive economic zone. 

Article 38 
Right of transit passage 

1. In straits referred to in article 37, all ships and aircraft enjoy the right of 
transit passage, which shall not be impeded; except that, if the strait is formed 

. by an island of a State bordering the strait and its mainland, transit passage shall 
not apply if there exists seaward of the island a route through the high seas στ 
through an exclusive economic zone of similar convenience with respect to 
navigational and hydrograprucal charaeteristics

2. Transit passage means the exercise in accordance with this Part of the free
dom of navigation and overflight solely foT the purpose of continuous and expe
ditious transit of the strait between one part of the high seas or an exclusive 
economic zone and another pan of the high seas or an exclusive economic 
zone. However, the requirement of continuous and expeditious transit does 
not preclude passage through the strait for the purpose of entering, leaving or 
returning from a State bordering the strait, subject to the conditions of entry to 
that State. 

3. Any activity which is not an exercise of the right of transit passage through 
a strait remains subject to the other applicable provisions of this Convention. 

Article 39 
Duties of ships and aircraft during transit passage 

1. Ships and aircraft, while exercising the right of transit 
passage, shall: 

(a) proceed without delay through or over the strait; 
(b) refrain from any threat or use of force against the sovereignty, territorial 

integrity or political independence of States bordering the strait, or m 
any other manner in violation of the principles of international law 
embodied in the Charter of the United Nations; 

(c) refrain from any activities other than those incident to their normal 
modes of continuous and expeditious transit unless rendered necessary 
by force majeure or by d istress; 

(d) comply with other relevant provisions of this Part. 
2. Ships in transit passage shall: . 
(a) comply with generally accepted international regulations; procedures 

andpractices for safety at sea, including the International Regulations 
for Preventing Collisions at Sea; 
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(b) comply with generally accepted international regulations, procedures 
and practices for the prevention, reduction and control of pollution 
from ships. 

3. Aircraft in transit passage shall: 
(a) observe the Rules of the Air established by the International Civil Avia

tion Organization as they apply to civil aircraft; state aircraft will normal
ly comply with such safety measures and will at all times operate with 
due regard for the safety of navigation; 

(b) at all times monitor the radio frequency assigned by the competent inter
nationally designated air traffic control authority or the appropriate inter
national distress radio frequency. 

Article 40 
Research and survey activities 

During transit passage, foreign ships, including marine scientific research and 
hydrographic survey ships, may not carry out any research or survey activities 
without the prior authorization of the States bordering straits. 

Article 41 
Sea lanes and traffic separation schemes in straits used for 

in terna tio na I na viga tio η 

1. In conformity with this Part, States bordering straits may designate sea 
lanes and prescribe traffic separation schemes for navigation in straits where 
necessary to promote the safe passage of ships. 

2. Such States may, when circumstances require, and after giving due publici
ty thereto, substitute other sea lanes or traffic separation schemes for any sea 
lanes or traffic separation schemes previously designated or prescribed by them. 

3. Such sea lanes and traffic separation schemes shall conform to generally 
accepted international regulations. 

4. Before designating or substituting sea lanes or prescribing or substituting 
traffic separation schemes, States bordering straits shall refer proposals to the 
competent international organization with a view to their adoption. The organi
zation may adopt only such sea lanes and traffic separation schemes as may be 
agreed with the States bordering the straits, after which the States may desig
nate, prescribe or substitute them. 

5. In respect of a strait where sea lanes or traffic separation schemes through 
the waters of two or more States bordering the strait are being proposed, the 
States concerned shall cooperate in formulating proposals in consultation with 
the competent international organization. 

6. States bordering straits shall clearly indicate all sea lanes and traffic separa
tion schemes designated or prescribed by them on charts to which due publicity 
shall be given. 

7. Ships in transit passage shall respect applicable sea lanes and traffic separa
tion schemes established in accordance with this article. 

Article 42 
Laws and regulations of States bordering straits' 

relating to transit passage 

1. Subject to the provisions of this section, States bordering straits may adopt 
laws and regulations relating to transit passage through straits, in respect of all 
or any of the following: 
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(a) the safety of navigation and the regulation of maritime traffic, as 
provided in article 41; 

(b) the prevention, reduction and control of pollution, by giving effect to ap
plicable international regulations regarding the discharge of oil, oily 
wastes and other noxious substances in the strait; 

(c) /With respect to fishing vessels, the prevention of fishing, including the 
stowage of fishing gear; 

(d) the loading or unloading of any commodity, currency or person in con
travention of the customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regu
lations of States bordering straits. 

2. Such lawsand regulations shall not discriminate in form or in fact among 
foreign ships or in their application have the practical effect of denying, hamper
ing or impairing the right of transit passage as defined in this section. 

3. States bordering straits shall give due publicity to all such laws and 
regulations. 

4. Foreign ships exercising the right of transit passage shall comply with such 
laws and regulations. 

5. The flag State of a ship or the State of registry of an aircraft entitled to sov
ereign immunity which .acts in a manner contrary to such laws and regulations 
or other provisions of this Part shall bear international responsibility for any · 
loss or damage which results to States bordering straits. 

Article 43 
Navigatianai and safety aids and other improvements and the 

prevention, reduction and control of pollution 
User States and States bordering a strait should by agreement coopeTate: 
(a) in the establishment and maintenance in a strait of necessary navigational 

and safely aids or other improvements in aid of international navigation; 
and 

(b) for the prevention, reduction and control of pollution from ships. 

Article 44 
Duties of States bordering straits 

States bordering straits shall not hamper transit passage and shall give ap
propriate publicity to any danger to navigation or overflight within or over the 
strait of which they have knowledge. There shall be no suspension of transit 
passage. 

SECTION 3. INNOCENT PASSAGE 

Article 45 
Innocent passage 

1. The regime of innoceni passage, in accordance with Part H, section 3, 
shall apply in straits used for international navigation: 

(a) excluded from the application of the regime of transit passage under ar
ticle 38, paragraph 1; or 

.■(b) between a part of the high seas or an exclusive economic zone and the 
territorial sea of a foreign State. 

2. There shall be no suspension of innocent passage through such straits. 
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PART IV 

ARCHIPELAGIC STATES 

Article 46 
Use of terms 

For the purposes of this Convention: 
(a) "archipelagic State" means a State constituted wholly by one or more ar

chipelagos and may include other islands; 
(b) "archipelago" means a group of islands, including parts of islands, inter

connecting waters and other natural features which are so closely inter
related that such islands, waters and other natural features form an in
trinsic geographical, economic and political entity, or which historically 
have been regarded as such. 

Article 47 
Archipelagic baselines 

1. An archipelagic State may draw straight archipelagic baselines joining the 
outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago 
provided that within such baselines are included the main islands and an area in 
which the ratio of the area of the water to the area of the land, including atolls, 
is between 1 to 1 and 9 to 1. 

2. The length of such baselines shall not exceed 100 nautical miles, except 
that up to 3 per cent of the total number of baselines enclosing any archipelago 
may exceed that length, up to a maximum length of 125 nautical miles. 

3. The drawing of such baselines shall not depart to any appreciable extent 
from the general configuration of the archipelago. 

4. Such baselines shall not be drawn to and from low-tide elevations, unless 
lighthouses or similar installations which are permanently above sea level have 
been built on them or where a low-tide elevation is situated wholly or partly at a dis
tance not exceeding the breadth of the territorial sea from the nearest island. 

5. The system of such baselines shall not be applied by an archipelagic State 
in such a manner as to cut off from the high seas or the exclusive economic 
zone the territorial sea of another State. 

6. If a part of the archipelagic waters of an archipelagic State lies between two 
parts of an immediately adjacent neighbouring State, existing rights and all 
other legitimate interests which the latter State has traditionally exercised in 
such waters and all rights stipulated by agreement between those States shall 
continue and be respected. 

, 7. For the purpose of computing the ratio of water to land under paragraph 1, 
land areas may include waters lying within the fringing reefs of islands and 
atolls, including that part of a steep-sided oceanic plateau which is enclosed or 
nearly enclosed by a chain of limestone islands and drying reefs lying on the 
perimeter of the plateau. 

8. The baselines drawn in accordance with this article shall be shown on 
charts of a scale or scales adequate for ascertaining their position. Alternatively, 
lists of geographical co-ordinates of points, specifying the geodetic datum, may 
be substituted. 

9. The-archipelagic State shall give due publicity to such charts or lists of 
geographical co-ordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with 
the Secretary-General of the United Nations. 



2999 

Article 48 
Measurement of the breadth of the territorial sea, the 
contiguous zone, the exclusive economic zone and the 

continental shelf 
Thebreadth of the territorial sea. the contiguous zone, the exclusive 

economic zone and the continental shelf shall be measured from archipelagic 
baselines drawn in accordance with article 47. 

Article 49 
Legal status of archipelagic waters, of the air space over 

archipelagic waters and of their bed and subsoil 
1. The sovereignty of an archipelagic State extends to the waters enclosed by 

the archipelagic baselines drawn in accordance with article 47, described as ar
chipelagic waters, regardless of their depth or distance from the coast. 

2. This sovereignty extends to the air space over the archipelagic waters» as 
well as to their bed and subsoil, and the resources contained therein. 

3. This sovereignty is exercised subject to this Part. 
4. The regime of archipelagic sea lanes passage established in this Pan shall 

hot in other Tespects affect the status of the archipelagic waters, including the 
sea lanes.* or the exercise by the archipelagic State of its sovereignty over such 
waters and their air space, bed and subsoil, and the resources contained 
therein. 

Article 50 
Delimitation of internal waters 

Within its archipelagic waters, the archipelagic State mzy draw closing lines 
for the delimitation of internal waters; in accordance with articles 9, 10 and 11. 

ArticleSl 
Exstiag agreements, traditional fishing rights and existing 

submarine cables 
L Without prejudice ίο article 49, an archipelagic State shall respect existing 

agreements with other States and shall recognize traditional fishing rights and 
other legitimate activities of the immediately adjacent neighbouring States m 
certain areas falling within archipelagic waters. The terms and conditions for the 
exercise of such rights and activities, including the nature, the extern and the 
areas to which they apply, shail, at the request of any.of the States concerned, 
be regulated by bilateral agreements between them. Such rights shall ;not be 
transferred to or shared with third States or their nationals. 

2. An archipelagic State shall respect existing submarine cables laid by other 
Slates and passing through its waters without making a landfall. An archipelagic 
State shall permit the maintenance and replacement of such cables upon receiv
ing due notice of their location and the intention to repair or Teplace them. 

Article 52 
Right of innocent passage 

1. Subject to article 53 and without prejudice to article 50, ships of all States 
enjoy the Tight of innocent passage through archipelagic waters, in accordance 
with Part II, section 3. 

2. The archipelagic State may, without discrimination in form or in fact 
among foreign ships, suspend temporarily in specified areas of its archipelagic 
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waters the innocent passage of foreign ships if such suspension is essential for 
the protection of its security. Such suspension shall take effect only after 
having been duly published. 

Article 53 
Right of archipelagic sea lanes passage 

1. An archipelagic State may designate sea lanes and air routes thereabove, 
suitable for the continuous and expeditious passage of foreign ships and aircraft 
through or over its archipelagic waters and the adjacent territorial sea. 

2. All ships and aircraft enjoy the right of archipelagic sea lanes passage in 
such sea lanes and air routes. 

3. Archipelagic sea lanes passage means the exercise in accordance with this 
Convention of the rights of navigation and overflight in the normal mode solely 
for the purpose of continuous, expeditious and unobstructed transit between 
one part of the high seas or an exclusive economic zone and another part of the 
high seas or an exclusive economic zone. 

4. Such sea lanes and air routes shall traverse the archipelagic waters and the 
adjacent territorial sea and shall include all normal passage routes used as routes 
for international navigation or overflight through or over archipelagic waters 
and, within such routes, so far as ships are concerned, all normal navigational 
channels, provided that duplication of routes of similar convenience between 
the same entry and exit points shall not be necessary. 

5. Such sea lanes and air routes shall be defined by a series of continuous axis 
lines from the entry points of passage routes to the exit points. Ships and air
craft in archipelagic sea lanes passage shall not deviate more than 25 nautical 
miles to either side of such axis lines during passage, provided that such ships 
and aircraft shall not navigate closer to the coasts than 10 per cent of the dis
tance between the nearest points on islands bordering the sea lane. 

6. An archipelagic State which designates sea lanes under this article may 
also prescribe traffic separation schemes for the safe passage of ships through 
narrow channels in such sea lanes. 

7. An archipelagic State may. when circumstances require, after giving due 
publicity thereto, substitute other sea lanes or traffic separation schemes for 
any sea lanes or traffic separation schemes previously designated or prescribed 
by it. 

8. Such sea lanes and traffic separation schemes shall conform to generally 
accepted international regulations. 

9. In designating or substituting sea lanes or prescribing or substituting traffic 
separation schemes, an archipelagic State shall refer proposals to the competent 
international organization with a view to their adoption. The organization may 
adopt only such sea lanes and traffic separation schemes as may be agreed with 
the archipelagic State, after which the archipelagic State may designate, pre
scribe or substitute them. 

10. The archipelagic State shall clearly indicate the axis of the sea lanes and 
the traffic separation schemes designated or prescribed by it on charts to which 
due publicity shall be given. 

11. Ships in archipelagic sea lanes passage shall respect applicable sea lanes 
and traffic separation schemes established in accordance with this article. 

12. If an archipelagic State does not designate sea lanes or air routes, the 
right of archipelagic sea lanes passage may be exercised through the routes nor
mally used for international navigation. 
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Article 54 
Duties of ships and] aircraft during their passage, research 
ami survey activities, duties of the archipelagic State and 
laws and regulations of the archipelagic State relating to 

archipelagic sea tones passage 
Articles 39^ 40, 42 and 44 apply mutatis mutandis to archipelagic sea lanes 

passage. 

PARTY 

EXCLUSIVE ECONOMIC'ZONE 

Articie5S 
Specific legal regime &J the exclusive economic zone 

The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial 
sea, subject lo the specific legal regime established in this Part, under which the 
Tights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of miser 
Stales are governed by the relevant provisions of this Convention. 

Article 56 
Rights. £irisdictioh andduties of the coastal Stats m the 

exclusive economic zone 
L In the exclusive economic zone, the coastal State has: 
(a) sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving 

and managing the natural resources, whether living or non-living, of the 
waters superjacent to the see-bed and of the sea-bed and its subsoil, anil 
win -regard i© other activities for the economic exploitation and explora
tion of the zone, such as the production of energy from the water, cur
rents and winds; 

(to) Jurisdiction as provided for in the Tslevant^arovisiDns of tfes Ojatventkaj 
with regard to: 

(i) the esiablisnmEnt and use of artificial islands, installations arid struc
tures; 

(ii) marmescientiikresssrch; 
(hi) the protection and preservation of themarme environment; 

(c) other rights and duties provided for in this Convention. 
2. In exercising its rights and performing its duties under this Convention in 

the exclusive economic zone, the coastal State shall have due regard io ice 
rights and duties of other States and shall act in a ̂ manner compatible with the 
provisions of this Convention. 

3. The rights set out in this article with respect to the sea-bed and subsoil 
shall be exercised in accordance with Part VI. 

Article 57 
Breadth of the exclusive economic zone 

The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles 
from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. 
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Article 58 
Rights and duties of other States 
in the exclusive economic zone 

1. In the exclusive economic zone, all States, whether coastal or land-locked, 
enjoy, subject to the relevant provisions of this Convention, the freedoms 
referred to in article 87 of navigation and overflight and of the laying of sub
marine cables and pipelines, and other internationally lawful uses of the sea 
related to these freedoms, such as those associated with the operation of ships, 
aircraft and submarine cables and pipelines, and compatible with the other pro
visions of this Con vention. 

2. Articles 88 to 115 and other pertinent rules of international law apply to 
the exclusive economic zone in so far as they are not incompatible with this 
Part. 

3. In exercising their rights and performing their duties under this Conven
tion in the exclusive economic zone, States shall have due regard to the rights 
and duties of the coastal State and shall comply with the laws and regulations 
adopted by the coastal State in accordance with the provisions of this Conven
tion and other rules of international law in so far as they are not incompatible 
with this Part. 

Article 59 
Basis for the resolution of conflicts regarding the 

attribution of rights and jurisdiction in the exclusive 
economic zone 

In cases where this Convention does not attribute rights or jurisdiction to the 
coastal State or to other States within the exclusive economic zone, and a con
flict arises between the interests of the coastal State and any other State or 
States, the conflict should be resolved on the basis of equity and in the light of 
all the relevant circumstances, taking into account the respective importance of 
the interests involved to the parties as well as to the international community as 
a whole. 

Article 60 
Artificial islands, installations and structures in the 

exclusive economic zone 
1. In the exclusive economic zone, the coastal State shall have the exclusive 

right to construct and to authorize and regulate the construction, operation and 
use of: 

(a) artificial islands; 
(b) installations and structures for the purposes provided for in article 56 

and other economic purposes; 
(c) installations and structures which may interfere with the exercise of the 

rights of the coastal State in the zone. 
2. The coastal State shall have exclusive jurisdiction over such artificial is

lands, installations and structures, including jurisdiction with regard to customs, 
fiscal, health, safety and immigration laws and regulations. 

3. Due notice must be given of the construction of such artificial islands, in
stallations or structures, and permanent means for giving warning of their pres
ence must be maintained. Any installations or structures which are abandoned 
or disused shall be removed to ensure safety of navigation, taking into account 
any generally accepted international standards established in this regard by the 
competent international organization. Such removal shall also have due regard 
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to fishing, the protection of the marine environment and the rights and duties 
of other States. Appropriate publicity shall be given to the depth, position and 
dimensions of any installations or structures not entirely removed. 

4. The coastal State may, where necessary, establish reasonable safety zones 
around such artificial islands, installations and structures in which it may take 

. appropriate measures to ensure the safety both of navigation and of the artificial 
islands, installations and structures. 

5. The breadth of the safety zones shall be determined by the coastal State, 
taking into account applicable international standards. Such zones shall be de
signed to ensure that they are reasonably related to the nature and function of 
the artificial islands, installations or structures, and shall not exceed a distance 
of 500 metres around them, measured from each point of their outer edge, 
except as authorized by generally accepted international standards or as recom
mended by the competent international organization. Due notice shall be 
given of the extent of safety zones. 

6. All ships must respect these safety zones and shall comply with generally 
accepted international standards regarding navigation in the vicinity of artificial 
islands, installations, structures and safety zones. 

7. Artificial islands, installations and structures and the safety zones around 
them may not fee established where interference may be caused to tiie use of 
recognized sea lanes essential to international navigation. 

8. Artificial islands, installations and structures do not possess the status.of 
islands. They nave no territorial sea of their own, and their presence does not 
affect the delimitation of the territorial sea, the exclusive economic zone or the 
continental shelf. 

Articteol 
Conservation of the living resources 

1. The coastal State shall determine the allowable catch of the diving 
resources in itseschisive economic zone. 

2. The coastal State, taking into account trie best scientific evidence available 
to it, shall ensure through proper conservation and management measures that 
the maintenance of the living resources in the exclusive economic zone is not 
endangered.by over-exploitation. As appropriate, the coastal State and compe
tent international organizations, whether subregional, regional or global, shall 
co-operate to this end. 

3. Such measures shall also be designed to maintain or restore populations of 
^harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield, 
as qualified by relevant environmental and economic factors, including the 
economic needs of coastal fishing communities and the special requirements of 
developing States, and taking into account fishing patterns, the interdependence 
of stocks and any generally recommendedinternational minimum standards, 
whether subregional, regional or global. 

4. In taking such measures the coastal State shall take into consideration the 
effects on species associated with or dependent upon harvested species with a 
view to maintaining or restoring populations of such associated or dependent 
species above levels at which their reproduction may become seriously 
threatened. 

5. Available scientific information, catch and fishing effort statistics, and 
other data relevant to the conservation of fish stocks shall be contributed and 
exchanged on a regular basis through competent international organizations, 
whether subregional, regional or global, where appropriate and with participa-
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tion by all States concerned, including States whose nationals are allowed to 
fish in the exclusive economic zone. 

Article 62 
Utilization of the living resources 

1. The coastal State shall promote the objective of optimum utilization of the 
living resources in the exclusive economic zone without prejudice to article 61. 

2. The coastal State shall determine its capacity to harvest the living 
resources of the exclusive economic zone. Where the coastal State does not 
have the capacity to harvest the entire allowable catch, it shall, through agree
ments or other arrangements and pursuant to the terms, conditions, laws and 
regulations referred to in paragraph 4, give other States access to the surplus of 
the allowable catch, having particular regard to the provisions of articles 69 and 
70, especially in relation to the developing States mentioned therein. 

3. In giving access to other Stales to its exclusive economic zone under this 
article, the coastal State shall take into account all relevant factors, including, 
inter alia, the significance of the living resources of the area to the economy of 
the coastal State concerned and its other national interests, the provisions of 
articles 69 and 70, the requirements of developing States in the subregion or 
region in harvesting part of the surplus and the need to minimize economic dis
location in States whose nationals have habitually fished in the zone or which 
have made substantial efforts in research and identification of stocks. 

4. Nationals of other States fishing in the exclusive economic zone shall comply 
with the conservation measures and with the other terms and conditions estab
lished in the laws and regulations of the coastal State. These laws and regulations 
shall be consistent with this Convention and may relate, inter alia, LO the following: 

(a) licensing of fishermen, fishing vessels and equipment, including payment 
of fees and other forms of remuneration, which, in the case of developing 
coastal States, may consist of adequate compensation in the field of financ
ing, equipment and technology relating to the fishing industry; 

(b) determining the species which may be caught, and fixing quotas of catch, 
whether in relation to particular stocks or groups of stocks or catch per 
vessel over a period of time or to the catch by nationals of any State 
during a specified period; 

(c) regulating seasons and areas of fishing, the types, sizes and amount of 
gear, and the types, sizes and number of fishing vessels that may be used; 

(d) fixing the age and size offish and other species that may be caught; 
(e) specifying information required of fishing vessels, including catch and 

effort statistics and vessel position reports; 
(f) requiring, under the authorization and control of the coastal State, the 

conduct of specified fisheries research programmes and regulating the 
conduct of such research, including the sampling of catches, disposition 
of samples and reporting of associated scientific data; 

(g) the placing of observers or trainees on board such vessels by the coastal 
State; 

(h) the landing of all or any part of the catch by such vessels in the ports of 
the coastal State; 

(i) terms and conditions relating to joint ventures or other co-operative 
arrangements; 

(j) requirements for the training of personnel and the transfer of fisheries 
technology, including enhancement of the coastal State's capability of 
undertaking fisheries research; 

(k) enforcement procedures. 
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5. Coastal States shall give due notice of conservation and management laws 
and regulations. 

Article 63 
Stocks occurring within the exclusive economic zones of two 
or more coastal States or both within the exclusive economic 

zone and in an area beyond and adjacent to it 
1. Where the same stock or stocks of associated species occur within the ex

clusive economic zones of two or more coastal States, these States shall seek, 
either directly or through appropriate subregional or regional organizations, to 
agree upon the measures necessary to coordinate and ensure the conservation 
and development of such stocks without prejudice to the other provisions of 
this Part. 

2. Where th& same stock or stocks of associated species occur both within 
the exclusive economic zone and in an area beyond and adjacent to the zone, 
the coastal State and the States fishing for such stocks in the adjacent area shall 
seek, .either directly or through appropriate subregional or regional organiza
tions, to agree, upon the measures necessary for the conservation of these 
stocks in the adjacent area. 

Article 64 
Highty migramry species 

1. The coastal State and other States whose nationals zfish in the region m$ 
the highly migratory species listed in Annex I shall cooperate directly aer 
through appropriate international organizations with a view to ensuring conser
vation and promoting the objective of optimum utilization of such species 
throughout the region, both within and: beyond the exclusive economic zone, 
in regions fm which no appropriate international organization exists, the coastal 
State and other States whose nationals harvest these species in the region shall 
cooperate ίο establish such an organization and participate in its work. 

2; The provisions of paragraph 1 apply in addition to the other provisions af 
this Part. 

Article 65 
Marine mammals 

Nothing in this Part restricts the right of a coastal State or the competence of 
an mternational organization, as appropriate, to prohibit, Jimit or regulate the 
exploitation of marine mammals more strictly than provided for in this ifiHt. 
States shall cooperate with a view to the conservation of marine manmmlsand 
in the case of cetaceans shall in particular work through the appropriate mterna
tional organizations for their conservation, management and study. 

Article 66 
Anadromous stocks 

1. States in whose rivers anadromous stocks originate shall have the primary 
interest in and responsibility for such stocks. 

2. The State of origin of anadromous stocks shall ensure their conservation 
by the establishment of appropriate regulatory measures for fishing in all waters 
landward of the outer limits of its exclusive economic zone and for fishing 
provided for in paragraph 3(b). The State of origin may, after consultations 
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with the other States referred to in paragraphs 3 and 4 fishing these stocks, es
tablish total allowable catches for stocks originating in its rivers. 

3. (a) Fisheries for anadromous stocks shall be conducted only in waters 
landward of the outer limits of exclusive economic zones, except in 
cases where this provision would result in economic dislocation for a 
State other than the State of origin. With respect to such fishing beyond 
the outer limits of the exclusive economic zone, States concerned shall 
maintain consultations with a view to achieving agreement on terms and 
conditions of such fishing giving due regard to the conservation require
ments and the needs of the State of origin in respect of these stocks. 

(b) The State of origin shall co-operate in minimizing economic dislocation 
in such other States fishing these stocks, taking.into account the normal 
catch and the mode of operations of such States, and all the areas in 
which such fishing has occurred. 

(c) States referred to in subparagraph (b), participating by agreement with 
the State of origin in measures to renew anadromous stocks, particularly 
by expenditures for that purpose, shall be given special consideration by 
the State of origin in the harvesting of stocks originating in its rivers. 

(d) Enforcement of regulations regarding anadromous stocks beyond the ex
clusive economic zone shall be by agreement between the State of origin 
and the other States concerned. 

4. In cases where anadromous stocks migrate into or through the waters 
landward of the outer limits of the exclusive economic zone of a State other 
than the State of origin, such State shall co-operate with the State of origin with 
regard to the conservation and management of such stocks. 

5. The State of origin of anadromous stocks and other States fishing these 
stocks shall make arrangements for the implementation of the provisions of 
this article, where appropriate, through regional organizations. 

Article 6 7 
Catadromous species 

1. A coastal State in whose waters catadromous species spend the greater 
part of their life cycle shall have responsibility for the management of these spe
cies and shall ensure the ingress and egress of migrating fish. 

2. Harvesting of catadromous species shall be conducted only in waters land
ward of the outer limits of exclusive economic zones. When conducted in exclu
sive economic zones, harvesting shall be subject to this article and the other 
provisions of this Convention concerning fishing in these zones. 

3. In cases where catadromous fish migrate through the exclusive economic 
zone of another State, whether as juvenile or maturing fish, the management, 
including harvesting, of such fish shall be regulated by agreement between the 
State mentioned in paragraph 1 and the other State concerned. Such agreement 
shall ensure the rational management of the species and take into account the 
responsibilities of the State mentioned in paragraph 1 for the maintenance of 
these species. 

Article 68 
Sedentary species 

This Part does not apply to sedentary species as defined in article 77, para
graph 4. 
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Article 69 
Right of landlocked States 

1. Landlocked States shall have the right to participate, on an equitable 
basis* in the exploitation of an appropriate part of the surplus of the living 
resources of the exclusive ec0nomic zones of coastal States of the same sub
region or region, taking into account the relevant economic and geographical 
circumstances of all the States concerned and in conformity with the provisions 
of this article and of articles 61 and 62. 

2. The terms and modalities of such participation shall be established by the 
States concerned through bilateral, subregional or regional agreements taking 
into account, inter alia: 

(a) the need to avoid effects detrimental to fishing communities or fishing 
industries of the coastal State; 

■(b) the extent to which the landlocked State, in accordance with the provi
sions of this article, is participating or is entitled to participate under ex
isting bilateral, subregional or regional agreements in the exploitation of 
livingxesources of the exclusive economic zones of other coastal States; 

(ε) the extent to which other landlocked States and geographically disad
vantaged States are participating in the exploitation of the living 
resources of the exclusive economic zone of the coastal State and «the 
consequent need to avoid a particular burden for any single coastal State 
ox a pari of it; 

(d) the nutritional needs of the populations of the respective States. 
3,· When the harvesting capacity of a coastal State approaches a point which 

weald enable it to harvest the entire allowable catch of the living resources in 
its exclusive economic zone, the coastal State and other States concerned snail 
cooperate in the establishment of equitable arrangements on a bilateral, sub
regional DT regional basis to allow foT participation of developing landtacked 
States of the same subregion or region in the exploitation of the living, 
resources of the exclusive economic zones of coastal States of the subregion or 
region, as may be appropriate in the circiamstancesand on terms satisfactory to 
all parries, in the implementation of this provision the factors mentioned in 
paragraph 2 shall also be taken into account. 

4. Developed landlocked States shall, under the provisions of this article, be 
entitled to participate in the exploitation of living resources only in the «xcln
sive economic zones of developed coastal States of the same subregion or 
region having regard to the extent to which the coastal State, m giving access to 
other States to the living resources of us exclusive economic 2one, has taken 
into account the need to minimize detrimental effects on fishing commamtfes 
and economic dislocation in States whose nationals have habitually fished in the 
zone. 

5. The above provisions are without prejudice to arrangements agreed upon 
in subregions or regions where the coastal States may grant to tandlocfcect 
States of the same subregion or region equal or preferential rights for the exploi
tation of the living resources in the exclusive economic zones. 

Article 70 
Right of geographically disadvantaged States 

1. Geographically disadvantaged States shall have the right to participate, on 
an equitable basis, in the exploitation of an appropriate part of the surplus of the 
living resources of the exclusive economic zones of coastal States of die same 
subregion or region, taking into account the relevant economic and geographi
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cai circumstances of all the States concerned and in conformity with the provi
sions of this article and of articles 61 and 62. 

2. For the purposes of this Part, "geographically disadvantaged States" 
means coastal States, including States bordering enclosed or semi-enclosed 
seas, whose geographical situation makes them dependent upon the exploita
tion of the living resources of the exclusive economic zones of other States in 
the subregion or region for adequate supplies offish for the nutritional purposes 
of their populations or parts thereof, and coastal States which can claim no ex
clusive economic zones of their own. 

3. The terms and modalities of such participation shall be established by the 
States concerned through bilateral, subregional or regional agreements taking 
into account, inter alia. 

(a) the need to avoid effects detrimental to fishing communities or fishing 
industries of the coastal State; 

(b) the extent to which the geographically disadvantaged State, in accor
dance with the provisions of this article, is participating or is entitled to 
participate under existing bilateral, subregional or regional agreements 
in the exploitation of living resources of the exclusive economic zones 
of other coastal S tates; 

(c) the extent to which other geographically disadvantaged States and land
locked States are participating in the exploitation of the living resources of 
the exclusive economic zone of the coastal State and the consequent need 
to avoid a particular burden for any single coastal State or a part of it; 

(d) the nutritional needs of the populations of the respective States. 
4. When the harvesting capacity of a coastal State approaches a point which 

would enable it to harvest the entire allowable catch of the living resources in 
its exclusive economic zone, the coastal State and other States concerned shall 
co-operate in the establishment of equitable arrangements on a bilateral, sub-
regional or regional basis to allow for participation of developing geographically 
disadvantaged States of the same subregion or region in the exploitation of the 
living resources of the exclusive economic zones of coastal States of the sub-
region or region, as may be appropriate in the circumstances and on terms satis
factory to all parties. In the implementation of this provision the factors men
tioned in paragraph 3 shall also be taken into account. 

5. Developed geographically disadvantaged States shall, under the provisions 
of this article, be entitled to participate in the exploitation of living resources 
only in the exclusive economic zones of developed coastal States of the same 
subregion or region having regard to the extent to which the coastal State, in 
giving access to other States to the living resources of its exclusive economic 
zone, has taken into account the need to minimize detrimental effects on fish
ing communities and economic dislocation in Slates whose nationals have 
habitually fished in the zone. 

6. The above provisions are without prejudice to arrangements agreed upon in 
subregions or regions where the coastal States may grant to geographically disad
vantaged States of the same subregion or region equal or preferential rights for the 
exploitation of the living resources in the exclusive economic zones. 

Article 71 
Non-applicability of articles 69 and 70 

The provisions of articles 69 and 70 do not apply in the case of a coastal State 
whose economy is overwhelmingly dependent on the exploitation of the living 
resources of its exclusive economic zone. 
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Article 72 
Restrictions on transfer of rights 

1. Rights provided under articles 6? and 70 to exploit living resources shall 
not be directly or indirectly transferred to third States or their nationals by lease 
or licence, by establishing joint ventures or in any other manner which has the 
effect of such transfer unless otherwise agreed by the States concerned. 

2. The foregoing provision does not preclude the States concerned from ob
taining technical or financial assistance from third States or international organi
zations in order to facilitate the exercise of the rights pursuant to articles 69 and 
70, provided that it does not have the effect referred to in paragraph 1. 

Article 73 
Enforcementof laws ana[regulations ofthe coastal State 

I. The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, ex
ploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic 
zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial 
proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws $n<i refu
laiioos adopted by it in eosfonnity with this Convention. 

2. Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon ihs posi
mg of reasonable bond or other security. 

3. Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in 
the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the .absence of 
agreements to the contrary by the States concerned, orany other form ofcorpo
Tal punishment. 

4. In esses of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall 
promptly notify the flag State., through appropriate channel, of the action aafesn 
and of any penalties subseqeently imposed. 

Anids74 
JMmstsimaofthee^iusim economic 2one^t^^mS£2ies 

with opposite or adjacent coasts 
■ JL The delimitation of the exclusive economic zone between States with 

opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the hasis of inter
national law, as referred to m Article 38 of the Statute of the International 
Conrt of Justice, in order to achiefvEan^Quitabfe solution. 

2. If no agreement can he reached within a reasonable period of time, aite 
States concerned shall resort to the procedures provided for in Part XV. 

.3. Bending agreement as provided for in paragraph 1, the States concemsii, 
m a spirit of understanding and cooperation, shall make every effort to ^nter 
into pro visional arrangements of a practical nature and, during this transitional 
period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such 
arrangements shall be without prejudice to the final delimitation. 

4. Where there is an agreement in force between the States concerned, gues
tions relating to the delimitation of the exclusive economic zone shall ixeiteter
mmed in accordance with the provisions of that agreement. 

Article 75 
Charts and lists of geographical'coordinates 

1. Subject to this Part, the outer limit lines of the exclusive economic zone 
and the lines of delimitation drawn in accordance with article 74 shall be shown 
on charts of a scale or scales adequate for ascertaining their position. Where 
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appropriate, lists of geographical co-ordinates of points, specifying the geodetic 
datum, may be substituted for such outer limit lines or lines of delimitation. 

2. The coastal State shall give due publicity to such charts or lists of 
geographical co-ordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with 
the Secretary-General of the United Nations. 

PART VI 

CONTINENTAL SHELF 

Article 76 
Definition of the continental shelf 

1. The continental sheif of a coastal State comprises the sea-bed and subsoil 
of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the 
natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental 
margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the 
breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continen
tal margin does not extend up to that distance. 

2. The continental shelf of a coastal State shall not extend beyond the limits 
provided for in paragraphs 4 to 6. 

3. The continental margin comprises the submerged prolongation of the land 
mass of the coastal State, and consists of the sea-bed and subsoil of the shelf, 
the slope and the rise. It does not include the deep ocean floor with its oceanic 
ridges or the subsoil thereof. 

4. (a) For the purposes of this Convention, the coastal State shall establish 
the outer edge of the continental margin wherever the margin extends 
beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of 
the territorial sea is measured, by either: 
(i) a line delineated in accordance with paragraph 7 by reference to the 

outermost fixed points at each of which the thickness of sedimen
tary rocks is at least 1 per cent of the shortest distance from such 
point to the foot of the continental slope; or 

(ii) a line delineated in accordance with paragraph 7 by reference to 
fixed points not more than 60 nautical miles from the foot of the 
continental slope, 

(b) In the absence of evidence to the contrary, the foot of the continental 
slope shall be determined as the point of maximum change in the gra
dient at its base. 

5. The fixed points comprising the line of the outer limits of the continental 
shelf on the sea-bed, drawn in accordance with paragraph 4 (a)(i) and (ii), 
either shall not exceed 350 nautical miles from the baselines from which the 
breadth of the territorial sea is measured or shall not exceed 100 nautical miles 
from the 2,500 metre isobath, which is a line connecting the depth of 2,500 
metres. 

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, on submarine ridges, the 
outer limit of the continental shelf shall not exceed 350 nautical miles from the 
baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. This para
graph does not apply to submarine elevations that are natural components of 
the continental margin, such as its plateaux, rises, caps, banks and spurs. 
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7. The coastal State shall delineate the outer limits of its continental shelf, 
where that shelf extends beyond 200 nautical miles from the baselines from 
whjch the breadth of the territorial sea is measured, by straight lines not ex
ceeding 60 nautical miles in length, connecting iised points, defined by so
brdmates of latitude and longitude. 

S. mfoimation en the limits of the continental shelf beyond J200 nautical 
miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is mea
sured shall be submitted by the coastal State to the Commission on the limits 
of the Continental Shelf mt up under Aims κ II on the basis of equitable 
geographical representation. The Commission shall make recommendations to 
coastal States on matters related to the establishment of the outer limits of their 
continental shelf. The limits of the shelf established by a coastal State ̂ a the 
basis of these recommendations shall be final and binding. 

9. The coastal State shall deposit ^ith the SecretaryGeneral of the iMied 
Nations charts and relevant iafonaation, including geodetic data, permanently 
describing the outer limits of its costme&lai shelf. The SecretaryGeneral shall 
give due publicity thereto. 

10. The provisions of this article are without prejudice ίο the q&estksa of 
delimitation of ihe continental shelf between States with opposite or accen t 
coasts. 

ArtidelT 

L Tfag coastal State exercises traerHie csatias&tal shelf sewers^ T^hasJsr 
thepurpose Gisjcpiormg it asd expieiteag its natural resources. 

2. The lights referred to i s paragraph 1 are exclusive i s t t e sense thai Wtlie 
coastal StUe 4ses act explore the coixtiseatai sfeelf or exploit its  seao! 
resources, no ose may undertake tiiese activities mthmsl the repress jcoisssig 
oftlig coastal Stats. 

3. Tfeea^gteof fee coastal S&te s^srthe continental shelf £o not USQESM. asu 
gcgnpfft̂ cm, gffbcfJggoragiBaiai, oreajmyegiagss jHadamiat^a

4. The smtnral issoinses rsfexred to i a iais fiaxi simsist sf U s mi&sral sail 
©£te n^iMagxesoOTC^ of the s ^ 
%ms faeioajgng io ssdeatsrj sp^E^s^thia istD^ty, ^xgaatatEs ^gJadLratlfeei^^
vsstat^ie stags^ eithsr ass iimfsofttfe on or ussier Hie seabed or are iroeSife *© 

. :3BO«® sae^st i s constant physical soiiiaci'wit&She ̂ abedor t te subsoil. 

ArOcfeTB 

rights msdfimdems&fijiikerSiasgs 
1. Ttis Tigtsis of the posstalState g f g i&g simrimmtRl shgg^s l a a ^ a  f e 

legal status ofthe superjacent ̂ a&rsor of the sir space afcovsthosJRESpm 
2. .Tae exercise of therighis of the coastal State over the coiuEigssai shelf 

must set iafrmge or resuk m aay uajastggfeie kiieTftir̂ Tige aysth tmy^lsoaasg 
oihsr rights and freedoms of other States as provided for in t h s Couvficiioii. 

Artsde79 
Submarine cabks endptpefmes on ike contmentaf shzff 

L All States are entitled to lay submarine cables and pipelines on Hie conti
nental shelf, in accordance with the provisions of this article. 

2. Subject to its right to tales reasonable measures for the espioration of the 
continental shelf, the exploitation of its natural resources and the prevention, 
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reduction and control of pollution from pipelines, the coastal State may not 
impede the laying or maintenance of such cables or pipelines. 

3. The delineation of the course for the laying of such pipelines on the conti
nental shelf is subject to the consent of the coastal State. 

4. Nothing in this Part affects the right of the coastal State to establish condl· 
tions for cables or pipelines entering its territory or territorial sea, or its jurisdic
tion over cables and pipelines constructed or used in connection with the explo
ration of its continental shelf or exploitation of its resources or the operations of 
artificial islands, installations and structures under its jurisdiction. 

5. When laying submarine cables or pipelines, States shall have due regard to 
cables or pipelines already in position. In particular, possibilities of repairing ex
isting cables or pipelines shall not be prejudiced. 

Article 80 
Artificial islands, installations and structures 

on the continental shelf 

Article 60 applies mutatis mutandis to artificial islands, installations and struc
tures on the continental shelf 

Article 81 
Drilling on the continental shelf 

The coastal State shall have the exclusive right to authorize and regulate drill
ing on the continental shelf for ail purposes. 

Article 82 
Payments and contributions with respect to the exploitation 

of the continental shelf beyond 200 nautical miles 

1. The coastal State shall make payments or contributions in kind in respect 
of the exploitation of the non-living resources of the continental shelf beyond 
200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial 
sea is measured. 

2. The payments and contributions shall be made annually with respect to all 
production at a site after the first five years of production at that site. For the 
sixth year, the rate of payment or contribution shall be 1 per cent of the value 
or volume of production at the site. The rate shall increase by 1 per cent for 
each subsequent year until the twelfth year and shall remain at 7 per cent there
after. Production does not include resources used in connection with 
exploitation. 

3. A developing State which is a net importer of a mineral resource produced 
from its continental shelf is exempt from making such payments or contribu
tions in respect of that mineral resource. 

4. The payments or contributions shall be made through the Authority, 
which shall distribute them to States Parties to this Convention, on the basis of 
equitable sharing criteria, taking into account the interests and needs of devel
oping States, particularly the least developed and the land-locked among them. 

Article 83 
Delimitation of the continental shelf between States with 

opposite or adjacent coasts 

1. The delimitation of the continental shelf between States with opposite or 
adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, 
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as referred to in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, 
in order to achieve an equitable solution. 

2. If no agreement can be reached within a reasonable period of time, the 
States concerned shall resort to the procedures provided for in Part XV. 

3. Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned, 
in a spirit of understanding and co-operation, shall make every effort to enter 
into provisional arrangements ©f a practical nature and, during this transitional 
period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such 
arrangements shall be without prejudice to the final delimitation. 

4. Where there is an agreement in force between the States concerned, ques
tions relating to the delimitation of the continental shelf shall be determined in 
accordance with the provisions of that agreement. 

Articie84 
Charts and lists of geographical co-ordinates 

.1. Subject to this Part, the outer limit lines of the continental shelf and the 
lines of delimitation drawn in accordance with article 83 shall be shown on 
charts of a scale or scales adequate for ascertaining their position. Where ap
propriate, lists of geographical co-ordinates of points, specifying the geodetic 
datum, may be substituted for such outer limit lines or lines of delimitation. 

2. ThecoasialStateshaflgrveduepubhdtytosuchchartsorlistsofgeograpn^ 
co-ordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with the Secretary' 
General of the United Nations and, in the case of those showing the outer limit 
lines of the continental shelf, with the Secretary-General of the Authority. 

Article 85 
Tunnelling 

This Pail does not prejudice the Tight of the coastal State to exploit the subsoil 
by means of tunnelling, irrespective of the depth of water above the subsoil. 

PARTVJI 

HIGH SEAS 

SECTION 1 , GENERAL PROVISIONS 

Article 86 
Application of the provisions of this Part 

The provisions of this Part apply to all parts of the sea that are not included in 
the exclusive economic zone, in the territorial sea or in the internal waters of a 
State, or in the archipelagic waters of an archipelagic State. This article does not 
entail any abridgement of the freedoms enjoyed by all States in the exclusive 
economic zone in accordance with article 58. 

Article87 
Freedom of the high seas 

1. Hie high seas are open to all States, whether coastal or land-locked. Free
dom of the high seas is exercised under the conditions laid down by this Con-
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vention and by other rules of international law. It comprises, inter alia, both 
for coastal and land-locked States: 

(a) freedom of navigation; 
(b) freedom of overflight; 
(c) freedom to lay submarine cables and pipelines, subject to Part VI; 
(d) freedom to construct artificial islands and other installations permitted 

under international law, subject to Part VI; 
(e) freedom of fishing, subject to the conditions laid down in section 2; 
(f) freedom of scientific research, subject to Parts VI and XIII. 
2. These freedoms shall be exercised by all States with due regard for the 

interests of other States in their exercise of the freedom of the high seas, and 
also with due regard for the rights under this Convention with respect to activi
ties in the Area. 

Article 88 
Reservation of the high seas for peaceful purposes 

The high seas shall be reserved for peaceful purposes. 

Article 89 
Invalidity of claims of so vereignty over the high seas 

No State may validly purport to subject any part of the high seas to its 
sovereignty. 

Article 90 
Right of navigation 

Every State, whether coastal or land-locked, has the right to sail ships flying 
its flag on the high seas. 

Article 91 
Nationality of ships 

1. Every State shall fix the conditions for the grant of its nationality to ships, 
for the registration of ships in its territory, and for the right to fly its flag. Ships 
have the nationality of the State whose flag they are entitled to fly. There must 
exist a genuine link between the State and the ship. 

2. Every State shall issue to ships to which it has granted the right to fly its 
flag documents to that effect. 

Article 92 
Status of ships 

1. Ships shall sail under the flag of one State only and, save in exceptional 
cases expressly provided for in international treaties or in this Convention, 
shall be subject to its exclusive jurisdiction on the high seas. A ship may not 
change its flag during a voyage or while in a port of call, save in the case of a real 
transfer of ownership or change of registry. 

2. A ship which sails under the flags of two or more States, using them ac
cording to convenience, may not claim any of the nationalities in question with 
respect to any other State, and may be assimilated to a ship without nationality. 

Article 93 
Ships flying the flag of the United Nations, its specialized 

agencies and the International Atomic Energy Agency 
The preceding articles do not prejudice the question of ships employed on the 

official service of the United Nations, its specialized agencies or the Internation
al Atomic Energy Agency, Hying the flag of the organization. 
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Article 94 
Duties of the flag State 

1. Every State shall effectively exercise its jurisdiction and control in admin
istrative, technical and social matters over ships flying its flag. 

2. In particular every State shall: 
(a) maintain a register of ships containing the names and particulars of ships 

flying its flag, except those which are excluded from generally accepted 
international regulations on account of their small size; and 

(b) assume jurisdiction under its internal law over each ship flying its flag 
and its master, officers and crew in respect of administrative, technical 
and social matters concerning the ship. 

3. Every State shall take such measures for ships flying its flag as are neces
sary to ensure safety at sea with regard, inter alia, to: 

(a) the construction, equipment and seaworthiness of ships; 
(b) the manning of ships, labour conditions and the training of crews, taking 

into account the applicable international instruments; 
(c) the use of signals, the maintenance of communications and the preven

tion of collisions. 
4. Such measures shall include those necessary to ensure: 
(a) that each ship, before registration and thereafter at appropriate intervals, 

is surveyed by a qualified surveyor of ships, and has on board such 
charts, nautical publications and navigational equipment and instruments 
as are appropriate for the safe navigation of the ship; 

(b) that each ship is in the charge of a master and officers who possess .ap
propriate qualifications, in particular in seamanship, navigation, com
munications and marine engineering, and that the crew is appropriate in 
qualification and numbers for the type, size, machinery and equipment 
of the ship; 

(c) that the master, officers and, to the extent appropriate, the crew are fully 
conversant with and required to observe the applicable international 
regulations concerning the safety of life at sea, the prevention of colli
sions, the prevention, reduction and control of marine pollution, and 
the maintenance of communications by radio. 

5. In taking the measures called foT in paragraphs 3 and 4 each State is required 
to conform to generally accepted international regulations, procedures and prac
tices and to take any stepswhich maybe necessary to secure their observance. 

6. A State which has clear grounds to believe that proper jurisdiction and con
trol with respect to a ship have not been exercised may report the facts to the 
flag State. Upon receiving such a report, the flag State shall investigate the 
matter and, if appropriate, take any action necessary to remedy the situation. 

7. Each State,shall cause an inquiry to be held by or before a suitably qualified 
person or persons into every marine casualty or incident of navigation on the 
high seas involving a ship flying its flag and causing loss of life or serious injury 
to nationals of another State or serious damage to ships or installations of an
other State or to the marine environment. The flag State and the other State 
shall co-operate in the conduct of any inquiry held by that other State into any 
such marine casualty or incident of navigation. 

Article 95 
Immunity of warships on the high seas 

Warships on the high seas have complete immunity from the jurisdiction of 
any State other than the flag State. 
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Article 96 
Immunity of ships used only on 

go vernment non-commercial service 

Ships owned or operated by a State and used only on government non
commercial service shall, on the high seas, have complete immunity from the 
jurisdiction of any State other than the flag State. 

Article 97 
Penal jurisdiction in matters of collision 

or any other incident of navigation 

1. In the event of a collision or any other incident of navigation concerning a 
ship on the high seas, involving the penal or disciplinary responsibility of the 
master or of any other person in the service of the ship, no penal or disciplinary 
proceedings may be instituted against such person except before the judicial or 
administrative authorities either of the flag State or of the State of which such 
person is a national. 

2. In disciplinary matters, the State which has issued a master's certificate or 
a certificate of competence or licence shall alone be competent, after due legal 
process, to pronounce the withdrawal of such certificates, even if the holder is 
not a national of the State which issued them. 

3. No arrest or detention of the ship, even as a measure of investigation, 
shall be ordered by any authorities other than those ot the flag State. 

Article 98 
Duty to render assistance 

1. Every State shall require the master of a ship flying its flag, in so far as he 
can do. so without serious danger tc the sh4p, .he ui· , . J; ihe passengers: 

(a) to render assistance to any person found at sea in danger of being lost; 
(b) to proceed with all possible speed to the rescue of persons in distress, if 

informed of their need of assistance, in so far ~.; όjch Action may reasona
bly be expected of him; 

(c) after a collision, to render assistance to the other ship, its crew and its 
passengers and, where possible, to inform the other ship of the name of 
his own ship, its port of registry and the nearest port at which it will call. 

2. Every coastal State shall promote the establishment, operation and main
tenance of an adequate and effective search and rescue service regarding safety 
on and over the sea and, where circumstances so require, by way of mutual re
gional arrangements cooperate with neighbouring States for this purpose. 

Arnae ; ? 
Prohibition of the transport of slaves 

Every State shall take effective measures to prevent and punish the transport 
of slaves in ships authorized to fly its flag and to prevent the unlawful use of its 
flag for that purpose. Any slave taKing reiuge on board any ship, whatever its 
flag, shall ipso facto be free. 

Article 100 
Duty to cooperate in the repression of piracy 

All States shall cooperate to the fullest possible extent in the repression of 
piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any State. 
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Article 101 
Definition of piracy 

Piracy consists of any of the following acts: 
(a) any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, com

mitted for private ends by the crew or the passengers of a private ship or 
a private aircraft, and directed: 

(i) on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or 
property on board such ship or aircraft; 

(ii) against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the juris
diction of any State; 

(b) any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an air
craft with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft; 

(c) any act of inciting or of intentionally facilitatingan act described insub
paragraph (a) or (b). 

Article 102 
Piracyby a warship, governmentship or government'aircraft 

whose crew has mutinied 
The acts of piracy, asdefmed in article 101, committed by a warship, govern

ment ship or government aircraft whose crew has mutinied and taken control of 
the ship or aircraft are assimilated to acts committed by a private ship or aircraft. 

Article 10S 
Definition of a pirate ship or aircraft 

A ship or aircraft is considered a pirate ship or aircraft if it is intended by the 
persons in dominant control to be used for the purpose of committing one of 
the acts referred to in article 101. The same applies if the ship or aircraft has 
been used to commit any such act, so long as it remains under the control of the 
persons guilty of that act. 

Article 104 
Retention or loss of the nationality of a pirate ship or aircraft 

A ship or aircraft may retain its nationality although it has become a pirate 
ship or aircraft. The retention or loss of nationality is determined by the law of 
the State from which such nationality was derived. 

Article 105 
Seizure of a pirate ship or aircraft 

On the high seas, or in any other place outside the jurisdiction of any State, 
every State may seize a pirate ship or aircraft, o r a ship or aircraft taken by 
piracy and under the control of pirates, and arrest the persons and seize the 
property on board. The courts of the State which carried out the seizure may 
decide upon the penalties to be imposed, and may also determine the action to 
be taken with regard to the ships, aircraft or property, subject to the rights of 
third parties acting in good faith. 

Article 106 
Liability for seizure without adequate grounds 

Where the seizure of a ship or aircraft on suspicion of piracy has been effected 
without adequate grounds, the State making the seizure shall be liable to the 
State the nationality of which is possessed by the ship or aircraft for any loss or 
damage caused by the seizure. 
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Article 107 
Ships and aircraft which are entitled to seize on account of piracy 

A seizure on account of piracy may be carried out only by warships or military 
aircraft, or other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on 
government service and authorized to that effect. 

Article 108 
Illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances 

1. All States shall co-operate in the suppression of illicit traffic in narcotic 
drugs and psychotropic substances engaged in by ships on the high seas contrary 
to international conventions. 

2. Any State which has reasonable grounds for believing that a ship flying its 
flag is engaged in illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances may 
request the co-operation of other States to suppress such traffic. 

Article 109 
Unauthorized broadcasting from the high seas 

1. All States shall co-operate in the suppression of unauthorized broadcasting 
from the high seas. 

2. For the purposes of this Convention, "unauthorized broadcasting" means 
the ransmission of sound radio or television broadcasts from a ship or installa
tion on the high seas intended for reception by the general public contrary to in
ternational regulations, but excluding the transmission of distress calls. 

3. Any person engaged in unauthorized broadcasting may be prosecuted 
before the court of: 

(a) the flag State of the ship; 
(b) the State of registry of the installation; 
(c) the State of which the person is a national; 
(d) any State where the transmissions can be received; or 
(e) any State where authorized radio communication is suffering inter

ference. 
4. On the high seas, a State having jurisdiction in accordance with paragraph 

3 may, in conformity with article 110, arrest any person or ship engaged in 
unauthorized broadcasting and seize the broadcasting apparatus. 

Article 110 
Right of visit 

1. Except where acts of interference derive from powers conferred by treaty, 
a warship which encounters on the high seas a foreign ship, other than a ship en
titled to complete immunity in accordance with articles 95 and 96, is not justi
fied in boarding it unless there is reasonable ground for suspecting that: 

(a) the ship is engaged in piracy; 
(b) the ship is engaged in the slave trade; 
(c) the ship is engaged in unauthorized broadcasting and the flag State of the 

warship has jurisdiction under article 109; 
(d) the ship is without nationality; or 
(e) though flying a foreign flag or refusing to show its flag, the ship is, in 

reality, of the same nationality as the warship. 
2. In the cases provided for in paragraph 1, the warship may proceed to verify 

the ship's right to fly its flag. To this end, it may send a boat under the com
mand of an officer to the suspected ship. If suspicion remains after the 
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documents have been checked, it may proceed to a further examination on 
board the ship, which must be carried out with all possible consideration. 

3. If the suspicions prove to be unfounded, and provided that the ship board
ed has not committed any act justifying them, it shall be compensated for any 
loss or damage that may have been sustained. 

4. These provisions apply mutatis mutandis to military aircraft. 
5. These provisions also apply to any other duly authorized ships or aircraft 

clearly marked and identifiable as being on government service. 

Article I'll 
Right of hot pursuit 

1. The hot pursuit of a foreign ship may be undertaken when the competent 
authorities of the coastal State have good reason to believe that the*ship has vi
olated the laws and regulations of that State. Such pursuit must be commenced 
when the foreign ship or one of its boats is within the internal waters, the archi
pelagicwaters,the territorial sea or the contiguous zone of the pursuing State, 
and may only be continued outside the territorial sea or the contiguous zone if 
the pursuit has not been interrupted. It is not necessary that, at the time when 
the foreign siu> within the territorial sea or the contiguous zone receives the 
order to stop, the ship giving the order should likewise be within the territorial 
sea or the contiguous zone. If the foreign ship is within a contiguous zone, as 
defined in article 33, the pursuii may only be undertaken if there has beena vio
lation of the rights for the protection of which the zone was established. 

.2. Theright of hot pursuit shall apply mutatis miuandisto violations in theex-
ciusive economic zone or on the continental shelf, including safety :zones 
around continental shelf installations, of the laws and regulations of the coastal 
State applicable in· accordance with this Convention to the exclusive economic 
zone or the continental shelf, including such safety zones. 

3. The right of hot pursuit ceases as soon as the ship pursued enters the ter
ritorial sea of its own State or of a third State. 

4. Hot pursuit is not deemed to have begun unless the pursuing ship has 
satisfied itself by such practicable means as may be available that the ship pur
sued or one of its boats or other craft working as a team and using the ship pur
sued as a mother ship is within the limits of the territorial sea, or, as the case 
may be, within the contiguous zone or the exclusive economic zone or above 
the continental shelf. The pursuit may only be commenced after a visual or 
auditory signal to stop has beert^rven at a distance which enables it to be seen 
or heard by the foreign ship. 

5. The right of hot pursuit may be exercised only by warships or military air
craft, or other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on 
government service and authorized to that effect. 

6. Where hot pursuit is effected by an aircraft: 
(a) the provisions of paragraphs 1 to 4 shall apply mutatis mutandis, 
(b) the aircraft giving the order to stop m ust itself actively pursue theship until 

a shipor another aircraft of the coastal State, summoned by the aircraft, ar
rives to take over the pursuit, unless the aircraft is itself able to arrest the 
ship. It does not suffice to justify an arrest outside the territorial sea that 
the ship was merely sighted by the aircraft as an offender or suspected 
offender, if it was not both ordered to stop and pursued by the aircraft itself 

. orotheraircraftorshipswhichcontinuethepursuitwithoutinterruption. 
7. The release of a ship arrested within the jurisdiction of a State and escorted 

to a port of that State for the purposes of an inquiry before the competent 
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authorities may not be claimed solely on the ground that the ship, in the 
course of its voyage» was escorted across a portion of the exclusive economic 
zone or the high seas, if the circumstances rendered this necessary. 

8. Where a ship has been stopped or arrested outside the territorial sea in cir
cumstances which do not justify the exercise of the right of hot pursuit, it shall 
be compensated for any loss or damage that may have been thereby sustained. 

Article 112 
Right to lay submarine cables and pipelines 

1. All States are entitled to lay submarine cables and pipelines on the bed of 
the high seas beyond the continental shelf. 

2. Article 79, paragraph 5, applies to such cables and pipelines. 

Article 113 
Breaking or injury of a submarine cable or pipeline 

Every State shall adopt the laws and regulations necessary to provide that the 
breaking or injury by a ship flying its flag or by a person subject to its jurisdiction of 
a submarine cable beneath the high seas done wilfully or through culpable negli
gence, in such a manner as to be liable to interrupt or obstruct telegraphic or 
telephonic communications, and similarly the breaking or injury of a submarine . 
pipeline or high-voltage power cable, shall be a punishable offence. This provi
sion shall apply also to conduct calculated or likely to result in such breaking or 
injury. However, it shall not apply to any break or injury caused by persons who 
acted merely with the legitimate object of saving their lives or their ships, after 
having taken all necessary precautions to avoid such break or injury. 

Article 114 
Breaking or injury by owners of a submarine cable or 

pipeline of another submarine cable or pipeline 
Every State shall adopt the laws and regulations necessary to provide that, if per

sons subject to its jurisdiction who are the owners of a submarine cable or pipeline 
beneath the high seas, in laying or repairing that cable or pipeline, cause a break in 
or injury to another cable or pipeline, they shall bear the cost of the repairs. 

Article 115 
Indemnity for loss incurred in avoiding injury to a 

submarine cable or pipeline 
Every State shall adopt the laws and regulations necessary to ensure that the 

owners of ships who can prove that they have sacrificed an anchor, a net or any 
other fishing gear, in order to avoid injuring a submarine cable or pipeline, shall 
be indemnified by the owner of the cable or pipeline, provided that the owner 
of the ship has taken all reasonable precautionary measures beforehand. 

SECTION-2. CONSERVATION AND MANAGEMENT OF 
THE LIVING RESOURCES OF THE HIGH SEAS 

Article 116 
Right to fish on the high seas 

All States have the right for their nationals to engage in fishing on the high 
seas subject to: 
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(a) their treaty obligations; 
(b) the rights and duties as well as the interests of coastal States provided 

-for, inter alia, in article 63, paragraph 2, and articles 64 to 67; and 
(c) the provisions of this section. 

Article 117 
Duty of States to adopt with respect to their nationals measures 

for the conservation of the living resources of the high seas 

AH' States have the duty to take, or to co-operate with other States in taking, 
such measures for their respective nationals as may be necessary for h le conser
vation of the living resources of the high seas. 

Article 118 
Co-operation of States in the conservation and.management of 

living resources 

States shall co-operate with each other ia the conservation and management 
of living resources in the areas of the high seas. States whose nationals exploit 
identical living resources, or different living resources in the same area, shall 
enter into negotiations with a view io taking the measures necessary for the con
servation of the living resources concerned. They shall, as appropriate, co
operate to establish subregional or regional fisheries organizations to this end. 

Article J19 
Conservation of the living resources of the high seas 

1. In determining the allowable catch and establishing other conservation 
measures for the living resources in the high seas, States shall; 

(a) take measures which are designed, on the best scientific evidence avail
able to the States concerned, to maintain or restore populations of har
vested species at levels which can produce the maximum sustainable 
yield, as qualified by relevant environmental and economic factors, 
including the special requirements of developing States, and taking hxto 
account fishing patterns, the interdependence of stocks and any.generaliy 
recommended international minimum standards, whether subregicnal, 
regional or global; 

(b) take into consideration the effects on species associated with or depea-
dent upon harvested species with a view to roaintaining or restoring 
populations of such associated or dependent species above levels at 
which their reproduction may become seriously threatened. 

2. Available scientific information, catch and fishing effort statistics, and 
other data relevant to the conservation of fish stocks shall be contributed and 
exchanged on a regular basis through competent international organizations, 
whether subregional, regional or global, where appropriate and with participa
tion by ail States concerned. 

3. States concerned shall ensure that conservation measures and their imple
mentation do not discriminate in form or in fact against the fishermen of any 
State. 

Article 120 
Marine mammals 

Article 65 also applies to the conservation and management of marine mam
mals in the high seas. 
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PART VI11 

REGIME OF ISLANDS 

Article 121 
Regime of islands 

1. An island is a naturally formed area of land, surrounded by water, which is 
above water at high tide. 

2. Except as provided for in paragraph 3, the territorial sea, the contiguous 
zone, the exclusive economic zone and the continental shelf of an island are 
determined in accordance with the provisions of this Convention applicable to 
other land territory. 

3. Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their 
own shall have no exclusive economic zone or continental shelf. 

PART IX 

ENCLOSED OR SEMI-ENCLOSED SEAS 

Article 122 ■ 
Definition 

For the purposes of this Convention, "enclosed or semienclosed sea" 
means a gulf, basin or sea surrounded by two or more States and connected to 
another sea or the ocean by a narrow outlet or consisting entirely or primarily of 
the territorial seas and exclusive economic zones of two or more coastal States. 

Article 123 
Cooperation of States bordering enclosed 

or semienclosed seas 

States bordering an enclosed or semienclosed sea should cooperate with 
each other in the exercise of their rights and in the performance of their duties 
under this Convention. To this end they shall endeavour, directly or through 
an appropriate regional organization: 

(a) to coordinate the management, conservation, exploration and exploita
tion of the living resources of the sea; 

(b) to coordinate the implementation of their rights and duties with respect 
to the protection and preservation of the marine environment; 

(c) to coordinate their scientific research policies and undertake where ap
propriate joint programmes of scientific research in the area; 

(d) to invite, as appropriate, other interested States or international organi
zations to cooperate with them in furtherance of the provisions of this 
article. 
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PART Χ 

RIGHT OF ACCESS OF LAND-LOCKED STATES TO 
AND FROM THE SEA AND FREEDOM OF TRANSIT 

Article 124 
Use of terms 

1. For the purposes of this Convention: 
(a) "landlocked State" means a State which has no seacoast; 
(b) "transit State" means a State, with or without a seacoast, situated be

: tween a landlocked State and the sea, through whose territory traffic in 
transit passes; 

(c) "traffic in transit" means transit of persons, baggage, goods and means 
of transport across the territory of one or more transit States, when the 
passage across such territory, with or without transshipment, warehouse 
ing, breaking bulk or change in the mode of transport, is only a portion 
of a complete journey which begins or terminates within the territory of 
the landlocked State; 

(d) "means of transport" means: 
(i) railway roiling stock, sea, lake and river craft and road vehicles; 

(ii) where local conditions so require, porters and pack animals. 
2. Landlocked States and transit States may, by agreement between them, 

include as means of transport pipelines and gas lines and means of transport 
other than those included in paragraph 1. 

Article 125 
Right of access to and from the sea and freedom of transit 

.1. Landlocked States shall have the right of access to and from the sea for 
the purpose of exercising the rights provided for in this Convention including 
those relating to the freedom of the high seas and the common heritage of man
kind. To this end, landlocked States shall enjoy freedom of transit through the 
territory of transit States by ail means of transport. 

2. The terms and modalities for exercising freedom of transit shall be agreed 
between the landlocked States and transit States concerned through bilateral, 
subregional or regional agreements. 

3. Transit States, in the exercise of their full sovereignty over their territory, 
shall have the right to take all measures necessary to ensure that the rights and 
facilities provided for in this Part for landlocked States shall in no way infringe 
their legitimate interests. 

Article 126 
Exclusion of application of the mostfavourednation clause 

The provisions of this Convention, as well as special agreements relating to 
the exercise of the right of access to and from the sea, establishing rights and 
facilities on account of the special geographical position of landlocked States, 
are excluded from the application of the mostfavourednation clause. 
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Article 127 
Customs duties, taxes and other charges 

1. Traffic in transit shall not be subject to any customs duties, taxes or other 
charges except charges levied for specific services rendered in connection with 
such traffic. 

2. Means of transport in transit and other facilities provided for and used by 
land-locked States shall not be subject to taxes or charges higher than those 
levied for the use of means of transport of the transit State. 

Article 128 
Free zones and other customs facilities 

For the convenience of traffic in transit, free zones or other customs facilities 
may be provided at the ports of entry and exit in the transit States, by agreement 
between those States and the land-locked States. 

Article 129 
Co-operation in the construction and 
improvement of means of transport 

Where there are no means of transport in transit States to give effect to the 
freedom of transit or where the existing means, including the port installations 
and. equipment, are inadequate in any respect, the transit States and land-locked 
States concerned may co-operate in constructing or improving them. 

Article 130 
Measures to avoid or eliminate delays or other difficulties 

of a technical nature in traffic in transit 

1. Transit States shall take all appropriate measures to avoid delays or other 
difficulties of a technical nature in traffic in transit. 

2. Should such delays or difficulties occur, the competent authorities of the 
transit States and land-locked States concerned shall co-operate towards their 
expeditious elimination. 

Article 131 
Equal treatment in maritime ports 

Ships flying the flag of land-locked States shall enjoy treatment equal to that 
accorded to other foreign ships in maritime ports. 

Article 132 
Grant of greater transit facilities 

This Convention does not entail in any way the withdrawal of transit facilities 
which are greater than those provided for in this Convention and which are 
agreed between States Parties to this Convention or granted by a State Party. 
This Convention also does not preclude such grant of greater facilities in the 
future. 
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PART XI 

THE AREA 

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS 

Article 133 
Use of terms 

For the purposes of this Part: 
(a) "resources" means all solid, liquid or gaseous mineral resources in situ 

in the Area at or beneath the seabed, including polymetallic nodules; 
(b) resources, when recovered from the Area, are referred to as "minerals'". 

Article 134 
Scope of this Pan 

1. This Part applies to the Area. 
2. Activities in the Area shall be governed by the provisions of this Part. 
3. The requirements concerning deposit of, and publicity to be given to, the 

charts OT lists of geographical coordinates showing the limits referred to in ar
ticle 1, paragraph 1(1), are set forth in Part VI. 

4. Nothing in this article affects the establishment of the outer limits of the 
xontrnental shelf in accordance with Pan VI οτ the validity of agreements relat
ing to delimitation between States with opposite or adjacent coasts. 

Article 135 
Legal status of the superjacent waters and airspace 

Neither this Part nor any rights granted or exercised pursuant thereto shall 
affect the legal status of the waters superjacent to the Area or that of the air 
space above those waters. 

SECTION 2. PRINCIPLES GOVERNING THE AREA 

Article 136 
Common heritage of mankind 

The Area and its resources are the common heritage of mankind. 

Article 137 
Legal status of the Area and its resources 

1. No State shall claim or exercise sovereignty or sovereign Tights over any 
part of the Area or its resources, nor shall any State or natural or juridical 
person appropriate any part thereof. No such claim or exercise of sovereignty or 
sovereign rights nor such appropriation shall be recognized. 

2. All rights in the resources of the Area are vested in mankind as a whole, 
on whose behalf the Authority shall act. These resources are not subject to 
alienation. The minerals recovered from the Area, however, may only be alien



3026 

ated in accordance with this Part and the rules, regulations and procedures of 
the Authority. 

3. No State or natural or juridical person shall claim, acquire or exercise 
rights with respect to the minerals recovered from the Area except in accor
dance with this Part. Otherwise, no such claim, acquisition or exercise of such 
rights shall be recognized. 

Article 138 
General conduct of States in relation to the Area 

The general conduct of States in relation to the Area shall be in accordance with 
the provisions of this Part, the principles embodied in the Charter of the United 
Nations and other rules of international law in the interests of maintaining peace 
and security and promoting international cooperation and mutual understanding. 

Article 139 
Responsibility to ensure compliance and liability for damage 

1. States Parties shall have the responsibility to ensure that activities in the 
Area, whether carried out by States Parties, or state enterprises or natural or 
juridical persons which possess the nationality of States Parties or are effectively 
controlled by them or their nationals, shall be carried out in conformity with 
this Part. The same responsibility applies to international organizations for ac
tivities in the Area carried out by such organizations. 

2. Without prejudice to the rules of international law and Annex ΙΠ, article 
22, damage caused by the failure of a State Party or international organization 
to carry out its responsibilities under this Part shall entail liability; States Parties 
or international organizations acting together shall bear joint and several liabili
ty. A State Party shall not however be liable for damage caused by any failure to 
comply with this Part by a person whom it has sponsored under article 153, para
graph 2(b), if.the State Party has taken all necessary and appropriate measures 
to secure effective compliance under article 153, paragraph 4, and Annex III, 
article 4, paragraph 4. 

3. States Parties that are members of international organizations shall take 
appropriate measures to ensure the implementation of this article with respect 
to such organizations. 

Article 140 
Benefit of mankind 

1. Activities in the Area shall, as specifically provided for in this Part, be car
ried out for the benefit of mankind as a whole, irrespective of the geographical 
location of States, whether coastal or landlocked, and taking into particular 
consideration the interests and needs of developing States and of peoples who 
have not attained full independence or other selfgoverning status recognized 
by the United Nations in accordance with General Assembly resolution 1514 
(XV) and other relevant General Assembly resolutions. 

2. The Authority shall provide for the equitable sharing of financial and 
other economic benefits derived from activities in the Area through any ap
propriate mechanism, on a nondiscriminatory basis, in accordance with article 
160, paragraph 2 (f) (i). 

Article 141 
Use of the Area exclusively for peaceful purposes 

The Area shall be open to use exclusively for peaceful purposes by all States, 
whether coastal or landlocked, without discrimination and without prejudice to 
the other provisions of this Part. 



3027 

Article 142 
Rights and legitimate interests of coastal Slates 

1. Activities in the Area^ with respect to resource deposits in the Area which 
iie across limits of national jurisdiction, shali be conducted with due regard to 

. the rights and legitimate interests of any coastal State across whose jurisdiction 
such deposits lie. 

2. Consultations, including a system of prior notification, shall be maintained 
with the State concerned, with a view to avoiding infringement of such rights 
and interests. In cases where activities in the Area may result in the exploita
tion of resources lying within national jurisdiction, the prior consent of the 
coastal State concerned shall be required. 

3. Neither this Part nor any rights granted or exercised pursuant thereto shall 
affect the rights of coastal States to take such measures consistent with the rele
vant provisions of Part XII as may be necessary to prevent, mitigate or eliminate 
grave and imminent danger to their coastline, or related interests from pollution 
or threat thereof or from other hazardous occurrences resulting from or caused 
by any activities in the Area. 

Article 143 
Marine scientific research 

1. Marine scientific research in the Area shall be carried out exclusively for 
peaceful purposes and for the benefit of mankind as a whole, in accordance with 
PartXIIL 

2. The Authority may carry out marine scientific research concerning the 
Area and its resources, and may enter into contracts ίοτ that purpose. The Au
thority shall promote and encourage the conduct of marine scientific research 
in the Area, and shall coordinate and disseminate the results of such research 
and analysis when available. 

3. States Parties may earn' out marine scientific research in the ATea. States 
Parlies shall promote international cooperation in marine scientific research in 
the Area by: 

(a) participating in international programmes and encouraging coopeTaiion 
in marine scientific research by personnel of different countries and of 
the Authority; 

(b) ensuring that programmes are developed through the Authority or otheT 
international organizations as appropriate for the benefit of developing 
States and technologically less developed States with a view to: 

(i) strengthening their research capabilities; 
(if) training their personnel and the personnel of the Authority in the 

techniques and applications of research; 
(iii) fostering the employment of their qualified personnel in research in 

the Area; 
(c) effectively disseminating the results of research and analysis when availa

ble, through the Authority or other international channels when 
appropriate. 

Article 144 
Transfer of technology 

1. The Authority shall take measures in accordance with this Convention: 
(a) to acquire technology and scientific knowledge relating to activities in 

the Area; and 
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(b) to promote and encourage the transfer to developing States of such 
technology and scientific knowledge so that all States Parties benefit 
therefrom. 

2. To this end the Authority and States Parties shall co-operate in promoting 
the transfer of technology and scientific knowledge relating to activities in the 
Area so that the Enterprise and all States Parties may benefit therefrom. In par
ticular they shall initiate and promote: 

(a) programmes for the transfer of technology to the Enterprise and to de
veloping States with regard to activities in the Area, including, inter alia, 
facilitating the access of the Enterprise and of developing States to the 
relevant technology, under fair and reasonable terms and conditions; 

(b) measures directed towards the advancement of the technology of the En
terprise and the domestic technology of developing States, particularly 
by providing opportunities to personnel from the Enterprise and from 
developing States for training in marine science and technology and for 
their full participation in activities in the Area. 

Article 145 
Protection of the marine environment 

Necessary measures shall be taken in accordance with this Convention with 
respect to activities in the Area to ensure effective protection for the marine en
vironment from harmful effects which may arise from such activities. To this 
end the Authority shall adopt appropriate rules, regulations and procedures for 
inter alia: 

(a) the prevention, reduction and control of pollution and other hazards to 
the marine environment, including the coastline, and of interference 
with the ecological balance of the marine environment, particular atten
tion being paid to the need for protection from harmful effects of such 
activities as drilling, dredging, excavation, disposal of waste, construc
tion and operation or maintenance of installations, pipelines and other 
devices related to such activities; 

(b) the protection and conservation of the natural resources of the Area and 
the prevention of damage to the flora and fauna of the marine environ
ment. 

Article 146 
Protection of human life 

With respect to activities in the Area, necessary measures shall be taken to 
ensure effective protection of human life. To this end the Authority shall adopt 
appropriate rules, regulations and procedures to supplement existing interna
tional law as embodied in relevant treaties. 

Article 147 
Accommodation of activities in the Area and in the marine 

environment 
1. Activities in the Area shall be carried out with reasonable regard for other 

activities in the marine environment. 
2. Installations used for carrying out activities in the Area shall be subject to 

the following conditions: 
(a) such installations shall be erected, emplaced and removed solely in ac

cordance with this Part and subject to the rules, regulations and proce
dures of the Authority. Due notice must be given of the erection, em-
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placement and removal of such installations, and permanent means fox 
giving warning of their presence must be maintained; 

(b) such installations may not be established where interference may be 
caused to the use of recognized sea lanes essential to international navi
gation or in areas of intense fishing activity; 

(c) safety zones shall be established around such instailationswith appropri
ate markings to ensure the safety of both navigation and the installations. 
The configuration and location of such safety zones shall not be such as 
to form a belt impeding the lawful access of shipping to particular mari
time zones or navigation along international sea lanes; 

(d) such installations shall be used exclusively for peaceful purposes; 
(e) such installations do not possess the status of islands. They have no ter

ritorial sea of their own, and their presence does not affect the delimita
tion of the territorial sea, the exclusive economic zone or the continental 
shelf. 

.3. Other activities in the marine environment shall be conducted with rea
sonable regard for activities in the Area. 

Article 148 
Participation of developing Slates in activities in the Area 

The effective participation of developing States in activities in the Area shall 
be promoted as specifically provided for in this Part, having due regard to their 
special interests and needs, and in particular tosthe special need of the land
locked and geographically disadvantaged among them to overcome obstacles 
arising from their disadvantaged location, including remoteness from the ATea 
and difficulty of access to and from it. 

Ankle 149 
Archaeological and historical objects 

All objects of an archaeological and historical nature found in the Area shall 
be preserved ox disposed of for the benefit of mankind as a whole, particular 
regard being paid to the preferential rights of the State or country of origin, or 
the State ofeultural origin, or the State of historical and archaeological origin. 

SECTION 3. DEVELOPMENT OF RESOURCES 
OF THE AREA 

Article J50 
Policies relating to activities in the Area 

Activities in the Area shall, as specifically provided for in this Part, he carried 
out in such a manner as to foster healthy development of the world economy 
and balanced growth of international trade, and to promote international co
operation for the over-all development of all countries, especially developing 
States, and with a view to ensuring: 

(a) the development of the resources of the Area; 
(b) orderly, safe and rational management of the resources of the Area, 

including the efficient conduct of activities in the Area and, in accor
dance with sound principles of conservation, the avoidance of unneces
sary waste; 
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(c) the expansion of opportunities for participation in such activities consis
tent in particular with articles 144 and 148; 

(d) participation in revenues by the Authority and the transfer of technology 
to the Enterprise and developing States as provided for in this 
Convention; 

(e) increased availability of the minerals derived from the Area as needed in 
conjunction with minerals derived from other sources, to ensure supplies 
to consumers of such minerals; 

(f) the promotion of just and stable prices remunerative to producers and 
fair to consumers for minerals derived both from the Area and from 
other sources, and the promotion of long-term equilibrium between 
supply and demand; 

(g) the enhancement of opportunities for all States Parties, irrespective of 
their social and economic systems or geographical location, to participate 
in the development of the resources of the Area and the prevention of 
monopolization of activities in the Area; ? 

(h) the protection of developing countries from, adverse effects on their 
economies or on their export earnings resulting from a reduction in the 
price of an affected mineral, or in the volume of exports of that mineral, 
to the extent that such reduction is caused by activities in the Area, as 
provided in article 151; 

(i) the development of the common heritage for the benefit of mankind as a 
whole; and 

(j) conditions of access to markets for the imports of minerals produced 
from the resources of the Area and for imports of commodities produced 
from such minerals shall not be more favourable than the most favoura
ble applied to imports from other sources. 

Article 151 
Production policies 

1. . (a) Without prejudice to the objectives set forth in article 150 and for 
the purpose of implementing subparagraph (h) of that article, the Au
thority, acting through existing forums or such new arrangements or 
agreements as may be appropriate, in which all interested parties, includ
ing both producers and consumers, participate, shall take measures 
necessary to promote the growth, efficiency and stability of markets for 
those commodities produced from the minerals derived from the Area, 
at prices remunerative to producers and fair to consumers. All States Par
ties shall co-operate to this end. 

(b) The Authority shall have the right to participate in any commodity con
ference dealing with those commodities and in which all interested par
ties including both producers and consumers participate. The Authority 
shall have the right to become a party to any arrangement or agreement 
resulting from such conferences. Participation of the Authority in any 
organs established under those arrangements or agreements shall be in 
respect of production in the Area and in accordance with the relevant 
rules of those organs. 

(c) The Authority shall carry out its obligations under the arrangements or 
agreements referred to in this paragraph in a manner which assures a uni
form and non-discriminatory implementation in respect of all production 
in the Area of the minerals concerned. In doing so, the Authority shall 
act in a manner consistent with the terms of existing contracts and ap
proved plans of work of the Enterprise. 
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.2. (a) During the interim period specified in paragraph 3, commercial 
.production shall not be undertaken pursuant to an approved plan of 
work until the operator has applied for and has been issued a production 
authorization by the Authority. Such production authorizations may 
not be applied for or.irsueri more than five years prior to the planned 
commencement of commercial production under the plan of work 
unless, having regard to the nature and timing of project development, 
the rules, regulations and procedure? of the Authority prescribe another 
period. 

(b) In the application for the production authorization, the operator shall 
specify the annual quantity of nickel expected to be recovered under the 
approved plan of work. The application shall include a schedule of ex
penditures to be made by the operator after he has received the authori
zation which are reasonably calculated to allow him to begin commercial 
production on the date planned. 

(c) For the purposes of subparagraphs (a) and (b), the Authority shall estab
lish appropriate performance requirements in accordance with Annex 
III, article 17. 

(d) The Authority shall issue a production authorization for the level of pro
duction applied for unless the sum of that level and the levels already au
thorized exceeds the nickel production ceiling, as calculated pursuant to 
paragraph 4 in the year of issuance of the authorization, during any year 
of planned production falling within the interim period. 

(e) When issued, the production authorization and approved application 
shall become a part of the approved plan of work. 

(f) If the operator's application for a production authorization is denied pur
suant to subparagraph (d), the operator may apply again to the Authority 
at any time. 

3. The interim period shall begin five years prior to 1 January of the year in 
which the earliest commercial production is planned to commence under an ap
proved plan of work. If the earliest commercial production is delayed beyond 
the year originally planned, the beginning of the inierim period and the produc
tion ceiling originally calculated shall be adjusted accordingly. The interim 
period shall last 25 years or until the end of the Review Conference referred to 
in article 155 or until the day when such new arrangements or agreements as 
are referred to in paragraph 1 enter into force, whichever is earliest. The Au
thority shall resume the power provided in this article for the remainder of the 
interim period if the said arrangements or agreements should lapse or become 
ineffective for any reason whatsoever. 

4. (a) The production ceiling for any year of the interim period shall be the 
sum of: 

(i) the difference between the trend iine values for nickel-'consumption, 
as calculated pursuant to subparagraph (b), for the year immediately 
prior to the year of the earliest commercial production and the year 
immediately prior to the commencement of the interim period; and 

(ii) sixty per cent of the difference between the trend line values for 
nickei consumption, as calculated pursuant to subparagraph (b), for 
the year for which the production authorization is being applied for 
and the year immediately prior to the year of the earliest commercial 
production, 

(b) For the purposes of subparagraph (a): 
(i) trend line values used for computing the nickel production ceiling 

shall.be those annua! nickei consumption values on a trend line 

http://shall.be
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computed during the year in which a production authorization is 
issued. The trend line shall be derived from a linear regression of 
the logarithms of actual nickel consumption for the most recent 
15-year period for which such data are available, time being the inde
pendent variable. This trend line shall be referred to as the original 
trend line; 

(ii) if the annual rate of increase of the original trend line is less than 3 
per cent, then the trend line used to determine the quantities referred 
to in subparagraph (a) shall instead be one passing through the origi
nal trend line at the value for the first year of the relevant 15-year 
period, and increasing at 3 per cent annually; provided however that 
the production ceiling established for any year of the interim period 
may not in any case exceed the difference between the original trend 
line value for that year and the original trend line value for the year 
immediately prior to the commencement of the interim period. 

5. The Authority shall reserve to the Enterprise for its initial production a 
quantity of 38,000 metric tonnes of nickel from the available production ceiling 
calculated pursuant to paragraph 4. 

6. (a) An operator may in any year produce less than or up to 8 per cent 
more than the level of annual production of minerals from polymetallic 
nodules specified in his production authorization, provided that the 
over-all amount of production shall not exceed that specified in the au
thorization. Any excess over 8 per cent and up to 20 per cent in any 
year, or any excess in the first and subsequent years following two con
secutive years in which excesses occur, shall be negotiated with the Au
thority, which may require the operator to obtain a supplementary pro
duction authorization to cover additional production. 

(b) Applications for such supplementary production authorizations shall be 
considered by the Authority only after all pending applications by opera
tors who have not yet received production authorizations have been 
acted upon and due account has been taken of other likely applicants. 
The Authority shall be guided by the principle of not exceeding the total 
production allowed under the production ceiling in any year of the inter
im period. It shall not authorize the production under any plan of work 
of a quantity in excess of 46,500 metric tonnes of nickel per year. 

7. The levels of production of other metals such as copper, cobalt and manga
nese extracted from the polymetallic nodules that are recovered pursuant to a 
production authorization should not be higher than those which would have 
been produced had the operator produced the maximum level of nickel from 
those nodules pursuant to this article. The Authority shall establish rules, regu
lations and procedures pursuant to Annex III, article 17, to implement this 
paragraph. 

8. Rights and obligations relating to unfair economic practices under relevant 
multilateral trade agreements shall apply to the exploration for and exploitation 
of minerals from the Area. In the. settlement of disputes arising under this pro
vision, States Parties which are Parties to such multilateral trade agreements 
shall have recourse to the dispute settlement procedures of such agreements. 

9. The Authority shall have the power to limit the level of production of 
minerals from the Area, other than minerals from polymetallic nodules, under 
such conditions and applying such methods as may be appropriate by adopting 
regulations in accordance with article 161, paragraph 8. 

10. Upon the recommendation of the Council on the basis of advice from 
the Economic Planning Commission, the Assembly shall establish a system of 
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compensation or take other measures of economic adjustment assistance 
including·. co-operation with specialized agencies and other international organi
zations to assist developing countries which suffer serious adverse effects on 
their export earnings or economies resulting from a reduction in the price of an 
affected mineral or in the volume of exports of that mineral, to the extent that 
such reduction is caused by activities in the Area. The Authority on request 
shall initiate studies on the problems of those States which are likely to be most 
seriously affected with a view to minimizing their difficulties and assisting them 
in their economic adjustment. 

Article 152 
Exercise of powers and functions by the Authority 

1. The Authority shall avoid discrimination in the exercise of its powers and 
functions, including the granting of opportunities for activities in the Area. 

2. Nevertheless, special consideration for developing States, including partic
ular consideration for the land-locked and geographically disadvantaged among 
them, specifically provided for in this Pari shall be permitted. 

Article 153 
System of exploration and exploitation 

1. Activities in the Area shall be organized, carried out and controlled by the 
Authority on behalf of mankind as a whole in accordance with this article as 
well as other relevant provisions of this Part and the relevant Annexes, and the 
rules, regulations and procedures of the Authority. 

2. Activities in the Area shall be carried out as prescribed in paragraph 3: 
(a) by the Enterprise, and 
(b) in association with the Authority by States Parties, or state enterprises or 

natural or juridical persons which possess the nationality of States Parties 
or are effectively controlled by them or their nationals, when sponsored 
by such States, or any group of the foregoing which meets the require
ments provided in this Part and in Annex III. 

3. Activities in the Area shall be carried out in accordance with a formal writ-
ten plan of work drawn up in accordance with Annex III and approved by the 
Council after review t>y the Legal and Technical Commission. In the case of ac
tivities in the Area carried out as authorized by the Authority by the entities 
specified in paragraph 2(b), the plan of work shall, in accordance with Annex 
III, article 3, be in the form of a contract. Such contracts may provide for joint 
arrangements in accordance with Annex III, article 11. 

4. The Authority shall exercise such control over activities in the Area as is 
necessary for the purpose of securing compliance with the relevant provisions 
of this Part and the Annexes relating thereto, and the rules, regulations and 
procedures of the Authority, and the plans of work approved in accordance 
with paragraph 3. States Parties shall assist the Authority by taking all measures 
necessary to ensure such compliance in accordance with article 139. 

. 5. The Authority shall have the right to take at any time any measures 
provided for under this Part to ensure compliance with its provisions and the 
exercise of the functions of control and regulation assigned to it thereunder or 
under any contract. The Authority shall have the right to inspect all installa
tions in the Area used in connection with activities in the Area. 

6. A contract under paragraph 3 shall provide for security of tenure. Accord
ingly, ihe contract shall not be Tevised, suspended or terminated except in ac
cordance with Annex III, articles 18 and 19. 
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Article 154 
Periodic review 

. Every five years from the entry into force of this Convention, the Assembly-
shall undertake a general and systematic review of the manner in which the in
ternational regime of the Area established in this Convention has operated in 
practice. In the light of this review the Assembly may take, or recommend that 
other organs take, measures in accordance with the provisions and procedures 
of this Part and the Annexes relating thereto which will lead to the improve
ment of the operation of the regime. 

Article 155 
The Review Conference 

1. Fifteen years from 1 January of the year in which the earliest commercial 
production commences under an approved plan of work, the Assembly shall 
convene a conference for the review of those provisions of this Part and the 
relevant Annexes which govern the system of exploration and exploitation of 
the resources of the Area. The Review Conference shall consider in detail,, in 
the light of the experience acquired during that period: 

(a) whether the provisions of this Part which govern the system of explora
tion and exploitation of the resources of the Area have achieved their 
aims in all respects, including whether they have benefited mankind; as a 
whole; 

(h) whether, during the 15-year period, reserved areas have been exploited 
in an effective and balanced manner in. comparison with non-reserved 
areas; 

(c) whether the development and use of the Area and its resources have 
been undertaken in such a manner as to foster healthy development of 
the world economy and balanced growth of international trade; 

(d) whether monopolization of activities in the Area has been prevented; 
(e) whether the policies set forth in articles 150 and 151 have been fulfilled; 

and * 
(f) whether the system has resulted in the equitable sharing of benefits de

rived from activities in the Area, taking into particular consideration the 
interests and needs of the developing States. 

2. The Review Conference shall ensure the maintenance of the principle of 
the common heritage of mankind, the international regime designed to ensure 
equitable exploitation of the resources of the Area for the benefit of all coun
tries, especially the developing States,-and an Authority to organize, conduct 
and control activities in the Area. It shall also ensure the maintenance of the 
principles laid down in this Part with regard to the exclusion of claims or exer
cise of sovereignty over any part of the Area, the rights of States and their 
general conduct in relation to the Area, and their participation in activities in 
the Area in conformity with this Convention, the prevention of monopolization 
of activities in the Area, the use of the Area exclusively for peaceful purposes, 
economic aspects of activities in the Area, marine scientific research, transfer 
of technology, protection of the marine environment, protection of human life, 
rights of coastal States, the legal status of the waters superjacent to the Area and 
that of the air space above those waters and accommodation between activities 
in the Area and other activities in the marine environment. 

3. The decision-making procedure applicable at the Review Conference shall 
be the same as that applicable at the Third United Nations Conference on the 
Law of the Sea. The Conference shall make every effort to reach agreement on 
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any amendments by way of consensus and there should be no voting on such 
mailers until all efforts a ι achieving consensus have been exhausted. 

4. if, fivt years after its commencement, the Review Conference has not 
reached agreement on the system of'exploration and exploitation of the 
resources of the Area, it may decide during the ensuing 12 months, by a three
fourths majority of the Suites Parties, 10 adopt and submit to the States Parties 
for ratification or accession such amendments changing or modifying the 
system as it determines necessary and appropriate. Such amendments shall 
enter into force for aii Stales Parties 12 months after the deposit of instruments 
of ratification.or accession by three fourths of the States Parties. 

5. Amendments adopted by trie Review Conference pursuant to this article 
shall not affect rights acquired under existing contracts. 

SECTION 4. THE AUTHORITY 

SUBSECTION A. GENERAL PROVISIONS 

Article 156 
Establishment of ihe Auihoriry 

1. There in hereby established the Internationa! SeaBed Authority, which 
shall function in accordance with this Part. 

2. Ail States Parties are ipso facto members of the Authority. 
3. Observers at the Third United Nations Conference on the Law of the Sea 

who have signed the Final Act and who are not referred to in article 305, para
graph 1 (c), (d), (e) or (f), shall have the right to participate in the Authority as 
observers, in accordance with its rules, regulations and procedures. 

4. The seat of the Authority shall be in Jamaica. 
5. The Authority may establish such regional centres or offices as it deems 

necessary for the exercise of its functions. 

Article 157 
Nature and fundamental principles of the Authority 

1. The Authority is the organization through which States Parties shall, in.ac
cordance with this Part, organize and control activities in the Area, particularly 
with a view to administering the resources of the Area. 

2. The powers and functions of the Authority shall be those expressly con
ferred upon it by this Convention. The Authority shall have such incidental 
powers, consistent with this Convention, as are implicit in and necessary for the 
exercise of those powers and functions with respect to activities in the Area. 

3. The Authority is based on the principle of the sovereign equality of all its 
members. 

4. All members of the Authority shall fulfil· in good faith "the obligations as
sumed by them in accordance with this Part in order to ensure to all of them the 
rights and benefits resulting from membership. 

Article 158 
Organs of the Authority . 

1. There are hereby established, as the principal organs of the Authority, an 
Assembly, a Council and a Secretarial. 
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2. There is hereby established the Enterprise, the organ through which the 
Authority shall carry out the functions referred to in article 170, paragraph 1. 

3. Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in 
accordance with this Part. 

4. Each principal organ of the Authority and the Enterprise shall be responsi
ble for exercising those powers and functions which are conferred upon it. In 
exercising such powers and functions each organ shall avoid taking any action 
which may derogate from or impede the exercise of specific powers and func
tions conferred upon another organ. 

SUBSECTION B. THE ASSEMBLY 

Article 159 
Composition, procedure and voting 

1. The Assembly shall consist of all the members of the Authority. Each 
member shall have one representative in the Assembly, who may be accompa
nied by alternates and advisers. 

2. The Assembly shall meet in regular annual sessions and in such special ses
sions as may be decided by the Assembly, or convened by the Secretary-
General at the request of the Council or of a majority of the members of the 
Authority. 

3. Sessions shall take place at the seat of the Authority unless otherwise 
decided by the Assembly. 

4-. The Assembly shall adopt its rules of procedure. At the beginning of each 
regular session, it shall elect its President and such other officers as may be re
quired. They shall hold office until a new President and other officers are elect
ed at the next regular session. 

5. A majority of the members of the Assembly shall constitute a quorum. 
6. Each member of the Assembly shall have one vote. 
7. Decisions on questions of procedure, including decisions to convene spe

cial sessions of the Assembly, shall be taken by a majority of the members pre
sent and voting. 

8. Decisions on questions of substance shall be taken by a two-thirds majority 
of the members present and voting, provided that such majority includes a 
majority of the members participating in the session. When the issue arises as 
to whether a question is one of substance or not, that question shall be treated 
as one of substance unless otherwise decided by the Assembly by the majority 
required for decisions on questions of substance. 

9. When a question of substance comes up for voting for the first time, the 
President may, and shall, if requested by at least one fifth of the members of 
the Assembly, defer the issue of taking a vote on that question for a period not 
exceeding five calendar days. This rule mdy be applied only once to any ques
tion, and shall not be applied so as to defer the question beyond the end of the 
session. 

10. Upon a written request addressed to the President and sponsored by at 
least one fourth of the members of the Authority for an advisory opinion on the 
conformity with this Convention of a proposal before the Assembly on any 
matter, the Assembly shall request the Sea-Bed Disputes Chamber of the Inter
national Tribunal for the Law of the Sea to give an advisory opinion thereon 
and shall defer voting on that proposal pending receipt of the advisory opinion 
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by the Chamber. If the advisory opinion is not received before the final week of 
the session in which it is requested, the Assembly shall decide when it will meet to 
vote upon the deferred proposal. 

Article J60 
Powers and functions 

1. The Assembly, as the sole organ of the Authority consisting of all the 
members, shall be considered the supreme organ of the Authority to which the 
other principal organs shall be accountable as specifically provided for in this 
Convention. The Assembly shall have the power to establish general policies 
in conformity with the relevant provisions of this Convention on any question 
or matter within the competence of the Authority. 

2. In addition, the powers and functions of the Assembly shall be: 
(a) to elect the members of the Council in accordance with article 161; 
(b) to elect the Secretary-General from among the candidates proposed by 

the Council; 
(c) to elect., upon the recommendation of the Council, the members of the 

Governing Board of the Enterprise and the Director-General of the 
Enterprise; 

id) to establish such subsidiary organs as it finds necessary for the exercise 
of its functions in accordance with this Part. In the composition of these 
subsidiary organs due account shall be taken of the principle of equitable 
geographical distribution and of special interests and the need for mem
bers qualified and competent in lhe relevant technical questions dealt 
with by such organs; 

(e) to assess the contributions of members to the administrative budget of 
the Authority iri accordance with an agreed scale of assessment based 
upon the scale used for the regular budget of the United Nations until 
the Authority shall have sufficient income from other SOUTCCS to meet 
its administrative expenses; 

(f) (i) to consider and approve, upon the recommendation of the Council, 
the rules, regulations and procedures on the equitable sharing of 
financial and other economic benefits derived from activities in the 
Area and the payments and contributions made pursuant to article 
82, taking into particular consideration the interests and needs of de
veloping States and peoples who have not attained full independence 
or other serf-governing status. If the Assembly does not approve 
the recommendations of the Council, the Assembly shall return 
them to the Council for reconsideration in the light of the views ex
pressed by the Assembly; 

(ii) to consider and approve the rules, regulations and procedures of the 
Authority, and any amendments thereto, provisionally adopted by 
the Council pursuant to article 162, paragraph 2 (o)(ii). These 
ruies, regulations and procedures shall relate to prospecting, explora
tion and exploitation in the Area, the financial management and inter
nal administration of the Authority, and, upon the recommendation 
of the Governing Board of the Enterprise, to the transfer of funds 
from the Enterprise to the Authority; 

(g) to decide upon the equitable sharing of financial and other economic 
benefits derived from activities in the Area, consistent with this Conven
tion and the rules, regulations and procedures of the Authority; 

(h) to consider and approve the proposed annual budget of the Authority 
submitted by the Council; 
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(i) to examine periodic reports from the Council and from the Enterprise 
and special reports requested from the Council or any other organ of 
the Authority; 

(j) to initiate studies and make recommendations for the purpose of 
promoting international co-operation concerning aciivities in the Area 
and encouraging the progressive development of international law relat
ing thereto and its codification; 

(k) to consider problems of a general nature in connection with activities in 
the Area arising in particular for developing States, as well as those prob
lems for States in connection with activities in the Area that are due to 
their geographical location, particularly for land-locked and geographical
ly disadvantaged States; 

(1) to establish, upon the recommendation of the Council, on the basis of 
advice from the Economic Planning Commission, a system of compensa
tion or other measures of economic adjustment assistance as provided in 
article 151, paragraph 10; 

(m) to suspend the exercise of rights and privileges of membership pursuant 
to article 185; 

(n) to discuss any question or matter within the competence of the Authority 
and to decide as to which organ of the Authority shall deal with any such 
question or matter not specifically entrusted to a particular organ, consis
tent with the distribution of powers and functions among the organs of 
the Authority. 

SUBSECTION C. THE COUNCIL 

Article 161 
Composition, procedure and voting 

I. The Council shall consist of 36 members of the Authority elected by the 
Assembly in the following order: 

(a) four members from among those States Parties which, during the last 
five years for which statistics are available, have either consumed more 
than 2 per cent of total world consumption or have had net imports of 
more than 2 per cent of total world imports of the commodities produced 
from the categories of minerals to be derived from the Area, and in any 
case one State from the Eastern European (Socialist) region, as well as 
the largest consumer; 

(b) four members from among the eight States Parties which have the larg
est investments in preparation for and in the conduct of activities in the 
Area, either directly or through their nationals, including at least one 
State from the Eastern European (Socialist!) region: 

(c) four members from among States Parties which on the basis of produc
tion in areas under their jurisdiction are major net exporters of the 
categories of minerals to be derived from the Area, including at least 

- two developing States whose exports of such minerals have a substantial 
bearing upon their economies; 

(d) six members from among developing Stales Parties, representing special 
interests. The special interests to be represented shall include those of 
States with large populations, States which are land-locked or geographi
cally disadvantaged, States which are major importers of the categories 
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of ην.ΓιϊϊϊΑϊ to be derived from the Area, States which are potential 
produce'5 ο'" such mmerais. and ieast developed States; 

ic) ;;>l':;een members elected according to the principle of ensuring an 
euuiiabie geographical distribution of seats in the Council as a whole. 
provided thai, each geographical region shall have at least one member 
elected under this subparagraph. For this purpose, the geographical re
gions shall be Africa. Asia. Eastern European (Socialist), Latin America 
and VVeiierr! European and Others. 

2. in ejecting thenumbersof the Council in accordance with paragraph 1, 
the Assembly shall ensure thai: ■ ... ' 

va) landlocked and geographically disadvantaged Stales are represented to a 
degree which is reasonably proportionate to their representation in the 
Assembly; 

(b) coastal States, especially developing States, which do not qualify under 
paragraph 1 (a), (b). (c) or id) are represented to a degree which is rea
sonably proportionate to their representation in the Assembly; 

(c) each group of Suies Parties to be represented on the Councilis repre
sented by those members, if any, which are nominated by that group. 

3. Elections shall take place at regular sessions of the Assembly. Each 
member of the Council shall be elected for four years. At the first election, 
however, the term of one half of the members of each group referred to in para
graph 1 shall be two years. 

4. Members of the Council shall be eligible for reeieciion. but due regard 
should be paid to the desirability of rotation of membership. 

5. The Council shall function at the seat of the Authority, and shall meet as 
often as the business of the Authority may require, but not less than three 
times a year. 

6. A majority of the members of the Council shali constitute a quorum. 
7. Each member of the Council shall have one vote. 
8. (a) Decisions on questions of procedure shall be taken by a majority of 

the members present and voting. 
(b) Decisions on questions of substance arising under the following provi

sions shall be taken by a twothirds majority of the members present and 
voting, provided that such majority includes a majority of the members 
of the Council: article 162. paragraph 2. subparagraphs (f); (g); (h); (i); 
(n); (p); (v); article 191. 

(c) Decisions on questions of substance arising under the following provi
sions shali be taken by a threefourths majority of the members present 
and voting, provided that such majority includes a majority of the mem
bers of the Council: article 162, paragraph 1; article 162, paragraph 2, 
subparagraphs (a): (b): (c); id); (e); (1); (q): (r); (s); (t); (u) in cases of 
noncompliance by a contractor or a sponsor; (w) provided that orders 
issued thereunder may be binding for not more than 30.days unless con
firmed by a decision taken in accordance with subparagraph (d); article 
162, paragraph 2, subparagraphs (x); (y); (z); article 163, paragraph 2; 
article 174, paragraph 3: Annex IV, article 11. 

(d) Decisions on questions of substance arising under the following provi
sions shall be taken by consensus: article 162, paragraph 2(m) and (o); 
adoption of amendments to Pan XI: 

(e) For the purposes of subparagraphs (d). (f) and (g), "consensus" means 
the absence of any formal objection. Within 14 days of the submission 
of a proposal to the Council, the President of the Council shall determine 
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whether there would be a formal objection to the adoption of the 
proposal. If the President determines that there would be such an ob
jection, the President shall establish and convene, within three days fol
lowing such determination, a conciliation committee consisting of not 
more than nine members of the Council, with the President as chair
man, for the purpose of reconciling the differences and producing a 
proposal which can be adopted by consensus- The committee shall 
work expeditiously and report to the Council within 14 days following 
its establishment. If the committee is unable to recommend a proposal 
which can be adopted by consensus, it shall set out in its report the 
grounds on which the proposal is being opposed. 

(f) Decisions on questions not listed above which the Council is authorized 
to take by the rules, regulations and procedures of the Authority or 
otherwise shall be taken pursuant to the subparagraphs of this paragraph 
specified in the rules, regulations and procedures or, if not specified 
therein, then pursuant to the subparagraph determined by the Council if 
possible in advance, by consensus. 

(g) When the issue arises as to whether a question is within subparagraph 
(a), (b), (c) or (d), the question shall be treated as being within the sub
paragraph requiring the higher or highest majority or consensus as the 
case may be, unless otherwise decided by the Council by the said majori
ty or by consensus. 

£. The Council shall establish a procedure whereby a member of the Authori
ty not represented on the Council may send a representative to attend a meeting 
of the Council when a request is made by such member, or a matter particularly 
affecting it is under consideration. Such a representative, shall be entitled to par
ticipate in the deliberations but not to vote. 

Article 162 
Powers and functions 

1. The Council is the executive organ of the Authority. The Council shall 
have the power to establish, in conformity with this Convention and the general 
policies established by the Assembly, the specific policies to be pursued by the 
Authority on any question or matter within the competence of the Authority. 

2. In addition, the Council shall: 
(a) supervise and co-ordinate the implementation of the provisions of this 

Part on all questions and matters within the competence of the Authority 
and invite the attention of the Assembly to cases of non-compliance; 

(b) propose to the Assembly a list of candidates for the election of the 
Secretary-General; 

(c) recommend to the Assembly candidates for the election of the members 
of the Governing Board of the Enterprise and the Director-General of 
the Enterprise; 

(d) establish, as appropriate, and with due regard to economy and efficiency, 
such subsidiary organs as it finds necessary for the exercise of its func
tions in accordance with this Part. In the composition of subsidiary 
organs, emphasis shall be placed on the need for members qualified and 
competent in relevant technical matters dealt with by those organs 
provided that due account shall be taken of the principle of equitable 
geographical distribution and of special interests; 

(e) adopt its rules of procedure including the method of selecting its 
president; 
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(f) enter into agreements with the United Nations or other international 
organizations on behalf of the Authority and within its competence, 
subject to approval by the Assembly; 

(g) consider the reports of the Enterprise and transmit them to the Assem
bly with its recommendations; 

(h) present to the Assembly annual reports and such special reports as the 
Assembly may request; 

(i) issue directives to the Enterprise in accordance with article 170; 
(j) approve plans of work in accordance with Annex III, article 6. The 

Council shall act upon each plan of work within 60 days of its submission 
by the Legal and Technical Commission at a session of the Council inac-
cordance with the following procedures: 

(i) if the Commission recommends the approval of a plan of work, it 
shall be deemed to have been approved by the Council if no member 
of the Council submits in writing to the President within 14 days a 
specific objection alleging non-compliance with the requirements of 
Annex III, article 6. If there is an objection, the conciliation proce
dure set forth in article 161, paragraph 8(e), shall apply. If, at the 
end of the conciliation procedure, the objection is still maintained, 
the plan of work shall be deemed to have been approved by the Coun
cil unless the Council disapproves it by consensus among its members 
excluding any State or States making the application or sponsoring 
the applicant; 

(ii) if the Commission recommends the disapproval of a plan of work or 
does not make a recommendation, the Council may approve the plan 
of work by a three-fourths majority of the members present and 
voting, provided thai such majority includes a majority of the mem
bers participating in the session; 

(k) approve plans of work submitted by the Enterprise in accordance with 
Annex IV, article 12, applying, mutatis mutandis^ the procedures set forth 
in subparagraph (j); 

(1) exercise control over activities in the Area in accordance with article 
153, paragraph 4, and the rules, regulations and procedures of the 
Authority; 

(m) take, upon the recommendation of the Economic Planning Commission, 
necessary and appropriate measures in accordance with article 150, sub^ 
paragraph (h), to provide protection from the adverse economic effects 
specified therein; 

(n) make recommendations to the Assembly, on the basis of advice from 
the Economic Planning Commission, for a system of compensation or 
other measures of economic adjustment assistance as provided in article 
151, paragraph 10; 

(o) (i) recommend to the Assembly rules, regulations and procedures on 
the equitable sharing of financial and other economic benefits derived 
from activities in the Area and the payments and contributions made 
pursuant to article 82, taking into particular consideration the inter
ests and needs of the developing States and peoples who have not at
tained full independence or other self-governing status; 

(ii) adopt and apply provisionally, pending approval by the Assembly, the 
rules, regulations and procedures of the Authority, and any amend
ments thereto, taking into account the recommendations of the Legal 
and Technical Commission or other subordinate organ concerned. 
These rules, regulations and procedures shall relate to prospecting, 
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exploration and exploitation in the Area and the financial management 
and internal administration of the Authority. Priority shall be given to 
the adoption of rules, regulations and procedures for the exploration 
for and exploitation of polymetallic nodules. Rules, regulations and 
procedures for the exploration for and exploitation of any resource 
other than polymetallic nodules shall be adopted within three years 
from the date of a request, to the Authority by any of its members to 
adopt such rules, regulations and procedures in respect of such 
resource. All rules, regulations and procedures shall remain in effect 
on a provisional basis until approved by the Assembly or until amended 
by the Council in the light of any views expressed by the Assembly; 

(p) review the collection of all payments to be made by or to the Authority 
in connection with operations pursuant to this Part; 

(q) make the selection from among applicants for production authorizations 
pursuant to Annex ΙΠ, article 7, where such selection is required by that 
provision; 

(r) submit the proposed annual budget of the Authority to the Assembly for 
its approval; 

(s) make recommendations to the Assembly concerning policies on any 
question or matter within the competence of the Authority; 

(t) make recommendations to the Assembly concerning suspension of the ex
erciseof the rightsand privileges of membershippursuantto article 185; 

(u) institute proceedings on behalf of the Authority before the SeaBed Dis
putes Chamber in cases of noncompliance; 

(v) notify the Assembly upon a decision by the SeaBed Disputes Chamber 
in proceedings instituted under subparagraph (u), and make any recom
mendations which it may find appropriate with respect to measures to be 
taken; 

(w) issue emergency orders, which may include orders for the suspension or 
adjustment of operations, to prevent serious harm to the marine envi
ronment arising out of activities in the Area; 

(x) disapprove areas for exploitation by contractors or the Enterprise in 
cases where substantial evidence indicates the risk of serious harm to the 
marine environment; 

(y) establish a subsidiary organ for the elaboration of draft financial rules, 
regulations and procedures relating to: 

(i) financial management in accordance with articles 171 to 175; and 
(ii) financial arrangements in accordance with Annex ΙΠ, article 13 and 

article 17, paragraph 1 (c); 
(z) establish appropriate mechanisms for directing and supervising a staff of 

inspectors who shall inspect activities in the Area to determine whether 
this Part, the rules, regulations and procedures of the Authority, and the 
terms and conditions of any contract with the Authority are being com
plied with. 

Article 163 
Organs of the Council 

1. There are hereby established the following organs of the Council: 
(a) an Economic Planning Commission; 
(b) a Legal and Technical Commission. 
2. Each Commission shall be composed of 15 members, elected by the Coun

cil from among the candidates nominated by the States Parties. However, if 
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necessary, the Council may decide lo increase the size of either Commission 
having due regard to economy and efficiency. 

3. Members of a Commission shall have appropriate qualifications in the 
area of competence of that Commission States Parties shall nominate candi
dates of the highest standards, of competence and integrity with qualifications in 
relevant Oelds so as to ensure the effective exercise of the functions of the 
Commissions. 

4. In the election of members of the Commissions, due account shall be 
taken of the need for equitable geographical distribution and the representation 
of special interests. 

5. No State Party may nomimue more than one candidate for the same Com
mission. No person shall be elected to serve on more than one Commission. 

6. Members of the Commissions shall hold office for a term of five years. 
They shall be eligible for re-election for a further term. 

7. In the event of the death, incapacity or resignation of a member of a Com
mission prior to the expiration of the term of office, the Council shall elect for 
the remainder of the term, a member from the same geographical region or 
area of interest. 

8. Members of Commissions shall have no financial interest in any activity 
relating to exploration and exploitation in the Area. Subject to their responsi
bilities to the Commissions upon which they serve, they shall not disclose, 
even after the termination of their functions, any industrial secret, proprietary 
data which are transferred to the Authority in accordance with Annex III, article 
14, or any other confidential information coming to their knowledge by reason 
of their duties for the Authority. 

9. Each Commission shall exercise its functions in accordance with such 
guidelines and directives as the Council may adopt. 

10. Each Commission shall formulate and submit to the Council for approval 
such rules and regulations as may be necessary for the efficient conduct of the 
Commission's functions. 

11: The decision-making procedures of the Commissions shall be established 
by the rules, regulations and procedures of the Authority. Recommendations 
to the Council shall, where necessary, be accompanied by a summary on the di
vergencies of opinion in the Commission. 

12. Each Commission shall normally function at the seat of the Authority 
and shall meet as often as is required for the efficient exercise of its functions. 

13. In the exercise of its functions, each Commission may, where appropri
ate, consult another commission, 3ny competent organ of the United Nations 
or of its specialized agencies or any international organizations with competence 
in the subject-matter of such consultation. 

Article 164 
The Economic Planning Commission 

1. Members of the Economic Planning Commission shall have appropriate 
qualifications such as those relevant to mining, management of mineral 
resource activities, international trade or international economics. The Council 
shall endeavour to ensure that the membership of the Commission reflects all 
appropriate qualifications. The Commission shali include at ieast two members 
from developing States whose exports of the categories of minerals to be de
rived from the Area have a substantia) bearing upon their economies. 

2. The Commission shall: 
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(a) propose, upon the request of the Council, measures to implement deci
sions relating to activities in the Area taken in accordance with this 
Convention; 

(b) review the trends of and the factors affecting supply, demand and prices 
of materials which may be derived from the Area, bearing in mind the 
interests of both importing and exporting countries, and in particular of 
the developing States among them; 

(c) examine any situation likely to lead to the adverse effects referred to in 
article 150, subparagraph (h), brought to its attention by the State Party 
or States Parties concerned, and make appropriate recommendations to 
the Council; 

(d) propose to the Council for submission to the Assembly, as provided in 
article 151, paragraph 10, a system of compensation or other measures 
of economic adjustment assistance for developing States which suffer ad
verse effects caused by activities in the Area. The Commission shall 

. make the recommendations to the Council that are necesssary for the ap
plication of the system or other measures adopted by the Assembly in 
specific cases. 

Article 165 
The Legal and Technical Commission 

1. Members of the Legal and Technical Commission shall have appropriate 
qualifications such as those relevant to exploration for and exploitation and pro
cessing of mineral resources, oceanology, protection of the marine environ
ment, or economic or legal matters relating to ocean mining and related fields 
of expertise. The Council shall endeavour to ensure that the membership of 
the Commission reflects all appropriate qualifications. 

2. The Commission shall: 
(a) make recommendations with regard to the exercise of the Authority's 

functions upon the request of the Council; 
(b) review formal written plans of work for activities in the Area in accor

dance with article 153, paragraph 3, and submit appropriate recommen
dations to the Council. The Commission shall base its recommendations 
solely on the grounds stated in Annex III and shall report fully thereon 
to the Council; 

(c) supervise, upon the request of the Council, activities in the Area, where 
appropriate, in consultation and collaboration with any entity carrying 
out such activities or State or States concerned and report to the Council; 

(d) prepare assessments of the environmental implications of activities in 
the Area; 

(e) make recommendations to the Council on the protection of the marine 
environment, taking into account the views of recognized experts in that 
field; 

(f) formulate and submit to the Council the rules, regulations and proce
dures referred to in article 162, paragraph 2(o), taking into account all 
relevant factors including assessments of the environmental implications 
of activities in the Area; ' 

(g) keep such rules, regulations and procedures under review and recom
mend to the Council from time to time such amendments thereto as it 
may deem necessary or desirable; 

(h) make recommendations to the Council regarding the establishment of a 
monitoring programme to observe, measure, evaluate and analyse, by 
recognized scientific methods, on a regular basis, the risks or effects of 
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pollution of the marine environment resulting from activities in the 
Area, ensure that existing regulations are adequate and are complied 
with and co-ordinate the implementation of the monitoring programme 
approved by the Council; 

(i) recommend to the Council that proceedings be instituted on behalf of the 
Authority before the Sea-Bed Disputes Chamber, in accordance with this 
Part and the relevant Annexes taking into account particularly article 187; 

(j) make recommendations to the Council with respect to measures to be 
taken, upon a decision by the Sea-Bed Disputes Chamber in proceedings 
instituted in accordance with subparagraph (i); 

(k) make recommendations to the Council to issue emergency7 orders, 
which may include orders for the suspension or adjustment of opera
tions, to prevent serious harm to the marine environment arising out of 
activities in the Area. Such recommendations shall be taken up by the 
Council oh a priority basis; 

(1) make recommendations to the Council to disapprove areas for exploita
tion by contractors or the Enterprise in cases where substantial evidence 
indicates the risk of serious harm to the marine environment; 

(m) make recommendations to the Council regarding the direction and su
pervision of a staff of inspectors who shall inspect activities in the Area 
to determine whether the provisions of this Part, the rules, regulations 
and procedures of the Authority, and the terms and conditions of any 
contract with the Authority are being complied with; 

(n) calculate the production ceiling and issue production authorizations on 
behalf of the Authority pursuant to article 151, paragraphs 2 to 7, follow
ing any necessary selection among applicants for production authoriza
tions by the Council in accordance with Annex HI, article 7. 

3. The members of the Commission shall, upon request by any State Party 
or other party concerned, be accompanied by a representative of such State or 
other party concerned when carrying out their function of supervision and 
inspection. 

SUBSECTION D. THE SECRETARIAT 

Article J 66 
The Secretariat 

1. The Secretariat of the Authority shall comprise a Secretary-General and 
such staff as the Authority may Tequire. 

2. The Secretary-General shall be elected for four years by the Assembly 
from among the candidates proposed by the Council and may be re-elected. 

3. The Secretary-General shall be the chief administrative officer of the Au
thority, and shall act in that capacity in all meetings of the Assembly, of the 
Council and of any subsidiary organ, and shall perform such other administra
tive functions as are entrusted to the Secretary-General by these organs. 

4. The Secretary-General shall make an annual report to the Assembly on 
the work of the Authority. 

Article 167 
The staff of the Authority 

1. The staff of the Authority shall consist of such qualified scientific and 
technical and other personnel as may be required to fulfil the administrative 
functions of the Authority. 



3046 

2. The paramount consideration in the recruitment and employment of the 
staff and in the determination of their conditions of service shall be the 
necessity of securing the highest standards of efficiency, competence and in
tegrity. Subject to this consideration, due regard shall be paid to the impor
tance of recruiting the staff on as wide a geographical basis as possible. 

3. The staff shall be appointed by the Secretary-General. The terms and con
ditions on which they shall be appointed, remunerated and dismissed shall be in 
accordance with the rules, regulations and procedures of the Authority. 

Article 168 
International character of the Secretariat 

1. In the performance of their duties the Secretary-General and the staff 
shall not seek or receive instructions from any government or from any other 
source external to the Authority. They shall refrain from any action which 
might reflect on their position as international officials responsible only to the 
Authority. Each State Party undertakes to respect the exclusively international 
character of the responsibilities of the Secretary-General and the staff'and; not 
to seek to influence them in the discharge of their responsibilities. Any viola
tion of responsibilities by a staff member shall be submitted to the appropriate 
administrative tribunal as provided in the rules, regulations and procedures of 
the Authority. ° 

2. The Secretary-General and the staff shall have no financial interest in any 
activity relating to exploration and exploitation in the Area. Subject to their re
sponsibilities to the Authority, they shall not disclose, even after the termina
tion of their functions, any industrial secret, proprietary data which are trans
ferred to the Authority in accordance with Annex HI, article 14, or any other 
confidential information coming to their knowledge by reason of their employ
ment with the Authority. 

3. Violations of the obligations of a staff member of the Authority set forth 
in paragraph 2 shall, on the request of a State Party affected by such violation, 
or a natural or juridical person, sponsored by a State Party as provided in article 
153, paragraph 2(b), and affected by such violation, be submitted by the Au
thority against the staff member concerned to a tribunal designated by the 
rules, regulations and procedures of the Authority. The Party affected shall 
have the right to take part in the proceedings. If the tribunal so recommends, 
the Secretary-General shall dismiss the staff member concerned. 

4. The rules, regulations and procedures of the Authority shall contain such 
provisions as are necessary to implement this article. 

Article J 69 
Consultation and co-operation with international and 

non-governmental organizations 

1. The Secretary-General shall, on matters within the competence of the Au
thority, make suitable arrangements, with the approval of the Council, for con
sultation and co-operation with international and non-governmenta! organiza
tions recognized by the Economic and Social Council of the United Nations. 

2. Any organization with which the Secretary-General has entered into an ar
rangement under paragraph 1 may designate representatives to attend meetings 
of the organs of the Authority as observers in accordance with the rules of 
procedure of these organs. Procedures shall be established for obtaining the 
views of such organizations in appropriate cases. 
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budget and submit it to the Assembly, together with any recommendations 
thereon. The Assembly shall consider and approve the proposed annua) 
budget in accordance with article 160, paragraph 2(h). 

Article 173 
Expenses of the Authority 

1. The contributions referred to in article 171, subparagraph (a), shall be 
paid into a special account to meet the administrative expenses of the Authority 
until the Authority has sufficient funds from other sources to meet those 
expenses. 

2. The administrative expenses of the Authority shall be a first call upon the 
funds of the Authority. Except,for the assessed contributions referred to in arti
cle 171, subparagraph (a), the funds which remain after payment of administra
tive expenses may, inter alia: 

(a) be shared in accordance with article 140 and article 160, paragraph 2(g); 
(b) be used to provide the Enterprise with funds in accordance with article 

170, paragraph 4; 
(c) be used to compensate developing States in accordance with article 151, 

paragraph 10, and article 160, paragraph 2(1). 

A rticie 1 74 
Borrowing power of the Authority 

1. The Authority shall have the power to borrow funds: 
2. The Assembly shall prescribe the limits on the borrowing power of the Au

thority in the financial regulations adopted pursuant to article 160. paragraph 
2(f). 

3. The Council shall exercise the borrowing power of the Authority. 
4. States Parties shall not be liable for the debts of the Authority. 

Article 1 75 
Annual audit 

The records, books and accounts of the Authority, including its annual finan
cial statements, shall be audited annually by an independent auditor appointed 
by the Assembly. 

SUBSECTION G. LEGAL STATUS, PRIVILEGES 
AND IMMUNITIES 

Article 176 
Legal status 

The Authority shall have international legal personality and such legal capaci
ty as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its 
purposes. 

Article 177 
Privileges and immunities 

To enable the Authority to exercise its functions, it shall enjoy in the territory 
of each State Party the privileges and immunities set forth in this subsection. 
The privileges and immunities relating to the Enterprise shall be those set forth 
in Annex IV, article ]3. 
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3. The Secretary-General may distribute to States Parties written reports 
submitted by the non-governmental organizations referred to in paragraph 1 
on subjects in which they have special competence and which are related to 
the work of the Authority. 

SUBSECTION E. THE ENTERPRISE 

Article 170 
The Enterprise 

1. The Enterprise shall be the organ of the Authority which shall carry out ac
tivities in the Area directly, pursuant to article 153, paragraph 2(a). as well as 
the transporting, processing and marketing of minerals recovered from the 
Area. 

2. The Enterprise shall, within the framework of the international legal per
sonality of the Authority, have such legal capacity as is provided for in the Stat
ute set forth in Annex IV. The Enterprise shall act in accordance with this Con
vention anil the rules, regulations and procedures of the Authority, as well as 
the general policies established by the Assembly, and shall be subject to the 
directives and. control of the Council. 

3. The Enterprise shall have its principal place, of business, at the seat of the 
Authority. 

4. The Enterprise shall, in accordance with article 173, paragraph 2, and 
Annex IV, article 11, be provided with such funds as it may require to carry out 
its functions, and shall receive technology as provided in article 144 and other 
relevant provisions of this Convention. 

SUBSECTION F. FINANCIAL ARRANGEMENTS 
OF THE AUTHORITY 

Article 171 
Funds of the Authority 

The funds of the Authority shall include: 
(a) assessed contributions made by members of the Authority in accordance 

with article 160, paragraph 2(e); 
(b) funds received by the Authority pursuant to Annex III, article 13, in con

nection with activities in the Area; 
(c) funds transferred from the Enterprise in accordance with Annex IV, arti

cle 10; 
(d) funds borrowed pursuant to article 174: 
(e) voluntary contributions made by members or other entities: and 
(f) payments to a compensation fund, in accordance with article 151, para

graph 10, whose sources are to be recommended by the Economic Plan
ning Commission. 

Article 172 
Annual budget of the Authority 

The Secretary-General shall draft the proposed annual budget of the Authori
ty and submit it to the Council. The Council shall consider the proposed annual 
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Article 178 
Immunity from legal process 

The Authority, its property and assets, shall enjoy immunity from legal pro
cess except to the extent that the Authority expressly waives this immunity in a 
particular case. 

Article J 79 
Immunity from search and any form of seizure 

The property and assets of the Authority, wherever located and by whomso
ever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropria
tion or any other form of seizure by executive or legislative action. 

Article180 
Exemption from restrictions, regulations, 

controls and moratoria 
The property and assets of the Authority shall be exempt from restrictions, 

regulations, controls and moratoria of any nature. 

Article 181 
A rchives and official communications of the Authority 

1. The archives of the Authority, wherever located, shall be inviolable. 
2. Proprietary data, industrial secrets or similar information and personnel 

records shall not be placed in archives which are open to public inspection. 
3. With regard to its official communications, the Authority shall be accorded 

by eacfi State Party treatment no less favourable than that accorded by that 
State to other international organizations. 

Article 182 
Privileges and immunities of certain persons connected 

with the Authority 
Representatives of States Parties attending meetings of the Assembly, the 

Council or organs of the Assembly or the Council, and the Secretary-Generaj 
and staff of the Authority, shall enjoy in the territory of each State Party: 

(a) immunity from legal process with respect to acts performed by them in 
the exercise of their functions, except to the extent that the Slate which 
they represent or the Authority, as appropriate, expressly waives this im
munity in a particular case; 

(b) if they are not nationals of that State Party, the same exemptions from 
immigration restrictions, alien registration requirements and national 
service obligations, the same facilities as regards exchange restrictions 
and the same treatment in respect of travelling facilities as are accorded 
by that State to the representatives, officials and employees of compara
ble rank of other States Parties. 

Article183 
Exemption from taxes and customs duties 

1. Within the scope of its official activities, the Authority, its assets and prop
erty, its income, and its operations and transactions, authorized by this Conven
tion, shall be exempt from all direct taxation and goods imported or exported 
for its official use shall be exempt from all customs duties. The Authority shall 
not claim exemption from taxes which are no more than charges for services 
rendered. 
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2. When purchases of goods or services of substantial value necessary for 
the official activities of the Authority are made by or on behalf of the Authori
ty, and when the price of such goods or services includes taxes Or duties, ap
propriate measures shall, to the extent practicable, be taken by States Parties 
to grant exemption from such taxes or duties or provide for their reimburse
ment. Goods imported or purchased under an exemption provided for in this 
article-shall not be sold or otherwise disposed of in the territory of the State 
Party which granted the exemption, except under conditions agreed with that 
State Party. 

3. No tax shall be levied by States Parties on or in respect of salaries and 
emoluments paid or any other form of payment made by the Authority to the 
Secretary-General and staff of the Authority, as well as experts performing mis
sions forthe Authority, who are not their nationals. 

SUBSECTION H-. SUSPENSION OF THE EXERCISE OF RIGHTS 
AND PRIVILEGES OF MEMBERS 

Article 184 
Suspension of the exercise af voting right? 

A State Party which is in arrears in the payment of its financial contributions 
to the Authority shall have no vote if the amount of its arrears equalsor exceeds 
the amount of the contributions due from it for the preceding two full years. 
The Assembly may, nevertheless, permit such a member to vote if itis satisfied 
that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the member. 

Article 185 
Suspension of exercise of rights 
and privileges of membership 

1. A State Party which has grossly and persistently violated the provisions of 
this Part may be suspended from the exercise of the rights and privileges of 
membership by the Assembly upon the recommendation of the Council. 

2. No action may be taken under paragraph 1 until the Sea-Bed Disputes 
Chamber has found that a State Party has grossly and persistently violated the 
provisions of this Part. 

SECTION 5. SETTLEMENT OF DISPUTES 
AND ADVISORY OPINIONS 

Article 186 
Sea-Bed Disputes Chamber of the 

International Tribunal for the Law of the Sea 
The establishment of the Sea-Bed Disputes Chamber and the manner in 

which it shall exercise its jurisdiction shall be governed by the provisions of this 
section, of Part XV and of Annex VI. 
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which the dispute is submitted shall have no jurisdiction to decide any 
question of interpretation of this Convention. When the dispute also 
involves a question of the interpretation of Part XI and the Annexes 
relating thereto, with respect to activities in the Area, that question 
shall be referred to the Sea-Bed Disputes Chamber foi a ruling. 

(b) If, at the commencement of or in the course of such arbitration, the arbi
tral tribunal determines, either at the request of any party to the dispute 
or propria moiu, that its decision depends upon a ruling of the Sea-Bed 
Disputes Chamber, the arbitral tribunal shall refer such question to the 
Sea-Bed Disputes Chamber for such ruling. The arbitral tribunal shall 
then proceed to render its award in conformity with the ruling of the Sea-
Bed Disputes Chamber. 

(c) In the absence of a provision in the contract on the arbitration procedure 
to be applied in the dispute, the arbitration shall be conducted in accor
dance with the UNCITRAL Arbitration Rules or such other arbitration 
rules as may be prescribed in the rules, regulations and procedures of the 
Authority, unless the parties to the. dispute otherwise agree. 

A nicle 189 
Limitation on jurisdiction with regard to decisions of the Authority 

The Sea-Bed Disputes Chamber shall have no.jurisdiction with regard to the 
: exercise by the Authority of its discretionary powers in. accordance with this 
Part; in no case shall it substitute its discretion for that of the Authority. With
out prejudice to article 191, in exercising its jurisdiction pursuant to article 187, 
the Sea-Bed Disputes Chamber shall not pronounce itself on the question of 
whether any rules, regulations and procedures of the Authority are in conformi
ty with this Convention, nor declare invalid any such rules, regulations and 
procedures. Its jurisdiction in this regard shall be confined to deciding claims 
that the application of any rules, regulations and procedures of the Authority in 
individual cases would be in conflict with the contractual obligations of the par
ties to the dispute or their obligations under this Convention, claims concerning 
excess of jurisdiction or misuse of power, and to claims for damages to be paid 
or other remedy to be given to the party concerned for the failure of the otheT 
party to comply with its contractual obligations or its obligations undeT this 
Convention. 

Article 190 
Participation and appearance of sponsoring States Parties in proceedings 

2. If a natural or juridical person is a party to a dispute referred to in article 
187, the sponsoring State shall be given notice thereof and shall have the right 
to participate in the proceedings by submitting written or oral statements. 

2. If an action is brought against a State Party by a natural or juridical person 
sponsored by another State Party in a dispute referred to in article 187, subpara
graph (c), the respondent State may request the State sponsoring that person to 
appear in the proceedings on behalf of that person. Failing such appearance, 
the respondent State may arrange to be represented by a juridical person of its 
nationality. 

Article 191 
. Advisory opinions 

The Sea-Bed Disputes Chamber shall give advisory opinions at the request of 
the Assembly or the Council on legal questions arising within the scope of their 
activities. Such opinions shall be given as a matter of urgency. 
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Article 187 
Jurisdiction of the SeaBed Disputes Chamber 

The SeaBed Disputes Chamber shall have jurisdiction under this Part and 
the Annexes relating thereto in disputes with respect to activities in the Area 
falling within the following categories: 

(a) disputes between States Parties concerning the interpretation or applica
tion of this Part and the Annexes relating thereto; 

(b) disputes between a State Party and the Authority concerning: 
(i) acts or omissions of the Authority or of a State Party alleged to be in 

violation of this Part or the Annexes relating thereto or of rules, regu
lations and procedures of the Authority adopted in accordance there
with; or 

(ii) acts of the Authority alleged to be in excess of jurisdiction or a misuse 
of power; 

(c) disputes between parties to a contract, being States Parties, the Authority 
or the Enterprise, state enterprises and natural 01 juridical persons 
referred to in article 153, paragraph 2(b), concerning: 

(i) the interpretation or application of a relevant contract or a plan of 
work; or 

(ii) acts or omissions of a party to the contract relating to activities in the 
Area and directed to the other party or directly affecting its legitimate 
interests; 

(d) disputes between the Authority and a prospective contractor who has 
been sponsored by a State as provided in article 153, paragraph 2 (b),. 
and has duly fulfilled the conditions referred to in Annex ΙΠ, article 4, 
paragraph 6, and article 13, paragraph 2, concerning the refusal of a con
tract or a legal issue arising in the negotiation of the contract; 

(e) disputes between the Authority and a State Party, a state enterprise or a 
natural or juridical person sponsored by a State Party as provided for in 
article 153, paragraph 2(b), where it is alleged that the Authority has in
curred liability as provided in Annex III, article 22; 

(D any other disputes for which the jurisdiction of the Chamber is specifical
ly provided in this Convention. 

Article 188 
Submission ofdisputes.to a special chamber of the 

International Tribunal for the Law of the Sea or an ad hoc 
chamber of the SeaBed Disputes Chamber or to binding 

commercial arbitration 

1. Disputes between States Parties referred to in article 187, subparagraph 
(a), may be submitted: 

(a) at the request of the parties to the dispute, to a special chamber of the In
ternational Tribunal for the Law of the Sea to be formed in accordance 
with Annex VI, articles 15 and 17; or 

(b) at the request of any party to the dispute, to an ad hoc chamber of the 
SeaBed Disputes Chamber to be formed in accordance with Annex VI, 
article 36. 

2. (a) Disputes concerning the interpretation or application of a contract 
referred to in article 187, subparagraph (c)(i), shall be submitted, at the 
request of any party to the dispute, to binding commercial arbitration, 
unless the parties otherwise agree. A commercial arbitral tribunal to 
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PART XII 

PROTECTION AND PRESERVATION OF THE 
MARINE ENVIRONMENT 

SECTION. 1. GENERAL PROVISION'S 

Ankle] 92 
General obligation 

States have the obligation to protect and preserve the marine environment. 

Article 193 
Sovereign right of States to exploit their natural resources 

States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to 
their environmental, policies and in accordance with their duty to protect and 
preserve the marine environment. 

Article 194 
Measures to prevent, reduce and control pollution of the 

marine environment 
.1. States shall take, individually or jointly as appropriate, all measures consis

tent with this Convention that are necessary to prevent, reduce and control pol
lution of the marine environment from any source, using for this purpose the 
best practicable means at therr disposal and in accordance with their capabilities, 
and they shall endeavour to harmonize their policies in this connection. 

2. States shall take all measures necessary to ensure that activities under 
their jurisdiction or control are so conducted as not to cause damage by pollu
tion to other States and their environment, and that pollution arising from inci
dents or activities under then" jurisdiction or control does not spread beyond 
the areas where they exercise sovereign rights in accordance with this 
Convention. 

3. The measures taken pursuant to this Part shall deal with.all sources of pol
lution of the marine environment. These measures shall· include, inter alia, 
those designed to minimize to the fullest possible extent: 

(a) the release of toxic, harmful or noxious substances, especially those 
which are persistent, from land-based sources, from or through the at
mosphere or by dumping; 

(b) pollution from vessels, in particular measures for preventing accidents 
and dealing with emergencies, ensuring the safety of operations at sea. 
preventing intentional and unintentional discharges, and regulating the 
design, construction, equipment, operation and manning of vessels: 

(c) pollution from installations and devices used in exploration or exploita
tion of the natural resources of the sea-bed and subsoil, in particular 
measures for preventing accidents and dealing with emergencies, ensur
ing the safety of operations at sea. and regulating the design, construc
tion, equipment, operation and manning of such installations or devices; 

'(d)- pollution from other installations and devices operating in the marine en
vironment, in particular measures for preventing accidents and dealing 
with emergencies, ensuring the safety of operations at sea, and regulating 
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the design, construction, equipment, operation and manning of such in
stallations or devices. ·. " 

4. In taking measures to prevent, reduce or control pollution of the marine 
environment. States shall refrain from unjustifiable interference with activities 
carried out by other States in the exercise of their rights and in pursuance of 
their duties in conformity with this Convention. 

5. The measures taken in accordance with this Part shall include those neces
sary to protect and preserve rare or fragile ecosystems as well as the habitat of 
depleted, threatened or endangered species and other forms of marine life. 

A rticle 195 
Dun nor to iransfer damage or hazards or transform one type 

of pollution into another 
In taking measures to prevent, reduce and control pollution of the marine en

vironment, States shall act so as not to transfer, directly or indirectly, damage 
or hazards from one area to another or transform one type of pollution into 
another. 

A rticle 196 
Use of technologies or introduction of alien or new species 

1. States shall take all measures necessary to prevent, reduce and control pol
lution of the marine environment resulting from the use of technologies under 
their jurisdiction or control, or the intentional or accidental introduction of spe
cies, alien or new. to a particular part of the marine environment, which may 
cause significant and harmful changes thereto. 

2. This article does not affect the application of this Convention regarding 
the prevention, reduction and control of pollution of the marine environment. 

SECTION 2. GLOBAL AND REGIONAL CO-OPERATION 

Article 197 
Co-operation on a global or regional basis 

States shall co-operate on a global basis and. as appropriate, on a regional 
basis, directly or through competent international organizations, in formulating 
and elaborating international rules, standards and recommended practices and 
procedures consistent with this Convention, for the protection and preservation 
of the marine environment, taking into account characteristic regional features. 

Article 198 
Notification of imminent or actual damage 

When a State becomes aware of cases in which the marine environment is in 
imminent danger of being damaged or has been damaged by pollution, it shall 
immediately notify other States it deems likely to be affected by such damage, 
as well as the competent international organizations. 

Article 199 
Contingency plans against pollution 

In the cases referred to in article 198, States in the area affected, in accor
dance with their capabilities, and the competent international organizations 
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shall co-operate, to the extent possible, in eliminating the effects of pollution 
and preventing or niinimizing the damage. To this end. States shall jointly de
velop and promote contingency plans for responding to pollution incidents in 
the marine environment. 

Article 200 
Studies, research programmes and exchange of 

information and data 

Siates shall co-operate, directly or through competent international organiza
tions, for the purpose of promoting studies, undertaking programmes of 
scientific research and encouraging the exchange of information and data ac
quired about pollution of the marine environment. They shall endeavour to 
participate actively in regional and global programmes to acquire knowledge for 
the assessment of the nature and extent of pollution, exposure to it, and its 
pathways, risks and remedies. 

Article 201 
Scientific criteria for regulations 

In the light of the information and data acquired pursuant to article -20G, 
States shall co-operate, directly or through competent international organiza
tions, in establishing appropriate scientific criteria for the formulation and 
elaboration of rules, standards and recommended practices and procedures for 
the prevention, reduction and control of pollution of the marine environment. 

SECTION 3. TECHNICAL ASSISTANCE 

Article 202 
Scientific and technical assistance to developing States 

States shall, directly or through competent international organizations: 
(a) promote programmes of scientific, educational„techhical and other assis

tance to developing States for the protection and preservation of the 
marine environment and the prevention, reduction and control of 
marine pollution. Such assistance shall include, inter alia: 

(i) training of their scientific and technical personnel; 
(ii) facilitating their participation in relevant international programmes; 

(iii) supplying them with necessary equipment and facilities; 
(iv) enhancing their capacity to manufacture such equipment; 
(v) advice on and developing facilities for research, monitoring, educa

tional and other programmes; 
(b) provide appropriate assistance, especially to developing States, for the 

minimization of the effects of major incidents which may cause serious 
pollution of the marine environment; 

(c) provide appropriate assistance, especially to developing States, concern
ing the preparation of environmental assessments. 

Article 203 
Preferential u eatmenifor developing Stales 

Developing States shall, for the purposes of prevention, reduction and con
trol of pollution of the marine environment or minimization of its effects, be 
granted preference by international organizations in: 
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(a) the allocation of appropriate funds and technical assistance; and 
(b) the utilization of their specialized services. 

SECTION 4. MONITORING AND ENVIRONMENTAL 
ASSESSMENT 

Article 204 
Monitoring of the risfcs or effects of pollution 

1. States shall, consistent with the rights of other States, endeavour, as far as 
practicable, directly or through the competent international organizations, to 
observe, measure, evaluate and analyse, by recognized scientific methods, the 
risks or effects of pollution of the marine environment. 

2. In particular, States shall keep under surveillance the effects of any activi
ties which they permit or in which they engage in order to determine whether 
these activities are likely to pollute the marine environment. 

Article 205 
Publication of reports 

States shall publish reports of the results obtained pursuant to article 204 or 
provide such reports at appropriate intervals to the competent international or
ganizations, which should make them available to all States. 

Article 206 
Assessment of potential effects of activities 

When States have reasonable grounds for believing that planned activities 
under their jurisdiction or control may cause substantial pollution of or signifi
cant and harmful changes to the marine environment, they shall, as far as prac
ticable, assess the potential effects of such activities on the marine environment 
and shall communicate reports of the results of such assessments in the manner 
provided in article 205. 

SECTION 5. INTERNATIONAL RULES AND 
NATIONAL LEGISLATION TO PREVENT, 

REDUCE AND CONTROL POLLUTION OF THE 
MARINE ENVIRONMENT 

Article 207 
Pollution from landbased sources 

1. States shall adopt laws and regulations to prevent, reduce and control pol
lution.of the marine environment from landbased sources, including rivers, es
tuaries, pipelines and outfall structures, taking into account internationally 
agreed rules, standards and recommended practices and procedures. 

2. States shall take other measures as may be necessary to prevent, reduce 
and control such pollution. 

3. States shall endeavour to harmonize their policies in this connection at the 
appropriate regional level. 
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4. States', acting especially through competent international organizations 
or diplomatic conference, shall endeavour to establish, global and regional 
rules, standards and recommended practices and procedures to prevent, 
reduce and control pollution of the marine environment from landbased 
sources, taking into account characteristic regional features, the economic 
capacity of developing States and their need for economic development. Such 
rules, standards and recommended practices and procedures shall be re
examined from time to time as necessary. 

5. Laws, regulations, measures, rules, standards and recommended practices 
and procedures referred to in paragraphs 1, 2 and 4 shall include those designed 
to minimize, to the fullest extent possible, the release of toxic, harmful or nox
ious substances, especially those which are persistent, into the marine 
environment. 

Article 208 
Pollution from seabed activities subject ίο 

national jurisdiction 
1 Coastal Stales shall adopt laws and regulations to prevent, reduce and.con

trol pollution of the marine environment arising from or in connection with sea
bed activities subject to their jurisdiction and from artificial islands, installations 
and structures under their jurisdiction, pursuant to articles 60 and 80. 

2. Stales shall take other measures as may be necessary to prevent, reduce 
and control such pollution. 

3. Such laws, regulations and measures shall be no Jess effective than interna
tional rules, standards and recommended practices and procedures: 

4. Stales shall endeavour to harmonize their policies in this connection at the 
appropriate regionally vel. 

5. Slates, acting especially through competent international organizations or 
diplomatic conference, shall establish global and regional rules, standards and 
τecormmended practices and procedures to prevent, reduce and control pollu
tion of the marine environment referred to in paragraph 1. Such rules, standards 
and recommended practices and procedures shall be reexamined from time to 
time as necessary. 

Article 209 
Pollution from activities in the Area 

1. International rules, regulations and procedures shall be established in. ac
cordance with. Part XI to prevent, reduce and control pollution of the marine 
environment from activities in the Area. Such rules, regulations and proce
dures shall be reexamined from time to lime as necessary. 

2. Subject to the relevant provisions of this section, States shall adopt laws 
and regulations lo prevent, reduce and control pollution of trie marine environ
ment from activities in the Area undertaken by vessels, installations, structures 
and other devices flying their flag or of their registry or operating under their 
authority, as the case may be. The requirements of such laws and regulations 
shall be no less effective than the international rules,, regulations and proce
dures referred to in paragraph 1. 

Article 210 
Pollution by dumping 

1. States shall adopt laws and regulations to prevent, reduce and control pol
lution of the marine environment by dumping. 

2. States shall take other measures as may be necessary to prevent, reduce 
and control such pollution. 
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3. Such laws, regulations and measures shall ensure that dumping is not car
ried out without the permission of the competent authorities of States. 

4. States, acting especially through competent international organizations or 
diplomatic conference, shall endeavour to establish global and regional rules, 
standards and recommended practices and procedures to prevent, reduce and 
control such pollution. Such rules, standards and recommended practices and 
procedures shall be re-examined from time to time as necessary. 

5. Dumping within the territorial sea and the exclusive economic zone or 
onto the continental shelf shall not be carried out without the express prior ap
proval of the coastal State, which has the right to permit, regulate and control 
such dumping after due consideration of the matter with other States which by 
reason of their geographical situation may be adversely affected thereby. 

6. National laws, regulations and measures shall be no less effective in pre
venting, reducing and controlling such pollution than the global rules and 
standards. 

Article 211 
Pollution from vessels 

1. States, acting through the competent international organization or general 
diplomatic conference, shall establish international rules and standards to pre
vent, reduce and control pollution of the marine environment from vessels and 
promote the adoption, in the same manner, wherever appropriate, of routeing 
systems designed to minimize the threat of accidents which might cause pollu
tion of the marine environment, including the coastline, and pollution damage 
to the related interests of coastal States. Such rules and standards shall, in the 
same manner, be re-examined from time to time as necessary. 

2. States shall adopt laws and regulations for the prevention, reduction and 
control of pollution of the marine environment from vessels flying their flag or 
of their registry. Such laws and regulations shall at least have the same effect as 
that, of generally accepted international rules and standards established through 
thecompetent international organization or general diplomatic conference. 

3. States which establish particular requirements for the prevention, reduc
tion and control of pollution of the marine environment as a condition for the 
entry of foreign vessels into their ports or internal waters or for a call at their 
off-shore terminals shall give due publicity to such requirements and shall com
municate them to the competent international organization. Whenever such re
quirements are established in identical form by two or more coastal States in an 
endeavour to harmonize policy, the communication shall indicate which States 
are participating in such co-operative arrangements. Every State shall require 
the master of a vessel flying its flag or of its registry, when navigating within the 
territorial sea of a State participating in such co-operative arrangements, to fur
nish, upon the request of that State, information as to whether it is proceeding 
to a State of the same region participating in such co-operative arrangements 
and, if so, to indicate whether it complies with the port entry requirements of 
that State. This article is without prejudice to the continued exercise by a vessel 
of its right of innocent passage or to the application of article 25, paragraph 2. 

4. Coastal States may, in the exercise of their sovereignty within their territo
rial sea, adopt laws and regulations for the prevention, reduction and control of 
marine pollution from foreign vessels, including vessels exercising the right of 
innocent passage. Such laws and regulations shall, in accordance with Part II, 
section 3, not hamper innocent passage of foreign vessels. 

5. Coastal States, for the purpose of enforcement as provided for in section 
6, may in respect of their exclusive economic zones adopt laws and regulations 
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for the prevention, reduction and control of pollution from vessels conforming 
to and giving effect to generally accepted international rules and standards es
tablished through the competent international organization or general dip
lomatic conference. 

6. (a] Where the iniernational rules and standards referred to in paragraph 
1 are inadequate to meet special circumstances and coastal States have 
reasonable grounds for believing that a particular, clearly defined area of 
their respective exclusive economic zones is an area where the adoption 
of special mandatory measures for the prevention of pollution from 
vessels is required for recognized technical reasons in relation to its 
oceanographical and ecological conditions, as well as its utilization or the 
protection of its resources and the particular character of its traffic, the 
coastal States, after appropriate consultations through the competent in
ternational organization with any other States concerned, may, for that 
area, direct a communication to that organization, submitting scientific 
and technical evidence in support and information on necessary recep
tion facilities. Within 12 months after receiving such a communication, 
the organization shall determine whether the conditions in that area cor
respond to the requirements set out above. If the organization so deter
mines, the coastal States may, for that area, adopt laws and regulations 
for the prevention, reduction and control of pollution from vessels im
plementing such international rules and standards or navigational prac
tices as are made applicable, through the organization, for special areas. 
These laws and regulations shall not become applicable to foreign 
vessels until 15 months after the submission of the communication to 
the organization. 

(b) The coastal States shall publish the limits of any such particular, clearly 
defined area. 

(c) If the coastal States intend to adopt additional laws and regulations for 
the same area for the prevention, reduction and control of pollution 
from vessels, they shall, when submitting the aforesaid communication, 
at the same time notify the organization thereof. Such additional laws 
and regulations may relate to discharges or navigational practices but 
shall not require foreign vessels to observe design, construction, man
ning or equipment standards other than generally accepted international 
rules and standards; they shall become applicable to foreign vessels 15 
months after the submission of the communication to the organization, 
provided that the organization agrees within 12 months after the submis
sion of the communication. 

7. The international rules and standards referred to in this article should in
clude inter alia those relating to prompt notification to coastal States, whose 
coastline or related interests may be affected by incidents, including maritime 
casualties, which involve discharges or probability of discharges. 

Article 212 
Pollution from or through the atmosphere 

1. States shall adopt laws and regulations to prevent, reduce and control pol
lution of the marine environment from or through the atmosphere, applicable 
to the air space under their sovereignty and to vessels flying their flag or vessels 
or aircraft of their registry, taking into account internationally agreed rules, 
standards and recommended practices and procedures and the safety of air 
navigation. 
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2. States shall take other measures as may be necessary to prevent, reduce 
and control such pollution. 

3. States, acting especially through competent international organizations or 
diplomatic conference, shall endeavour to establish global and regional rules, 
standards and recommended practices and procedures to prevent, reduce and 
control such pollution. 

SECTION 6. ENFORCEMENT 

Article 213 
Enforcement with respect to pollution from land-based sources 

States shall enforce their laws and regulations adopted in accordance with arti
cle 207 and shall adopt laws and regulations and take other measures necessary 
to implement applicable international rules and standards established through 
competent international organizations or diplomatic conference to prevent, 
reduce and control pollution of the marine environment from land-based 
sources. 

Article 214 
Enforcement with respect to paliutionfrom 

sea-bed activities 

States shall enforce their laws and regulations adopted in accordance with arti
cle 208 and shall adopt laws and regulations and take other measures necessary 
to implement applicable international rules and standards established through 
competent international organizations or diplomatic conference to prevent, 
reduce and control pollution of the marine environment arising from or in con
nection with sea-bed activities subject to their jurisdiction and from artificial is
lands, installations and structures under their jurisdiction, pursuant to articles 
60 and 80. ' 

Article 215 
Enforcement with respect to pollution from activities in the Area 

Enforcement of international rules, regulations and procedures established 
in accordance with Pan XI to prevent, reduce and control pollution of the 
marine environment from activities in the Area shall be governed by that Part. 

Article 216 
Enforcement with respect to pollution by dumping 

1. Laws and regulations adopted in accordance with this Convention and ap
plicable international rules and standards established through competent interna
tional organizations or diplomatic conference for the prevention, reduction and 
control of pollution of the marine environment by dumping shall be enforced: 

(a) by the coastal State with regard to dumping within its territorial sea or its 
exclusive economic zone or onto its continental shelf; 

(b) by the flag State with regard to vessels flying its flag or vessels of aircraft 
of its registry; 

(c) by any State with regard to acts of loading of wastes or other matter oc
curring within its territory or at its off-shore terminals. 

2. No State shall be obliged by virtue of this article to institute proceedings 
when another State has already instituted proceedings in accordance with this 
article. 
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Article 217 
Enforcement by .flag States 

1. States shall ensure compliance by vessels flying their flag or of their regis
try with applicable international rules and standards, established through the 
competent international organization or general diplomatic conference, and 
with their laws and regulations adopted in accordance with this Convention for 
the prevention, reduction and control of pollution of the marine environment 
from vessels and shall accordingly adopt laws and regulations and take other 
measures necessary for their implementation. Flag States shall provide for the 
effective enforcement of such rules, standards, laws and regulations, irrespec
tive of where a violation occurs. 

2. States shall, in particular, take appropriate measures in order to ensure 
that vessels flying their flag or of their registry are prohibited from sailing, until 
they can proceed to sea in compliance with the requirements of the international 
rules and standards referred to in paragraph 1, including requirements in respect 
of design, construction, equipment and manning of vessels. 

3. Slates shall ensure that vessels flying their flag or of their registry carry on 
board certificates required by and issued pursuant to international rules and 
standards referred to in paragraph 1. States shall ensure that vessels flying their 
flag are periodically inspected in order to verify that such certificates are in con
formity with the actual condition of the vessels. These certificates shall be ac
cepted by other States as evidence of the condition of the vessels and shall be 
regarded as having the same force as certificates issued by them, unless there 
are clear grounds for believing that the condiiion of the vessel does not corre
spond substantially with the particulars of the certificates. 

4. If a vessel commits ζ violation of rules and standards established through 
the competent international organization or general diplomatic conference, the 
flag State, without prejudice to articles 218, 220 and 228, shall provide for im
mediate investigation and where appropriate institute proceedings in respect of 
the alleged violation irrespective of where the violation occurred or where the 
pollution caused by such violation has occurred or has been spotted. 

5. Flag States conducting an investigation of the violation may request the 
assistance of any other State whose coopeTation could be useful in clarifying 
the circumstances of the case. States shall endeavour to meet appropriate re
quests of flag States. 

6. States shall, at the written request of any State, investigate any violation al
leged to have been committed by vessels flying their flag. If satisfied that suffi
cient evidence is available to enable proceedings to be brought in respect of the 
alleged violation, flag States shall without delay institute such proceedings in ac
cordance with their laws. 

7. Flag Slates shall promptly inform the requesting State and the competent 
international organization of the action taken and its outcome. Such informa
tion shall be available to all Slates. 

8. Penalties provided for by the laws and regulations of States for vessels 
flying their flag shall be adequate in severity to discourage violations wherever 
they occur. 

Article 218 
Enforcement by port States 

1. When a vessel is voluntarily within a port or at an offshore terminal of a 
Slate, that State may undertake investigations and, where the evidence so war
rants, institute proceedings in respect of any discharge from that vessel outside 
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the internal waters, territorial sea or exclusive economic zone of that State in 
violation of applicable international rules and standards established through 
the competent international organization or general diplomatic conference. 

2. No proceedings pursuant to paragraph 1 shall be instituted in respect of a 
discharge violation in the internal waters, territorial sea or exclusive economic 
zone of another State unless requested by that State, the flag State, or a State 
damaged or threatened by the discharge violation, or unless the violation has 
caused or is likely to cause pollution in the internal waters, territorial sea or ex
clusive economic zone of the State instituting the proceedings. 

3. When a vessel is voluntarily within a port or at an off-shore terminal of a 
State, that State shall, as far as practicable, comply with requests from any State 
for investigation of a discharge violation referred to in paragraph 1, believed to 
have occurred in, caused, or threatened damage to the internal waters, territo
rial sea or exclusive economic zone of the requesting State. It shall likewise, as 
far as practicable, comply with requests from the flag State for investigation of 
such a violation, irrespective of where the violation occurred. 

4. The records of the investigation carried out by a port State pursuant to this 
article shall be transmitted upon request to the flag State or to the coastal State. 
Any proceedings instituted by the port State on the basis of such an investiga
tion may, subject to section 7, be suspended at the request of the coastal State 
when the violation has occurred within its internal waters, territorial sea or ex
clusive economic zone. The evidence and records of the case, together with 
any bond or other financial security posted with the authorities of the port 
State, shall in that event be transmitted to the coastal State. Such transmittal 
shall preclude the continuation of proceedings in the port State. 

Article 219 
Measures relating to seaworthiness of vessels to avoid 

pollution 

Subject to section 7. States which, upon request or on their own initiative, 
have ascertained that a vessel within one of their ports or at one of their off
shore terminals is in violation of applicable international rules and standards 
relating to seaworthiness of vessels and thereby threatens damage to the 
marine environment shall, as far as practicable, take administrative measures 
to prevent the vessel from sailing. Such States may permit the vessel to proceed 
only to the nearest appropriate repair yard and, upon removal of the causes of 
the violation, shall permit the vessel to continue immediately. 

Article 220 
Enforcement by coastal States 

1. When a vessel is voluntarily within a port or at an off-shore terminal of a 
State, that State may, subject to section 7, institute proceedings in respect of 
any violation of its laws and regulations adopted in accordance with this Con
vention or applicable international rules and standards for the prevention, re
duction and control of pollution from vessels when the violation has occurred 
within the territorial sea or the exclusive economic zone of that State. 

2. Where there are clear grounds for believing that a vessel navigating in the 
territorial sea of a State has, during its passage therein, violated laws and regula
tions of that State adopted in accordance with this Convention or applicable in
ternational rules and standards for the prevention, reduction and control of pol
lution from vessels, that State, without prejudice to the application of the rele-
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vant provisions of Part 11, section 3, may undertake physical inspection of the 
vessel relating to the violation and may, where the evidence so warrants, insti
tute proceedings, including detention of the vessel, in accordance with its 
laws, subject to the provisions of section 7. 

3. Where there are clear grounds for believing that a vessel navigating in the 
exclusive economic zone or the territorial sea of a State has, in the exclusive 
economic zone, committed a violation of applicable international rules and stan
dards for the prevention, reduction and control of pollution from vessels or 
laws and regulations of that State conforming and giving effect to such rules and 
standards, that State may require the vessel to give information regarding its 
identity and port of registry, its last and its next port of cali and other relevant 
information required to establish whether a violation has occurred. 

4. Stales shall adopt laws and regulations and take other, measures so that 
vessels flying their flag comply with requests for information pursuant to para
graph 3. 

5. Where there are clear grounds for believing that a vessel navigating in the 
exclusive economic zone or the territorial sea of a Slate has, in the exclusive 
economic zone, committed a violation referred to in paragraph 3 resulting in a 
substantial discharge causing or threatening significant pollution of the marine 
"environment, that Slate may undertake physical inspection of the vessel for 
matters relating to the violation if the vessel has refused to give information or 
if the information supplied by the vessel is manifestly at variance with the evi
dent factual situation and if the circumstances of the case justify such inspection. 

6. Where there is clear objective evidence that a vessel navigating in the ex
clusive economic zone or the territorial sea of a State has. in the exclusive 
economic zone, committed a violation referred to in paragraph 3 resulting in a 
discharge causing major damage or threat of major damage to the coastline οτ 
related interests of the coastal State, or to any resources of its territorial sea or 
exclusive economic zone, that State may, subject to section 7, provided that the 
evidence so warrants, institute proceedings, including detention of the vessel, 
in accordance with its laws. 

7. Notwithstanding the provisions of paragraph 6, whenever appropriate 
procedures have been established, either through the competent international 
organization or as otherwise agreed, whereby compliance with requirements 
for bonding or other appropriate financial security has been assured, the coastal 
State if bound by such procedures shall allow the vessel to proceed. 

8. The provisions of paragraphs 3, 4, 5, 6 and 7 also apply in respect of nation
al laws and regulations adopted pursuant to article 211, paragraph 6. 

Article 221 
Measures to avoid pollution arising from maritime casualties 

1. Nothing in this Part shall prejudice the right of States, pursuant to interna
tional law, both customary and conventional, to take and enforce measures 
beyond the territorial sea proportionate to the actual, or threatened damage to 
protect their coastline or related interests, including fishing, from pollution or 
threat of pollution following upon a maritime casualty or acts relating to such a 
casualty, which may reasonably be expected to result in major harmful 
consequences. 

2. For the purposes of this article, "maritime casualty,*' means a collision of 
vessels, stranding or other incident of navigation, or other occurrence on board 
a vessel or external to it resulting in material damage or imminent threat of 
material damage to a vessel or cargo. 
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Article 222 

Enforcement with respect to pollution from or 
through the atmosphere 

States shall enforce, within the air space under their sovereignty or with 
regard to vessels flying their flag or vessels or aircraft of their registry, their 
laws and regulations adopted in accordance with article 212, paragraph 1, and 
with other provisions of this Convention and shall adopt laws and regulations 
and take other measures necessary to implement applicable international rules 
and standards established through competent international organizations or dip
lomatic conference to prevent, reduce and control pollution of the marine envi
ronment from or through the atmosphere, in conformity with all relevant inter
national rules and standards concerning the safety of air navigation. 

SECTION 7. SAFEGUARDS 

Article 223 
Measures to facilitate proceedings 

In proceedings instituted pursuant to this Part, States shall take measures to 
facilitate the hearing of witnesses and the admission of evidence submitted by 
authorities of another State, or by the competent international organization, 
and shall facilitate the attendance at such proceedings of official representatives 
of the competent international organization, the flag State and any State affect
ed by pollution arising out of any violation. The official representatives attend
ing such proceedings shall have such rights and duties as may be provided 
under national laws and regulations or international law. 

Article 224 
Exercise of powers of enforcement 

The powers of enforcement against foreign vessels under this Part may only 
be exercised by officials or by warships, military aircraft, or other ships or air
craft clearly marked and identifiable as being on government service and au
thorized to that effect. 

Article 225 
Duty to avoid adverse consequences in the exercise of the 

powers of enforcement 
In the exercise under this Convention of their powers of enforcement against 

foreign vessels. States shall not endanger the safety of navigation or otherwise 
create any hazard to a vessel, or bring it to an unsafe port or anchorage, or 
expose the marine environment to an unreasonable risk. 

Article 226 
Investigation of foreign vessels 

1. (a) States shall not delay a foreign vessel-longer than is essential for pur
poses of the investigations provided for in articles 216, 218 and 220. Any 
physical inspection of a foreign vessel shall be limited to an examination 
of such certificates, records or other documents as the vessel is required 
to carry by generally accepted international rules and standards or of any 
similar documents which it is carrying; further physical inspection of the 
vessel may be undertaken only after such an examination and only when: 
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(i) there are clear grounds for believing that the condition of the vessel 
or its equipment does not correspond substantially with the particulars 
oi those documents; 

(ii) the contents of such documents are not sufficient to confirm or verify 
a suspected violation: or 

(iii) the vessel is not carrying valid certificates and records. 
(b) If the investigation indicates a violation of applicable laws and regulations 

or international rules and standards for the protection and preservation of 
the marine environment, release shall be made promptly subject to rea
sonable procedures such as bonding or other appropriate financial security. 

(c) Without prejudice to applicable international rules and standards relating 
to the seaworthiness of vessels, the release of a vessel may, whenever it 
would present an unreasonable threat of damage to the marine environ
ment, be refused or made conditional upon proceeding to the nearest.ap
propriate repair yard. Where release has been refused or made condi
tional, the flag State of the vessel must be promptly notified, and may 
seek release of the vessel in accordance with Part XV. 

2. States shall cooperate to develop procedures for the avoidance of unnec
essary physical inspection of vessels at sea. 

Article 227 
Nondiscrimination with respect to foreign vessels 

In exercising their rights and performing their duties under this Part, States 
shall not discriminate in form or in fact against vessels of any other State. 

Article 228 
Suspension and restrictions on institution of proceedings 

1. Proceedings to impose penalties in respect of any violation of applicable 
laws and regulations or international rules and standards relating to the preven
tion, reduction and control of pollution from vessels committed by a foreign 
vessel beyond the territorial sea of the Stale instituting proceedings shail be sus
pended upon the taking of proceedings to impose penalties in respect of corre
sponding charges by the flag State within six months of the date on which pro
ceedings were first instituted, unless those proceedings relate to a case of major 
damage to the coastal State or the flag State in question has repeatedly disre
garded its obligation to enforce effectively the applicable internationalTul.es and 
standards in respect of violations committed by its vessels. The flag State shall 
in due course make available to the State previously instituting proceedings a 
full dossier of the case and the records of the proceedings, whenever the flag 
State has requested the suspension of proceedings in accordance with this arti
cle. When proceedings instituted by the flag State have been brought to a con
clusion, the suspended proceedings shall be terminated. Upon payment of 
costs incurred in respect of such proceedings, any bond posted or other financial 
security provided in connection with the suspended proceedings shall be re
leased by the coastal State. 

2. Proceedings to impose penalties on foreign vessels shall not be instituted 
after the expiry of three years from the date on which the violation was commit
ted, and shall not be taken by any State in the event of proceedings having been 
instituted by another State subject to the provisions set out in paragraph 1. 

3. The provisions of this article are without prejudice to the right of the flag 
State to take any measures, including proceedings to impose penalties, accord
ing to its laws irrespective of prior proceedings by another State. 

http://internationalTul.es
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Article 229 
Institution of civil proceedings 

Nothing in this Convention affects the institution of civil proceedings in re
spect of any claim for loss or damage resulting from pollution of the marine 
environment. 

Article 230 
Monetary penalties and the observance of recognized rights 

of the accused 

1. Monetary penalties only may be imposed with respect to violations of na
tional laws and. regulations or applicable international rules and standards for 
the prevention, reduction and control of pollution of the marine environment, 
committed by foreign vessels beyond the territorial sea. 

2. Monetary penalties only may be imposed with respect to violations of na
tional laws and regulations or applicable international rules and standards for 
the prevention, reduction and control of pollution of the marine environment, 
committed by foreign vessels in the territorial sea, except in the case of a wilful 
and serious act of pollution in the territorial sea. 

3. In the conduct of proceedings in respect of such violations committed by a 
foreign vessel which may result in the imposition of penalties, recognized rights 
of the accused shall be observed. 

Article 231 
Notification to the flag State and other Slates concerned 

States shall promptly notify the flag State and any other State concerned of 
any measures taken pursuant to section 6 against foreign vessels, and shall 
submit to the flag State all official reports concerning such measures. However, 
with respect to violations committed in the territorial sea, the foregoing obliga
tions of the coastal State apply only to such measures as are taken in proceed
ings. The diplomatic agents or consular officers and where possible the maritime 
authority of the flag State, shall be immediately informed of any such measures 
taken pursuant to section 6 against foreign vessels. 

Article 232 
Liability of States arising from enforcement measures 

States shall be liable for damage or loss attributable to them arising from mea
sures taken pursuant to section 6 when such measures are unlawful or exceed 
those reasonably required in the light of available information. Slates shall pro
vide for recourse in their courts for actions in respect of such damage or loss. 

Article 233 
Safeguards with respect to straits used for international 

navigation 
Nothing in sections 5, 6 and 7 affects the legal regime of straits used for inter

national navigation. However, if a foreign ship other than those referred to in 
section 10 has committed a violation of the laws and regulations referred to in 
article 42, paragraph 1 (a) and (b), causing or threatening major damage to the 
marine environment of the straits, the States bordering the straits may take ap
propriate enforcement measures and if so shall respect mutatis mutandis the pro
visions of this section. 
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SECTION 8. ICE-COVERED AREAS 

Article 234 
Jce-co vered areas 

Coastal Siaies have ihe right 10 adopt and enforce non-discriminaiory laws 
and regulations for the prevention, reduction and control of marine pollution 
from vessels in ice-covered areas within the limits of the exclusive economic 
zone, where particularly severe climatic conditions and the presence of ice 
covering such areas for most of the year create obstructions or exceptional 
hazards to navigation, and poliution of the marine environment could cause 
major harm to or irreversible disturbance of the ecological balance. Such laws 
and regulations shall have due regard to navigation and the protection and pre
servation of the marine environment based on the best available scientific 
evidence. 

SECTION 9. RESPONSIBILITY AND LIABILITY 

Article 235 
Responsibility and liability 

.1. Slates are responsible for the fulfilment of their international obligations 
concerning the protection and preservation of the marine environment. They 
shall be liable in accordance with international law. 

.2. States shall ensure.that recourse is available in accordance with their legal 
systems for prompt and adequate compensation or other Telief in respect of 
damage caused by pollution of the marine environment by natural or juridical 
persons under their jurisdiction. 

3. With the objective of assuring prompt and adequate compensation in re
spect of all damage caused by pollution of the marine environment. States shall 
co-opeTate in the implementation of existing international law and the further 
development of international law relating to responsibility and liability for the 
assessment of .and compensation for damage and the settlement of related dis
putes, as well as. where appropriate, development of criteria and procedures for 
payment of adequate compensation, such as compulsory insurance or compen
sation funds. 

SECTION 10. SOVEREIGN IMMUNITY 

Article 236 
Sovereign immunity 

The provisions of this Convention regarding the protection and preservation 
of the marine environment do not apply to any warship, naval auxiliary, other 
vessels pr aircraft owned or operated by a State and used, for the time being, 
only on government non-commercial service. However, each State shall 
ensure, by the adoption of appropriate measures not impairing operations or 
operational capabilities of such vessels or aircraft owned or operated by it, that 
such vessels or aircraft act in a manner consistent, so far as is reasonable and 
practicable, with this Convention. 
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SECTION 11. OBLIGATIONS UNDER OTHER 
CONVENTIONS ON THE PROTECTION AND 

PRESERVATION OF THE MARINE ENVIRONMENT 

Article 237 
Obligations under other conventions on the protection and 

preservation of the marine environment 
1. The provisions of this Part are without prejudice to the specific obligations 

assumed by States under special conventions and agreements concluded pre
viously which relate to the protection and preservation of the marine environ
ment and to agreements which may be concluded in furtherance of the general 
principles set forth in this Convention. 

2. Specific obligations assumed by States under special conventions, with re
spect to the protection and preservation of the marine environment, should be 
carried out in a manner consistent with the general principles and objectives of 
this Convention. 

PART XIII 

MARINE SCIENTIFIC RESEARCH 

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS 

Article 238 
Right to conduct marine scientific research 

All States, irrespective of their geographical location, and competent interna
tional organizations have the right to conduct marine scientific research subject 
to the rights and duties of other States as provided for in this Convention. 

Article 239 
Promotion of marine scientific research 

States and competent international organizations shall promote and facilitate 
the development and conduct of marine scientific research in accordance with 
this Convention. 

Article 240 
General principles for the conduct of marine scientific 

research 
In the conduct of marine scientific research the following principles shall 

apply: 
(a) marine scientific research shall be conducted exclusively for peaceful 

purposes; 
(b) marine scientific research shall be conducted with appropriate scientific 

methods and means compatible with this Convention; 
(c) marine scientific research shall not unjustifiably interfere with other le

gitimate uses of the sea compatible with this Convention and shall be 
dui\ respected in the course of such uses; 
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(d) marine scientific research shall be conducted in compliance with all 
relevant regulations adopted in conformity with this Convention includ
ing those for the protection and preservation of the marine 
environment. 

Article 241 
Non-recognition of marine scientific research activities 

as the legal basis for claims 
Marine scientific research activities shall not constitute the legal basis for any 

claim to any part of the marine environment or its resources. 

SECTION 2. INTERNATIONAL CO-OPERATION 

Article 242 
Promotion of international co-operation 

1. Stales and competent international organizations shall, in accordance with 
the principle of respect for sovereignty and jurisdiction and on the basis of 
mutual benefit, promote international co-operation in marine scientific research 
for peaceful purposes. 

2. In this context, without prejudice to the rights and duties of States under 
this Convention, a Slate, in the application of this Part, shall provide, as ap
propriate, other States with a reasonable opportunity to obtain from it, or with 
its co-operation, information necessary to prevent and control damage to the 
health and safety of persons and to the marine environment. 

Article 243 
Creation of favourable conditions 

States and competent international organizations shall co-operate, through 
the conclusion of bilateral and multilateral agreements, to create favourable 
conditions for the conduct of marine scientific research in the marine environ
ment and to integrate the efforts of scientists in studying the essence of phe
nomena and processes occurring in the marine environment and the interrela
tions between thern. 

Article 244 
Publication and dissemination of information and knowledge 

1, States and competent international organizations shall, in accordance with 
this Convention, make available by publication and dissemination through ap
propriate channels information on proposed major programmes and their objec
tives as weH as knowledge resulting from marine scientific research. 

2. For this purpose, States, both individually and in co-operation with other 
Slates and with competent international organizations, shall actively promote 
the flow of scientific data and information and the transfer of knowledge re
sulting from marine scientific research, especially to developing States, as well 
as the strengthening of the autonomous marine scientific research capabilities 
of developing Slates through, inter alia, programmes to provide adequate educa
tion and training of their lechnical and scientific personnel. 
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SECTION 3. CONDUCT AND PROMOTION OF MARINE 
SCIENTIFIC RESEARCH 

Article 245 
Marine scientific research in the territorial sea 

Coastal States,, in the exercise of their sovereignty, have the exclusive right 
to regulate, authorize and conduct marine scientific research in their territorial 
sea. Marine scientific research therein shall be conducted only with the express 
consent of and under the conditions set forth by the coastal State. 

A rticle 246 
Marine scientific research in the exclusive economic zone 

and on the continental shelf 

1. Coastal States, in the exercise of their jurisdiction, have the right to regu. 
late, authorize and conduct marine scientific research in their exclusive 
economic zone and on their continental shelf in accordance with the relevant 
provisions of this Convention. 

2. Marine scientific research in the exclusive economic zone and on the 
continental shelf shall be conducted with the consent of the coastaJ State. 

3. Coastal States shall, in normal circumstances, grant their consent for 
marine scientific research projects by other States or competent international 
organizations in their exclusive economic zone or on their continental shelf to 
be carried out in accordance with this Convention exclusively for peaceful pur
poses and in order to increase scientific knowledge of the marine environment 
for the benefit of all mankind. To this end, coastal States shall establish rules 
and procedures ensuring that such consent will not be delayed or denied 
unreasonably. 

4; For the purposes of applying paragraph 3, normal circumstances may exist 
in spite of the absence of diplomatic relations between the coastal State and the 
researching State. 

5. Coastal States may however in their discretion withhold their consent to 
the conduct of a marine scientific research project of another State or competent 
international organization in the exclusive economic zone or on the continental 
shelf of the coastal State if that project: 

(a) is of direct significance for the exploration and exploitation of natural 
resources, whether living or nonliving; 

(b) involves drilling into the continental shelf, the use of explosives or the 
introduction of harmful substances into the marine environment; 

(c) involves the construction, operation or use of artificial islands, installa
tions and structures referred to in articles 60 and 80; 

(d) contains information communicated pursuant to article 248 regarding 
the nature and objectives of the project which is inaccurate or if the re
searching State or competent international organization has outstanding 
obligations to the coastal State from a prior research project. 

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, coastal States may not ex
ercise their discretion to withhold consent under subparagraph (a) of that para
graph in respect of marine scientific research projects to be undertaken in accor
dance with the provisions of this Part on the continental shelf, beyond 200 
nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is 
measured, outside those specific areas which coastal States may at any time pub
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licly designate.as areas in which exploitation or detailed exploratory operations 
focused on those areas are occurring or will occur within a reasonable period 
of time. Coastal States shall give reasonable notice of the designation of such 
areas, as well as any modifications thereto, but shall not be obliged to give 
details of the operations therein. 

7. The provisions of paragraph 6 are without prejudice to the rights of coastal 
States over the continental shelf as established in article 77. 

8. Marine scientific research activities referred to in this article shall not un
justifiably interfere with activities undertaken by coastal States in the exercise 
of their sovereign rights and jurisdiction provided for in this Convention. 

Article 247 
Marine scientific research projects undertaken by or under 

the auspices of international organizations 
A coastal State which is a member of or has a bilateral agreement with an in

ternational organization, and in whose exclusive economic zone or on whose 
continental shelf that organization wants to carry oul a marine scientific re
search project, directly or under its auspices, shall be deemed to have author
ized the project lo be carried out in conformity with the agreed specifications if 
that State approved the detailed project when the decision was made by the or
ganization for the undertaking of the project, or is willing to participate in it, 
and has not expressed any objection within four months of notification of the 
project by the organization to the coastal State. 

Article 248 
Duty to provide information to the coastal State 

States and competent international organizations which intend to undertake 
marine scientific research in the exclusive economic zone or on the continental 
shelf of a coastal State shall, not less than six months in advance of theexpected 
starting date of the marine scientific research project, provide that State with a 
full description of: 

(a) the nature and objectives of the project; 
(b) the method and means to be used, including name, tonnage, type and 

class of vessels and a description of scientific equipment: 
(c) the precise geographical areas in which the project is to be conducted; 
(d) the expected date of first appearance and final departure of the research 

vessels, or deployment of the equipment and its removal, as appropriate; 
(e) the name of the sponsoring institution, its director, and the person in 

charge of the project; and 
(f.) the extent to which it is considered that the coastal State should be able 

to participate or to be represented in the project. 

Article 249 
Duty to comply with certain conditions 

1. States and competent international organizations when undertaking 
marine scientific research in the exclusive economic zone or on the continentaJ 
shelf of a coastal State shall comply with the following conditions: 

(a) ensure the right of the coastal State, if it so desires, to participate or be 
represented in the marine scientific research project, especially on board 
research vessels and other craft or scientific research installations, when 
practicable, without payment of any remuneration to the scientists of the 
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coastal State and without obligation to contribute towards the costs of 
the project; 

(b) provide the coastal State, at its request, with preliminary reports, as soon 
as practicable, and with the final results and conclusions after the com
pletion of the research; 

(c) undertake to provide access for the coastal State, at its request, to all 
data and samples derived from the marine scientific research project and 
likewise to furnish it with data which may be copied and samples which 
may be divided without detriment to their scientific value; 

(d) if requested, provide the coastal State with an assessment of such data, 
samples and research results or provide assistance in their assessment or 
interpretation; 

(e) ensure, subject to paragraph 2, that the research results are made inter
nationally available through appropriate national, or international chan
nels, as soon as practicable; 

(f) inform the coastal State immediately of any major change in the research 
programme; 

(g) unless otherwise agreed, remove the scientific research installations or 
equipment once the research is completed. 

2. This article is without prejudice to the conditions established by the laws 
and regulations of the coastal State for the exercise of its discretion to grant or 
withhold consent pursuant to article 246, paragraph 5, including requiring prior 
agreement for making internationally available the research results of a project 
of direct significance for the exploration and exploitation of natural resources. 

Article 250 
Communications concerning marine scientific research 

projects 
Communications concerning the marine scientific research projects shall be 

made through appropriate official channels, unless otherwise agreed. 

Article 251 
General criteria and guidelines 

States shall seek to promote through competent international organizations 
the establishment of general criteria and guidelines to assist States in ascertain
ing the nature and implications of marine scientific research. 

Article 252 
Implied consent 

States or competent international organizations may proceed with a marine 
scientific research project six months after the date upon which the information 
required pursuant to article 248 was provided to the coastal State unless within 
four months of the receipt of the communication containing such information 
the coastal State has informed the State or organization conducting the research 
that: 

(a) it has withheld its consent under the provisions of article 246; or 
(b) the information given by that State or competent international organiza

tion regarding the nature or objectives of the project does not conform 
to the manifestly evident facts; or 

(c) it requires supplementary information relevant to conditions and the in
formation provided for under articles 248 and 249; or 
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(d) ouistanding obligations exist with respect to a previous marine scientific 
research project carried out by that State or organization, with regard 
to conditions established in article 249. 

Article 253 
Suspension or cessation of marine scientific research 

activities 
1. A coastal State shall have the right to require the suspension of any marine 

scientific research activities in progress within its exclusive economic zone or 
on its continental shelf if: 

(a) the research activities are not being conducted in accordance with the in
formation communicated as provided under article 248 upon which the 
consent of the coastal State was based; or 

(b) the State or competent international organization conducting the re
search activities fails to comply with the provisions of article 249 con
cerning the rights of the coastal State with respect to the marine scientific 
research project. 

2. A coastal State shall have the right to require the cessation of any marine 
scientific research activities in case of any non-compliance with the provisions 
of article 248 which amounts to a major change in the research project or there-
search activities. 

3. A coastal Slate may also require cessation of marine scientific research ac
tivities if any of the situations contemplated in paragraph 1 are not rectified 
within a reasonable period of time: 

4. Following notification by the coastal State of its decision to order suspen
sion or cessation. States or competent international organizations authorized to 
conduct marine scientific research activities shall terminate the research activi
ties that are the subject of such a notification. 

.5. An order of suspension under paragraph 1 shall be lifted by the coastal 
Stale and the marine scientific research activities allowed to continue once the 
researching State or competent international, organization has complied with 
the conditions required under articles 248 and 249. 

Article 254 
Rights of neighbouring land-locked and geographically 

disadvantaged Suites 
1. States and competent international organizations which have submitted to 

a coastal State a project to undertake marine scientific research referred to in 
article 246, paragraph 3, shall give notice to the neighbouring land-locked and 
geographically disadvantaged States of the proposed research project, and shall 
notify the coastal State thereof. 

2. After the consent has been given for the proposed marine scientific re
search project by the coastal State concerned, in accordance with article 246 and 
other relevant provisions of this Convention, States and competent internation
al organizations undertaking such a project shall provide to the neighbouring 
land-locked and geographically disadvantaged States, at their request and when 
appropriate, relevant information as specified in article 248 and article 249, para
graph 1 (f). 

3. The neighbouring land-locked and geographically disadvantaged States 
referred to above shall, at their request, be given the opportunity to participate, 
whenever feasible, in the proposed marine scientific research project through 
qualified experts appointed by them and not objected to by the coastal State, in 
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accordance with the conditions agreed for the project, in conformity with the 
provisions of this Convention, between the coastal State concerned and the 
State or competent international organizations conducting the marine scientific 
research. 

4. States and competent international organizations referred to in paragraph 
1 shall provide to the above-mentioned land-locked and geographically disad
vantaged States, at their request, the information and assistance specified in 
article 249. paragraph 1 (dj. subject to the provisions of article 249, paragraph 2. 

Article 255 
Measures wfaciliiaie marine scientific research and assist 

research vessels 
States shall endeavour to adopt reasonable rules, regulations and procedures 

to promote and facilitate marine scientific research conducted in accordance 
with this Convention beyond their territorial sea and, as appropriate, to facili
tate, subject to the provisions of their laws and regulations, access to their har
bours and promote assistance for marine scientific research vessels which 
comply with the relevant provisions of this Part. 

Article 256 
Marine scientific research in the Area 

All States, irrespective of their geographical location, and competent interna
tional organizations have the right, in conformity with the provisions of Part 
XI. to conduct marine scientific research in the Area. 

A rticle 25 7 
Marine scientific research, in the water column beyond the 

exclusive economic zone 
All States, irrespective of their geographical location, and competent interna

tional organizations have the right, in conformity with this Convention, to con
duct marine scientific research in the water column beyond the limits of the ex
clusive economic zone. 

SECTION 4. SCIENTIFIC RESEARCH INSTALLATIONS 
OR EQUIPMENT IN THE MARINE ENVIRONMENT 

Article 258 
Deployment and use 

The deployment and use of any type of scientific research installations or 
equipment in any area of the marine environment shall be subject to the same 
conditions as are prescribed in this Convention for the conduct of marine 
scientific research in any such area 

Article 259 
Legal status 

The installations or equipment referred to in this section do not possess the 
status of islands. They have no territorial sea of their own. and their presence 
does not affect the delimitation of the territorial sea. the exclusive economic 
zone or the continental shelf. 
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Article 260 
Safety zones 

Safety zones of a reasonable breadth not exceeding a distance of 500 metres 
may be created around scientific research installations in accordance with the 
relevant provisions of this Convention. All States shall ensure that such safety 
zones are respected by their vessels. 

Article 26J 
Non-interference with shipping routes 

The deployment and use of any type of scientific research installations or 
equipment shall not constitute an obstacle to established international shipping 
routes. ' 

Article 262 
Identification markings and warning signals 

Installations or equipment referred to in this section shall bear identification 
markings indicating the State of registry or the international organization to 
which they belong and shall have adequate internationally agTeed warning sig
nals to ensure safety at sea and the safety of air navigation, taking into account 
rules and standards established by competent international organizations. 

SECTION 5. RESPONSIBILITY AND LIABILITY 

Article 263 
Responsibility and liability 

1. States and competent international organizations shall be responsible fox 
ensuring that marine scientific research, whether undertaken by them or on 
their behalf, is conducted in accordance with this Convention. 

2. States and competent international organizations shall be responsible and 
liable for the measures they take in contravention of this Convention in respect 
of marine scientific research conducted by other States, their natural or juridical 
persons or by competent international organizations, and shall provide compen
sation for damage resulting from such measures. 

3. States and competent international organizations shall be responsible and 
liable pursuant to article 235 for damage caused by pollution of the marine envi
ronment arising out of marine scientific research undertaken by them or on 
their behalf. 

SECTION 6. SETTLEMENT OF DISPUTES AND 
INTERIM MEASURES 

Article264 
Settlement of disputes 

Disputes concerning the interpretation or application of the provisions of this 
Convention with Tegard to marine scientific research shall be settled in accor
dance with Part XV, sections 2 and 3. 
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Article 265 
Interim measures 

Pending settlement of a dispute in accordance with Part XV, sections 2 and 3, 
the State or competent international organization authorized to conduct a 
marine scientific research project shall not allow research activities to com
mence or continue without the express consent of the coastal State concerned. 

PART XIV 

DEVELOPMENT AND TRANSFER OF 
MARINE TECHNOLOGY 

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS 

Article 266 
Promotion of the development and transfer of marine 

technology 
1. States, directly or through competent international organizations, shall co

operate in accordance with their capabilities to promote actively the develop
ment and transfer of marine science and marine technology on fair and reasona
ble terms and conditions. 

2. States shall promote the development of the marine scientific and tech
nological capacity of States which may need and request technical assistance in 
this field, particularly developing States, including land-locked and geographi
cally disadvantaged States, with regard to the exploration, exploitation, conser
vation and management of marine resources, the protection and preservation 
of the marine environment, marine scientific research and other activities in 
the marine environment compatible with this Convention, with a view to accel
erating the social and economic development of the developing States. 

3. States shall endeavour to foster favourable economic and legal conditions 
for the transfer of marine technology for the benefit of all parties concerned on 
an equitable basis. 

Article 267 
Protection of legitimate interests 

States, in promoting co-operation pursuant to article 266, shall have due 
regard for all legitimate interests including, inter alia, the rights and duties of 
holders, suppliers and recipients of marine technology. 

Article 268 
Basic objectives 

States, directly or through competent international organizations, shall 
promote: 

(a) the acquisition, evaluation and dissemination of marine technological 
knowledge and facilitate access to such information and data; 

(b) the development of appropriate marine technology; 
(c) the development of the necessary technological infrastructure to facili

tate the transfer of marine technology; 
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(d) the .development of human resources through training and education 
of nationals of developing States and countries and especially the na
tionals of the least developed among them; 

(e) international co-operation at al! levels, particularly at the regional, sub-
regiona! and bilateral levels. 

Article 269 
Measures to achieve the basic objectives 

In order to achieve the objectives referred to in article 268, States, directly or 
through competent international organizations, shall endeavour, inter alia, to: 

(a) establish programmes of technical co-operation for the effective transfer of 
all kindsof marine technology to States which may need and request techni
cal assistance in this field, particularly the developing land-locked and 
geographically disadvantaged States, as well as other developing Stales 
which have not been able either to establish or develop their own tech
nological capacity in marine science and in the exploration and exploitation 
of marine resources or to develop the.infrastructure of such technology; 

(b) promote favourable conditions for the conclusion of agreements, con
tracts and other similar arrangements, under equitable and reasonable 
conditions: 

(c) hold conferences, seminars and symposia on scientific and technological 
subjects, in particular on policies and methods for the transfer of marine 
technology; 

(d) promote the exchange of scientists and of technological and other 
experts; 

(e) undertake projects and promote joint ventures and other forms of bilat
eral and multilateral co-operation. 

SECTION 2. INTERNATIONAL CO-OPERATION 

Article 270 
Ways and means of international co-operation 

International co-operation forlhe development and transfer of marine technol
ogy shall be carried out, where feasible and appropriate, through existing bilateral, 
regional or multilateral programmes, and also through expanded and new pro
grammes in order to facilitate marine scientific research, the transfer of marine 
technology, particularly in new fields, and appropriate international funding for 
ocean research and development. 

Article 27] 
Guidelines, criteria and standards 

States, directly or through competent international organizations, shall pro
mote the establishment of generally accepted guidelines, criteria and standards 
for the transfer of marine technology on a bilateral basis or within the frame
work of international organizations and other fora, taking into account, in par
ticular, the interests and needs of developing States. 

Article 272 
Co-ordination of international programmes 

In the field of transfer of marine technology, States shall endeavour to ensure 
that competent international organizations co-ordinate their activities, including 
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any regional or global programmes, taking into account the interests and 
needs of developing States, particularly land-locked and geographically disad
vantaged States. 

Article 273 
Co-operation with international organizations and the 

Authority 
States shall co-operate actively with competent international organizations 

and the Authority to encourage and facilitate the transfer to developing States» 
their nationals and the Enterprise of skills and marine technology with regard to 
activities in the Area. 

Article 274 
Objectives of the Authority 

Subject to all legitimate interests including, inter alia, the rights and duties of 
holders, suppliers and recipients of technology, the Authority, with regard to 
activities in the Area, shall ensure that: 

(a) on the basis of the principle of equitable geographical distribution, na
tionals of developing States, whether coastal, land-locked or geographi
cally disadvantaged, shall be taken on for the purposes of training as 
members of the managerial, research and technical staff constituted for 
its undertakings; 

(b) the technical documentation on the relevant equipment, machinery, 
devices and processes is made available to all States, in particular devel
oping States which mav need and request technical assistance in this 
field; 

(c) adequate provision is made by the Authority to facilitate the acquisition 
of technical assistance in the field of marine technology by States which 
may need and request it, in particular developing States, and the acquisi
tion by their nationals of the necessary skills and know-how, including 
professional training: 

(d) States which may need and request technical assistance in this field, in 
particular developing States, are assisted in the acquisition of necessary 
equipment, processes, plant and other technical know-how through any 
financialarrangements provided for in this Convention. 

SECTION 3, NATIONAL AND REGIONAL MARINE 
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CENTRES 

Article 275 
Establishment of national centres 

1. States, directly or through competent international organizations and the 
Authority, shall promote the establishment, particularly in developing coastal 
Stales, of national marine scientific and technological research centres and the 
strengthening of existing national centres, in order to stimulate and advance 
the conduct of marine scientific research by developing coastal States and to en
hance their national capabilities to utilize and preserve their marine resources 
for their economic benefit. 

2. States, through competent international organizations and the Authority, 
shall give adequate support to facilitate the establishment and strengthening of 
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such national centres so as to provide for advanced training facilities and 
necessary equipment, skills and know-how as well as technical experts to such 
States which may need and request such assistance. 

Article 276 
Establishment of regional centres 

1. States, in co-ordination with the competent international organizations, 
the Authority and national marine scientific and technological research institu
tions, shall promote the establishment of regional marine scientific and tech
nological research centres, particularly in developing States, in order to stimu
late and advance the conduct of marine scientific research by developing States 
and foster the transfer of marine technology. 

2. All States of a region shall co-operate with the regional centres therein to 
ensure the more effective achievement of their objectives. 

Ariicle277 
Functions of regional centres 

The functions of such regional centres shall include, inter alia. 
{a) training arid educational programmes at all levels on various aspects of 

marine scientific and technological research, particularly marine biology, 
including conservation and management of living resources, oceanogra
phy, hydrography, engineering, geological exploration of the sea-bed, 
mining and desalination technologies; . 

(b) management studies; 
(c) study programmes related to the protection and preservation of the 

marine environment and the prevention, reduction and control of 
pollution; 

(d) organization of regional conferences, seminars and symposia; 
ie) acquisition and processing of marine scientific and technological data 

and information; 
(f) pTompt dissemination of results of marine scientific and technol ogical re

search in readily available publications; 
(g) publicizing national policies with Tegard to the transfer of marine 

technology and systematic comparative study of those policies; 
(h) compilation and systematization of information, on the marketing of 

technology and on contracts and other arrangements concerning patents; 
(i) technical co-operation with other States of the region. 

SECTION 4. CO-OPERATION AMONG INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS 

Article 278 
Co-operation among international organizations 

The competent international organizations referred to in this Part and in Part 
XIII shall take all appropriate measures to ensure, either directly or in close co
operation among themselves, the effective discharge of their functions and re
sponsibilities under this Part. 
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PART XV 

SETTLEMENT OF DISPUTES 

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS 

Article279 
Obligation to settle disputes by peaceful means 

States Parties shall settle any dispute between them concerning the interprer 
tation or application of this Convention by peaceful means in accordance with. 
Article 2, paragraph 3, of the Charter of the United Nations andV to this end, 
shall seek a solution by the means indicated in Article 33, paragraph 1, of the 
Charter. 

Article 280 
Settlement of disputes by any peaceful means chosen by the parties 

Nothing in this Part impairs the right of any States Parties to agree at any 
time to settle a dispute between them concerning the interpretation or applica
tion of this Convention by any peaceful means of their own choice. 

Article 281 
Procedure where no settlement has been reached by the parties 

1. If the States Parties which are parties to a dispute concerning the interpreta
tion or application of this Convention have agreed to seek settlement of the dis
pute by a peaceful means of their own choice, the procedures provided for in this 
Part apply only where no settlement has been reached by recourse to such means 
and the agreement between the parties does not exclude any further procedure. 

2. If the parties have also agreed on a time-limit, paragraph 1 applies only 
upon the expiration of that time-limit. 

Article 282 
Obligations under general, regional or bilateral agreements 

If the States Parties which are parties to a dispute concerning the interpreta
tion or application of this Convention have agreed, through a general, regional 
or bilateral agreement or otherwise, that such dispute shall, at the request of 
any party to the dispute, be submitted to a procedure that entails a binding deci
sion, that procedure shall apply in lieu of the procedures provided for in this 
Part, unless the parties to the dispute otherwise agree. 

Article 283 
Obligation to exchange views 

1. When a dispute arises between States Parties concerning the interpretation 
or application of this Convention, the parties to the dispute shall proceed expe
ditiously to an exchange of views regarding its settlement by negotiation or 
other peaceful means. 

2. The parties shall also proceed expeditiously to an exchange of views where 
a procedure for the settlement of such a dispute has been terminated without a 
settlement or where a settlement has been reached and the circumstances re
quire consultation regarding the manner of implementing the settlement. 
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Article 284 
Conciliation 

1. A State Party which is a party to a dispute concerning the interpretation or 
application of this Convention may invite the other party or parties to submit 
the dispute to conciliation in accordance with the procedure under Annex V, 
section 1, or another conciliation procedure. 

2. If the invitation is accepted and if the parties agree upon the conciliation 
procedure to be applied, any party may submit the dispute to that procedure. 

3. If the invitation is not accepted or the parties do not agree upon the proce
dure, the conciliation proceedings shall be deemed to be terminated. 

4. Unless the parties otherwise agree, when a dispute has been submitted to 
conciliation, the proceedings may be terminated only in accordance with the 
agreed conciliation procedure. 

Article 285 
Application of this section to disputes submitted'pursuant 

to Part XI 
This section applies to any dispute which pursuant to Part XI, section 5, is to 

be settled in accordance with procedures provided for in this Part. If an entity 
other than a State Party is a party to such a dispute, this section applies mutatis 
mutandis. 

SECTION 2. COMPULSORY PROCEDURES ENTAILING 
BINDING DECISIONS 

Article 286 
Application oj'procedures under this section 

Subject to section 3, any dispute concerning the interpretation or application 
of this Convention shall, where no settlement has been reached by recourse to 
section 1, be submitted at the request of any party to the dispute to the court or 
tribunal having jurisdiction under this section. 

Article 287 
Choice of procedure 

1. When signing, ratifying or acceding to this Convention or at any time 
thereafter, a State shall be free to choose, by means of a written declaration, 
one or more of the following means for the settlement of disputes concerning 
the interpretation or application of this Convention: 

(a) the International Tribunal for the Law of the Sea established in accor
dance with Annex VI; 

(b) the International Court of Justice; 
(c) an arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VII; 
(d) a special arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VlUfor 

one or more of the categories of disputes specified therein. 
2. A declaration made under paragraph 1 shall not affect or be affected by the 

obligation of a State Party to accept the jurisdiction of the Sea-Bed Disputes 
Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea to the extent and 
in the manner provided for in Part XI, section 5. 
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3. A State Party, which is a party to a dispute not covered by a declaration 
in force, shall be deemed to have accepted arbitration in accordance with 
Annex VII. 

4. If the parties to a dispute have accepted the same procedure for the settle
ment of the dispute, it may be submitted only to that procedure, unless the par
ties otherwise agree. 

5. If the parties to a dispute have not accepted the same procedure for the set
tlement of the dispute, it may be submitted only to arbitration in accordance 
wih Annex VII, unless the parties otherwise agree. 

6. A declaration made under paragraph 1 shall remain in force until three 
months after notice of revocation has been deposited with the Secretary-
General of the United Nations. 

7. A new declaration, a notice of revocation or the expiry of a declaration 
does not in any way affect proceedings pending before a court or tribunal 
having jurisdiction under this article, unless the parties otherwise agree. 

8. Declarations and notices referred to in this article shall be deposited with 
the Secretary-General of the United Nations,, who shall transmit copies thereof 
to the States Parties. 

Article 28$ 
Jurisdiction 

1. A court or tribunal referred to in article 287 shall have jurisdiction over 
any dispute concerning the interpretation or application of this Convention 
which is submitted to it in accordance with this Part. 

2. A court or tribunal referred to in article 287 shall also have jurisdiction 
over any dispute concerning the interpretation or application of an international 
agreement related to the purposes of this Convention, which is submitted to it 
in accordance with the agreement 

3. The Sea-Bed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law 
of the Sea established in accordance with Annex VI, and any other chamber or 
arbitral tribunal referred to in Part XI, section 5, shall have jurisdiction in any 
matter which is submitted to it in accordance therewith. 

4. In the event of a dispute as to whether a court or tribunal has jurisdiction, 
the matter shall be settled by decision of that court or tribunal. 

Article 289 
Experts 

In any dispute involving scientific or technical matters, a court or tribunal ex
ercising jurisdiction under this section may, at the request of a party or proprio 
motu, select in consultation with the parties no fewer than two scientific or 
technical experts chosen preferably from the relevant list prepared in accor
dance with Annex VIII, article 2, to sit with the court or tribunal but without 
the right to vote. 

Article 290 
Provisional measures 

1. If a dispute has been duly submitted to a court or tribunal which considers 
that prima facie it has jurisdiction under this Pari or Part XI, section 5, the court 
or tribunal may prescribe any provisional measures which it considers appropri
ate under the circumstances to preserve the respective rights of the parties to 
the dispute or to prevent serious harm to the marine environment, pending the 
final decision. 
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2. Provisional measures may be modified or revoked as soon as the circum
stances justifying them have changed or ceased to exist. 

.3. Provisional measures may be prescribed, modified or revoked under this 
article only at the request of a party to the dispute and after the parties have 
been given an opportunity to be heard. 

4. The court or tribunal shall forthwith give notice to the parties to the dis
pute, and to such other States Parties as it considers appropriate, of the prescrip

• lion, modification or revocation of provisional measures. 
5. Pending the constitution of an arbitral tribunal to which a dispute is being 

submitted under this section, any court or tribunal agreed upon by the parties 
οτ, failing such agreement within two weeks from the date of the request for 
provisional measures, the International Tribunal for the Law of the Sea or, with 
respect to activities in the Area, the SeaBed Disputes Chamber, may prescribe, 
modify or revoke provisional measures in accordance with this article if it con
siders that prima facie the tribunal which is to be constituted would have juris
diction and that the urgency of the situation so requires. Once constituted, the 
tribunal to which the dispute has been submitted may modify., revoke οτ affirm 
those provisional measures, acting in conformity with paragraphs 1 to 4. 

6. The parties to the dispute shall comply promptly with any provisional mea
sures prescribed under this article. 

Article 291 
Access 

1. AH the dispute settlement procedures specified in this Part shall be open 
to States Parties. 

2: The dispute settlement procedures specified in this Part shall be open to 
entities other than States Parties only as specifically provided for in this 
Convention. 

Article 292 
Prompt release of vessels and crews 

1. Where the authorities of a State Party have detained a vessel flying the 
Hag of another State Party and it is alleged that the detaining State has not com
plied with the provisions of this Convention ίοτ the pTompt Telease of the vessel 
or its crew upon the posting of a reasonable bond or otheT financial security, the 
question of release from detention may be submitted to any court οτ tribunal 
agreed upon by the parties or, failing such agreement within 10 days from the 
time of detention, to a court or tribunal accepted by the detaining State under 
article 287 or to the International Tribunal for the Law of the Sea, unless the 
parties otherwise agree. 

2. The application for release may be made only by or on behalf of the flag 
State of the vessel. 

3. The court οτ tribunal shall deal without delay with the application for 
release and shall deal only with the question of release, without prejudice to the 
merits of any case before the appropriate domestic forum against the vessel, its 
owner or its crew. The authorities of the detaining State Temain competent to 
release the vessel or its crew at any time. 

4. Upon the posting of the bond or other financial security determined by 
the court or tribunal, the authorities of the detaining State shall comply prompt
ly with the decision of the court or tribunal concerning the release of the vessel 
or its crew. 
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Article 293 

Applicable law 
1. A court or tribunal having jurisdiction under this section shall apply this 

Convention and other rules of international law not incompatible with this 
Convention. 

2. Paragraph I does not prejudice the power of the court or tribunal having 
jurisdiction under this section to decide a case ex aequo et bono, if the parties so 
agree. 

Article 294 
Preliminary proceedings 

L A court or tribunal provided for in article 287 to which an application is 
made in respect of a dispute referred to in article 297 shall determine at the re
quest of a party, or may determine propria mom, whether the claim constitutes 
an abuse of legal process or whether prima facie it is well founded. If the court 
or tribunal determines that the claim constitutes an abuse of legal process or is 
prima facieunfounded, it shall take no further action in the case. 

2. Upon receipt of the application, the court or tribunal shall immediately 
notify the other party or parties of the application, and shall fix a reasonable 
time-umh within which they may request it to make a determination in accor
dance with paragraph 1. 

3. Nothing in this article affects the right of any party to a dispute to make 
preliminary objections in accordance with the applicable rules of procedure. 

Article 295 
Exhaustion of local remedies 

Any dispute between States Parties concerning the interpretation or applica
tion of this Convention may be submitted to the procedures provided for in this 
section only after local remedies have been exhausted where this is required by 
international law. 

Article 296 
Finality and binding force of decisions 

1. Any decision rendered by a court or tribunal having jurisdiction under this 
section shall be final and shall be complied with by all the parties to the dispute. 

2. Any such decision shall have no binding force except between the parties 
and in respect of that particular dispute. 

SECTION 3. LIMITATIONS AND EXCEPTIONS TO 
APPLICABILITY OF SECTION 2 

Article 297 
Limitations on applicability of section 2 

1. Disputes concerning the interpretation or application of this Convention 
with regard to the exercise by a coastal State of its sovereign rights or jurisdic
tion provided for in this Convention shall be subject to the procedures provided 
for in section 2 in the following cases: 

(a) when it is alleged that a coastal State has acted in contravention of the 
provisions of this Convention in regard to the freedoms and rights of 
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navigation, overflight or the laying of submarine cables and pipelines, 
or in regard to other internationally lawful uses of the sea specified in 
article 58; 

(b) when it is alleged that a State in exercising the aforementioned free
doms, rights or uses has acted in contravention of this Convention or of 
laws or regulations adopted by the coastal State in conformity with this 
Convention and other rules of international law not incompatible with 
this Convention; or 

(c) when it is alleged that a coastal State has acted in contravention of speci
fied international rules and standards for the protection and preservation 
of the marine environment which are applicable to the coastal State and 
which have been, established by this Convention or through a competent 
international organization or diplomatic conference in accordance with 
this Convention. 

2. (a) Disputes concerning the interpretation or application of the provi
sions of this Convention with regard to marine scientific research shall 
be settled in accordance with section 2, except that the coastal State shall 
not be obliged to accept the submission to such settlement of any dispute 
arising out of: 

(i) the exercise by the coastal State of a right or discretion in accordance 
with article 246; or 

(ii) a decision by the coastal State to order suspension or cessation of a re
search project in accordance with article 253. 

(b) A dispute arising from an allegation by the researching Stale that with re
spect to. a specific project the coastal State ..is not exercising its rights 
tinder articles 246 and 253 in a manner compatible with this Convention 
shall be submitted, at the request of.either party, to conciliation under 
Annex V, section 2, provided that the conciliation commission shall not 
call in question the exercise by the coastal State of its discretion to desig
nate specific areas as referred to in article 246, paragraph 6, οτ of its dis^ 
cretion to withhold consent in accordance with article 246, paragraph 5. 

3. (a) Disputes concerning the interpretation or application of the provi
sions of this Convention with regard to fisheries shall be settled in accor
dance with section 2, except that the coastal State shall not be obliged to 
accept the submission to such settlement of any dispute relating to its 
sovereign rights with respect to the living resources in the exclusive 
economic zone or their exercise, including its discretionary powers for 
determining the allowable catch, its harvesting capacity, the allocation of 
surpluses to other States and the terms and conditions established in its 
conservation and management laws and regulations. 

(b) Where no settlement has been reached by recourse to section 1 of this 
Part, a dispute shall be submitted to conciliation under Annex V, section 
2, at the request of any party to the dispute, when it is alleged that: 

(i) a coastal State has manifestly failed to comply with its obligations to 
ensure through proper conservation and management measures that 
the maintenance of the living resources in the exclusive economic 
zone is not seriously endangered; 

(ii) a coastal State has arbitrarily refused to determine, at the request of 
another State, the allowable catch and its capacity to harvest living 
resources with respect to stocks which that other State is interested in 
fishing; or 

(iii) a coastal State has arbitrarily refused to allocate to any State, under 
articles 62, 69 and 70 and under the terms and conditions established 
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by the coastal State consistent with this Convention, the whole or 
part of the surplus it has declared to exist. 

(c) In no case shall the conciliation commission substitute its discretion for 
that of the coastal State. 

(d) The report of the conciliation commission shall be communicated to the 
appropriate international organizations. 

(e) In negotiating agreements pursuant to articles 69 and 70, States Parties, 
unless they otherwise agree, shall include a clause on measures which they 
shall take in order to minimize the possibility of a disagreement concerning 
the interpretation or application of the agreement, and on how they should 
proceed if a disagreement nevertheless arises. 

Article 298 
Optional exceptions to applicability of section 2 

1... When signing, ratifying or acceding to this Convention or at any time 
thereafter, a State may, without prejudice to the obligations arising under sec
tion I, declare in writing that it does not accept any one or more of the proce
dures provided for in section 2 with respect to one or more of the following 
categories of disputes: 

(a) (i) disputes concerning the interpretation or application of articles 15, 
74 and 83 relating to sea boundary delimitations, or those involving 
historic bays or titles, provided that a State having made such a declara
tion shall, when such a dispute arises subsequent to the entry into force 
of this Convention and where no agreement within a reasonable period 
of time is reached in negotiations between the parties, at the request of 
any party to the dispute, accept submission of the matter to conciliation 
under Annex V, section 2; and provided further that any dispute that 
necessarily involves the concurrent consideration of any unsettled dis
pute concerning sovereignty or other rights over continental or insular 
land territory shall be excluded from such submission; 

(ii) after the conciliation commission has presented its report, which shall 
state the reasons on which it is based, the parties shall negotiate an 
agreement on the basis of that report; if these negotiations do not 
result in an agreement, the parties shall, by mutual consent, submit 
the question to one of the procedures provided for in section 2, 
unless the parties otherwise agree; 

(iii) this subparagraph does not apply to any sea boundary dispute finally 
settled by an arrangement between the parties, or to any such dispute 
which is to be settled in accordance with a bilateral or multilateral 
agreement binding upon those parties; 

(b) disputes concerning military activities, including military activities by 
government vessels and aircraft engaged in non-commercial service, 
and disputes concerning law enforcement activities in regard to the exer
cise of sovereign rights or jurisdiction excluded from the jurisdiction of a 
court or tribunal under article 297, paragraph 2 or 3; 

(c) disputes in respect of which the Security Council of the United Nations 
is exercising the functions assigned to it by the Charter of the United Na
tions, unless the Security Council decides to remove the matter from its 
agenda or calls upon the parties to settle it by the means provided for in 
this Convention. 

2. A State Party which has made a declaration under paragraph 1 may at any 
time withdraw it, or agree to submit a dispute excluded by such declaration to 
any procedure specified in this Convention. 
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3. A State Party which has made a declaration under paragraph 1 shall not 
be entitled to submit any dispute falling within the excepted category of dis
putes to any procedure in this Convention as against another State Party, with
out the consent of that party. 

4. If one of the States Parties has made a declaration under paragraph 1(a), 
any other State Party may submit any dispute falling within an excepted catego
ry against the declarant party to the procedure specified in such declaration. 

5. A new declaration, or the withdrawal of a declaration, does not in any way 
affect proceedings pending before a court or tribunal in accordance with this 
article, unless the parties otherwise agree. 

6. Declarations and notices of withdrawal of declarations under this article 
shall be deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations, who shall 
transmit copies thereof to the States Parties. 

Article 299 
Right of the parties to agree upon a procedure 

1. A dispute excluded under article 297 or excepted by a declaration made 
under article 29$ from the dispute settlement procedures provided for in section 
2 may be submitted to such procedures only by agreement of the parties to the 
dispute. 

2. Nothing in this section impairs the right of the parties to the dispute to 
=agree to some other procedure for the settlement of such dispute or to Teach an 
amicable settlement. 

PART XVI 

GENERAL PROVISIONS 

Article 300 
Good faith and abuse of rights 

Stales Parties shall fulfil in good faith the obligations assumed under this 
Convention and shall exercise the rights, jurisdiction and freedoms recognized 
in this Convention in a manner which would not constitute an abuse of right. 

Article 301 
Peaceful uses of the seas 

In exercising their rights and performing their duties under this Convention, 
States Parties shall refrain from any threat or use of force against the territorial 
integrity οτ political independence of any State, or in any other manner incon
sistent with the principles of international law embodied in the Charter of the 
United Nations. 

Article 302 
Disclosure of information 

Without prejudice to the right of a State Party to resort to the procedures for 
the settlement of disputes provided for in this Convention, nothing in this Con
vention shall be deemed to require a State Party, in the fulfilment of its obliga
tions under this Convention, to supply information the disclosure of which is 
contrary to the essential interests of its.security. 
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Archaeological and 

historical objects found at sea 

1. States have the duty to protect objects of an archaeological and historical 
nature found at sea and shall co-operate for this purpose. 

2. In order to control traffic in such objects, the coastal State may, in applying 
article 33, presume that their removal from the sea-bed in the zone referred to 
in that article without its approval would result in an infringement within its ter
ritory or territorial sea of the laws and regulations referred to in that article. 

3. Nothing in this article affects the rights of identifiable owners, the law of 
salvage or other rules of admiralty, or laws and practices with respect to cultural 
exchanges. 

4. This article is without prejudice to other international agreements and 
rules of international law regarding the protection of objects of an archaeological 
and historical nature. 

Article 304 
Responsibility and liability for damage 

The provisions of this Convention regarding responsibility and liability for 
damage are without prejudice to the application of existing rules and the devel
opment of further rules regarding responsibility and liability under international 
law. 

PART XVII 

FINAL PROVISIONS 

ArtiekSOS 
Signature 

1. This Convention shall be open for signature by: 
(a) all States; 
(b) Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia; 
(c) all self-governing associated States which have chosen that status in an 

act of self-determination supervised and approved by the United Nations 
in accordance with General Assembly resolution 1514 (XV) and which 
have competence over the matters governed by this Convention, includ
ing the competence to enter into treaties in respect of those matters; 

(d) all self-governing associated States which, in accordance with their re
spective instruments of association, have competence over the matters 
governed by this Convention, including the competence to enter into 
treaties in respect of those matters; 

(e) all territories which enjoy full internal self-government, recognized as 
such by the United Nations, but have not attained full independence in 
accordance with General Assembly resolution 1514 (XV) and which 
have competence over the matters governed by this Convention, includ
ing the competence to enter into treaties in respect of those matters; 

(f) international organizations, in accordance with Annex IX. 
2. This Convention shall remain open for signature until 9 December 1984 

at the Ministry of Foreign Affairs of Jamaica and also, from 1 July 1983 until 9 
December 1984, at United Nations Headquarters in New York. 



3089 
Article 306 

Ratification and formal confirmation 
This Convention is subject to ratification by States and the other entities 

referred to in article 305, paragraph Kb), (c), (d) and (e), and to formal confir
mation, in accordance with Annex IX, by the entities referred to in article 305, 
paragraph 1(f) The instruments of ratification and of formal confirmation 
shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 

Article 307 
Accession 

This Convention shall remain open for accession by States and the other enti
ties referred to in article 305. Accession by the entities referred to in article 
305, paragraph 1 (f), shall be in accordance with Annex IX. The instruments of 
accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 

Article 308 
Entry into force 

1. This Convention shall enter into force 12 months after the date of deposit 
of the sixtieth instrument of ratification or accession. 

2. For each State ratifying or acceding to this Convention after the deposit of 
the sixtieth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter 
into force on the thirtieth day following the deposit of its instrument of ratifica
tion or accession, subject to paragraph 1. 

3. The Assembly of the Authority shall meet on the date of entry into force 
of this Convention and shall elect the Council of the Authority. The first Coun
cil shall be constituted in a manner consistent with the purpose of article 161 if 
the provisions of that article cannot be strictly applied. 

4. The rules, regulations and procedures drafted by the Preparatory Commis
sion shall apply provisionally pending their formal adoption by the Authority in 
accordance with Part XI. 

5. The Authority and its organs shall act in accordance with resolution II of 
the Third United Nations Conference ©n the Law of the Sea relating to prepara
tory investment and with decisions of the Preparatory Commission taken PUT-
suant to that resolution. 

Article 309 
Reservations end exceptions 

No reservations or exceptions may be made to this Convention unless ex
pressly permitted by other articles of tins Convention. 

Article 310 
Declarations and statements 

Article 309 does not preclude a State, when signing, ratifying or acceding to this 
Convention, from making declarations or statements, however phrased or 
named, with a view, inter alia, to the harmonization of its laws and regulations with 
the provisions of this Convention, provided that such declarations or statements 
do not purport to exclude or to modify the legal effect of the provisions of this Con
vention in their application to that State. 

Article 311 
Relation to other conventions and international agreements 

1. This Convention shall prevail, as between States Parties, over the Geneva 
Conventions on the Law of the Sea of 29 April 1958. 
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2. This Convention shall not alter the rights and obligations of States Parties 
which arise from other agreements compatible with this Convention and 
which do not affect the enjoyment by other States Parties of their rights or the 
performance of their obligations under this Convention. 

3. Two or more States Parties may conclude agreements modifying or sus
pending the operation of provisions of this Convention, applicable solely to the 
relations between them, provided that such agreements do not relate to a provi
sion derogation from which is incompatible with the effective execution of the 
object and purpose of this Convention, and provided further that such agree
ments shall not affect the application of the basic principles embodied herein, 
and that the provisions of such agreements do not affect the enjoyment by 
other States Parties of their rights or the performance of their obligations under 
this Convention. 

4. States Parties intending to conclude an agreement referred to in paragraph 
3 shall notify the other Stales Parties through the depositary of this Convention 
of their intention to conclude the agreement and of the modification or suspen
sion for which it provides. * 

5. This article does not affect international agreements expressly permitted 
or preserved by other articles of this Convention. 

6. States Parties agree that there shall be no amendments to the basic princi
ple relating to the common heritage of mankind set forth in article 136 and that 
they shall not be party to any agreement in derogation thereof. 

Article 312 
Amendment 

1. After the expiry of a period of 10 years from the date of entry into force of 
this Convention, a State Party may, by written communication addressed to the 
Secretary-General of the United Nations, propose specific amendments to this 
Convention, other than those relating to activities in the Area, and request the 
convening of a conference to consider such proposed amendments. The 
Secretary-General shall circulate such communication to ail States Parties. If, 
within 12 months from the date of the circulation of the communication, not 
less than one half of the States Parties repiy favourably to the request, the 
Secretary-General shall convene the conference. 

2. The decision-making procedure applicable at the amendment conference 
shall be the same as that applicable at the Third United Nations Conference on 
the Law of the Sea unless otherwise decided by the conference. The conference 
should make every effort to reach agreement on any amendments by way of 
consensus and there should be no voting on them until all efforts at consensus 
have been exhausted. 

Article 313 
Amendment by simplified procedure 

1. A State Party may, by written communication addressed to the Secretary-
General of the United Nations, propose an amendment to this Convention, 
other than an amendment relating to activities in the Area, to be adopted by the 
simplified procedure set forth in this article without convening a conference. 
The Secretary-General shall circulate the communication to all States Parties. 

2. If, within a period of 12 months from the date of the circulation of the 
communication, a State Party objects to the proposed amendment or to the 
proposal for its adoption by the simplified procedure, the amendment shall be 
considered rejected. The Secretary-General shall immediately notify all States 
Parties accordingly. 
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3. If, 12 months from the date of the circulation of the communication, no 
State Party has objected to the proposed amendment or to the proposal for its 

. adoption by the simplified procedure, the proposed amendment shall be con
sidered adopted. The SecretaryGeneral shall notify all States Parties that the 
proposed amendment has been adopted. 

Article 314 
Amendments to the provisions of this Convention relating 

exclusively to activities in the Area 
1. A State Party may, by written communication addressed to the Secretary

General of the Authority, propose an amendment to the provisions of this Con
vention relating exclusively to activities in the Area, including Annex VI, sec
tion 4. The SecretaryGeneral shall circulate such communication to all Slates 
Parties. The proposed amendment shall be subject to approval by the Assembly 
following its approval by the Council. Representatives of Slates Parties in those 
organs shall have full powers to consider and approve the proposed amendment. 
The proposed amendment as approved by the Council and the Assembly shall 
be considered adopted. 

2. Before approving any amendment under paragraph 1, the Council and the 
Assembly shall ensure that it does not prejudice the system of exploration for 
and exploitation of the resources of the Area, pending the Review Conference 
in accordance with article 1:55. 

Article 315 
Signature, ratification of, accession to 

and authentic texts of amendments 
1. Once adopted, amendments to this Convention shall be open for signature 

by States Parties for 12 months from the date of adoption, at United Nations 
Headquarters in New York, unless otherwise provided in the amendment itself. 

2. Articles 306,307 and 320 apply to ail amendments to this Convention. 

Article 316 
Entry into force of amendments 

1. Amendments to this Convention, other than those referred to in para
graph 5, shall enter into force for the States Parties ratifying οτ acceding to 
them on the thirtieth day following the deposit of instruments of ratification or 
accession by two thirds of the States Parties or by 60 States Parties, whichever is 
greater. Such amendments shall not affect the enjoyment by other States Par
ties of their rights or the performance of their obligations under this Conven
tion. 

2. An amendment may provide that a larger number of ratifications or acces
sions shall be required for its entry into force than are required by this article. 

3. For each State Party ratifying or acceding to an amendment referred to in 
paragraph 1 after the deposit of the required number of instruments of ratifica
tion or accession, the amendment shall enter into force on the thirtieth day fol
lowing the deposit of its instrument of ratification or accession. 

4. A State which becomes a Party to this Convention after the entry into 
force of an amendment in accordance with paragraph 1 shall, failing an expres
sion of a different intention by thst State: 
. (a) be considered as a Party to this Convention as so amended; and 

(b) be considered as a Party to the unamended Convention in relation to 
any State Party not bound by the amendment. . 
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5. Any amendment relating exclusively to activities in the Area and any 
amendment to Annex VI shall enter into force for all States Parties one year 
following the deposit of instruments of ratification or accession, by three 
fourths of the States Parties. 

6. A State which becomes a Party to this Convention after the entry into 
force of amendments in accordance with paragraph 5 shall be considered as a 
Party to this Convention as so amended. 

Article 317 
Denunciation 

1. A State Party may, by written notification addressed to the Secretary-
General of the United Nations, denounce this Convention and may indicate its 
reasons. Failure to indicate reasons shall not affect the validity of the denuncia
tion. The denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the 
notification, unless the notification specifies a later date. 

2. A State shall not be discharged by reason of the denunciation from the 
financial and contractual obligations which accrued while it was a Party to this 
Convention, nor shall the denunciation affect any right, obligation or legal situ
ation of that State created through the execution of this Convention prior to its 
termination for that State. 

3. The denunciation shall not in any way affect the duty of any State Party to 
fulfil any obligation embodied in this Convention to which it would be subject 
under international law independently of this Convention. 

Article 318 
Status of Annexes 

The Annexes form an integral part of this Convention and, unless expressly 
provided otherwise, a reference to this Convention or to one of its Parts in
cludes a reference to the Annexes relating thereto. 

Article 319 
Depositary 

1. The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of 
this Convention and amendments thereto. 

2. In addition to his functions as depositary, the Secretary-General shall: 
(a) report to all States Parties, the Authority and competent international or

ganizations on issues of a general nature that have arisen with respect to 
this Convention; 

(b) notify the Authority of ratifications and formal confirmations of and ac
cessions to this Convention and amendments thereto, as well as of 
denunciations of this Convention; 

(c) notify States Parties of agreements in accordance with article 311, para
graph 4; 

(d) circulate amendments adopted in accordance with this Convention to 
States Parties for ratification or accession; 

(e) convene necessary meetings of States Parties in accordance with this 
Convention. 

3. (a) The Secretary-General shall also transmit to the observers referred 
to in article 156: 

(i) reports referred to in paragraph 2 (a); 
(ii) notifications referred to in paragraph 2 (b) and (c); and 
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(Hi) texts of amendments referred to in paragraph 2(d), for their informa
tion, 

(b) The Secretary-General shall also invite those observers to participate as 
observers at meetings of States Parties referred to in paragraph 2(e). 

Artk!e320 
Authentic texts 

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, 
French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall, subject to article 
305, paragraph 2, be deposited with the Secretary-General of the United 
Nations. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, being duly au
thorized thereto, have signedthis Convention. 

DONE AT MONTEGO BAY, this tenth day of December, one thousand 
nine hundred and eighty-two. 
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ANNEX I. HIGHLY MIGRATORY SPECIES 

1. Albacore tuna: Thunmts alalunga. 
2. Bluefln tuna: Thunnus thynnus. 
3. Bigeye tuna: Thunnus obesus. 
4. Skipjack tuna: Katsuwonus peiamis. 
5. Yellowfin tuna: Thunnus albacares. 
6. Biackfin tuna: Thunmts atlanticus. 
7. Little tuna: Euthynnus alletteratus; Euthynnus affinis. 
8. Southern bluefln tuna: Thunnus maccoyii. 
9. Frigate mackerel: Auxis thazard; Auxis rochei. 

10. Pomfrets: Family Bramidae. 
11. Marlins: Tetrapturus angustirostris; Tetrapturus belone; Tetrapturus pfluegeri; 

Tetrapturus albidus; Tetrapturus audax; Tetrapturus georgei; Makaira mazara; 
Makaira indica; Makaira nigricans. 

12. Sail-fishes: Istiophorus platypterus; Istiophorus albicans. 
13. Swordfish: Xiphias giadius. 
14. Sauries: Scamberesax saurus; Cohlabis saira; Coiolabis adocetus; Scombere-

sox saurus scombroides. 
15. Dolphin: Coryphaena hippwus; Coryphaenaequiselis. 
16. Oceanic sharks: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Family Ahpiidae; 

Rhincadon typus; Family Carcharkinidae; Family Sphyrnidae; Family Isurida. 
17. Cetaceans: Family Physeteridaer Family Balaenopteridae; Family Balaeni-

dae; Family Eschrichtiidae; Family Monodontidae; Family Ziphiidae; Family 
Delphinidae. 

ANNEX II. COMMISSION ON THE LIMITS 
OF THE CONTINENTAL SHELF 

Article I 
In accordance with the provisions of article 76, a Commission on the Limits 

of the Continental Shelf beyond 200 nautical miles shall be established in con
formity with the following articles. 

Article 2 
1. The Commission shall consist of 21 members who shall be experts in the 

field of geology, geophysics or hydrography, elected by States Parties to this 
Convention from among their nationals, having due regard to the need to 
ensure equitable geographical representation, who shall serve in their personal 
capacities. 

2. The initial election shall be held as soon as possible but in any case within 
18 months after the date of entry into force of this Convention. At least three 
months before the date of each election, the Secretary-General of the United 
Nations shall address a letter to the States Parties, inviting the submission of 
nominations, after appropriate regional consultations, within three months. 
The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all persons 
thus nominated and shall submit it to all the States Parties. 
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3. Elections of the members of the Commission shall be held at a meeting 
of States Parties convened by the Secretary-General at United Nations Head
quarters. At that meeting, for which two thirds of the States Parties Shall con
stitute a quorum, the persons elected to the Commission shall be those nomi
nees who obtain a two-thirds majority of the votes of the representatives of 
States Parties present and voting. Not less than three members shall be elected 
from each geographical region. 

4. The members of the Commission shall be elected for a term of five years. 
They, shall be eligible for re-election. 

5. The State Party which submitted the nomination of a member of the Com
mission shall defray the expenses of that member while in performance of Com
mission duties. The coastal State concerned shall defray the expenses incurred 
in respect of the advice referred to in article 3, paragraph Kb), of this Annex. 
The secretariat of the Commission shall be provided by the Secretary-General 
of the United Nations. 

Article 3 
1. The functions of the Commission shall be: 
(a) to consider the data and other material submitted by coastal States con

cerning the outer limits of the continental shelf in areas where those 
limits extend beyond 2Q0 nautical miles* and to make recommendations 
in accordance with article 76 and the Statement of Understanding adopt
ed on 29 August 1980 by the Third United Nations Conference on the 
Law of the Sea; 

(b) to provide scientific and technical advice, if requested by the coastal 
State concerned during the preparation of the data referred to in subpara
graph (a). 

2. The Commission may co-operate, to the extent considered necessary and 
useful, with the Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 
the International Hydrographic Organization and other competent international 
organizations with a view to exchanging scientific and technical information 
which might be of assistance in discharging the Commission's responsibilities. 

Article 4 
Where a coastal State intends to establish, in accordance with article 76, the 

outer limits of its continental shelf beyond 200 nautical miles, it shall submit 
particulars of such limits to the Commission along with supporting scientific 
and technical data as soon as possible but in any case within 10 years of the 
entry into force of this Convention for that State. The coastal State shall at the 
same time give the names of any Commission members who have provided it 
with scientific and technical advice. 

Article 5 
Unless the Commission decides otherwise, the Commission shall function by 

way of sub-commissions composed of seven members, appointed in a balanced 
manner taking into account the specific elements of each submission by a 
coastal State. Nationals of the coastal State making the submission who are 
members of the Commission and any Commission member who has assisted a 
coastal State by providing scientific and technical advice with respect to the 
delineation shall not be a member of the sub-commission dealing with that sub
mission but has the right to participate as a member in the proceedings of the 
Commission concerning the said submission. The coastal State which has 
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made a submission to the Commission may send its representatives to partici
pate in the relevant proceedings without the right to vote. 

Article 6 
1. The sub-commission shall submit its recommendations to the Commission. 
2. Approval by the Commission of the recommendations of the sub-

commission shall be by a majority of two thirds of Commission members pres
ent and voting. 

3. The recommendations of the Commission shall be submitted in writing to 
the coastal State which made the submission and to the Secretary-General of 
the United Nations. 

Article 7 

Coastal States shall establish the outer limits of the continental shelf in con
formity with the provisions of article 76, paragraph 8, and in accordance with 
the appropriate national procedures. 

Article 8 
In the case of disagreement by the coastal State with the recommendations of 

the Commission, the coastal State shall, within a reasonable time, make a 
revised or new submission to the Commission. 

Article 9 

The actions of the Commission shall not prejudice matters relating to delimi
tation of boundaries between States with opposite or adjacent coasts. 

ANNEX III. BASIC CONDITIONS OF PROSPECTING, 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 

Article 1 
Title to minerals 

Title to minerals shall pass upon recovery in accordance with this 
Convention. 

Article 2 
Prospecting 

1. (a) The Authority shall encourage prospecting in the Area. 
(b) Prospecting shall be conducted only after the Authority has received a 

satisfactory written undertaking that the proposed prospector will 
comply with this Convention and the relevant rules, regulations and 
procedures of the Authority concerning co-operation in the training pro
grammes referred to in articles 143 and 144 and the protection of the 
marine environment, and will accept verification by the Authority of 
compliance therewith. The proposed prospector shall, at the same time, 
notify the Authority of the approximate area or areas in which prospect
ing is to be conducted. 

(c) Prospecting may be conducted simultaneously by more than one 
prospector in the same area or areas. 
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2. Prospecting shall not confer on the prospector any rights with respect to 
resources. A prospector may, however, recover a reasonable quantity of 
minerals to be used for testing. 

Article 3 
Exploration and exploitation 

1. The Enterprise, States Parties, and the other entities referred to in article 
153, paragraph 2(b), may apply to the Authority for approval of plans of work 
for activities in the Area. 

2. The Enterprise may apply with respect to any part of the Area, but applica
tions by others with respect to reserved areas are subject to the additional re
quirements of article 9 of this Annex. 

3. Exploration and exploitation shall be carried out only in areas specified in 
plans of work referred to in article 153, paragraph 3, and approved by the Au
thority in accordance with this Convention and the relevant rules, regulations 
and procedures of the Authority. 

4. Every approved plan of work shall: 
(a) be in conformity with this Convention and the rules, regulations an4 

procedures of the Authority; 
(b) provide for control by the Authority of activities in the Area in accor

dance with article 153, paragraph 4; 
(ε) confer on the operator, in accordance with the rules, regulations and 

procedures of the Authority, the exclusive right to. explore for and ex
ploit the specified categories of resources in the area covered by the plan 
of work. If, however, the applicant presents for approval a plan of work 
covering only the stage of exploration or the stage of exploitation, thesp
proved plan of work shall confer such exclusive right with respect to that 
stage only. 

5. Upon its approval by the Authority, every plan of work, except those pre
sented by the Enterprise, shall be in the form of a contract concluded between 
the Authority and the applicant or applicants. 

Articled 
Qualifications of applicants 

•1. Applicants, otheT than the Enterprise, shall be qualified if they have the 
nationality or control and sponsorship required by article 153, paragraph 2<b), 
and if they follow the procedures and meet the qualification standards set forth 
in the rules, regulations and procedures of the Authority. 

2. Except as provided in paragraph 6, such qualification standards shall relate 
to the financial and technical capabilities of the applicant and his performance 
under any previous contracts with the Authority. 

3. Each applicant shall be sponsored by the State Party of which it is a national 
unless the applicant has more than one nationality, as in the case of a part
nership or .consortium of entities from several States, in which event all States 
Parties involved shall sponsor the application, or unless the applicant is effec
tively controlled by another State Party or its nationals, in which event both 
States Parties shall sponsor the application. The criteria and procedures for 
implementation of the sponsorship requirements shall be set forth in the rules, 
regulations and procedures of the Authority. 

4. The sponsoring State or States shall, pursuant to article 139, have the re
sponsibility to ensure, within their legal systems, that a contractor so sponsored 
shall carry out activities in the Area in conformity with the terms of its contract 
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and its obligations under this Convention. A sponsoring State shall noU how
ever, be liable for damage caused by any failure of a contractor sponsored by 
it to comply with its obligations if that State Party has adopted laws and regula
tions and taken administrative measures which are, within the framework of 
its legal system, reasonably appropriate for securing compliance by persons 
under its jurisdiction. 

5. The procedures for assessing the qualifications of States Parties which are 
applicants shall take into account their character as States. 

6. The qualification standards shall require that every applicant, without ex
ception, shall as part of his application undertake: 

(a) to accept as enforceable and comply with the applicable obligations creat
ed by the provisions of Part XI, the rules, regulations and procedures of 
the Authority, the decisions of the organs of the Authority and terms of 
his contracts with the Authority; 

(b) to accept control by the Authority of activities in the Area, as authorized 
by this Convention; 

. (c) to provide the Authority with a written assurance that his obligations 
under the contract will be fulfilled in good faith; 

(d) to comply with the provisions on the transfer of technology set forth in 
article 5 of this Annex. 

Article 5 
Transfer of technology 

1. When submitting a plan of work, every applicant shall make available to 
the Authority a general description of the equipment and methods to be used in 
carrying out activities in the Area, and other relevant non-proprietary informa
tion about the characteristics of such technology and information as to where 
such technology is available. 

2. Every operator shall inform the Authority of revisions in the description 
and information made available pursuant to paragraph 1 whenever a substantial 
technological change or innovation is introduced. 

3. Every contract for carrying out activities in the Area shall contain the fol
lowing undertakings by the contractor: 

(a) to make available to the Enterprise on fair and reasonable commercial 
terms and conditions, whenever the Authority so requests, the technolo
gy which he uses in carrying out activities in the Area under the contract, 
which the contractor is legally entitled to transfer. This shall be done by 
means of licences or other appropriate arrangements which the contrac
tor shall negotiate with the Enterprise and which shall be set forth in a 
specific agreement supplementary to the contract. This undertaking 
may be invoked only if the Enterprise finds that it is unable to obtain the 
same or equally efficient and useful technology on the open market on 
fair and reasonable commercial terms and conditions; 

(b) to obtain a written assurance from the owner of any technology used in 
carrying out activities in the Area under the contract, which is not gener
ally available on the open market and which is not covered by subpara
graph (a), that the owner will, whenever the Authority so requests, 
make that technology available to the Enterprise under licence or other 
appropriate arrangements and on fair and reasonable commercial terms 
and conditions, to the same extent as made available to the contractor. If 
this assurance is not obtained, the technology in question shall not be 
used by the contractor in carrying out activities in the Area; 
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(c) to acquire from the owner by means of an enforceable contract, upon 

the request of the Enterprise and if it is possible to do so without sub
stantial cost to the contractor, the legal right to transfer to the Enter
prise any technology used by the contractor, in carrying out activities in 
the Area under the contract, which the contractor is otherwise not 
legally entitled to transfer and which is not generally available on the 
open market. In cases where there is a substantial corporate relation
ship between the contractor and the owner of the technology, the close
ness of this relationship and the degree of control or influence shall be 
relevant to the determination whether all feasible measures have been 
taken to acquire such a right. In cases where the contractor exercises ef
fective control over the owner, failure to acquire from the owner the 
legal right shall be considered relevant to the contractor's qualification 
for any subsequent application for approval of a plan of work; 

(d) to facilitate, upon the request of the Enterprise, the acquisition by the 
Enterprise of any technology covered by subparagraph (b), under licence 
or other .appropriate arrangements and on fair and reasonable commer
cial terms and conditions, if the Enterprise decides to-negotiate.-directly 
with the owner of the technology; 

(e) to take.the same measures as are prescribed in subparagraphs (a), (b), 
(c) and (d) for the benefit of a developing State or group of developing 
States Which has applied for a contract under article 9 of this Annex, 
provided that these measures shall be limited to the exploitation of the 
part of the area proposed by the contractor which has been reserved pur
suant to article 8 of this Annex and provided that activities under the 
contract sought by the developing State or group of developing States 
would not involve transfer of technology to a third State or the nationals 
of a third State. The obligation under this provision shall only apply with 
respect to any given contractor where technology has not been requested 
by the Enterprise or transferred by that contractor to the Enterprise. 

4. Disputes concerning undertakings required by paragraph 3, like other pro
visions of the contracts, shall be subject to compulsory settlement in accordance 
with Part XI and, in cases of violation of these undertakings, suspension or 
termination of the contract or monetary penalties may be ordered in accordance 
with article 18 of this Annex. Disputes as to whether offers made by the con
tractor are within the range of fair and reasonable commercial terms and condi
tions may be submitted by either party to binding commercial arbitration in ac
cordance with the UNCITRAL Arbitration Rules or such other arbitration 
rules as may be prescribed in the rules, regulations and procedures of the Au
thority. If the finding is that the offer made by the contractor is not within the 
range of fair and reasonable commercial ierms and conditions, the contractor 
shall be given 45 days to revise his offeT to bring it within that range before the 
Authority takes any action in accordance with article 18 of this Annex. 

5. If the Enterprise is unable to obtain on fair and reasonable commercial terms 
and conditions appropriate technology to enable it to commence in a timely 
manner the recovery and processing of minerals from the Area, either the Council 
or the Assembly may convene a group of States Parties composed of those which 
are engaged in activities in the Area, those which have sponsored entities which 
are engaged in activities in the Area and other States Parties having access to such 
technology. This group shall consult together and shail take effective measures to 
ensure that such technology is made available to the Enterprise on fair and rea
sonable commercial terms and conditions. Each such State Party shall take all 
feasible measures to this end within its own legal system. 
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6. In the case of joint ventures with the Enterprise, transfer of technology 
will be in accordance with the terms of the joint venture agreement. 

7. The undertakings required by paragraph 3 shall be included in each con
tract for the carrying out of activities in the Area until 10 years after the com
mencement of commercial production by the Enterprise, and may be invoked 
during that period. 

8. For the purposes of this article, "technology" means the specialized equip
ment and technical know-how, including manuals, designs, operating instruc
tions, training and technical advice and assistance, necessary to assemble, main
tain and operate a viable system and the legal right to use these items for that 
purpose on a non-exciusive basis. 

Article 6 
Appro val of plans of work 

1. Six months after the entry into force of this Convention, and thereafter 
each fourth month, the Authority shall take up for consideration proposed 
plans of work. 

2. When considering an application for approval of a plan of work in the form 
of a contract, the Authority shall first ascertain whether: 

(a) the applicant has complied with the procedures established for applica
tions in accordance with article 4 of this Annex and has given the Au
thority the undertakings and assurances required by that article. In cases 
of non-compliance with these procedures or in the absence of any of 
these undertakings and assurances, the applicant shall be given 45 days 
to remedy these defects; 

(b) the applicant possesses the requisite qualifications provided for in article 
4 of this Annex. 

3. All proposed plans of work shall be taken up in the order in which they are 
received. The proposed plans of work shall comply with and be governed by 
the relevant provisions of this Convention and the rules, regulations and pro
cedures of the Authority, including those on operational requirements, financial 
contributions and the undertakings concerning the transfer of technology. If 
the proposed plans of work conform to these requirements, the Authority shall 
approve them provided that they are in accordance with the uniform and non
discriminatory requirements set forth in the rules, regulations and procedures 
of the Authority, unless: 

(a) part or all of the area covered by the proposed plan of work is included in 
an approved plan of work or a previously submitted proposed plan of 
work which has not yet been finally acted on by the Authority; 

(b) part or all of the area covered by the proposed plan of work is dis
approved by the Authority pursuant to article 162, paragraph 2 (x); or 

(c) the proposed plan of work has been submitted or sponsored by a State 
Party which already holds: 

(i) plans of work for exploration and exploitation of polymetallic noduies 
in non-reserved areas that, together with either part of the area cov
ered by the application for a plan of work, exceed in size 30 per cent 
of a circular area of 400,000 square kilometres surrounding the centre 
of either part of the area covered by the proposed plan of work; 

(ii) plans of work for the exploration and exploitation of polymetallic 
nodules in non-reserved areas which, taken together, constituted per 
cent of the total sea-bed area which is not reserved or disapproved for 
exploitation pursuant to article 162, paragraph (2) (x). 
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4. For the purpose of the standard set forth in paragraph 3(c), a plan of 

work submitted by a partnership or consortium shall be counted on a pro rata 
basis among the sponsoring States Parties involved in accordance with article 
4, paragraph 3, of this Annex. The Authority may approve plans of work cov
ered by paragraph 3(c) if it determines that such approval would not permit a 
State Party or entities sponsored by it to monopolize the conduct of activities 
in the Area or to preclude other States Parties from activities in the Area. 

5. Notwithstanding paragraph 3(a), after the end of the interim period speci
fied in article J51, paragraph 3, the Authority may adopt by means of rules, 
regulations and procedures other procedures and criteria consistent with this 
Convention for deciding which applicants shall have plans of work approved in 
cases of selection among applicants for a proposed area. These procedures and 
criteria shall ensure approval of plans of work on an equitable and non
discriminatory basis. 

Article 7 
Selectionamongapplicants for production.authorizations 

.1. Six months after the entry into force of this Convention, and thereafter 
each fourth month, the Authority shall take up for consideration applications 
for production authorizations submitted during the immediately preceding 
period. The Authority shall issue the authorizations applied foT if all such appli
cations can be approved without exceeding the production limitation or con
travening the obligations of the Authority under a commodity agreement or ar
rangement to which it has become a party, as provided in article 151. 

2. When a selection must be made among applicants for production authori
zations because of the production limitation set forth m article 151, paragraphs 
2 to 7, or because of the obligations of the Authority under a commodity agree
ment or arrangement to which it has become a party, as provided for in article 
151, paragraph 1, the Authority shall make the selection on the basis of objec
tive and nondisCTimmatory standards set forth in its rules, regulations and 
procedures. 

3. In the application of paragraph 2, the Authority shall give priority to those 
applicants which: 

(a) give belter assurance of performance, taking into account their financial 
and technical qualifications and their performance, if any, under pre
viously approved plans of work; 

■(b) provide earlier prospective financial benefits to the Authority, taking 
into account when commercial production is scheduled to begin; 

(c) have already invested the most resources and effort in prospecting οτ 
exploration. 

4. Applicants which are not selected in any period shall have priority in subse
quent periods until they receive a production authorization. 

5. Selection shall be made taking into account the need to enhance oppor
tunities for all States Parties, irrespective of their social and economic systems 
or geographical locations so as to avoid discrimination against any State or 
system, to participate in activities in the Area and to prevent monopolization of 
those activities. 

6. Whenever fewer reserved areas than nonreserved areas are under exploi
tation, applications for production authorizations with respect to reserved areas 
shall have priority. 

7. The decisions referred to in this article shall be taken as soon as possible 
after the close of each period. 
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Articles 
Reservation of areas 

Each application, other than those submitted by the Enterprise or by any 
other entities for reserved areas, shall cover a total area, which need not be a 
single continuous area, sufficiently large and of sufficient estimated commercial 
value to allow two mining operations. The applicant shall indicate the co
ordinates dividing the area into two parts of equal estimated commercial value 
and: submit all the data obtained by him with respect to both parts. Without 
prejudice to the powers of the Authority pursuant to article 17 of this Annex, 
the data to be submitted concerning poly metallic nodules shall relate to map
ping, sampling, the abundance of nodules, and their metal content. Within 45 
days of receiving such data, the Authority shall designate which part is to be re
served solely for the conduct of activities by the Authority through the Enter
prise or in association with developing States. This designation may be 
deferred for a further period of 45 days if the Authority requests an independent 
expert to assess whether all data required by this article has been submitted. 
The area designated shall become a reserved area as soon as the plan of work 
for the non-reserved area is approved and the contract is signed. 

Article 9 
Activities in reserved areas 

1. The Enterprise shall be given an opportunity to decide whether it intends 
to carry out activities in each reserved area. This decision may be taken at any 
time, unless a notification pursuant to paragraph 4 is received by the Authority, 
in which event the Enterprise shall take its decision within a reasonable time. 
The Enterprise may decide to exploit such areas in joint ventures with the inter
ested State or entity. 

2. The Enterprise may conclude contracts for the execution of part of its ac
tivities in accordance with Annex IV, article 12. It may also enter into joint ven
tures for the conduct of such activities with any entities which are eligible to 
carry out activities in the Area pursuant to article 153, paragraph 2(b). When 
considering such joint ventures, the Enterprise shall offer to States Parties 
which are developing States and their nationals the opportunity of effective 
participation. 

3. The Authority may prescribe, in its rules, regulations and procedures, sub
stantive and procedural requirements and conditions with respect to such con
tracts and joint ventures. 

4. Any State Party which is a developing State or any natural or juridical 
person sponsored by it and effectively controlled by it or by other developing 
State which is a qualified applicant, or any group of the foregoing, may notify 
the Authority that it wishes to submit a plan of work pursuant to article 6 of this 
Annex with respect to a reserved area. The plan of work shall be considered if 
the Enterprise decides, pursuant to paragraph 1, that it does not intend to carry 
out activities in that area. 

Article 10 
Preference and priority among applicants 

An operator who has an approved plan of work for exploration only, as 
provided in article 3, paragraph 4(c), of this Annex shall have a preference and 
a priority among applicants for a plan of work covering exploitation of the same 
area and resources. However, such preference or priority may be withdrawn if 
the operator's performance has not been satisfactory. 
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Article 11 
Joint arrangements 

1. Contracts may provide for joint arrangements between the contractor and 
the Authority through the Enterprise, in the form of joint ventures or produc
tion sharing, as well as any other form of joint arrangement, which shall have 
the same protection against revision, suspension or termination as contracts 
with the Authority. 

2. Contractors entering into such joint arrangements with the Enterprise 
may receive financial incentives as provided for in article 13 of this Annex. 

3. Partners in joint ventures with the Enterprise shall be liable for the pay
ments required by article 13 of this Annex to the extent of their share in the 
joint ventures, subject to financial incentives as provided for in that article. 

Article 12 
Activities carried out by the Enterprise 

1. Activities in the Area carried out by the Enterprise pursuant to article 153, 
paragraph 2(a), shall be governed by Part XI, the rules, regulations and pro
cedures of the Authority and its relevant decisions. 

2. Any plan of work submitted by the Enterprise shall be accompanied by 
evidence supporting its financial and technical capabilities. 

Article 13 
Financial terms of contracts 

1. In adopting rules, regulations and procedures concerning the financial 
terms of a contract between the Authority and theentities referred to in article 
153, paragraph 2(b), and in negotiating those financial terms in accordance with 
Part XI and those rules, regulations and procedures, the Authority shall be 
guided by the following objectives: 

(a) to ensure optimum revenues for the Authority from the proceeds of 
commercial production; 

(to) to attract investments and technology to the exploration and exploitation 
of the Area; 

(c) to ensure equality of financial treatment and comparable financial obliga
tions foT contractors; 

(d) to provide incentives on a uniform and nondiscriminatory basis for con
tractors to undertake joint arrangements with the Enterprise and devel
oping States ΟΤ iheiT nationals, to .stimulate the transfer of technology 
thereto, and to train the personnel of the Authority and of developing 
States; 

(e) to enable the Enterprise to engage in seabed mining effectively at the 
same time as the entities referred to in article 153, paragraph 2 (b); and 

(f) to ensure that, as a result of the financial incentives provided to contrac
tors under paragraph 14, under the terms of contracts reviewed in accor
dance with article 19 of this Annex or under the provisions of article ! 1 
of this Annex with respect to joint ventures, contractors are not subsi
dized so as to be given an artificial competitive advantage with respect to 
landbased miners. 

2. A fee shall be levied for the administrative cost of processing an applica
tion for approval of a plan of work in the form of a contract and shall be fixed at 
an amount of $US 500,000 per application. The amount of the fee shall be 
reviewed from time to time by the Council in order to ensure that it covers the 
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I administrative cost incurred. If such adminiffratiye; cost incurred by the Au
j thority in processing an application is less than thelfixed amount, the Authori
I ty shall refund the difference to the applicant.! ii£: 

3. A contractor shall pay an annual fixed fee of SrUS 1 million from the date 
of eiitry into force of the contract. If the approved elate of commencement of 
commercial production is postponed because of a delay in issuing the produc

' lion authorization, in accordance with article 151, the annual fixed fee shall be 
waived for the period of postponement. From the date of commencement of 
commercial production, the contractor shall pay either the production charge or 

j the annual fixed fee, whichever is greater. 
| ; 41 Within a year of the date of commencement of commercial production, in 
' conformity with paragraph 3, a contractor shall choose to make ins financial 
| contribution to the Authority by either: 
| <a) paying a production charge only; or 
j (b) paying a combination of a production charge and a share of net proceeds. 
| 5. (a) If a contractor chooses to make his financial contribution to the AIL
* thority by paying a production charge only T it shall be fixed at a percent

age of the market value of the processed metals produced from the poly
! metallic nodules recovered from the area covered by the contract. Tins 

percentage shall be fixed as follows; ... 
! (i) years 11 Oof commercial production 5 per cent 

(ii) years Π to the end of commercial production 12 percent 
(b) The said market value shall beitb^iip^pdact of the quantity of the pro

cessed metals produced from the pi»lymetallic nodules extracted from 
the area covered by the contractiandttrie average price for those metals 
during the relevant accounting yeitr^as defined m paragraphs 7 and %. 

| 6. If a contractor chooses to make his financial contribution to the Authority 
by paying a combination of a production charge and a share of net proceeds, 
such payments shall be determined as follows: 

! (a) The production charge shall be fixed at a percentage of the market value, 
determined in accordance with subparagraph (b)r of the processed 
metals produced from the polymetallic nodules recovered from the area 
covered by the contract. This percentage shall be fixed as follows: 

(i) first period of commercial production 2 per cent 
(ii) second period of commercial production 4 per cent 

If, in the second period of commercial production, as defined in subparagraph 
(d), the return on investment in any accounting year as defined in subparagraph 
(m) falls below 15 per cent as a result of the payment of the production charge 
at 4 per cent, the production charge shall be 2 per cent instead of 4 per cent in 
that accounting year. 

(b) The said market value shall be the product of the quantity of the pro
! cessed metals produced from the polymetallic nodules recovered from 

the area covered by the contract and the average price for those metals 
i during the relevant accounting year as defined in paragraphs 7 and 8. 
i (c) (i) The Authority's share of net proceeds shall be taken out of that por
| tion of the contractor's net proceeds which is attributable to the 
j mining of the resources of the area covered by the contract, referred 
j to hereinafter as attributable net proceeds. 
| (ii) The Authority's share of attributable net proceeds shall be deter

mined in accordance with the following incremental schedule: 



3105 

Portion of attributable Share of the Authority 
net proceeds 

That portion representing a 
return on investment which 
is greater than 0 per cent, but 
less than 10 percent 
That portion representing a 
return on investment which 
is 10'per cent or greater, but 
less than 20 per cent 
That portion representing a 
return on investment which 
is 20 per cent or greater 

(d) (i) The first period of commercial production referred to in subpara
graphs (a) and (c) shall commence in the first accounting year of com
mercial production and terminate in the accounting year in which the 
contractor's development costs with interest on the unrecovered por
tion thereof are fully recovered by his cash surplus, as follows: 
in the first accounting year during, which development costs are in
curred, unrecovered development costs shall equal the development 
costs less cash surplus in that year. In each subsequent accounting 
year, unrecovered development costs shall equal the unrecovered de
velopment costs at the end of the preceding accounting year, plus 
interest thereon at the rate of 10 per cent per annum, plus develop
ment costs incurred in the current accounting year and less contrac
tor's cash surplus in the current accounting year. The accounting 
year in which unrecovered development costs become zero for the 
first time shall be the accounting year in which the contractor's devel
opment costs with interest on the unrecovered portion thereof are 
fully recovered by his cash surplus. The contractor's cash surplus in 
any accounting year shall be his gross proceeds less his operating 
costs and less his payments to the Authority under subparagraph.(c). 

(ii) The second period of commercial production shall commence in the 
accounting year following the termination of the -first period of com
mercial production and shall continue until the end of the.contract. 

"(e) "Attributable net proceeds" means the product of the contractor's net 
proceeds and the ratio of the development costs in the mining sector to 
the contractor's development costs. If the contractor engages in mining, 
transporting polymetallic nodules and production primarily of three proc
essed metals, namely, cobalt, copper and nickel, the amount of attribut
able net proceeds shall not be less than 25 per cent of the contractor's 
net proceeds. Subject to subparagraph (n), in all other cases, including 
those where the contractor engages in mining, transporting polymetallic 
nodules, and production primarily of four processed metals, namely, 
cobalt, copper, manganese and nickel, the Authority may, in its rules, 
regulations and procedures, prescribe appropriate floors which shall bear 
the same relationship to each case as the 25 per cent floor does to the 
three-metal case. , 

First period of 
commercial production 

35 per cent 

42.5 percent 

50 per cent 

Second period of 
commercial production 

40 per cent 

50 per cent 

70 per cent 
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if) "Contractor's net proceeds'1 means the contractor's gross proceeds less 
his operating costs and less the recovery of his development costs as 
set oat in subparagraph (j). 

(g) ii) If the contractor engages in mining, transporting poiymetallic 
noduies and production of processed metals, "'contractor's gross pro
ceeds" means the gross revenues from the sale of the processed 
metals and any other monies deemed reasonably attributabie to oper
ations under the contract in accordance with the financial rules, regu
lations and procedures of the Authority, 

(ii) In all cases other than those specified in subparagraphs (g)(i) and 
(n)<iii), ''contractor's gross proceeds'" means the gross revenues 
from the sale of the semi-processed metals from the poiymetailic 
noduies recovered from the area covered by the contract, and any 
other monies deemed reasonably attributable to operations under the 
contract in accordance with the financial rules, regulations and pro
cedures of the Authority, 

(h) "Contractor's development costs" means: 
(i) all expenditures incurred prior to the commencement of commercial 

production which are directly related to the development of the pro
ductive capacity of the area covered by the contract and the activities 
related thereto for operations under the contract in all cases other 
than that specified in subparagraph (n), in conformity with generally 
recognized- accounting principles, including, inter alia, costs of 
machinery, equipment, ships, processing plant, construction, build
ings, land, roads, prospecting and exploration of the area covered by 
the contract, research and development, interest, required leases, li
cences and fees; and 

(ii) expenditures similar to those set forth in ii) above incurred subse
quent to the commencement of commercial production and necessary 
to carry out the plan of work, except those chargeable to operating 
costs, 

(i) The proceeds from the disposal of capital assets and the market value of 
those capital assets which are no longer required for operations under 
the contract and which are not sold shall be deducted from the contrac
tor's development costs during the relevant accounting year. When 
these deductions exceed the contractor's development costs the excess 
shall be added to the contractor's gross proceeds, 

(j) The contractor's development costs incurred prior to the commence
ment of commercial production referred to in subparagraphs (h)(i) and 
(n)(iv) shall be recovered in SO equal annual instalments from the date 
of commencement of commercial production. The contractor's develop
ment costs incurred subsequent to the commencement of commercial 
production referred to in subparagraphs (h)iii) and (n)(iv.) shall be 
recovered in 10 or fewer equal annual instalments so as to ensure their 
complete recovery by the end of the contract. 

(k) "Contractor's operating costs" means all expenditures incurred after the 
commencement of commercial production in the operation of the pro
ductive capacity of the area covered by the contract and the activities 
related thereto for operations under the contract, in conformity with 
generally recognized accounting principles, including, inier alia, the 
annual fixed fee or the production charge, whichever is greater, expendi
tures for wages, salaries, employee benefits, materials, services, trans-
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porting, processing and marketing costs, interest, utilities, preservation 
of the marine environment, overhead and administrative costs specifi
cally related to operations under the contract, and any net operating 
losses carried forward or backward as specified herein. Net operating 
losses may be carried forward for two consecutive years except in the 
last two years of the contract in which case they may be carried back
ward to the two preceding years. 

(1) If the contractor engages in mining, transporting of polymetaliic 
nodules, and production of processed and semiprocessed metals, "de
velopment costs of the mining sector" means the portion of the contrac
tors development costs which is directly related to the mining of the 
resources of the area covered by the contract, in conformity with gener
ally recognized accounting principles, and the financial rules, regulations 
and procedures of the Authority, including, inter alia, application fee, 
annual fixed fee and, where applicable, costsof prospecting and explora
tion of the area covered by the contract, and a portion of research and de
velopment costs, 

(m) "Return oh investment'1 in any accounting year means the ratio of attrib
utable net proceeds in that year to the development costs of the mining 
sector: For the purpose of computing this ratio the development costs of 
the mining sector shall include expenditures on new or replacement 
equipment in the mining sector less the original cost of the equipment 
replaced, 

(n) If the contractor engages in mining only: 
(i) "attributable net proceeds'" means the whole of the contractor's net 

proceeds; 
(ii) "contractor's net proceeds" shall be as defined in subparagraph (f); 
(iii) "contractor's gross proceeds"" means the gross revenues from the 

sale of the polymetaliic nodules, and any other monies deemed rea
sonably attributable to operations under the contract in accordance 
with the financial rules, regulations and procedures of the Authority; 

(rv) "contractor's development costs*" means all expenditures incurred 
prior to the commencement of commercial production as set forth in 
subparagraph (h)<i), and all expenditures incurred subsequent to the 
commencement of commercial production as set forth in subpara
graph (h)(ii), which are directly related to the mining of the 
resources of the area covered by the contract, in conformity with 
generally recognized accounting principles: 

(v.) "contractor's operating costs" means the contractor's operating costs 
as in subparagraph (k) which are directly related to theTnining of the 
resources of the area covered by the contract in conformity with 
generally recognized accounting principles; 

(vi) "return on investment" in any accounting year means the ratio of the 
contractor's net proceeds in that year to the contractor's development 
costs. For the purpose of computing this ratio, the contractor's de
velopment costs shall include expenditures on new or replacement 
equipment less the original cost of the equipment replaced, 

(o) The costs referred to in subparagraphs (h), (k), (1) and (n) in respect of 
interest paid by the contractor shall be allowed to the extent that, in all 
the circumstances, the Authority approves, pursuant to article 4, para
graph 1 ν of this Annex, the debtequity ratio and the rates of interest as 
reasonable, having regard to existing commercial practice. 



3108 

(ρ) The costs referred to in this paragraph shall not be interpreted as 
including payments of corporate income taxes or similar charges levied 
by States in respect of the operations of the contractor. 

7. (a) "Processed metals", referred to in paragraphs 5 and 6, means the 
metals in the most basic form in which they are customarily traded on in
ternational terminal markets. For this purpose, the Authority shall 
specify, in its financial rules, regulations and procedures, the relevant in
ternational terminal market. For the metals which are not traded on 
such markets, "processed metals'"' means the metals in the most basic 
form in which they are customarily traded in representative arm's length 
transactions. 

(b) If the Authority cannot otherwise determine the quantity of the pro
cessed metals produced from the polymetallic nodules recovered from 
the area covered by the contract referred to in paragraphs 5 (b) and 6 
(b), the quantity shall be determined on the basis of the metal content of 
the nodules, processing recovery efficiency and other relevant factors, in 
accordance with the rules, regulations and procedures of the Authority 
and in conformity with generally recognized accounting principles. 

8. If an international terminal market provides a representative pricing 
mechanism for processed metals, polymetallic nodules and semiprocessed 
metals from the nodules, the average price on that market shall be used. In all 
other cases, the Authority shall, after consulting the contractor, determine a 
fair price for the said products in accordance with paragraph 9. 

9. (a) All costs, expenditures, proceeds and revenues and all determina
tions of price and value referred to in this article shall be the result of 
free market or arm's length transactions. In the absence thereof, they 
shall be determined by the Authority, after consulting the contractor, as 
though they were the result of free market or arm's length transactions, 
taking into account relevant transactions in other markets. 

(b) In order to ensure compliance with and enforcement of the provisions of 
this paragraph, the Authority shall be guided by the principles adopted 
for, and the interpretation given to, arm's length transactions by the 
Commission on Transnational Corporations of the United Nations, the 
Group of Experts on Tax Treaties between Developing and Developed 
Countries and other international organizations, and shall, in its rules, 
regulations and procedures, specify uniform and internationally accept
able accounting rules and procedures, and the means of selection by the 
contractor of certified independent accountants acceptable to the Au
thority for the purpose of carrying out auditing in compliance with those 
rules, regulations and procedures. 

10. The contractor shall make available to the accountants, in accordance 
with the financial rules, regulations and procedures of the Authority, such 
financial data as are required to determine compliance with this article. 

11. All costs, expenditures, proceeds and revenues, and all prices and values 
referred to in this article, shall be determined in accordance with generally 
recognized accounting principles and the financial rules, regulations and pro
cedures of the Authority. 

12. Payments to the Authority under paragraphs 5 and 6 shall be made in 
freely usable currencies or currencies which are freely available and effectively 
usable on the major foreign exchange markets or, at the contractor's option, in 
the equivalents of processed metals at market value. The market value shall be 
determined in accordance with paragraph 5(b). The freely usable currencies 
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and currencies which are freely available and effectively usable on the major 
foreign exchange markets shall be defined in the rules, regulations and pro
cedures of the Authority in accordance with prevailing international monetary 
practice. 

13. All financial obligations of the contractor to the Authority, as well as all 
his fees, costs, expenditures, proceeds and revenues referred to in this article, 
shall be adjusted by expressing them in constant terms relative to a base year. 

1.4. The Authority may, taking into account any recommendations of the 
Economic Planning Commission and the Legal and Technical Commission, 
adopt rules, regulations and procedures that provide for incentives, on a uni
form and non-discriminatory basis, to contractors to further the objectives set 
out in paragraph 1. 

15. In the event of a dispute between the Authority and a contractor over the 
interpretation or application of the financial terms of a contract, either party 
may submit the dispute to binding commercial arbitration, unless both parties 
agree to settle the dispute by other means, in accordance with article 188, para
graph 2. 

Article 14 
Transfer of data 

1. The operator shall transfer to the Authority, in accordance with its rules, 
regulations and procedures and the terms and conditions of the plan of work, at 
time intervals determined by the Authority all data which are both necessary for 
and relevant to. the effective exercise of the powers and functions of the principal 
organsof the Authority in respect ofthe area covered by the plan of work. 

2. Transferred data in respect of the area covered by the plan of work, 
deemed proprietary, may only be used for the purposes set forth in this article. 
Data necessary for the formulation by the Authority of rules, regulations and 
procedures concerning protection ofthe marine environment and safety, other 
than equipment design data, shall not be deemed proprietary. 

3. Data transferred to the Authority by prospectors, applicants for contracts 
or contractors, deemed proprietary, shall not be disclosed by the Authority to 
the Enterprise or to anyone external to the Authority, but data on the reserved 
areas may be disclosed to the Enterprise. Such data transferred by such persons 
to the Enterprise shall not be disclosed by the Enterprise to the Authority or to 
anyone external to the Authority. 

Article 15 
Training programmes 

The contractor shall draw up practical programmes for the training of person
nel of the Authority and developing States, including the participation of such 
personnel in all activities in the Area which are covered by the contract, in ac
cordance with article 144, paragraph 2. 

Article 16 
Exclusive right to explore and exploit 

The Authority shall, pursuant to Part XI and its rules, regulations and pro
cedures, accord the operator the exclusive right to explore and exploit the area 
covered by the plan of work in respect of a specified category of resources and 
shall ensure that no other entity operates in the same area for a different catego
ry of resources in a manner which might interfere with the operations of the 
operator. The operator shall have security of tenure in accordance with article 
153, paragraph 6. 
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Article 17 
Rules, regulations and procedures of the Authority 

1. The Authority shall adopt and uniformly apply rules, regulations and 
procedures in accordance with article 160, paragraph 2(f) (ii), and article 162, 
paragraph 2(o)(ii), for the exercise of its functions as set forth in Part XI on, 
inter alia, the following matters: 

(a) administrative procedures relating to prospecting, exploration and ex
ploitation in the Area; 

(b) operations: 
(i) size of area; 

(ii) duration of operations; 
(iii) performance requirements including assurances pursuant to article 

4, paragraph 6(c), of this Annex; 
(iv) categories of resources; 
(v) renunciation of areas; 

(vi) progress reports; 
(vii) submission of data; 

(viii) inspection and supervision of operations; 
(ix) prevention of interference with other activities in the marine envi

ronment; 
(x) transfer of rights and obligations by a contractor; 

(xi) procedures for transfer of technology to developing States in accor
dance with article 144 and for their direct participation; 

(xii) mining standards and practices, including those relating to opera
tional safety, conservation of the resources and the protection of the 
marine environment; 

(xiii) definition of commercial production; 
(xiv) qualification standards for applicants; 

(c) financial matters: 
(i) establishment of uniform and non-discriminatory costing and ac

counting rules and the method of selection of auditors; 
(ii) apportionment of proceeds of operations; 

(iii) the incentives referred to in article 13 of this Annex; 
(d) implementation of decisions taken pursuant to article 151, paragraph 10, 

and article 164, paragraph 2(d). 
2. Rules, regulations and procedures on the following items shall fully reflect 

the objective criteria set out below: 
(a) Size of areas: 

The Authority shall determine the appropriate size of areas for explo
ration which may be up to twice as large as those for exploitation in order 
to permit intensive exploration operations. The size of area shall be cal
culated to satisfy the requirements of article 8 of this Annex on reserva
tion of areas as well as stated production requirements consistent with 
article 151 in accordance with the terms of the contract taking into ac
count the state of the art of technology then available for sea-bed mining 
and the relevant physical characteristics of the areas. Areas shall be 
neither smaller nor iarger than are necessary to satisfy this objective. 

(b) Duration of operations: 
(i) Prospecting shall be without time-limit; 

(ii) Exploration should be of sufficient duration to permit a thorough 
survey of the specific area, the design and construction of mining 
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equipment for the area and the design and construction of smalt arid 
medium-size processing plants for the purpose of testing mining and 
processing systems; 

(iii) The duration of exploitation should be related to the economic life of 
the mining project, taking into consideration such factors as the deple
tion of the ore, the useful life of mining equipment and processing 
facilities and commercial viability. Exploitation should be of suffi
cient duration to permit commercial extraction of minerals of the 
area and should include a reasonable time period for construction of 
commercial-scale mining and processing systems, during which 
period commercial production should not be required. The total du
ration of exploitation, however, should also be short enough to give 
the Authority an opportunity to amend the terms and conditions of 
the plan of work at the time it considers renewal in accordance with 
rules, regulations and procedures which it has adopted subsequent to 
approving the plan of work. 

(c) Performance requirements: 
The Authority shall require that during the exploration stage periodic 

expenditures be made by the operator which are reasonably related to 
the size of the area covered by the plan of work and the expenditures 
which would be expected of a bona fide operator who intended to bring 
the area into commercial production within the time-limits established 
by the Authority. The required expenditures should not be established 
at a level which would discourage prospective operators with less costly 
technology than is prevalently in use. The Authority shall establish a 
maximum time interval, afteT the exploration stage is completed andihe 
exploitation stage begins, to achieve commercial production. To deter
mine this interval* the Authority should take into consideration that con
struction of large-scale mining and processing systems cannot be initiated 
until after the termination of the exploration stage and the commence
ment of the exploitation stage. Accordingly, the interval to bring an 
area into commercial production should take into account the lims 
necessary for this construction after the completion of the exploration 
stage and reasonable allowance shouid be made for unavoidable delays 
in the construction schedule. Once commercial production is achieved, 
the Authority shall within reasonable limits and taking into consideration 
all Tele vant factors require the operator to maintain commercial produc
tion throughout the period of the plan of work. 

(d) Categories of resources: 
In determining the category of resources in respect of which a plan of 

work may be approved, the Authority shall give emphasis inter alia to the 
following characteristics: 

(i) that certain resources require the use of similar mining methods; and 
(ii) that some resources can be developed simultaneously without undue 

interference between operators developing different resources in the 
same area. 

Nothing in this subparagraph shall preclude the Authority from approv
ing a plan of work with respect to more than one category of resources in 
the same area to the same applicant. 

(e) Renunciation of areas: 
The operator shall have the right at any time to renounce without 

penalty the-whole or part of his rights in the area covered by a plan of 
work. 
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(f) Protection of the marine environment: 
Rules, regulations and procedures shall be drawn up in order to secure 

effective protection of the marine environment from harmful effects 
directly resulting from activities in the Area or from shipboard process
ing immediately above a mine site of minerals derived from that mine 
site, taking into account the extent to which such harmful effects may 
directly result from drilling, dredging, coring and excavation and from 
disposal,, dumping and discharge into the marine environment of sedi
ment, wastes or other effluents. 

fg) Commercial production: 
Commercial production shall be deemed to have begun if an operator 

engages in sustained large-scale recovery operations which yield a quanti
ty of materials sufficient to indicate ciearfy that, the principal purpose is 
large-scale production rather than production intended for information 
gathering, analysis or the testing of equipment or plant. 

Article 18 
Penalties 

1. A contractor's rights under the contract may be suspended or terminated 
only in the following cases: 

(a) if, in spite of warnings by the Authority, the contractor has conducted 
his activities in such a way as to result in serious^ persistent and: wilful 
violations of the fundamental terms of the contract^ Part XI and the 
rules, regulations and procedures of the Authority; or 

(b) if the contractor has failed to comply with, a final binding decision of the 
dispute settlement body applicable to him. 

2. In the case of any violation of the contract not covered by paragraph I t a), 
or in lieu of suspension or termination under paragraph 1(a), the Authority 
may impose upon the contractor monetary penalties proportionate to the seri
ousness of the violation. ·? 

3. Except for emergency orders under article 162, paragraph 2(w>. the Au
thority may not execute a decision involving monetary penalties^ suspension or 
termination until the contractor has been accorded a reasonable opportunity to 
exhaust the judicial remedies available to him pursuant to Part XI, 
section 5. 

Article Ί 9
Revision of contract 

1. When circumstances have arisen or are likely to arise which, in the opinion 
of either party, would render the contract inequitable or make it impracticable 
or impossible to achieve the objectives set out in the contract or in Part ΧΓ, the 
parties shall enter into negotiations to revise it accordingly. 

2. Any contract entered into in accordance with article 153, paragraph 3, may 
be revised only with the consent of the parties. 

Article 20 
Transfer of rights and obligations 

The rights and obligations arising under a contract may be transferred only 
with the consent of the Authority, and in accordance with its rules, regulations 
and procedures The Authority shall not unreasonably withhold consent to the 
transfer if the proposed transferee is in all respects a qualified applicant and as
sumes ail of the obligations of the transferor and if the transfer does not confer 
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to the transferee a plan of work, the approval of which would be forbidden by 
article 6, paragraph 3(c), of this Annex. 

Article 21 
Applicable law 

1. The contract shall be governed by the terms of the contract, the rules, 
regulations and procedures of the Authority, Part XI and other rules of interna
tionallaw not incompatible with this Convention. 

2. Any final decision rendered by a court or tribunal having jurisdiction 
under this Convention relating to the rights and obligations of the Authority 
and Of the contractor shall be enforceable in the territory of each State Party. 

3. No State Party may impose conditions on a contractor that are inconsistent 
with Part .XI. However, the application by a State Party to contractors sponsored 
by it, or to ships flying its flag, of environmental or other Jaws and regulations 
more stringent than those in the rules, regulations and procedures of the Authori
ty adopted pursuant to article 17, paragraph 2(f), of this Annex shall not be 
deemed inconsistent with Part XI. 

Article 22 
Responsibility 

The contractor shall have responsibility or liability for any damage arising out 
•of wrongful acts in the conduct of its operations, account being taken of con
tributory acts or omissions by the Authority. Similarly, the Authority snail 
have responsibility or liability for any damage arising out of wrongful acts in the 
exercise of its powers and functions, including violations under article 363, 
paragraph 2, account being taken of contributory acts or omissions by the eon
tractor. Liability in every case shall be for the actual amount of damage. 

ANNEX IV. STATUTE OF THE ENTERPRISE -■ 

Article J 
Purposes 

1. The Enterprise is the organ of the Authority which shall carry out activities 
jn the ATea directly, pursuant to article 153, paragraph 2 (a), as well as the trans
porting, processing and marketing of minerals recovered from the Area. 

2. in carrying out its purposes and in the exercise Df its functions, the Enter
prise snail act in accordance with this Convention and the rules, regulations and 
procedures of tihe Authority. , 

3. In developing the resources of the ATea pursuant to paragraph 1, the En
terprise shall, subject to this Convention, operate in accordance with sound 
commercial principles. 

Article 2 
Relationship to the Authority 

1. Pursuant to article 170, the Enterprise shall act in accordance with the 
general policies of the Assembly and the directives of the Council. 

2. Subject to paragraph 1, the Enterprise shall enjoy autonomy in the conduct 
of its operations. 
.. 3. Nothing in this Convention shall make the Enterprise liable for the acts or 
obligations of the Authority, or make the Authority liable for the acts οτ obliga
tions of the Enterprise. 
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Article 3 
Limitation of liability 

Without prejudice to article 11, paragraph 3, of this Annex, no member of 
the Authority shall be liable by reason only of its membership for the acts or 
obligations of the Enterprise. 

Article 4 
Structure 

The Enterprise shall have a Governing Board, a Director-General and the 
staff necessary for the exercise of its functions. 

Article 5 
Go verning Board 

1. The Governing Board shall be composed of 15 members elected by the 
Assembly in accordance with article 160v paragraph 2(c). In the election of the 
members of the Board, due regard shall be paid to the principle of equitable 
geographical distribution. In submitting nominations of candidates for election 
to the Board, members of the Authority snail bear in mind the need to nomi
nate candidates of the highest standard of competence^ with qualifications in 
relevant fields, so as to ensure the viability and success of the Enterprise. 

2. Members of the Board shall be elected for four years and may be re
elected; and due regard shall be paid to the principle of rotation of membership. 

3. Members of the Board shall continue in office until their successors are 
elected. If the office of a member of the Board becomes vacant, the Assembly 
shall., in accordance with article 160, paragraph 2(c), elect a new member for 
the remainder of his predecessor's term. 

4. Members of the Board shall act in their personal capacity. In the perfor
mance of their duties they shall not seek or receive instructions from any 
government or from any other source. Each member of the Authority shall re
spect the independent character of the members of the Board and shall refrain 
from all attempts to influence any of them in the discharge of their duties. 

5. Each member of the Board shall receive remuneration to be paid out of 
the funds of the Enterprise. The amount of remuneration shall be fixed by the 
Assembly, upon the recommendation of the Council. 

6. The Board shall normally function at the principal office of the Enterprise 
and shall meet as often as the business of the Enterprise may require. 

7. Two thirds of the members of the Board shall constitute a quorum. 
8. Each member of the Board shall have one vote. AH matters before the 

Board shall be decided by a majority of its members. If a member has a conflict 
of interest on a matter before the Board he shall refrain from voting on that 
matter. 

9. Any member of the Authority may ask the Board for information in re
spect of its operations which particularly affect that member. The Board shall 
endeavour to provide such information. 

Article 6 
Powers and functions of the Governing Board 

The Governing Board shall direct the operations of the Enterprise. Subject 
to this Convention, the Governing Board shall exercise the powers necessary to 
fulfil the purposes of the Enterprise, including powers: 

(a) to elect a Chairman from among its members; 
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(b) to adopt its rules of procedure; 
(c) to =draw up and submit formal written plans of work to the Council in ac

cordance with article 153, paragraph 3, and article 162, paragraph 20); 
(d) to develop plans of work and programmes for carrying out the activities 

specified in article 170; 
(e) to prepare and submit to the Council applications for production authori

zations in accordance with article 151, paragraphs 2 to 7; 
(f) to authorize negotiations concerning the acquisition of technology, 

including those provided for in Annex ill, article 5, paragraph 3 <a), (c) 
and (d), and to approve the results of those negotiations; 

(g) to establish terms and conditions, and to authorize negotiations, con
cerning joint ventures and other forms of joint arrangements referred to 
in Annex III, articles 9 and 11, and to approve the results of such 
negotiations; 

(h) to recommend to the Assembly what portion of the net income of the 
Enterprise should be retained as its reserves in accordance with article 
160, paragraph 2(0, and article 10 of this Annex; 

(i) to approve the annual budget of the Enterprise; 
. φ to authorize the procurement of goods and services in accordance with 

article 12, paragraph 3, of this Annex; 
<k) to submit an annual report to the Council in accordance with article 9 of 

this Annex; 
(1) to submit to the Council for the approval of the Assembly draft rules in 

respect of the organization, management, appointment and dismissal of 
the staff of the Enterprise and to adopt regulations to give effect to such 
rules; 

(τη) to borrow funds and to furnish such collateral or other security as it may 
determine in accordance with article 11, paragraph 2, of this Annex; 

(n) to enter into any legal proceedings, agreements and transactions and to 
take any other actions in accordance with article 13 of this Annex; 

(&) to delegate, subject to the approval of the Council, any nondiscretionary 
powers to the DirectorGeneral and to its comm ittees. 

Article 7 
DirectorGeneralandstaffof'theEnterprise 

1. The Assembly shall, upon the recommendation of the Council and the 
nomination of the Governing Board, elect the DirectorGeneral of the Enter
prise who shall not be a member of the Board. The DirectorGeneral shall hold 
office for a fixed term, not exceeding five years, and may be reelected for fur
ther terms. 

2. The DirectorGeneral shall be the legal representative and chief executive 
of the Enterprise and shall he directly responsible to the Board7for the conduct 
of the operations of the Enterprise. He shall be responsible for the organiza
tion, management, appointment and dismissal of the staff of the Enterprise in 
accordance with the rules and regulations referred to in article 6, subparagraph 
(1), of this Annex. He shall participate, without the right to vote, in the meet
ings of the Board and may participate, without the right to vote, in the meetings 
of the Assembly and the Council when these organs are dealing with matters 
concerning the Enterprise. 

3. The paramount consideration in the recruitment and employment of the 
staff and in the determination of their conditions of service shall be the necessi
ty of securing the highest standards of efficiency and of technical competence. 
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Subject to this consideration, due regard shall be paid to the importance of re
cruiting the staff on an equitable geographical basis. 
. 4. In the performance of their duties the DirectorGeneral and the staff shall 
not seek or receive instructions from any government or from any othersource 
external to the Enterprise. They shall refrain from any action which might re
flect on their position as international officials of the Enterprise responsible 
only to the Enterprise. Each State Party undertakes to respect the exclusively 
international character of the responsibilities of the DirectorGeneral and the 
staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities. 

5. The responsibilities set forth in article 168, paragraph 2, are equally ap
plicable to the staff of theEnterprise. 

Article 8 
Location 

The Enterprise shall have its principal office at the seat of the Authority. The 
Enterprise may establish other offices and facilities tit the territory of any State 
Party with the consent of that S tate Party. 

Article 9 
Reports and financial statements 

L The Enterprise snail, not later than three months after the end of each 
financial year, submit to the Council for its consideration an annual report con
taining an audited statement of its accounts and shall transmit to the Council at 
appropriate intervals a summary statement of its financial position and a profit 
and loss statement showing the results of its operationsL 

2. The Enterprise shall publish its annual report and such other reports as it 
finds appropriate. 

3. All reports and financial statements referredto in the article shall be dis
tributed to the members of the Authority. 

Article W 
Allocation of net income 

1. Subject to paragraph 3, the Enterprise shall make payments to the Authori
ty under Annex ΠΙ, article 13, or their equivalent. 

2. The Assembly shall, upon the recommendation of the Governing Board, 
determine what portion of the net income of the Enterprise shall be retained as 
reserves of the Enterprise. The remainder shall be transferred to the Authority. 

3. During an initial period required for the Enterprise to become self
supporting, which shall not exceed 10 years from the commencement of com
mercial production by it, the Assembly shall exempt the Enterprise from the 
payments referred to in paragraph 1, and shall leave all of the net income of the 
Enterprise in its reserves. 

Article 11 
Finances 

1. The funds of the Enterprise shall include: 
(a) amounts received from the Authority in accordance with article 173, 

paragraph 2(b); 
(b) voluntary contributions made by States Parties for the purpose of financ

ing activities of the Enterprise; 
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(c) amounts borrowed by the Enterprise in accordance with paragraphs 2 
and 3; 

(d) income of the Enterprise from its operations; 
(e) other funds made available to the Enterprise to enable it to commence 

operations as soon as possible and to carry out its functions. 
2. (a) The Enterprise shall have the power to borrow funds and to furnish 

such collateral or other security as it may determine. Before making a 
public sale of its obligations in the financial markets or currency of a 
State Party, the Enterprise shall obtain the approval of that State Party. 
The total amount of borrowings shall be approved by the Council upon 
the recommendation of the Governing Board. 

(b) States Parties shall make every reasonable effort to support applications 
by the Enterprise for loans on capital markets and from international 
financial institutions. 

3. (a) The Enterprise shall be provided with the funds necessary to explore 
and exploit one mine site, and to transport, process and market the minerals 
recovered therefrom and the nickel, copper, cobalt and manganese obtained, 
and to meet its initial administrative expenses. The amount of the said foods, 
and the criteria and factors for its adjustment, shali be included by the Prepara
tory7 Commission in the draft rules, regulations and procedures of the 
Authority. 

(b) AH States Parlies shall make available to the Enterprise an amount 
equivalent to one half of the funds referred to in subparagraph (a) by 
way of longterm interestfree loans in accordance with the scale of as
sessments ίοτ the United Nations regular budget in force at the lime 
when the assessments axe made, adjusted to take into account the States 
which are not members of the United Nations. Debts incurred by the 
Enterprise in raising the other half of the funds shall be guaranteed by all 
Stales Parties in accordance with the same scale. 

(c) If the sum of the financial contributions of States Parties is less than the 
. t ' funds lo be provided to the Enterprise under subparagraph (a), the As

sembly shall, at its first session, consider the extent of the shortfall and 
adopt by consensus measures for dealing with this shortfall, taking into 
account the obligation of States Parties under subparagraphs (a) and (b) 
and any recommendations of the Preparatory Commission. 

(d) (i) Each State Party shall, within 60 days after the entry into force of this 
Convention, or within 30 days after the deposit of its instrument of 
ratification or accession, whichever is later, deposit with the Enter
prise irrevocable, nonnegotiable, noninterestbearing promissory 
notes in the amount of the share of such State Party of interestfree 
loans pursuant to subparagraph (b). 

(ii) The Board shall prepare, at the earliest practicable date afteTthis Con
vention enters into force, and thereafter at annual or other appropri
ate intervals, a schedule of the magnitude and timing of its require
ments for the funding of its administrative expenses and for activities 
carried out by the Enterprise in accordance with article 170 and article 
12 of this Annex. 

(iii) The States Parties shall, thereupon, be notified by the Enterprise, 
through the Authority, of their respective shares of the funds in ac
cordance with subparagraph (b), required for such expenses. The 
Enterprise shall encash such amounts of the promissory notes as may 
be required to meet the expenditure referred to in the schedule with 
respect to interestfree loans. 
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(iv) States Parties shail, upon receipt of the notification, make available 
their respective shares of debt guarantees for the Enterprise in accor
dance with subparagraph (b). 

(e) (i) If the Enterprise so requests, State Parties may provide debt guaran
tees in addition to those provided in accordance with the scale 
referred to in subparagraph (b). 

(ii) In lieu of debt guarantees, a State Party may make a voluntary contri
bution to the Enterprise in an amount equivalent to that portion of 
the debts which it would otherwise be liable to guarantee. 

(f) Repayment of the interestbearing loans shall have priority over the 
repayment of the interestfree loans. Repayment of interestfree loans 
shall be in accordance with a schedule adopted by the Assembly, upon 
the recommendation of the Council and the advice of the Board. In the 
exercise of this function the Board shall be guided by the relevant provi
sions of the rules, regulations and procedures of the Authority, which 
shall take into account the paramount importance of ensuring the effec
tive functioning of the Enterprise and, in particular, ensuring its financial 
independence. 

(g) Funds made available to the Enterprise shall be in freely usable curren
cies or currencies which are freely available and effectively usable in the 
major foreign exchange markets. These currencies shall be defined in 
the rules, regulations and procedures of the Authority in accordance 
with prevailing international monetary practice. Except as provided in 
paragraph 2, no State Party shall maintain or impose restrictions on the 
holding, use or exchange by the Enterprise of these funds. 

(h) "Debt guarantee" means a promise of a State Party to creditors of the 
Enterprise to pay, pro rata in accordance with the appropriate scale, the 
financial obligations of the Enterprise covered by the guarantee following 
notice by the creditors to the State Party of a default by the Enterprise. 
Procedures for the payment of those obligations shall be in conformity 
with the rules, regulations and procedures of the Authority. 

4. The funds, assets and expenses of the Enterprise shall be kept separate 
from those of the Authority. This article shall not prevent the Enterprise from 
making arrangements with the Authority regarding facilities, personnel and ser
vices and arrangements for reimbursement of administrative expenses paid by 
either on behalf of the other. 

5. The records, books and accounts of the Enterprise, including its annual 
financial statements, shall be audited annually by an independent auditor ap
pointed by the Council. 

Article 12 
Operations 

1. The Enterprise shall propose to the Council projects for carrying out activi
ties in accordance with article 170. Such proposals shall include a formal written 
plan of work for activities in the Area in accordance with article 153, paragraph 
3, and all such other information and data as may be required from time to time 
for its appraisal by the Legal and Technical Commission and approval by the 
Council. 

2. Upon approval by the Council, the Enterprise shall execute the project on 
the basis of the formal written plan of work referred to in paragraph 1. 

3. (a) If the Enterprise does not possess the goods and services required 
for its operations it may procure them. For that purpose, it shall issue 
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invitations to tender and award contracts to bidders offering the best 
combination of quality, price and delivery time. 

(b) If there is more than one bid offering such a combination, the contract 
shall be awarded in accordance with: 

(i) the principle of nondiscrimination an the basis of political or other 
considerations not relevant to the carrying out of operations with due 
diligence and efficiency; and 

(ii) guidelines approved by the Council with regard to the preferences to 
be accorded to goods and services originating in developing States, 
including the land-locked and geographically disadvantaged among 
them. 

(c) The Governing Board may adopt rules determining the special circum
stances in which the requirement of invitations to bid may, in the best 
interests of the Enterprise, be dispensed with. 

4. The Enterprise shall have title to all minerals and processed substances 
produced by it. 

5. The Enterprise shall sell its products on a non-discriminatory basis. It 
shall not give noncommercial discounts. 

<>. Without prejudice to any general or special power conferred on the Enter
prise under any other provision of this Convention, the Enterprise snail exer
cise such powers incidental to its business as shall be necessary. 

7. The Enterprise snail not interfere in the political affairs of any State Psr^; 
nor shall it be influenced in its decisions by the political character of the State 
Party concerned. Only commercial considerations shall be relevant to its deci
sions, and these considerations shall be weighed impartially in order to carry 
out the purposes specified in article 1 of this Annex. 

Article 13 
Legal'status, privileges andimmunities 

1. To enable the Enterprise to exercise its functions, the status, privileges 
and immunities set forth in tins article shall be accorded to the Enterprise in the 
territories -of States Parties. To give effect to this principle the Enterprise and 
States Parties may, where necessary, enter into special agreements. 

2. The Enterprise shall have «uch legal capacity as is necessary for the exer
cise of its functions- and the fulfilment of its purposes and, in particular, the 
capacity: 

(a) to enter into contracts, joint arrangements or other arrangements, 
including agreements with States and international organisations; 

(b) to acquire, lease, hold and dispose of immovable and movable property; 
(c) to be a party to legal proceedings. 
3. (a) Actions may be brought against the Enterprise only in a court of 

competent jurisdiction in the territory of a State Party in which the 
Enterprise: 

(i) has an office or facility; 
(ii) has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice 

of process; 
(iii) has entered into a contract for goods or services; 
(iv) has issued securities; or 
(v) is otherwise engaged in commercial activity, 

(b) The property and assets of the Enterprise, wherever located and by 
whomsoever held, shall be immune from all forms of seizure, attach-
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merit or execution before the delivery of final judgment against the 
Enterprise. 

4. (a) The property and assets of the Enterprise, wherever located and by 
whomsoever held, shall be immune from requisition, confiscation, ex
propriation or any.otheT form of seizure by executive or legislative 
action. 

(b) The property and assets of the Enterprise, wherever located and by 
whomsoever held, shall be free from discriminatory restrictions, regula
tions, controls and moratoria of any nature. 

(c) The Enterprise and its employees shall respect local laws and regulations 
in any State or territory in which the Enterprise or its employees may do 
business or otherwise act. 

(d) States Parties shall ensure that the Enterprise enjoys all rights, privileges 
and immunities accorded by them to entities conducting commercial ac
tivities in their territories. These rights, privileges and immunities shall 
be accorded to the Enterprise on no less favourable a basis than that on 
which they are accorded to entities engaged in similar commercial activi
ties. If special privileges are provided by States Parties for developing 
States or their commercial entities, the Enterprise shall enjoy those privi
leges on a similarly preferential basis. 

(e) States Parties may provide special incentives, rights, privileges and im
munities to the Enterprise without the obligation to provide such incen
tives, rights, privileges and immunities to other commercial entities. 

5. The Enterprise shall negotiate with the host countries in which its offices 
and facilities are located for exemption from direct and indirect taxation. 

6. Each State Party shall take such action as is necessary for giving effect in 
terms of its own law to the principles set forth in this Annex and shall inform 
the Enterprise of the specific action which it has taken. 

7. The Enterprise may waive any of the privileges and immunities conferred 
under this article or in the special agreements referred to in paragraph 1 to such 
extent and upon such conditions as it may determine. 

ANNEX V. CONCILIATION 

SECTION 1. CONCILIATION PROCEDURE PURSUANT TO 
SECTION 1 OF PART XV 

Article I 
Institution of proceedings 

If the parties to a dispute have agreed, in accordance with article 284, to 
submit it to conciliation under this section, any such party may institute the pro
ceedings by written notification addressed to the other party or parties to the 
dispute. 

Article 2 
List of conciliators 

A list of conciliators shall be drawn up and maintained by the Secretary-
General of the United Nations. Every State Party shall be entitled to nominate 
four conciliators, each of whom shall be a person enjoying the highest reputa-
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tion for fairness, competence and integrity. The names of the persons so 
nominated shall constitute the list. If at any time the conciliators nominated 
by a State Party in the iist so constituted shall be fewer than four, that State 
Party shall be entitled to make further nominations as necessary. The name 
of a conciliator shall remain on the list until withdrawn by the State Party 
which made the nomination, provided that such conciliator shall continue to 
serve on any conciliation commission to which that conciliator has been ap
pointed until the completion of the proceedings before that commission. 

Article 3 
Constitution of conciliation commission 

The conciliation commission shall, unless the parties otherwise agree, be con
stituted as follows: 

(a) Subject to subparagraph (g), the conciliation commission shall consist of 
five members: 

(b) The party instituting the proceedings shall appoint two conciliators to be 
chosen preferably from the list referred to in article 2 of this Annex, one 
of whom may be its national, unless the parties otherwise agree. Such 
appointments shall be included in the notification referred to in article 1 
of this Annex. 

(c) The other party to the dispute shall appoint two conciliators in the 
manner set forth in subparagraph (b) within 21 days of receipt of the 
notification referred ίο in article 1 of this Annex. If the appointments 
are not made within thai period, the party instituting the proceedings 
may, within one week of the expiration of that period, either terminate 
the proceedings by notification addressed to the other party or request 
the SecretaryGeneral of the United Nations to make the appointments 
in accordance with subparagraph (e). 

(4) Within 30 days after all four conciliators have been appointed, they shall 
appoint a fifth conciliator chosen from the list referred to in article 2 of 
this Annex, who shall be chairman, if the appointment is not made 
within that period, either party may, within one week of the expiration 
of that period, request the SecretaryGeneral of the United Nations to 
make the appointment in accordance with subparagraph (e). 

(e) Within 30 days of the receipt of a request under subparagraph (c) or id), 
the SecretaryGeneral of the united Nations shall make the necessary ap
pointments from the list referred to in article 2 of this Annex in consulta
tion with the parties to the dispu te. 

(f) Any* vacancy shall be filled in the maimer prescribed for the initial 
appointment. 

(g) Two ©τ more parties which determine by agreement that they are in the 
same interest shall appoint two conciliators jointly. Where two or more 
parties have separate interests or there is a disagreement as to whether 
they are of the same interest, they shall appoint conciliators separately. 

(h) In disputes involving more than two parties having separate interests, οτ 
where there is disagreement as to whether they are of the same interest, 
the parties shall apply subparagraphs (a) to (f) in so far as possible. 

Article 4 
Procedure 

The conciliation commission shall, unless the parties otherwise agree, deter
mine its own procedure. The commission may, with the consent of the parties 
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to the dispute, invite any State Party to submit to it its views orally or in writ
ing. Decisions of the commission regarding procedural matters, the report . 
and recommendations shall be made by a majority vote of its members. 

Article 5 
Amicable settlement 

The commission may draw the attention of the parties to any measures which 
might facilitate an amicable settlement of the dispute. 

Article 6 
Functions of the commission 

The commission shall hear the parties, examine their claims and objections, 
and make proposals to the parties with a view to reaching an amicable 
settlement. 

Article 7 
Report 

1. The commission shall report within 12 months of its constitution. Its 
report shall record any agreements reached and, failing agreement, its conclu
sions on all questions of fact or law relevant to the matter in dispute and such 
recommendations as the commission may deem appropriate for an amicable 
settlement The report shall be deposited with the Secretary-General of the 
United Nations and shall immediately be transmitted by him to the parties to 
the dispute. 

2. The report of the commission, including its conclusions or recommenda
tions, shall not be binding upon the parties. 

Article 8 
Termination 

The conciliation proceedings are terminated when a settlement has been 
reached, when the parties have accepted or one party has rejected the recom
mendations of the report by written notification addressed to the Secretary-
General of the United Nations, or when a period of three months has expired 
from the date of transmission of the report to the parties. 

Article 9 
Fees and expenses 

The fees and expenses of the commission shall be borne by the parties to the 
dispute. 

Article JO 
Right of parties to modify procedure 

The parties to the dispute may by agreement applicable solely to that dispute 
modify any provision of this Annex. 
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SECTION 2. COMPULSORY SUBMISSION TO 
CONCILIATION PROCEDURE PURSUANT TO 

SECTION 3 OF PART XV 

Article J1 
Institution of proceedings 

1. Any party to a dispute which, in accordance with Part XV, section 3, may 
be submitted to conciliation under this section, may institute the proceedings 
by written notification addressed to ihe other party or parties to the dispute. 

2. Any party to the dispute, notified under paragraph 1, shall be obliged to 
submit to such proceedings. 

Article 12 
Failure to reply or to submit to conciliation 

The failure of a party or parties to the dispute to reply to notification of insti
tution of proceedings or to submit to such proceedings shall not constitute a bar 
to the proceedings. 

Article 13 
Competence 

A disagreement as to whether a conciliation commission acting under this 
section has competence shall be decided by the commission. 

Article 14 
Application of section 1 

Articles 2 to 10 of section 1 of this Annex apply subject to this section. 

ANNEX VI. STATUTE OF THE INTERNATIONAL 
TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA 

Article 1 
General provisions 

1. The International Tribunal for the Law of the Sea is constituted and shall 
function in accordance with the provisions of this Convention and this Statute. 

2. The seat of the Tribunal shall be in the Free and Hanseatic City of Ham
burg in the Federal Republic of Germany. 

3. The Tribunal may sit and exercise its functions elsewhere whenever it con
siders this desirable. 

4. A reference of a dispute to the Tribunal shall be governed by the provi
sions of Parts XI and XV. 
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SECTION t. ORGANIZATION OF THE TRIBUNAL 

Article 2 
Composition 

1. The Tribunal shall be composed of a body of 21 independent members, 
elected from among persons enjoying the highest reputation for fairness and in
tegrity and of recognized competence in the field of the law of the sea. 

2. In the Tribunal as a whole the representation of the principal legal systems 
of the world and equitable geographical distribution shall be assured. 

Article 3 
Membership 

1. No two members of the Tribunal may be nationals of the same State. A 
person who for the purposes of membership in the Tribunal could be regarded 
as a-national of more than one State shall be deemed to be a national of the one 
in which: he ordinarily exercises civil and political rights. 

2. There shall be no fewer than, three members from each geographical 
group as established by the General Assembly of the United Nations. ^ 

Article 4 
Nominations and elections 

1. Each State Party may nominate not more than two persons having the 
qualifications prescribed in article 2 of this Annex. The members of the Tribu
nal shall be elected from the list of persons thus nominated. 

2. At least three months before the date of the election, the Secretary-
General of the United Nations in the case of the first election and the Registrar 
of the Tribunal in the case of subsequent elections shall address a written invita
tion to the States Parties to submit their nominations for members of the Tribu
nal within two months. He shall prepare a list in alphabetical order of ail the 
persons thus nominated, with an indication of the States Parties which have 
nominated themT and shall submit it to the States Parties before the seventh 
day of the fast month before the date of each election. 

3. The first election shall be held within six months of the date of entry into 
force of this Convention. 

4. The members of the Tribunal shall be elected by secret ballot. Elections 
shall be held at a meeting of the States Parties convened, by the Secretary-
General of the United Nations in the case of the first election and by a proce
dure agreed to. by the States Parties in the case of subsequent elections. Two 
thirds of the States Parties shall constitute a quorum at that meeting. The per
sons elected to the Tribunal shall be those nominees who obtain the largest 
number of votes and a two-thirds majority of the States Parties present and 
voting, provided that such majority includes a majority of the States Parties. 

Articles 
Term of office 

1. The members of the Tribunal shall be elected for nine years and may be 
re-elected; provided, however, that of the members elected at the first elec
tion, the terms of seven members shall expire at the end of three years and the 
terms of seven more members shall expire at the end of six years. 
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2. The members of the Tribunal whose terms are to expire at the end of 
the abovementioned initial periods of three and six years shall be chosen by 
lot to be drawn by the SecretaryGeneral of the United Nations immediately 
after the first election. 

3. The members of the Tribunal shall continue to discharge their duties until 
their places have been filled. Though replaced, they shall finish any proceedings 
which they may have begun before the date of their replacement. 

4. In the case of the resignation of a member of the Tribunal, the letter of resig
nation shall be addressed to the President of the Tribunal. The place becomes 
vacant on the receipt of that letter. 

Article 6 
Vacancies 

1. Vacancies shall be filled by the same method as that laid down for the first 
election, subject to the following provision: the Registrar shall, within one 
month of the occurrence of the vacancy, proceed to issue the invitations provid
ed for in article 4 of this Annex, and the date of the election shall be fixed by 
the President of the Tribunal after consultation with the Slates Parties. 

2. A member of the Tribunal elected to replace a member whose term of 
office has not expired shall hold office for the remainder of his predecessor's 
term. 

Article 7 
Incompatible activities 

1. No member Of the Tribunal may exercise any political or administrative 
function, or associate actively with or be financially interested in airy of the opera
tions of any enterprise concerned with the exploration for οτ exploitation of the 
resources of the sea or the seabed or other commercial use of the sea or the 
seabed. 

2. No member of theTribunal may act as agent, counsel or advocate in any case. 
3. Any doubt on these points shall be resolved by decision of the majority of the 

other members of the Tribunal present. 
Article 8 

Conditions relating to participation of members 
in a particular case 

1. No member of the Tribunal may participate in the decision of any case in 
which he has previously taken part as agent, counsel or advocate for one of the 
parties, or as a member of a national or international court οτ tribunal, or in any 
other capacity. 

2. If, for some special reason, a member of the Tribunal considers that he 
should net take part in the decision of a particular case, he shall so inform the 
President of the Tribunal. 

3. If the President considers that for som e special Teason one of the members 
of the Tribunal should not sit in a particular case, he shall give him notice 
accordingly. 

4. Any doubt on these points shall be resolved by decision of themajority of the 
other members of the Tribunal present. 

Article 9 
Consequence of ceasing to fulfil required conditions 

If, in the unanimous opinion of the other members of the Tribunal, a 
member has ceased to fulfil the required conditions, the President of the Tribu
nal shall declare the seat vacant. 
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Article 10 
Privileges and immunities 

The members of the Tribunal, when engaged on the business of the Tribunal, 
shall enjoy diplomatic privileges and immunities. 

Article II 
Solemn declaration by members 

Every member of the Tribunal shall, before taking up his duties, make a 
solemn declaration in open session that he will exercise his powers impartially 
and conscientiously. 

Article 12 
President, Vice-President and Registrar 

I. The Tribunal shall elect its President and VicePresident for three years; 
they may be reelected. 

Ζ The Tribunal shall appoint its Registrar and may provide for the appoint
ment of such other officers as may be necessary. 

3. The President and the Registrar shall reside at the seat of the Tribunal. 

Article 13 
Quorum 

1. AH available members of the Tribunal shall sit, a quorum of II elected 
members shall be required to constitute the Tribunal. 

2. Subject to article 17 of this Annex, the Tribunal shall determine which 
members are available to constitute the Tribunal for the consideration of a par
ticulflr dispute, having regard to the effective functioning of the chambers as 
provided form articles 14 and 15 of this Annex. 

3. All disputes and applications submitted to the Tribunal shall be heard and 
determined by the Tribunal, unless article 14 of this Annex applies, or the par
ties request that it shall be dealt with in accordance with article 15 of this Annex. 

Article 14 
Sea-Bed Disputes Chamber 

A SeaBed Disputes Chamber shall be established in accordance with the pro
visions of section 4 of this Annex. Its jurisdiction, powers and functions shall 
be as provided for in Part XI, section 5. 

Article IS 
Special chambers 

1. The Tribunal may form such chambers, composed of three or more of its 
elected members, as it considers necessary for dealing with particular categories 
of disputes. 

2. The Tribunal shall form a chamber for dealing with a particular dispute 
submitted to it if the parties so request. The composition of such a chamber 
shall be determined by the Tribunal with the approvalof the parties. 

3. With a view to the speedy dispatch of business, the Tribunal shall form 
annually a chamber composed of five of its elected members which may hear 
and determine disputes by summary procedure. Two alternative members 
shall be selected for the purpose of replacing members who are unable to partici
pate in a particular proceeding. 
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4. Disputes shall be heard and determined by the chambers provided for in 
this article if the parties so request. 

5. A judgment given by any of the chambers provided for in this article and 
in article 14 of this Annex shall be considered as rendered by the Tribunal. 

Article 16 
Rules of the Tribunal 

The Tribunal shall frame rules for carrying out its functions. In particular it 
shall lay down rules of procedure. 

Article 17 
Nationality of members 

1. Members of the Tribunal of the nationality of any of the parties to a dis
pute shall retain their right to participate as members of the Tribunal. 

2. If the Tribunal, when hearing a dispute, includes upon the bench a 
member of the nationality of one of the parties, any other party may choose a 
person to participate as a member of the Tribunal. 

3. If the Tribunal, when hearing a dispute, does not include upon the bench a 
member of the nationality of the parties, each of those parties may choose a 
person to participate as a member of the Tribunal. 

4. This article applies to the chambers referred to in articles 14 and 15 of this 
Annex. In such cases, the President, in consultation with the parties, shall re
quest specified members of the Tribunal forming the chamber, as many as 
necessary, to give place to the members of the Tribunal of the nationality of the 
parties concerned, and, failing such, or if they are unable to be present, to the 
members specially chosen by the parties. 

5. Should there be several parties in the same interest, they shall, foTthe pur
pose of the preceding provisions, be considered as one party only. Any doubt 
on this point shall be settled by the decision of the Tribunal. 

6. Members chosen in accordance with paragraphs 2, 3 and 4 shall fulfil the 
conditions required by articles 2, 8 and 11 of this Annex. They shall participate 
in the decision on terms of complete equality with their colleagues. 

Article 18 
Remuneration of members 

1. Each elected member of the Tribunal shall receive an annual allowance 
and, for each day on which he exercises his functions, a special allowance, 
provided that in any year the total sum payable to any member as special allow
ance shall not exceed the amount of the annual allowance. 

N 2. The President shall receive a special annual allowance. 
3. The Vice-President shall receive a special allowance for each day on which 

he acts as President. 
4. The members chosen under article 17 of this Annex, other than elected 

members of the Tribunal, shall receive compensation for each day on which 
they exercise their functions. 

5. The salaries, allowances and compensation shall be determined from time 
to time at meetings of the States Parties, taking into account the work load of 
the Tribunal. They may not be decreased during the term of office. 

6. The salary of the Registrar shall be determined at meetings of the States 
Parties, on the proposal of the Tribunal. 

7. Regulations adopted at meetings of the States Parties shall determine the 
conditions under which retirement pensions may be given to members of the 
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Tribunal and to the Registrar, and the conditions under which members: of 
the Tribunal and Registrar shall have their travelling expenses refunded. 

8. The salaries, allowances, and compensation shall be free of all taxation. 

Article 19 
Expenses of the Tribunal 

1. The expenses of the Tribunal shall be borne by the States Parties and by 
the Authority on such terms and in such a manner as shall be decided at meet
ings of the States Parties. 

2. When an entity other than a State Party or the Authority is. a party to a 
case submitted to it, the Tribunal shall fix the amount, which that party is to con
tribute towards: the expenses of theTribunaL 

SECTION 2. COMPETBiCE 

Article20 
Access to the. Tribunal 

1. The Tribunal shall be open to States Parties. 
2. The Tribunal shall be open to entities other thart States Parties in any case 

expressly provided for in Part XI or in any case submitted pursuant to any other 
agreement conferring jurisdiction on the Tribunal which is accepted by all the 
parties to that case. 

Article 21 
Jurisdiction 

The jurisdiction of the Tribunal comprises all disputes and all applications 
submitted to it in accordance with this Convention and all matters specifically 
provided for in any other agreement which confersjurisdktion on the Tribunal. 

Article 22 
Reference of disputes subject to other agreements 

If all the parties to a treaty or convention already in force and concerning the 
subject-matter covered by this Convention so agree, any disputes concerning 
the interpretation or application of such treaty or convention may, in accor
dance with such agreement, be submitted to the Tribunal. 

Article 23 
Applicable law 

The Tribunal shall decide all disputes and applications in accordance with arti
cle 29 J. 

SECTION 3. PROCEDURE 

Article 24 
Institution of proceedings 

1. Disputes are submitted to the Tribunal, as the case may be, either by 
notification of a special agreement or by written application, addressed to the 
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Registrar. In either case, the subject of the dispute and the parties shall be 
indicated. 

2. The Registrar shall forthwith notify the special agreement or the applica
tion to all concerned. 

3. The Registrar shall also notify ail S tates Parties. 

Article 25 
Provisional measures 

1. In accordance with article 290, the Tribunal and its Sea-Bed Disputes 
Chamber shall have the power to prescribe provisional measures. 

2. If the Tribunal is not in session or a sufficient number of members is not 
available to constitute a quorum, the provisional measures shall be prescribed 
by the chamber of summary procedure formed under article 15, paragraph 3, of 
this Annex. Notwithstanding article 15, paragraph 4, of this Annex, such provi
sional measures may be adopted at the request of any party to the dispute. They 
shall be subject to review and revision by the Tribunal. 

Article 26 
Hearing 

1. The hearing shail be under the control of the President or, if he is unable 
to preside, of the Vice-President. If neither is able to preside, the senior judge 
present of the Tribunal shall preside. 

2. The hearing shail be public, unless the Tribunal decides otherwise or 
unless the parties demand that the public be not admitted. 

Article27 
Conduct of case 

The Tribunal shall make orders for the conduct of the case, decide the form 
and time m which each party must conclude its arguments, and make all ar
rangements connected with the taking of evidence. 

Articie IS 
Default 

When one of the parties does not appear before the Tribunal or fails to 
defend its case, the other party may request the Tribunal to continue the pro
ceedings and make its decision. Absence of a party or failure of a party to 
defend its case shall not constitute a bar to the proceedings- Before making its 
decision, the Tribunal must satisfy itself not only that it has jurisdiction over 
the dispute, but also that the claim is well founded hi fact and law. 

Artide29 
Majority for decision 

1. AH questions shall be decided by a majority of the members of the Tribu
nal who are present. 

2. In the event of an equality of votes, the President or the member of the 
Tribunal who acts in his place shall have a casting vote. 

Article30 
Judgment 

1. The judgment shall state the reasons on which it is based. 
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2. It shall contain the names of the members of the Tribunal who have 
taken part in the decision. 

3. If the judgment does not represent in whole or in part the unanimous opin
ion of the members of the Tribunal, any member shall be entitled to deliver a 
separate opinion. ' , 

4. The judgment shall be signed by the President and by the Registrar. It 
shall be read in open court,, due notice having been given to the parties to the 
dispute. 

Article 31 
Request to intervene 

1. Should, a State Party consider that it has an interest of a legal nature which 
may be. affected by the decision in any dispute, it may submit a request to the 
Tribunal tobe permitted to intervene. 

2. It shall he for the Tribunal to decide upon this request. 
3.. !£& request to intervene is granted, the decision of the Tribunal in respect 

of the dispute shall be binding upon the intervening: State Party in so far as it re
lates to martyrs in respect of which that State Party intervened. 

Article 32 
Rightto intervene in cases of interpretation or application 

L Whenever the interpretation or application of this Convention is in ques
tion, the Registrar shall notify all States Parties forthwith. 

2. Whenever pursuant to article 21 or 22 of this Annex the interpretation or 
application of an international agreement is in question, the Registrar shall 
notify all the parties to the agreement. 

3. Every parry referred to in paragraphs I an4 2 has the right to intervene in 
the proceedings; if it uses this right, the interpretation given by the judgment 
will be equally binding upon it 

Article 3 3 
Finality and binding force of decisions 

1. The decision of the Tribunal is final and shall be complied with by all the 
parties to the dispute; £·.:.:—:...:■ 

2. The decision shall have no binding force except between the parties in re
spect of that particular dispute. 

3. In the event of dispute as to the meaning or scope of the decision, the 
Tribunal shall construe it upon the request of any party. 

Article 34 
Costs 

Unless otherwise decided by the Tribunal, each party shall bear its own costs. 

SECTION 4. SEA-BED DISPUTES CHAMBER 

Article 35 
Composition 

I. The SeaBed Disputes Chamber referred to in article 14 of this Annex 
shall be composed of 11 members, selected by a majority of the elected mem
bers of the Tribunal from among them. 
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Article 40 
Applicability of other sections of this Annex 

1. The other sections of this Annex which are not incompatible with this sec
tion apply to the Chamber. 

2. In the exercise of its functions relating to advisory opinions, the Chamber 
shall be guided by the provisions of this Annex relating to procedure before the 
Tribunal to the extent to which it recognizes them to be applicable. 

SECTION 5. AMENDMENTS 

Article 41 
Amendments 

1. Amendments to this Annex, other than amendments to section 4, may be 
adopted only in accordance with article 313 or by consensus at a conference con
vened in accordance with this Convention. 

2. Amendments to section 4 mav be adopted only in. accordance with article 
314. 

3. The Tribunal may propose such amendments to this Statute as it may con
sider necessary, by written communications to the States Parties for their con
sideration in conformity with paragraphs 1 and 2. 

ANNEX VII. ARBITRATION 

Article 1 
Institution of proceedings 

Subject to the provisions of Part XV, any party to a dispute may submit the 
dispute to the arbitral procedure provided for in this Annex by written notifica
tion addressed to the other party or parties to the dispute. The notification shall 
be accompanied by a statement of the claim and the grounds on which it is 
based. 

Article 2 
List Of arbitrators 

1. A list of arbitrators shall be drawn up and maintained by the Secretary-
General of the United Nations. Every State Party shall be entitled to nominate 
four arbitrators, each of whom shall be a person experienced in maritime affairs 
and enjoying the highest reputation for fairness, competence and integrity. The 
names of the persons so nominated shall constitute the list. 

2. If at any time the arbitrators nominated by a State Party in the list so con
stituted shall be fewer than four, that State Party shall be entitled to make fur
ther nominations as necessary. 

3. The name of an arbitrator shall remain on the list until withdrawn by the 
State Party which made the nomination, provided that such arbitrator shall con
tinue to serve on any arbitral tribunal to which that arbitrator has been appoint
ed until the completion of the proceedings before that arbitral tribunal. 
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Articles 
Constitution of arbitral tribunal 

For the purpose of proceedings under this Annex, the arbitral tribunal shall, 
unless the parties otherwise agree, be constituted as follows: 

(a) Subject io subparagraph (g), the arbitral tribunal shall consist of five 
members. 

(b) The party instituting the proceedings shall appoint one membeT to be 
chosen preferably from the list referred to in article 2 of this Annex, who 
may be its national. The appointment shall be included in the notification 
referred to in article 1 of this Annex. 

(c) The other party to the dispute shall, within 30 days of receipt of the 
notification referred to in article 1 of this Annex, appoint one member 
to be chosen preferably from the list, who may be its national. If the ap
pointment is not made within that period, the party instituting the pro
ceedings may, within two weeks of the expiration of that period, request 
that the appointment be made in accordance with subparagraph (e). 

(d) The other three members shall be appointed by agreement between the 
parties. They shall be chosen preferably from the list and shall be nation
als of third States unless the parties otherwise agree. The parties to the 
dispute shall appoint the President of the arbitral tribunal from among 
those three members. If, within 60 days of receipt of the notification 
referred to in article 1 of this Annex, the parties are unable to Teach 
agreement on the appointment of one or more of the members of the 
tribunal to be appointed by agreement, or on the appointment of the 
President, the remaining appointment or appointments shall be made in 
accordance with subparagraph (e), at the request of a party to the dispute. 
Such request shall he made within two weeks of the expiration of the 
aforementioned 60-day period. 

(e) Unless the parties agree that any appointment under subparagraphs (c) 
and (d) be made by a person or a third State chosen by the parties, the 
President of the International Tribunal for the Law of the Sea shall make 
the necessary appointments. If the President is unable to act under this 
subparagraph or is a national of one of the parties to the dispute, the ap
pointment sriall be made by the next senior member of the internalioriaJ 
Tribunal for the Law of the Sea who is available and is not a national of 
one of the parties. The appointments referred to in this subparagraph 
shall be made from the list referred to in article 2 of this Annex within a 
period of 30 days of the receipt of the request and in consultation with 
the parties. The members so appointed shall be of different nationalities 
and may not be in the service of, ordinarily resident in the territory ©f, 
or nationals of, any of the parties to the dispute. 

(f) Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial 
appointment 

(g) Parties in the same interest shall appoint one member of the tribunal 
jointly by agreement. Where there are several parties having separate 
interests or where there is disagreement as to whether they are of the 
same interest, each of them shall appoint one member of the tribunal. 
The number of members of the tribunal appointed separately by the par
ties shall always be smaller by one than the number of members of the 
tribunal to be appointed jointly by the parties. 

(h) In disputes involving more than two parties, the provisions of subpara
graphs (a) to (f) shall apply to the maximum extent possible. 
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Article 4 
Functions of arbitral tribunal 

An arbitral tribunal constituted under article 3 of this Annex shall function in 
accordance with this Annex and the other provisions of this Convention. 

Artick 5 
Procedure 

Unless the parties to the dispute otherwise agree, the arbitral tribunal shall 
determine its own procedure, assuring to each party a full opportunity to be 
heard and-.to presentits case. 

Article 6 
Duties of parties to a dispute 

The parties to the dispute shall facilitate the work of the arbitral tribunal and, 
in particular, in accordance with their law and: using all means at their disposal, 
shall: 

(a) provide it with all relevant documents, facilities and information; and 
(b) enable it when necessary to call witnesses or experts and receive their 

evidence and to visit the localities to which the case relates. 

Artick 7 
Expenses 

Unless the arbitral tribunal decides otherwise because of the particular cir
cumstances of the case, the expenses of the tribunal including the remunera
tion of its members, shall be borne by the parties to the dispute m equal shares. 

Article 8 
Required majority for decisions 

Decisions of the arbitral tribunal shall be taken by a majority vote of its mem
bers. The absence or abstention of less than half of the members shall not con
stitute a bar to the tribunal reaching a decision. In the event of an equality of 
votes, the President shall have a casting vote. 

Artick 9 
Default of appearance 

If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal 
or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue 
the proceedings and to make its award. Absence of a party or failure of a party 
to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings. Before making 
its award, the arbitral tribunal must satisfy itself not only that it has jurisdiction 
over the dispute but also that the claim is well founded in fact and law. 

Artick JO 
Award 

The award of the arbitral tribunal shall be confined to the subject-matter of 
the dispute and state the reasons on which it is based. It shall contain the names 
of the members who have participated and the date of the award. Any member 
of the tribunal may attach a separate or dissenting opinion to the award. 
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Article Π 

Finality of award 
The award shall be final and without appeal, unless the parties to the dispute 

have agreed in advance to an appellate procedure. It shall be complied with by 
the parties to the dispute. 

Article 12 
Interpretation or implementation of award 

1. Any controversy which may arise between the parties, to the dispute as 
regards the interpretation or manner of implementation of the award may be 
submitted by either party for decision to the arbitral tribunal which made the 
award. For this purpose, any vacancy in the tribunal shall be filled in the 
manner provided for in the original appointments of the members of the 
tribunal. 

2. Any such controversy may be submitted to another court or tribunal 
under article 287 by agreement of all the parties to the dispute. 

Article 13 
Application to entities other than States Parties 

The provisions of this Annex shall apply mutatis mutandis to any dispute in
volving entities other than States Parties. 

ANNEX VIII. SPECIAL ARBITRATION 

Article 1 
Institution of proceedings 

Subject to Part XV, any party to a dispute concerning the interpretation or ap
plication of the articles of this Convention relating to (1) fisheries, (2) protec
tion and preservation of the marine environment, (3) marine scientific re
search» or (4) navigation, including pollution from vessels and by dumping, 
may submit the dispute to the special arbitral procedure provided for in this 
Annex by written notification addressed to the otheT party or parties to the dis
pute. The notification shall be accompanied by a statement of the claim and the 
grounds on which it is based! 

Article 2 
Lists of experts 

1. A list of experts shall be established and maintained in respect of each of 
the fields of (1) fisheries, (2) protection and preservation of the marine envi
ronment, (3) marine scientific research, and (4) navigation, including pollution 
from vessels and by dumping. 

2. The lists of experts shall be drawn up and maintained, in the field of fisher
ies by the Food and Agriculture Organization of the United Nations, in the field 
of protection and preservation of the marine environment by the United Na
tions Environment Programme, in the field of marine scientific research by the 
InterGovemmental Oceanographic Commission, in the field of navigation, 
including pollution from vessels and by dumping, by the International Maritime 
Organization, or in each case by the appropriate subsidiary body concerned to 
which such organization, programme or commission has delegated this 
function. 
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3. Every State Party shall be entitled to nominate two experts in each: field: 
whose competence in the legal, scientific or technical aspects of such field is 
established and generally recognized and who enjoy the highest reputation for 
fairness and integrity. The names of the persons so nominated in each field 
shall constitute the appropriate list. 

4. If at any time the experts nominated by a State Party in the list so con
stituted shall be fewer than two, that State Party shall be entitled to make fur
ther nominations as necessary. 

5. The name of art expert shall remain, on the list until withdrawn by the 
State Party which made the nomination, provided that such expert shall con
tinue to serve on any special arbitral tribunal to which that expert has been ap
pointed until the completion of the proceedings before that special arbitral 
tribunaL 

Article 1 
Canstitutkm of spetialarbitral tribunal 

For the purpose of proceedings under this. Annex, the special arbitral tribunal 
shall, unless the parties otherwise agree, be constituted as follows: 

(a) Subject to subparagraph (g), the special arbitral tribunal shall consist of 
five members-

(b) The party instituting the proceedings shall appoint two members to be 
chosen preferably from the appropriate list or lists referred to in article 2 
of this Annex relating to the matters in dispute, one of whom may be its 
national. The appointments shall be included in the notification referred 
to in article t of this Annex. 

(c) The other party to the dispute shall, within 30 days of receipt of the 
notification referred to in article l of this Annex, appoint two members 
to be chosen preferably from the appropriate list or lists relating to the 
matters in dispute, oneofwhom, may belts national, if the appointments 
are not made within that period,, the party instituting the proceedings 
may, within two weeks of the expiration of that period, request that the 
appointments be made in accordance with subparagraph (e). 

{d> The parties to the dispute shall by agreement appoint the President of 
the special arbitral tribunal, chosen preferably from the appropriate list, 
who shall be a national of a third State, unless the parties otherwise 
agree. If, within 30 days of receipt of the notification referred to in article 
1 of this Annex, the parties are unable to reach agreement on the ap
pointment of the President, the appointment shall be made in accordance 
with subparagraph (e), at the request of a party to the dispute. Such re
quest shall be made within two weeks of the expiration of the aforemen
tioned 30-day period. 

(e) Unless the parties agree that the appointment be made by a person or a 
third State chosen by the parties, the Secretary-General of the United 
Nations shall make the necessary appointments within 30 days of receipt 
of a request under subparagraphs (c) and (d). The appointments 
referred to in this subparagraph shall be made from the appropriate list 
Or lists of experts referred to in article 2 of this Annex and in consultation 
with the parties to the dispute and the appropriate international organiza
tion. The members so appointed shall be of different nationalities and 
may not be in the service of, ordinarily resident in the territory of, or na
tionals of, any of the parties to the dispute. 

(f) Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial 
appointment. 
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(g) Parties in the same interest shall appoint two members of the tribunal 
jointly by agreement. Where there are several parties having separate 
interests,or where there is disagreement as to whether they are of the 
same interest, each of them shall appoint one member of the tribunal. 

(h) In disputes involving more than two parties, the provisions of subpara
graphs (a) to (f) shall apply to the maximum extent possible. 

Article 4 
General provisions 

-—-Aimex-^l^rtides^^oi^Bpply/mtfei^m^ 
proceedings in accordance with this Annex. 

Articles 
Factfinding 

1. The parties to a dispute concerning the interpretation or application of the 
provisions of this Convention relating to (1) fisheries, (2) protection and preser
vation of the marine environment, (3) marine scientific research, or (4) naviga
tion, including pollution from vessels and by dumping, may at any time agree 
to request a special arbitral tribunal constituted in accordance with article 3 of 
this Annex to carry out an inquiry and establish the facts giving rise to the 
dispute. 

2. Unless the parties otherwise agree, the findings of fact of the special arbi
tral tribunal acting in accordance with paragraph 1, shall be considered as 
conclusive as between the parties. 

3. If all the parties to the dispute so request, the special arbitral tribunal may 
formulate recommendations which, without having the force of a decision, 
shall only constitute the basis for a review by the parties of the questions giving 
Tise to the dispute. 

4. Subject to paragraph 2, the special arbitral tribunal shall act in accordance 
with, the provisions of this Annex, unless the parties otherwise agree. 

ANNEX IX. PARTICIPATION BY INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS 

Article J 
Use of terms 

For the purposes of article 305 and of this Annex, "international organiza
tion" means an intergovernmental organization constituted by States to which 
its member States have transferred competence over matters governed ty this 
Convention, including the competence to enter into treaties in respect of those 
matters. 

Article 2 
Signature 

An international organization may sign this Convention if a majority of its 
member States are signatories of this Convention. At the time of signature an 
international organization shall make a declaration specifying the matters 
governed by this Convention in respect of which competence has been trans
ferred to that organization by its member States which are signatories, and the 
nature and extent of that competence. 
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Article J 
Formal confirmation and accession 

L An international organization may deposit its instrument of formal confir
mation or of accession if a majority of its member States deposit or have 
deposited their instrumentsof ratification or accession. 

Z. The instruments deposited by the international organization shall contain 
the undertakings and declarations required by articles 4 and 5 of this Annex. 

Article 4
Extem of participation and rights and obligations 

L· The instrument of formal confirmation or of accession of an international 
organization shall contain an undertaking: to accept the rights and obligations of 
States under this Convention m respect of matters relating to which competence 
has been transferred to it by i s member States which are Parties to this 
Convention, 

2. An international organization shall be a. Party to this Convention to the 
extent that it has competence in accordance with the deciaratians* communica
tions of information err notifications referred to in article 5 of this Annex. 

3. Such an international organization shall exercise the: rights and perform 
the obligations which; its member States which; are Parties would otherwise 
have under this Convetstionv on matters relating to which competence has been 
transferred to it by those member States. The member States of that interna
tional organization shall not exercise competence which they have transferred; 
to it. 

Φ. Participation of such an international organization shall in no case entail 
an increase of the representation to which its member States which are States 
Parties would otherwise be entitled, including rights in decisionmaking. 

5. Participation: of such an international organization shall in no case confer 
any rights under this Convention on member States of the organization which 
are not States Parties to this Convention. 

6. in the event of a conflict between; the obligations of an international or
ganization under this Convention and its obligations under the agreement es
tablishing the organization or any acts relating to it, the obligations under this 
Convention shall prevail. 

Articles 
Declarations, notifications and communications 

1. The instrument of formal confirmation or of accession of an international 
organization shall contain a declaration specifying the matters governed by this 
Convention in respect of which competence has been transferred to the organi
zation by its member States which are Parties to this Convention. 

2. A member State of an international organization shaU, at the time it: rati
fies or accedes to this Convention or at the time when the organization deposits 
its instrument of formal confirmation or of accession, whichever is laterv make 
a declaration specifying; the matters governed by this Convention in respect of 
which it has transferred competence to the organization. 

3. States Parties which are member States of an international organization 
which is a Party to this Convention shall be presumed to have competence over 
alt matters governed by this Convention in respect of which transfers of compe
tence to the organization have not been specifically declared, notified or com? 
municated by those States under this article. 
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4. The internationa) organization and its member States which are States 
Pariies shall promptly notify the depositary of this Convention of any changes 
to the distribution of competence, including new transfers of competence, 
specified in the declarations under paragraphs 1 and 2. 

5. Any State Party may request an international organization and its member 
Stales which are Slates Parties to provide information as to which, as between 
the organization and its member States, has competence in respect of any specif
ic question which has arisen. The organization and the member States con
cerned shall provide this information within a reasonable time. The interna

. lional organizationandthememberSiates~rmyalso,pn~their own initiative, 
provide this information. ' 

6. Declarations, notifications and communications of information under this 
article shail specify the nature and extent of the competence transferred. 

Article 6 
Responsibility and liability 

1. Parties, which have competence under article 5 of this Annex shall have re
, sponsibility for, failure to comply with obligations or for any other violation of 

this Convention. 
2. Any Slate Party may request an international organization or its member 

States which are States Parlies for information as to who has responsibility in re
spect of any specific matter. The organization and the member States con
cerned shall provide this information. Failure to provide this information 
within a reasonable lime or the provision of contradictory information shall 
result in joint and several liability. 

Article 7 
Settlement of disputes 

1. At the time of deposit of its instrument of formal confirmation or of acces
sion, or ai any time thereafter, an international organization shall be free to 
choose, by means of a written declaration, one or more of the means Γοτ the set
tlement of disputes concerning the inteTpretatioti οτ application of this Conven
tion, referred to in article 287, paragraph 1 (a), (c) or (d). 

2. Part XV applies mutatis mutandis to any dispute between Panics to this 
Convention, one or more of which aTe international organizations. 

3. When an international organization and one οτ more of its membeT States 
aTe joint parties to a dispute, or parties in the same interest, the organization 
shall be deemed to have accepted the same procedures fonhe settlement of dis
putes as the member States: when, however, a member State has chosen only 
the International Court of Justice under article 287, the organization and the 
member State concerned shall be deemed to have accepted arbitration in accor
dance with Annex VH, unless the parties to the dispute otherwise agree. 

Article 8 
Applicability of Part XVII 

Part XVII applies mutatis mutandis to an international organization, except in 
respect of the following: 

(a) the instrument of formal confirmation or of accession of an international 
organization shall not be taken into account in the application of article 
308, paragraph 1; ^ 

.(b) (i) an international organization shall have exclusive capacity with re
spect io the application of articles 312 to 315, to the extent that it has 
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competence under article 5 of this Annex over the entire subject-
matter of the. amendment; 

(ii) the instrument of formal confirmation or of accession of an interna
tional organization to an amendment, the entire subject-matter over 
which the international organization has competence under article 5 
of this Annex* shaD be considered to be the instrument of ratification 
or accession of each of the member States which are States Parties, 
for the purposes of applying article 316, paragraphs 1, 2 and 3; 

(iii) the instrument of formal confirmation or of accession of the interna
tional organization shall not be taken into account in the application 
of article 316, paragraphs 1 and 2, with regard to all other amend
ments; 

(c) (i) an international organization may not denounce this Convention in 
accordance with article 317 if any of its member States is a State Party 
and if it continues to fulfil the qualifications specified in article 1 of 
this Annex; 

(ii) an international organization shall denounce this Convention when 
none of its member States is a State Party or if the international or
ganization no longer fulfils the qualifications specified in article 1 of 
this Annex. Such denunciation shall take effect immediately. 
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Μέρος Π 
ΣΥΜΒΑΤΑ] ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

Τα Κράτη Μέρη της παρούσας,Σύμβασης. 
Οθούμενα από την επιθυμία να διευθετήσουν, με πνεύμα αμοι

βαίας κατανόησης Hat συνεργασίας, όλα τα θέματα που αφορούν 
τιτο δί wax ο της θάλασσας «αϊ έχοντας επίγνωση της ιστορικής 
σημασίας της παρούσας Σύμβασης, η οποία αποτελεί σημαντική 
συνεισφορά για τη διατήρηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης 
και της προόδου για όλους τους λαούς του κόσμου, 

Αιantοτώνοντας ότι οι εξελίξεις, που μεσολάβησαν αφότου 
συνήλθαν στη Γενεύη το 1956 και 1960 τα Συνέδριο των Ηνωμένων 
.Εθνών για το Afxato της Θάλάσσαζ, έχουν επιτείνει την ανάγκη 
για μια νέα παι γενικά αποδεκτή Σύμβαση για το δίκαιο της 
θάλασσας, 

Έχοντας επίγνωση ότι τα προβλήματα του ωκεάνιου χώρου 
είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους και είναι ανάγκη να εξε
τάζονται στο σύνολο τους, 

Αναγνωρίζοντας ότι είναι επιθυμητό να εγκαθιδρυθεί με την 
παρούσα Σύμβαση, λαμβάνοντα* δεόντως υπόψη την κυριαρχία όλων 
των Κρατών, μια έννομη τάξτι για τις θάλασσες Kat τους <ι>κεανούς 
που θα διευκολύνει τη διεθνή επικοινωνία KOL θα ευνοεί την 
ειρηνική χρήση των θαλασσών και ωκεανών, τη δίκαιη και αποτε
λεσματική χρησιμοποίηση των πόρων τους, τη διατήρηση των 
ζωντανών πόρων τους και τη μελέτη, προστασία και διαφύλαξη 
του θαλάαΡιου περιβάλλοντας, 

Άναλργιζόμεver ότι η επίτευξη των στόχων αυτών θα συμβάλει, 
στην εγκαθίδρυση μιας δίκαιης KOL &σστ«,μης διεθνούς οικονομικής 
τάξης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της τα συμ*ρέ0σντ« και τις 
ανάγκες όλης της ανθρωπότητας σαν σύνολο «at, ιδιαίτερα, τα ιδιαίτερα 
συμφέροντα και τκανόγκ€ς των αναπτυσσομένων χωρών,, παράκτιων ή 
περί κλει στων, 

Επιθυμώντας, με την παρούσα Σύμβαση, να αναπτύξουν τις 
αρχές που περιλαμβάνονται στην απόφαση 2749(XXV) της 17ης Δε
κεμβρίου 1970, με την οποία η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών διακήρυξε πανηγυρικά μεταξύ άλλων ότι η περιοχή, 
του θαλάσσιου και ωκεάνιου βυθού και το υπέδαφος αυτοί, πέρα 
από. τα όρια της εθνικής δικαιοδοσίας, καθώς καί οι πόροι 
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αυτών, ε ίναι κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας:, *ϊ εξερεύνηση 
«at εκμετάλλευση των οποίων θα γ ίνετα ι προς όφελος όλης της 
αΛ»θΐ5ωίί6τητ<«^βνε£άοτητα από τη γεωγραφική θέστ» των Κοατών, 

Πίστευαν τανς ott. η κωδικοποίηση wet προοδευτική ανάπτυξη 
ταυ 6t wart συ rnc θάλασσας, now επιτεύχθηκε με την παρούσα: 
Συμ$αση^ ββ. συντελέσει, στην εδραίωση της ειρήνης;» ασφάλειας^ 
συνεργασέας net. φιλικών σχέσεων μεταξ» όλων των εθνών σύμφωνα 
με τι. ς. <χρ%€ς;, της δικαιοσύνης, «at. της ισότητας τβ»ν δικαιωμάτων 
κεΒίτευναήσεε. την σνκσναμ.ι«ή και eo^vevtrnf πρόοδο aJtew τ«» 
λαών του twoiioor σύμφωνα με τα«*£ Σκοπούς, Met re.ς Αρχές των 
Ηνωμένων Εθνών, όπως. εκτίθενται, στο SSjpreif̂  

EntΒεβαιώνοντας, a r c θέματα μη poem.C«*tcvct ana rnv rtepooaa 
εύμβαση θβΒ εβακολσυβήσσιη» να δΐέποντα*. βπσ τους κανόνες και 
αρχές του γ ε ν ι κ ο ί διεθνούς: δ ικα ίου , 

Exouv συμφωνήσει τα εΕής,ί 

κ r s a r a r ff 
*&ρβρο I 

Χρήση των όρων HCL ttEfiCo εφαρμογής 

1. ΓΙ α τσης σκοπσός της: παρούσας. ΣΓόμβασπς r 
11} "Περιοχή" σημαίνει το θαλασσί ο βυθό και τον πυθμένα . 

ταυ ωκεανού «βι τα υπέδαφος τσυς.^που βρίσκονται πέρα από τα 
όρια της εθνικής δικαιοδοσίας' 

(2) "Αρχή" σημαίνει τι> Διεθνή Αρχή ββλάσσισυ Βυβσβ* 

(3Ϊ "δραστηριότητες: στην Περιοχή'* σηρβίνεν oAcc ttc δραστη
ριότητες πσσ αποσκοπούν στην εξερεύνηση «at. εκμετάλλευση Των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών της Περιαχήε* 

(4Ϊ "μόλυνση του· θαλάσσιου rteptβάλλοντος" σημαίνει την 
εισαγωγή από Τον άνθρωπο,, άμεσα ή έμμεσα, ουσιών ή ενέργειας, 
μέσα στο θαλάσσιο περιβάλλον, περιλαμβανομένων και τωνεκβολών!; 
των ποταμών, «totr έχσσν ως αποτέλεσμα ή πιθανά να έχουν «ς, tmo-^ 
τέλεσμα t^Totec επιβλαβείς, συνέπειες όπως η βλάβη των ζωντανών πάρων 
**cit της θαλάσσιας C*mc, ot κίνδυνοι στην υγεία του ανθρώπου* 
η παρεμπόδιση των δραστηριοτήτων στη θάλασσα, περιλαμβανομένης 
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της αλιείας και άλλα>ν νόμιμων χρήσεων της θάλασσας, Π βλάβη 
της ποιότητας του θαλάσσιου νερού για τη χρήση του KOL Ο 
περιορισμός των ανέοεχυν: 

(5) (α) "απόρριψη" σημαίνει: 
(ι) οποιαδήποτε εσκεμμένη απόρριψη αποβλήτων ή άλλων 

υλικών από πλοία, αεροσκάφη, εξέδρες η άλλες 
τεχνικές κατασκευές στη θάλασσα* 

(tt) οποιαδήποτε εσκεμμένη απόρριψη πλοίων,αεροσκαφών, 
εξέδρων ή άλλων τεχν|^τών κατασκευών στη θάλασσα* 

(0) Ο όρος "απόρριψη" δεν περιλαμβάνει: 
(ι) την απόρριψη αποβλήτων ή άλλων υλών που σχετί

ζονται .με ή προέρχονται από την κανονική λει
τουργία πλοίων, αεροσκαφών, εξέδρων ή άλλων 
τεχνητών κατασκευών και του εξοπλισμού της μέσα 
στη θάλασσα :εκτδς αποβλήτων ή άλλων υλών 
που :μεταφέρονται^ από ή προς τα πλοία, τα αεροσκά
φη, τις εξέδρες ή τις άλλες τεχνητές κατασκευές 
στη θάλασσα, τα οποία δρουν για την καταστροφή 
των εν λόγω υλών ή τα οποία προέρχονται από την 
επεξεργασία των εν λόγω αποβλήτων ή άλλων υλών 
πάνω στα εν λόγω πλοία, αεροσκάφη, εξέδρες ή 
κατασκευές* 

<ιι) την τοποθέτηση υλών με σκοπό άλλο από την απλή 
απόρριψη τους., υπό τον όρο ότι η τοποθέτηση αντή 
δεν είναι αντίθετη με τους σκοπούς της παοούσας 
Σύμβασης. 

2.(1) "ΚράτηΜέρη" σημαίνει Κράτη τα οποία έχουν συμφωνήσει 
να δεσμεύονται από την παρούσα Σύμβαση και για τα οποία η 
Σύμβαση αυτή ισχύει. 

(2) Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών 
και για τους οργανισμούς εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 305, 
παράγραφοι 1(β),(γ),(6),(ε), και (στ), οι οποίοι γίνονται Μέοη 
της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τους σχετικούς για τον καθένα 
όρους, στην έκταση 6ε αυτή ο όρος "Κράτη·Μέοη" αναφέρεται και 
στους εν λόγω οργανισμούς. 
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ΜΕΡΟΣ II 

XflPIKB ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΣΑ ΖΩΝΗ 
ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΕΕΙΣ 

'Αρθρο 2 
Νομικά καθεστώς της χωρικής θάλασσας, του εναέριου , < .· 
χώρου πάνω απο τη χωρική θάλασσα, του βυθού και του 

υπεδάφους αυτής" 

1. Μ κυριαρχία ενός παράκτιου Κράτους εκτείνεται, πέρα 
από τη χερσαία επικράτεια Μαι τα εσωτερικά του ύδατα και, σιην 
ηερίπτο>ση ενός αρχι πελαγικού Κράτους, πέρα από'τα αρχιπελαγικά 
του ύδατα, σε m a παρακείμενη θαλάσσια ζώνη, η οποία περιγρά
φεται ως η χωρική θάλασσα. 

2. Η κυριαρχία αυτή εκτείνεται τόσο στον εναέριο χώρο 
πάνω από τη χωρική θάλασσα, όσο και στο βυθό ΚΛΙ το υπέδαφος 
αυτής. 

3. Η κυριαρχία πάνω στη χωρική θάλασσα ασκείται τηρούμε
νης της παρούσας Σύμβασης και των άλλων κανόνων του διεθνούς 
δικαίου. 

TMHMA 2. ΟΡΓΑ Tffg ΧΟΡΓΚΗΣ βΑΛΑΕΣΑΣ 
* Αρθρο 3 

Πλάτος της χωρικής θάλασσας 

Κάθίε Κράτος έχει τσ δικαίωμα να καθορίζει το πλάτος 
της χωρικής του θάλασσας μέχρι ενός ορίου που δεν θα υπερβαί
νει τα 12 ναυτικά μίλια, μετρούμενα arrcr τις γραμμές βάσης που 
καθορίζονται συμφωνά με την παρούσα Σύμβαση. 

'Αρθρο 4 
Εξωτερικό όριο της χωρικής θάλασσας 

Το εξωτερικό όριο της χωρικής θάλασσας είναι ή γραμμή 
της οποίας κάθε σημείο απέχει από το πλησιέστερο σημείο της. 
γραμμής βάσης απόσταση ίση με το πλάτος της χωρικής θάλασσας. 

'Αρθρο 5 
Κανόνι κή γραμμή βάσης 

Εκτός όπου n ηαρούσα Σύμβαση προβλέπει διαφορετικά,ν 
η κανονική γοαμμή βάσης Yea τη μέτρηση του πλάτους της χωρικής 
θάλασσας είvat n γραμμή της κατωτάτης ρηχείας κατά μήκος της . , 
«*τή·ε; όπως αοτή σημειώνεται στους χάρτες μεγάλης κλίμακας που 
είναι επίσημα αναγνωρισμένοι από το παράκτιο Κράτος. 
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Άρθρο 6 
Βράχοι 

Στην περίπτωση κοραλλιογενών νήσων ή νήσων ηου περι
βάλλονται από βράχους, η γραμμή βάσης για τη μέτρηση του 
πλάτους της χωρικής θάλασσας είναι η γραμμή της κατωτάτης 
Ρηχείας του βράχου, όπως σημειώνεται HE το κατάλληλο σύμβολο 
στους χάρτες που είναι επίσημα αναγνωρισμένοι από το παράκτιο 
Κράτος. 

* Άρθρο 7 
Ευθείες γραμμές βάσης 

1. Εε τοποθεσίες που η ακτογραμμή διακόπτεται από βα
θείες κολπώσεις ή αν υπάρχει συστάδα νήσων κατά μήκος της 
ακτής και σε άμεση γειτνίαση με αυτή., ΐιπορεί για τη χάραξη 
της γραμμής βάσης, από την οποία μετράται το πλάτος της 
χωρικής θάλασσας, να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος των ευθειών 
Υραμμών βάσης οι οποίες συνδέουν τα κατάλληλη γι' αυτό σημεία, 

2. Όπου λόγω της παρουσίας ενός δέλτα και άλλων φυσικών 
συνθηκών η ακτογραμμή είναι πολύ ασταθής, τ<* κατάλληλα σημεία 
μπορεί να επιλεγούν «ατά μή«ος της πλέον προς Ί·Π θάλασσα 
εκτειναμένης γραμμής THC κατώτατης ρηχείας και, ανεξάρτητα 
από μελλοντική μετατόπιση της γραμμής της κατωτάτης ρηχείας, 
οι ευθείες γραμμές JJoonC θα ισχύουν μέχρι την αλλαγή τον ς από τ 
παράκτιο Κράτος, σύμφωνα με την παρούσα Χύμβαση. 

3.. H χάραξη των ευθειών γραμμών Βάσης δεν πρέπει να 
εκτρέπεται σημαντικά από τη γενική κατεύθυνση της ακτής, οι 
δε θαλάσσιες περιοχές που βρίσκονται μέσα από τις γραμμές ©α 
πρέπει να είναι αρκετά στενά συνδεδεμένες με τη χερσαία επι
κράτεια για. να υπόκεινται στο καθεστώς των εσωτερικών υδάτων. 

4. Δεν θα χαράζονται ευθείες γραμμές βάσης από και ηρος 
σκοπέλους, εκτός αν πάνω σ* αυτούς έχουν εγκατασταθεί φάροι 
ή παρόμοιες εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι μόνιμα πάνω από τη 
στάθμη της θάλασσας ή εκτός περιπτώσεων 6πουχ\ χάραξη ευθειών 
γραμμών Βάσης από και προς^τέτοιους σκοπέλους έχει τύχει 
γενικής διεθνούς αναγνώρισης 

5. Όπου έχει εφαρμογή η μέθοδος των ευθειών γραμμών 
βάσης σύμφωνα με την παράγραφο 1, wopel στον καθορισμό 

. συγκεκριμένων γραμμών βάσης να λαμβάνονται υπόψη *α ιδιαίτερα 
οικονομικά συμφέροντα της συγκεκριμένης περιοχής, τ\ ύπαρξη 
και σπουδαιότητα των οποίων σαφώς νορτνρ€-ίτα από μακρόχρονη 
συνόθ€Ί α. 
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6. Το σύστημα των ευθειών γραμμών βάσης δεν μπορεί να 
εφαρμόζεται από ένα Κράτος κατά τρόπο που να αποκόπτει τη 
χωρική θάλασσα ενός άλλου Κράτους από τα διεθνή ύδατα η από 
μια αποκλειστική οικονομική ζώνη. 

'Αρθρο 8 
Εσω τ ερ t κά ό6α τα · 

1. Εκτός όπως προβλέπεται στο Μέρος IV, τα ύδατα που 
Βρίσκονται μεταξύ της ξηράς, και της γραμμής βάσης της χοιρι
κής θάλασσας αποτελούν μέρος των εσωτερικών υδάτων του 
Κράτους. 

Ζ. Όπσυ ο καθορισμ,ός των ευθειών γραμμών βάσης σύμφωνα 
με τη μέθοδο που αναφέρεται στο άρβρο 7 έχει ως αποτέλεσμα 
ίσν εγκλεισμό, ως εσωτερικών υδάτων, περιοχών οι οποίας 
προηγουμένως δεν εθεωρούντο εσωτερικά ύδατα, θα υπάρχει δ ι 
καίωμα αβλαβούς διέλευσης μέσα από τα ύδατα αυτά,όπως προβλέ
πεται στην παρούσα Σύμβαση. . 

Άρθρο 9 
Στόμια ποταμών 

Λν ένας ποταμός ρέει κατευθείαν μέσα στη θάλασσα, η 
γραμμή βάσης θα είναι, uta ευθεία γραμμή κατά μήκος του στο
μίου του ποταμού μεταξύ σημείων της κατωτάτης ρηχείας των 
όχθων του. 

Άρθρο 10 
Κόλποι 

Ι. Το παρόν άρθρο αφορά μόνο τους κόλπους οι ακτές το»ν 
οτπρί.ων ανήκουν σε ένα μόνο Κράτος. 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, κόλπος είναι 
μια ευδιάκριτη εσοχή της οποίας η διείσδυση στη ξηρά βρίσκεται 
σε τέτοια αναλογία προς το πλάτος" του στομίου της ώστε να 
περικλείει εγκλωβισμένα ύδατα και να μην αποτελεί απλή καμπυ
λότητα της ακτής. Παρόλα αυτά μια εσοχή δεν θα θεωρείται ως 
κόλπος,εκτός αν η έκταση της είναι ίση ή μεγαλύτερη από 
εκείνη του ημικυκλίου του οποίου η διάμετρος είναι μια γραμμή 
που σύρεται κατά μήκος του στομίου της εσοχής αυτής. 

3. Για σκοπούς μέτρησης, η έκταση μιας εσοχής είναι 
αυτή που βρίσκεται μεταξύ του ίχνους της κατωτάτης ρηχείας 
της ακτής της εσοχής και μιας γραμμής που ενώνει το ίχνος 
της κατωτάτης ρηχείας των σημείων της φυσικής εισόδου. Όπου, 
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λόγω της παρουσίας νήσων, μια εσοχή έχει. περισσότερα από ένα 
στόμια., το ημικύκλιο πρέπει να χαράσσεται, πάνω σε uta γραμμή 
τέτοιου μήκους όσο είναι το συνολικό άθροισμα ίων μηκών των 
ypauuwv κατά μήκος: των διαφόρων στομίων.. Νήσοι now βρίσκονται 
μέσα από την εσοχή λαμβάνονται υπόψη ως αν ήσαν μέρος της υδά
τινης έκτασης της εσοχής. 

4. Αν η απόσταση μεταξύ των ιχνών της κατωτάτης ρηχείας 
των σημείων φυσικής εισόδου ενός κόλπου δεν υπερβαίνει τα 24 
ναυτικά μίλια, μια γραμμή μπορεί να χαραχθεί μεταξύ των δυο 
αυτών σημείων της κατωτάτης ρηχεία$, οπότε τα εγκλωβίζαμενα με τον 
Τρόπο αι»τδ ύδατα θα θεωρούνται εσωτερικά ύδατα. 

5. Όταν η απόσταση μεταξύ των ιχνών της κατωτάτης ρη
χείας των σημείων φυσικής εισόδου ενός κόλπου υπερβαίνει τα 
24 ναυτικά μίλια* μια ευθεία γραμμή βάσπς μήκους 24 ναυτικών 
μιλίων θα χαράσσεται μέσα στον κόλπο κατά τρόπο ώστε να περι
κλείει τη μεγαλύτερη έκταση υδάτων που μπορεί να περικλείσει 
μια γραμμή αυτού του μήκους. 

6. Οι πιο πάνω διατάζεις δεν εφαρμόφντσι στους λεγόμε
νους "ιστορικούς"* κόλπους., ή όπου εφαρμόζεται το σύστημα των 
ευθειών γραμμών βάσης που προβλέπεται στο άρθρο 7. 

Άρθρο 11 
Λιμάνια 

Για το σκοπό οριοθέτησης της χωρικής θάλασσας, οι 
εξώτερες μόνιμες λιμενικές εγκατ&στάσεϊς ηο\> αποτελούν συστα

τικό ιιέρος ταυ λιμενικού συστήματος θεωρούνται δτι αποτελούν 
τμήμα της ακτής. Εγκαταστάσεις πέρα από την ακτή και τεχνι
τέίς νησίδες δεν Βχχ θεωρούνται ως μόνιμες λιμενικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 12 
Αγκυροβόλια 

Αγκυροβόλια τα οποία α\>νήθα»ζ. χρησιμοποιούνται γιτι 
τη φόρτωση, εκφόρτωση και οτχνροβόληιτη των πλοίων και τα οποία 
διαφορετικά θα βρίσκονταν ολικά ή μερικά έξω από το εξωτερικό 
όριο της χωρικής θάλασσας, περιλαμβάνονται στη χωρική θάλασσα. 

Άρθρο 13 
Σκόπελο.* 

1. . . Σκόπελος είναι μια Φυσικά σχηματιζόμενη περιοχή ξηράς 
που περιβάλλεται από νερό και Βρίσκεται πάνω από αυτό κατά 
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την άμπωτηενώ καλύπτεται κατά την πλημμυρίδα. Όταν ένας 
σκόπελος βρίσκεται ολικά η μερικά σε μια απόσταση από το 
ηπειρωτικό ή το νησιωτικό έδαφος που δεν υπερβαίνει το πλάτος 
της χωρικής θαλάσσης, η γραμμή της κατωτάτης ρηχείας του σκοπέλου 
αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γραμμή βάσης για τη 
μέτρηση της χωρικής θάλασσας. 

2. Όταν ο σκόπελος βρίσκεται ολόκληρος σε μια απόσταση 
που υπ,ερβαίνει το πλάτος της χωρικής θάλασσας από το ηπειρω
τικό ή νησιωτικό έδαφος, αυτός δεν έχει δική του χωρική 
θάλασσα. 

Άρθρο 14 
Συνδυασμός μεθόδων για τ.ον καθορισμό γραμμών βάσης 

Το παράκτιο Κράτος μπορεί να καθορίζει. γραμμές βάσης 
εναλλακτικά με οποιαδήποτε από τις μεθόδους που προβλέπονται 
από τα προηγούμενα άρθρα με σκοπό την προσαρμογή στις διάφορες 
καταστάσεις. 

Άρθρο 15 
Οριοθέτηση: της χωρικής θάΛασατ? ανάμεσα σε Κράτη: 

ot ojctti6tivcu.με απέναντι ή παρακείμενες ακτές 
Όπου οι ακτές δύο Κρατών βρίσκονται απέναντι ή 

είναι παρακείμενες, κανένα από τα δύο Κράττ) δεν δικαιούται, 
σε περίπτωση ελλειφης συμφωνίας μεταξύ τους για το ανχίθετο, 
να επεκτείνει τη χωρική του θάλασσα αέρα από τη μέση γραμμή,. 
της οποίας κάθε σημείο ισαπέχει από· τα πλησιέστερα σημεία των 
γραιιμών βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της χωρικής 
θάλασσας του καθενός από τα δύο Κράτη. Η πιο πάνω διάταξη,καρδλα 
αυτά, δεν εφαρμόζεται εκεί όπου , λόγω ιστορικού τίτλου ή άλλων 
ειδικών περιστάσεων, είναι αναγκαίο να οριοθετούνται οι 

χο>ρικές θάλασσες των δύο Κρατών κατά τρόπο διαφορετικό. 

Άρθρο 16 
Χάρτες και πίνακες γεωγραφικών συντεταγμένων 

1. Οι γραμμές βάσης για τη μέτρηση του πλάτους της χω
ρικής θάλασσας οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 7,9 
και 10, ή τα όρια τα οποία προέκυψαν απ* αυτές, και οι γραμμές 
οριοθέτησης οι οποίες χαράχθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 
15, πρέπει να εμφαίνονται πάνω σε χάρτες κλίμακ ore ή κλιμάκων 
επαρκών για την εξακρίβωση των θέσεων τους. Εναλλακτικά μπο
ρεί να χρησιμοποιείται πίνακας γεωγραφικών συντεταγμένων των 
σημείων με καθορισμένη γεωδετική αφετηρία. 
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.2. Το παράκτιο Κράτος θα δίνει, την απαιτούμενη δημοσιό
τητα σε τέτοιους χάρτες Π πίνακες γεωγραφικών συντεταγμένων 
•και θα καταθέτει ένα αντίγραφο τέτοιου χάρτη η πίνακα στο 
Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. 

ΤΜΗΜΑ 3. ΛΒΛΑΒΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
ynOTflHMA Α. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ 

Άρθρο 17 
Δικαίωμα αβλοβούς διέλευσης 

Τηρούμενης της. παρούσας Σύμβασης; πλοία όλων των 
Κρατών, ανεξάρτητα αν είναι παράκτια ή όχι, απολαύουν του 
δικαιώματος της αβλαβούς διέλευσης αηό τη χωρική θάλασσα. 

Άρθρο 13 
έννοια διέλευσης 

1. Διέλευση σημαίνει ναυσιπλο'ΐα μέσα από rn χωρική 
θάλασσα με σκοπό: 

ία) διάηλου xnc θάλασσας αυτής χωρίς είσοδο στα εσωτε— 
ρικά ύδατα ή στάση ire αγκυροβόλιο ή λιμενική 
&4§ttli&Ktwcrn, έ£ω αηό τα ετσωτερικσ ύδατα* η 

(β) προσέγγισης στα η από τα εσωτερικά ύδατα ή σταοπτ σε 
τέτοιο ογηυρΏ.βόΛιό ή λιvevι*ή biEV&6\

<
9Vav\. 

2* Η St4Aevar) πρέπει ίνα ε£νβι συνεχής και γρήγορη Βαρδλα αυτά, 
διέλευση περιλαμβάνεχ οτάθμευση η αγκυροβολία, αλλά μόνον 
εφόσον αυτές αποτελούν παρεπόμενη ι συνέπεια ..„ τηε συνήθους 
ναυσιπλοΐας, ή καθίστανται αναγκαίας λόγω ανωτέρας Βίας ή 
κινδύνου ή παροχής Βοήθειας σε πρόσωπα, πλοία ή αεροσκάφη σε 
κίνδυνο. 

Άρθρο 19 
"Έννοια της αβλαβούς διέλευσης 

.1. Η διέλευση είναι αβλαβήε εφόσον δεν διαταράσσει 
την ειρήνη, την τάξη η την ασφάλεια του παράκτιου Κράτους. 
Ή: διέλευση αυτή θα πρέηει να είναι σύμφωνη με την παρούσα 
Σύμβαση και με τους άλλους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. 

2. Η διέλευση ενός ξένου πλοίου θα θεωρείται ότι διατά
ρασσε /την ειρήνη, την τάΕπ η την ασφάλεια του παράκτιου Κράτους 
μέσα στην χωρική θάλασσα,, αν αυτό^ ασχολείται με οποιαδήποτε 
από τις παρακάτω δραστηριότητες: 

ία) οποιαδήποτε απειλή ή χρήση βίας κατά της κυριαρχίας, 
της εδαφικής ακεραιότητας, ή της πολιτικής ανεξαρτη
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σ{ας του παράκτιου Κράτους,ήή νιε οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο παραβίαση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου, που 
είναι ενσωματω"ένες στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών* 

(0) οποιαδήποτε άσκηση ή εξάσκηση νιε όπλα οποιουδήποτε 
ε ί 6ους' 

(γ) οποιαδήποτε πράξη του αποσκοπεί στη συλλογή πληρο
φσριών επιζήμιων για την άμυνα ή την ασφάλεια του 
παράκτιου Κράτους" 

(6) οποιαδήποτε πράξη προπαγάνδας που αποσκοπεί στο να 
επηρεάσει την άμυνα, ή την ασφάλεια του παράκτιου 
Κράτους" 

(ε) την σιο^χωση προανέ&ύοη 6 φόρτωσης σε πλοίο οποιου
δήποτε αεροσκάφους * 

(στ) την εκτόξευση, εκφόρτωση ή φόρτωση σε πλοίο οποιασδή
ποτε στρατιωτικής, συσκευής* 

(""■)■ τη φόρτωση ή εκφόρτωση οποιουδήποτε εμπορεύματος, 
νομίσματος ή προσώπου, κατά παράβαση" των τελωνειακών. 
Φορολογικών, μεταναστευτικών ή υγειονομικών νόμων 
και κανονισμών του παράκτιου Κράτους* 

(η) οποιαδήποτε πράξη εκ προθέσεως και σοβαρής ρύπανσης 
κατά παράβαση τ/7Τ Σύμβασης αυτής 

(θ) οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα" 
(ι) την ανάληψη δραστηριοτήτων έρευνας «at επισκόπησης* 

(ια) οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παρεμβολή 
σε οποιαδήποτε συστήματα εκίχνίναινίών ή οποιεσδήποτε 
άλλες σίευχολΰνσεt£ ή εγκαταστάσεις του παράκτιου Κράτους": 

ίιβ} οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που δεν έχει άμεση 
σχέση με τη διέλευση. 

Άρθρο 20 
Υποβρύχια και άλλα υποβρύχια οχήματα 

Υποβρύχια και άλλα υποβρύχια οχήματα μέσα 
απαιτείται να πλέουν στην επιφάνεια *""""1C χωρ^χήζ θάλβσσας «at να 
δείχνουν τη · σημαία τους. 

Άρθρο 21 
Νόμοι «at κανονισμοί του παράκτιου Κράτους 

σχετικά με την αβλαβή διέλευση 
Το παράκτιο Κράτος μπορεί να υιοθετήσει νόμους και 

κανονισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Εύμβασης 
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και άλλων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, αναφορικά με την 
αβλαβή διέλευση από την χωρική θάλασσα, σε σχέση pt όλββή 
οποχαδηποτε από τις αχδλονθβς δραστηριδτητεςi 

(α) την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ρύθμιση της 
θαλάσσιας κυκλοφορίας* 

.Ι"0Χ την προστασία των ναυτιλιακών βοηθημάτων και ευκο
λιών και άλλων ευκολιών ή εγκαταστάσεων* 

<γ) την προστασία καλωδίων και αγωγών* 
(δ) τη συντήρηση του ζώντος θαλάσσιου πλούτου* 
(ε) την πρόληψη της παράβασης των νόμων και των κανο

νισμών αλιείας του παράκτιου Κράτους* 
<στ) τη διατήρηση του περιβάλλοντος του παράκτιου Κράτους 

και την πρόληψη., μείωση και έλεγχο της μόλυνση του" 
(ζ) τη θαλάσσια επιστημονική έρευνα και TVC υδρογραφικές 

εργασίες" 
Λ η) την πρόληψη της παράβαση? των τελωνείων, φορολογικών, 

μεταναστευτικών ή υγειονομικών νόμων και. κανονισμών 
του παράκτιου Κράτους. 

2. Τέτοιοι νόμοι και κανονισμοί δεν θα αφορούν στη σχε
δίαση, κατασκευή, επάνδρωση ή τον εξοπλισμό των £ένων πλοίων, 
εκτός αν ανταποκρίνονται σε γενικά, αποδεκτούς διεθνείς κανό
νες και πρότυπα: 

3. Το παράκτιο Κράτος πρέπει να δίνει την πρέπουσα δημο
σιότητα ρε όλους αυτούς τους νόμους και κανονισμούς. 

4. Εένα πλοία που ασκούν το δικαίωμα της αβλαβούς διέ
λευσης από τη χωρική θάλασσα οφείλουν να συμμορφώνονται με 
όλους, τους νόμους και κανονισμούς αυτούς καθώς και. με όλους 
τους γενικά αποδεκτούς κανονισμούς που σχετίζονται: ̂ με την 
αποφυγή των συγκρούσεων στη θάλασσα. 

Άρθρο 22 
θαλάσσιοι διάδρομοι και σχέδια διαχωρισμού 

κυκλοφορίας στη χωρική θάλασσα 
1. Το παράκτιο Κράτος "μπορεί, όπου είναι απαραίτητο 
λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, να απαιτήσει 
όπως τα ζένα πλοία που ασκούν το δικαίωμα της αβλαβούς 
διέλευσης από τη χωρική του θάλασσα χρησιμοποιούν τέτοιους 
θαλάσσιους διαδρόμους και σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας,που 
μπορεί αυτό να προσδιορίζει, ή να καθορίζει για τη ρύθμιση της. 
διέλευσης των πλοίων. 
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2. Ιδιαίτερα., δεξαμενόπλοια, πυρηνσκίνητα πλοία και πλοία 
που φέρουν πυρηνικές Π άλλες ex ψΰΰεως επικίνδυνες ή ανθυγιεινές 
ουσίες ή υλικά μπορεί να απαιτηθεί να περιορίσουν τη διέλευση 
τους σ€ τέτοιους θαλάσσιους διαδρόμους. 

3. Κατά τον προσδιορισμό των θαλάσσιων διαδρόμων και τον 
καθορισμό το>ν σχεδίων διαχωρισμού κυκλοφορίας σύμφωνα με αυτό 
το άρθρο, το παράκτιο Κράτος θα λαμβάνει υπόψη: 

(α) τις συστάσεις των αρμοδίων Διεθνών Οργανισμών" 
(0) οποιουσδήποτε διαύλους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται 

εθιμικά από την διεθνή ναυσιπλοία" 
(γ) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ειδικών πλοίων και 

διαύλων" και 
(6) την πυκνότητα της κυκλοφορίας' 

4. Το παράκτιο Κράτος θα καθορίζει με σαφήνεια τέτοιους 
θαλάσσιους διαδρόμους και σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας 
πάνω σε χάρτες βτους σπσίουο θα δίδεται η πρέπουσα δημο

Άρθρο 23 
Ξένα πυρηνσκίνητα πλοία και πλοία που φέρουν 

xvpTivntec τϊ dXXcc ex vvoeuic SKtxCvOuvec ft 
ανθυγιεινές ουσίες 

Ξένα πυρηνοκίνητα πλοία και πλοία που φέρουν πυρηνικές 
ή άλλες ετε. φύσεως επικίνδυνες ή ανθυγιεινές ουσίες, όταν ασκούν 
το δικαίωμα της αβλαβούς διεύλευσης από την χωρική θάλασσα, 
θα φέρουν έγγραφα και θα τηρούν ειδικά προληπτικά μέτρα τα 
οποία καθορίζονται για τέτοια πλοία από διεθνείς συνφωνίες. 

Άρθρο 24 
Καθήκοντα του παράκτιου Κράτους 

1. Το παράκτιο Κράτος δεν θα παρεμποδίζει την αβλαβή διέλευση 
ξέ\*Μ πλοίων β να \i£<XOV της. χωρικής θάλασσα* παρά μόνο σύμφωνα με αυτή 
Σύμβαση. Ιδιαίτερα, κατά την εφαρμογή αυτής της Σύμβασης ή 
οποιωνδήποτε νόμων ή κανονισμών που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με 
αυτή την Σύμβαση, το παράκτιο Κράτος δεν θα: 

(α) επιβάλλει απαιτήσεις στα Εένα πλοία OL οποίες 
έχουν βσνπρακτικό αποτέλεσμα τη|? άρνηση., ή 
μείωσης του δικαιώματος της αβλαβούς διέλευσης" 

(β) μεροληπτεί τυπικά και ουσιαστικά εναντίον των 
πλοίων οποιουδήποτε Κράτους ή εναντίον πλοίων που 
φέρουν φορτία προς, από ή για λογαριασμό οποιουδή
ποτε Κράτους. 
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2. Το παράκτιο Κράτος, πρέπει να δίνει την κατάλληλη 
δημοσιότητα για κάθε ναυτιλιακό κίνδυνο που γνωρίζει, μέσα 
στη χωρική του θάλασσα. 

Άρθρο 25 
Δικαιώματα προστασίας ,του παράκτιου Κράτους 

1 Το παράκτιο Κράτος μπορεί να παίρνει σειρά απαραίτη
των μέτρων για να παρεμποδίζει τη διέλευση από την χωρική του 
θάλασσα n οποία δεν είναι αβλαβής. 

2. Χτην περίπτωση των πλοίων που προσεγγίζουν στα εσω
τερικά ύδατα ή επισκέπτονται τις λιμενικές οίβυκολΰνσβΐζ έξω από 
τα εσωτερικά ύδατα, το παράκτιο Κράτος έχει επίσης το δικαίωμα 
να παίρνεχ τα αναγκαία μέτρα για να παρεμποδίζει κάθε παράβαση 
των όρων στους οποίους υπόκειται η άδεια εισόδου αυτών των 
πλοίων στα εσωτερικά ύδατα η μια τέτοια επΐσκεφη

.3. Το παράκτιο Κράτος μπορεί., χωρίς τυπικές και ουσια
στικές διακρίσεις μεταξύ ξένων πλοίων, να αναστέλίε» προσωρινά 
σε καθορισμένες περιοχές της χωρικής του θάλασσας την α3λα3ή 
διέλευση των ξέναν πλοίων, περιλαμβανομένων και των οπλικών " 
ασκηα"£«ν^ αν μια τέτοια αποστολή είναι αναγκαία για την προ
στασία της ασφάλειας του. Μια τέτοια αναστολή Όα ισχύει μόνο 
αφού έχει ανακοινωβεί προσηκόντως. 

Άρθρο 26 
Τέλη τα οποία μπορεί να επιβληθούν ο£ ξένα πλοία 

1 Δεν μπορούν να επιβληθούν τέλη στα ξένα πλοία για 
το λόγο και μόνο τηε διέλευσης τους από ΛΤ\ χωρική θάλασσα. 

2 Τέλη μπορούν να επιβληθούν σε ένα ξένο πλοίο ποο 
δι έρχεται · από τη χωρική Θάλασσα μόνο ως πληρωμή για οΛ>γκε
κριμέ^ςΓιπτηρεσΐες που παρασχέθηκαν στο πλοίο Τα τέλη αυτά 
βα επιβάλλονται χωρίς διακρίσεις. 

ΥΠΟΤΜΑΜΑΒ*. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ 
ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ 

ΕΗΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 
Άρθρο 27 

Ποινική δικαιοδοσία πάνω σε ξένο πλοίο 
1.· . Η ποινική δικαιοδοσία του παράκτιου Κράτους δεν 
πρέπει να ασκείται πάνω σε ξένο πλοίο διερχόμενο από τη 
χωρική θάλασσα, για τη σύλληΦη οποιουδήποτε προσώπου ή την 
διενέργεια οποιασδήποτε έρευνας σχετικής με οποιοδήποτε 



3154 

έγκλημα που έγινε πάνω στο πλοίο κατά τη διάρκεια της 
διέλευσης του, με εξαίρεση μόνο των παρακάτω περιπτώσεις : 

(α) αν ot συνέπειες του εγκλήματος επεκτείνονται, στο 
παράκτιο Κράτος" 

(β) αν το έγκλημα είναι τέτοιο που να θίαΤαραόσεί την 
ειρήνη της χώρας ή την ευταξία της χωρικής θάλασσας* 

(γ) αν ζητηθεί η βοήθεια των τοπικών αρχών από τον 
πλοίαρχο ή ένα διπλωματικό υπάλληλο ή προξενικό 
αξιωματούχο του Κράτους της σημαίας* ή 

(6) αν τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την καταστολή 
του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών φαρμάκων ή ψυχο
τρόπων .' ουσιών. 

2. Οι παραπάνω διατάξεις δεν επηρεάζουν το δικαίωμα του 
παράκτιου Κράτους να πάρει οποιαδήποτε μέτρα, που απορρέουν 
από τους νόμους του, για το σκοπό σύλληψης ή έρευνας πάνω σ' 
ένα ξένο πλοίο διερχόμενο από τη χωρική θάλασσα μετά τον 
απόπλου του από εσωτερικά ύδατα. 

3. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 
και 2, το παράκτιο Κράτος, αν το ζητήσει ο πλοίαρχος, πριν 
αναλάβει οποιαδήποτε ενέργεια οφείλει να ειδοποιήσει ένα 
διπλωματικό υπάλληλο ή προξενικό αξιωματούχο του Κράτους της 
σηιιαίας και να διευκολύνει την επαφή μεταξύ αυτού του υπαλλή
λου ή αξιωματούχου Kat του πληρώματος του πλοίου. Εε επείγουσα 
περίπτωση αυτή n ειδοποίηση μπορεί να γίνει, ενώ τα μέτρα 
βρίσκονται σε εξέλιξη. 

4. Οι τοπικές αρχές, όταν εξετάζουν αν και με πσιό τρόπο πρέπει 
να γίνει μία σύλληψη, οφείλουν να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους 
τα συμφέροντα της ναυσιπλοΐας. 

5
Γ
. Εκτός δκως προβλέπεται στο Μέρος XII ή σχετικά με τις 

παραβιάσεις των νόμα>ν και των κανονισμών που υιοθετήθηκαν 
σύμφωνα με το Μέρος V, το παράκτιο Κράτος δεν μπορεί να παίρνει 
οποιαδήποτε μέτρα πάνω σε ξένο πλοίο, που διαπλέει την χωρική 
θάλασσα, για να συλλάβει οποιοδήποτε πρόσωπο ή για να αναλάβει 
οποιαδήποτε έρευνα σχετική με οποιοδήποτε έγκλημα που διαπρά
χθηκε πριν το πλοίο εισέλθει στη χωρική θάλασσα, αν το πλοίο 
προσεγγίζοντας από ξένο λιμάνι διαπλέει μόνο τη χωρική θάλασ
σα χωρίς να εισέρχεται στα εσωτερικά ύδατα. 
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Άρθρο 28 

Αστική δικαιοδοσία σχετική με ξένα πλοία 
1. Το παράκτιο Κράτος δεν πρέπει, να ανακόπτει ή να 
εκτρέπει από την πορεία του ένα ξένο πλοίο, που διαπλέει τη 
χωρική θάλασσα, με σκοπό την άσκηση αστικής δικαιοδοσίας σε 
πρόσωπο που επιβαίνει στο πλοίο. 

2. Το παράκτιο Κράτος δεν μπορεί, για το σκοπό οποιασδή
ποτε αστικής διαδικασίας, να προ3εί σε αναγκαστική εκτέλεση 
ή να συλλάβει το πλοίο, παρά μόνο για υποχρεώσεις ή ευθύνες 
αναληφθείσες ή δημιουργηθείσες από το ίδιο το πλοίο κατά τη 
διάρκεια του πλου ή για τους σκοπούς του πλου μέσα από τα 
ύβπτα του παράκτιου Κράτους. 

3. Η παράγραφος 2 δεν επηρεάζει το δικαίωμα του παρά
κτιου Κράτους, σύμφωνα με τους νόμους του και για το σκοπό 
οποιασδήποτε αστικής διαδικασίας, να προβεί σε αναγκαστική 
εκτέλεση ή να συλλάβει ένα πλοίο που βρίσκεται στη χωρική θά
λασσα ή τη διαπλέει μετά τον απόπλου του από εσωτερικά ύδατα.. 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ Γ'. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ 
ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚαΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

Αρθρο 29 
Ορισμός πολεμικών πλοίων 

Tttt τους σκοπούς αυτής της Σύμβασης, "πολεμικό πλοίο" 
σημαίνει ένα πλοίο που ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις ενός 
Κράτους και τρέρει τα εξώτερα«ά χαρακτηριστικά που διακρίνουν 
τέτοια πλοία της εθνικότητας του, κάτω από τη·* διοίκηση αξιω
ματικού δε 6VT»C τοποθετημένου από την Κυβέρνηση του Κράτους 
και του οποίου το όνομα περιέχεται στην κατάλληλη επετηρίδα 
ή ανάλογο πίνακα, και είναι επανδρωμένο με πλήρωμα κάτω από 
κανονική στρατιωτική πειθαρχία. 

Άρθρο 30 
Μη συμμόρφωση πολεμικών πλοίων με τους νόμους 

Ηαι κανονισμούς
 ΐ θ υ παράκτιου Κράτους " 

Αν ένα* πολεμικό πλοίο δεν συμμορφώνεται με του^ νόμουις 
και τους κανονισμούς του παράκτιου Κράτους που αφορούν στη 
διέλευση από τη χωρική θάλασσα και αγνοεί οποιοδήποτε αίτημα 
που γίνεται ο" αυτό για συμμόρφωση, το παράκτιο Κράτος μπορεί 
να απαιτήσει απ' αυτό να εγκαταλείψει αμέσως τη χωρική θάλασσα. 
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Άρθρο 31 

Ευθύνη του Κράτους της σημαίας για ζημιά που προκλήθηκε από 
πολεμικό πλοίο ή άλλο κρατικό πλοίο που χρησιμοποιείταϊ~ 

για μη εμπορικούς σκοπούς 
Το Κράτος της σημαίας φέρει διεθνή ευθύνη για κάθε 

απώλεια ή ζημιά στο παράκτιο Κράτος προερχόμενη από τη μη 
συμμόρφωση ενός πολεμικού πλοίου ή άλλου κρατικού πλοίου που 
χρησιμοποιείται για un εμπορικούς σκοπούς^ με τους νόμους Kat 
κανονισμούς του παράκτιου Κράτους που αφορούν ,.τη 6ιέλευση 
μέσα από τη χωρική θάλασσα ή με τις 6ιατά£εις αυτής της 
Σύιιβασης ή με άλλους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. 

Άρθρο 32 
Ασυλία πολεμικών πλοίων και άλλων κρατικών πλοίων που 

χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς 
Με εξαίρεση αυτά που περιλαμβάνονται στο Υπότμημα Α 

και στα άρθρα 30 και 31, τίποτε σ' αυτή τη Σύμβαση δεν επηρεά
ζει την ασυλία των πολεμικών πλοίων και των άλλων κρατικών 
πλοίων που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς. 

ΤΜΗΜΑ 4, ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΣΑ ZQNH 
Άρθρο 33 

Συνορεύουσα Ζώνη 
1. Σε μια ζώνο rtou συνορεύει με τη χωρική του θάλασσα, 
η οποία ορίζεται ^ συνορεύουσα ζώνη, το παράκτιο Κράτος, 
μπορεί να ασκεί τον απαραίτητο έλεγχο για να:: 

(α) εμποδίζει παραβίαση των τελωνειακών , φορολογικών 
Μεταναστευτικών ή υγειονομικών του νόμων και κα
νονισμών μέσα στα όρια της επικράτειας του ή 
της χωρικής του θάλασσας * 

(β) τιμωρεί παραβιάσεις των παραπάνω νόμων και κανο
νισμών που διαπράχθηκαν μέσα στο όρια της επικρά
τειας του ή της χωρικής του θάλασσας. 

2. Η συνορεύουσα, ζώνη δεν μπορεί να εκτείνεται πέρα 
από τα 24 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης από τις οποίες 
μετρείται το πλάτος της χωρικής θαλάσσης. 

ΜΕΡΟΣ III 
ΣΤΕΝΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 34 
Νομικό καθεστώς των υδάτων που σχηματίζουν στενά 

διεθνούς ναυσιπλοΐας 
1 Το καθεστώς διέλευσης μέσα από στενά διεθνούς ναυσι
πλοΐας που καθιερούται σ' αυτό το Μέρος δεν επηρεάζει κατά 
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τα λοιπά το νομικό καθεστώς των υδάτων που σχηματίζουν τέτοια 
στενά η την άσκηση από τα Κράτη που περιβάλλουν ta στενά της 
κυριαρχίας 6 ιτης δικαιοδοσίας τους πάνω σε τέτοια ύδατα και τον 
εναέριο χώρο, ΤΟ βυθό Mat το υπέδαφος τους. 

2. fi κυριαρχία ή δικαιοδοσία των Κρατών που περιβάλλουν 
τα στενά ασκείται με την επιφύλαξη του παρόντος Μέρους και 
των άλλων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου. 

Άρθρο 35 
Έκταση εφαρμογής του παρόντος Μέρους 

To mtpov Μέρος δεν επηρεάζει/: 
(α) οποιεσδήποτε περιοχές εσωτερικών υδάτων μέσα σ' ένα 

στενό, ειττός όπου ο καθορισμός μιας ευθείας γραμμής 
βάσης σύμφωνα με τη μέθοδο που εκτίθεται στο 
άρθρο 7 έχει ως αποτέλεσμα τον εγκλεισμό ως εσωτε

: οικών υδάτων περιοχών οι οποίες δεν εθεβρούντο προη
γουμένως ως τέτοια ύδατα* 

(β J το νομίΜό καθεστώς των υδάτων πέρα από τις χωρικές 
θάλασσες των Κρατών που περιβάλλουν τα στενά, ως 
αποκλειστικών οικονομικών ζώνων ή διεθνών υδάτων* 

(γ) το νομικό καθεστώς στα στενά στα οποία τι διέλευση 
ρυθμίζεται τν όλω ή εν μέρει από διεθνείς Χυμβάσεις 
που ισχύουν' από μακρού και ειδικά σχετιζόμενες με 
τέτοια στενά. 

Iftpepti 36 
Διάδρομοι διεθνών υδάτων ή διάδρομοι μέσω 
αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μέσα σε 

°
τ:Εν

ά διεθνούς ναυσιπλοίας 
Το παρόν Μέρος δεν εφαρμόζεται σε στενό διεθνούς 

ναυσιπλοΐας, αν υπάρχει μέσα σ* αυτό το στενό ένας διάδρομος 
διεθνών υδάτων ή αποκλειστικής οικονομικής ζώνης παρόμοιας 
^καταλληλότητας ως προς τα ναυτιλιακά ·και υδρογραφικά χαρακτη
ριστικά* σε τέτοιους διαδρόμους, τα άλλα σχετικά Μέρη της 
παρούσας ΐύμβασης, περιλαμβανομένων των διατάξεων αναφορικά 
με την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και υπέρπτησης, τυγχάνουν 
εφαρμογής. 

ΤΜΗΜΑ 2. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ 
Άρθρο 37 

Έκταση εφαρμογής του παρόντος τμήματος 
Το παρόν Τμήμα εφαρμόζεται στα στενά διεθνούς ναυσι

πλοίας μεταξύ ενός τμήματος διεθνών υδάτων ή αποκλειστικής 
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οικονομικής ζώνης nat ενός άλλου τμήματος διεθνών υδάτων η 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. 

Άρθρο 38 
Δικαίωμα ελεύθερης διέλευσης 

1. Ετα στενά που αναφέρονται στο άρθρο 37, όλα τα πλοία 
Mat αεροσκάφη απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης διέλευσης, 
η οποία δεν πρέπει να. παρεμποδίζεται * πλην της περίπτωσης 
κατά την οποία, αν το στενό σχηματίζεται από νήσο ενός Κράτους 
που περιβάλλει το στενό και της ηπειρωτικής του χώραζ, η 
ελεύθερη διέλευση δεν θα εφαρμόζεται εφόσον υπάρχει από 
την πλευρά της νήσου ένας διάδρομος μέσα από διεθνή υδατά ή 
μέσα από μια αποκλειστική οικονομική ζώνη παρόμοιας καταλ
ληλότητας ως. npoc τα ναυτιλιακά και υδρογραφικά χρακτηριστικά. 

Ζ.. Ελεύθερη διέλευση σημαίνει, σύμφωνα με το Μέρος αυτό 
την άσκηση της ελευθερίας της ναυσιπλοίας και της υπέρΗτησης 
μόνα για το σκοπό του συνεχούς, και γρήγορου fitanAoo του 
στενού μεταξύ ενός τμήματος διεθνών υδάτων ή μιας αποκλει
στικής οικονομικής ζώνης Hat ενός άλλου τμήματος, διεθνών 
υδάτων ή μιας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Όμως η απαί^ 
τηση του συνεχούς και γρήγορου 6ιά·πλου δεν αποκλείει 
διέλευση μέσα από το στενό με σκοπό την είσοδο, αναχώρηση ή 
επιστροφή από ένα κράτος που περιβάλλει το στενό, με επιφύ
λαξη των όρων εισόδου σ' αυτό το Κράτος. 

3 . Οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία δεν είναι άσκηση 
του δικαιώματος ταςε4β39τσ»τ &liAewmrttiotr από ένα στενό εξσχοΛονθϊί 
να υπόκειται στις άλλες εφαρμοστέες διατάξειςαυτής της 
Σύμβασης. 

Άρθρο 39 
Υποχρεώσεις πλοίων και αεροσκαφών κατά την ελεύθερη διέλευση 

1. Πλοία και Αεροσκάφη ενώ ασκούν το δικαίωμα της 
ελεύθερης διέλευσης τσνς οφείλουν: 

(α) να προχωρούν χωρίς καθυστέρηση μέσα ή πάνω από το 
στενό* 

(β) να απεχσυν από κάθε απειλή ή χρήση βίας εναντίον της 
κυριαρχίας\, της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής 
ανεξαρτησίας των Κρατών που περιβάλλουν το Ετενό 
ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατά παράβαση των 
αρχών του Διεθνούς Δικαίου που είναι ενσωματωμένές. 
στο Χάρτη Των Ηνωμένων Εθνών" 
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(γ) να απέχουν απ' οποιεσδήποτε δραστηριότητες άλλες 
από εκείνες που είναι σννέχβία του* κανονικού 
τρόπο της συνεχούς και γρήγορης διέλευσης, εκτός 
αν καθίστανται απαραίτητες λόγω ανωτέρας βίας ή 
κινδύνου" 

(δ) να vuuu €tptni/vovrai UE άλλες σχετικές διατάξεις αυτού 
του Μέρους. 

Πλοία σε ελεύθερη διέλευση οφείλουν: 
(α) να συμμορφώνονται νιε τους γενικά αποδεκτούς διεθνείς 

κανονισμούς, διαδικασίες και πρακτική για την ασφά
λεια στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων και των 
Διεθνών. KavovioycuV Πρόληψης Συγκρούσεων στη θάλασσα' 

(β) να συμμορφώνονται με τους γενικά αποδεκτούς διεθνείς 
κανονισμούς, διαδικασίες και πρακτική για την αποφυ
γή, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης από τα πλοία. 

Αεροσκάφη σε ελεύθερη διέλευση οφείλουν? 
(αi να τηρούν το#ς Κανόνες του Αέρος^τους υιοθετημένους 

από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής,Αεροπορίας, όπως 
αυτοί εφαρμόζονται στα πολιτικά αεροσκάφη' κρατικά 
άεροσκά<ρη θα συμμορφώνονται κανονικά με τέτοια μέτρα 
ασφαλείας και θα δρουν πάντα με την πρέπουσα προσοχή 
για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας" 

(β> να βΧροάΖ,ονταΐσν νεχώς στις οριζόμενε ς ραδιοσυχνότητες 
από τη διεθνώς καθορισμένη αρμόδια αρχή ελέγχου 
αεροπορικής κίνησης ή στην κατάλληλη διεθνή ραδιο
συχνότητα κινδύνου. 

Άρθρο 40 
Δραστηριότητες έρευνας και επισκόπησης 

Κατά τη διάρκεια της ελεύθερης διέλευσης, ξένα πλοία 
περιλαμβανομένων και των πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες επ ιστη

μονικές έρευνες και υδρογραφικές επισκοπήσεις, δεν μιιαρούν 
να εκτελούν οποιεσδήποτε δραστηριότητες έρευνας ή επισκόπησης 
χωρίς την προηγούμενη άδεια των Κρατών που περιβάλλουν τα 
στενά. 

Άρθρο 41 
Θαλάσσιο! διάδρομο ι και σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας στα 
~ στενά διεθνούς ναυσιπλοίας ' """"""* 
1. ;  Σύμφωνα με αυτό το Μέρος, Κράτη που περιβάλλουν στενά, 
μπορούν να προσδιορίζουν θαλάσσιους διαδρόμους KOL να καθορί
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Couv σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας για τη ναυσιπλοία στα 
στενά όπου είναι, αναγκαίο γΐα να; οργανωθεί η ασφαλής διέλευση των 
όλοίων. 

Ζ. Τα Κράτη αυτά μπορούν. όταν το απαιτούν οι περιστά 
σεις, Mat αφού δοθεί η πρέπουσα, δημοσιότητα γι* αυτό, να 
αντί καθ ιστού ν με άλλους θαλάσσιους διαδρόμους π σχέδια δια
χωρισμού κυκλοφορίας οποιουσδήποτε θαλάσσιους διαδρόμους ή 
σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας, που προσδιορίστηκαν ή καθορί
στηκαν απ' αυτά. προηγουμένως

J Τέτοιοι θαλάσσιοι διάδρομοι και σχέδια διαχωρισμού 
κυκλοφορίας, πρέπει να συμφωνούν με τους; γενικά αποδεκτούς; 
διεθνείς κανονισμούς.. 

4u Πριν από τον προσδιορισμό ή τη*· αντικατάσταση των 
θαλασσίων διαδρόμων ή τον καθορισμό π την αντικατάσταση" των 
σχεδίων διαχωρισμού κυκλοφορίας, τα κράτη που περιβάλλουν τα 
στενά θα παραπέμπουν προτάσεις στον αρμόδιο διεθνή οργανισμό 
με σκοπό την υιοθέτηση το«ς. Ο οργανισμός μπορεί να υιοθετεί 
μόνο τετοίοας^ e^Xaooudti^ διαδρόμους και σχεδία διαχωρισμού 
κυκλοφορίας OWMCμπορεί να συμφωνηθούν με τα Κράτη rum περιβάλ.
λαυν τα στενά» μετά δε απο αυτσ τα: Κράτη μπορούν να προδιαρισουν, 
καθορίσουν ή αντικαταστήσουν αυτούς;

5. Σε σχέσπ U& ένα στενό για το οποίο έχουν προταθεί 
θαλάσσιοι διάδρομοι ή σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας^ μέθα atto 
τα ύδατα δύο ή περισσοτέρων Κρατών που περιβάλλουν το στενό, 
τα ενδιαφερόμενα Κράτη θα συνεργάζονται στη διατύπωση προτά
σεων αε συνεννόηση με τον αρμόδιο διεθνή οργανισμό. 

6 Κράτη' που περιβάλλουν στενά πρέπει να καθορίζουν 
σαφώς όλους τους θαλάσσιους διαδρόμους και τα σχέδια διαχω
ρισμού κυκλοφορίας που προσδιορίστηκαν ή καθορίστηκαν 
απ* αυτά πάνω σε χάρτες στους οποίους πρέπει να δίνεται η πρέ
πουσα δημοσιότητα. 
7. Πλοία σε ελεύθερη διέλευση πρέπει να σέβονται τους 
εφαρμοστέους θαλάσσιους διαδρόμους και σχέδια διαχωρισμού 
Της κυκλοφορίας,που καθορίστηκαν σύμφωνα με αυτό το άρθρο. 

'Αρθρο 42 
Νόμοι και Κανονισμοί των Κρατών που περιβάλλουν στενά* 

σχετικοί με tnv ελεύθερη διέλευση '" 
Ι. Τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος Τμήΐκχτος Κράτη 
ηου.περιβάλλουν στενά μπορούν να υιοθετούν, νόμους και kavow 
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νισμοΰς σχετικούς με την ελεύθερη διέλευση από τα στενά ανα
φορικά με όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: · 

(π) την ασφάλεια της ναυσιπλοίας και τη ηύθριση 
ιη(; Οαλάπσίας κυΜλοψορίας, όπως προβλέπονται 
στο άρθρο 41" 

(0) την αποφυγή, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης, θέ
τοντας σε ισχύ τους εφαρμοστέους διεθνείς κανονι
σμούς σχετικά με την απόρριψη πετρελαίου, 
αποβλήτων πετρελαιοειδών και άλλων βλαβερών ουσιών στα 
στενά* 

(γ) την παρεμπόδιση της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης 
και της συσσώρευσης αλιευτικού εξοπλισμού, σε σχέση 
με τα.αλιευτικά σκάφη* 

i&) τη φόρτωση ή εκφόρτωση οποιουδήποτε εμπορεύματος; 
συναλλάγματος ή προσώπου κατά παράβαση των τελω
νειακών, νομισματικών, μεταναστευτικών ή υγειονο
μικών νόμων και κανονισμών των Κρατών που περιβάλλουν 
στενά. 

2. Τέτοιοι νόμοι και κανονισμοί δεν πρέπει Λ>α κάμνουν 
τυπική ή oυσtαστ.lMή διάκριση μεταΕύ των ξένων πλοίων ή κατά 
τπν εφαρμογή τους δεν πρέπει να έχουν το πρακτικό αποτέλεσμα 
της άρνησης παρεμπόδισης ή μείωσης του δικαιώματος της 
ελεύθερης διέλευσης, όπως καθορίζεται ο* αυτό το Τμήμα. 

3.. Κράτη που περιβάλλουν στενά θα δίνουν την πρέπουσα 
δημοσιότητα σε όλους αυτούς τους νόμους και κανονισμούς. 
4. 3ένα πλοία που ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης 
διέλευσης πρέπει να συμμορφώνονται με τέτοιους νόμους και 
κανονισμούς*. 

5. ■■•.."Το Κράτος της σημαίας ενός πλοίου ή το Κράτος εγγρα
φής ενός αεροσκάφους δικαιουμένου κυριάρχου ασυλίας το οποίο 
ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο με τέτοιους νόμους και κανονισμούς 
ή άλλες διατάζεις αυτού του Μέρους,, θα φέρει διεθνή ευθύνη 
YLO οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη πού υφίστανται τα Κράτη που 
περιβάλλουν στενά. 

Άρθρο 43 
Βοηθήματα ναυτιλίας και ασφάλειας και άλλες βελτιώσεις 

και πρόληψη, μείωση και έλεγχος της ρύπανσης" 
Κράτη που χρησιμοποιούν και Κράτη που περιβάλλουν 

ένα στενό πρέπει εκ συμφώνου να συνεργάζονται: 
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(αϊ στην εγκατάσταση »αι στη συντήρηση σ* ένα στενό των . 

απαραιτήτων βοηθημάτων ναυτιλίας «at ασφάλειας ή 
των άλλων βελτιώσεων για την υποβοήθηση της διεθνούς 
ναυσιπλοΐας* και 

|β) Tta την πρόληΦη, μείωση παι έλεγχο τηε ρύπανσης από 
πλοία. 

"Αρθρο 44 
Καθήκοντα Κρατών που περιβάλλουν στενά. 

Κράτη nou περί βάλλουν στενά δεν πρέπει να παρεμποδί
ζουν την ελεύθερη fiueAeuoTj και. πρέπει να. δίνουν την κατάλληλη 
offttootOTnTa: γι,σ, οποιοδήποτε κίνδυνο ναυτιλίας Π υπερατήσης 
μέσα ή πάνω από το στενό τον attoto Tv<«ipiCouv. Λεν πρέπει να. 
υπάρχει διακοπή της ελεύθερης δι έλευσης~ 

ΤΜΒ»Α 3 . ΑΒΑΑΒΒΕ ΛΓΕΛΕΥΕΗ 
*&pgp*> 45 

Αβλαβής. ΔνέΑβυση 
Το καθεστώς της. αβλαβούς, διέλευσης, σύμφωνα, με το 

(*έρσς ΓΕ,. Τμτ̂ μα. 3r Θα εφαρμό£εται. στα: στενά €*>εθνσός 
ναυσιπλοΐαςr 

fal που εξαιρούνται της εφαρμογής τοο «Εαθεστώτας της 
ελεύβερης διέλευσης δυνάμει του άρθρου 38, 
παράγραφος 1' ή 

(β) μεταΕό ενός τμήματος των διεθνών υδάτων ή μιας 
αποκλειστικής οικονομικής £ώνης και της χωρικής 
θάλασσας ενός Εένου κράτους.~ 

2, Δεν πρέπει να υπάρχει διακοπή της αβλαβούς διέλευσης 
μέσα από τέτοια στενά. 

ΜΕΡΟΣ IV 
ΑΡΧΙΠΒΑΑΓΙΚΑ ΚΡΑΤΗ 

Άρθρο 46 
Χρτ\στι όρων 

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης: 
IctY "αρχιπελαγικό Κράτος" σημαίνει ένα Κράτος αποτελού

μενο ολοκληρωτικά από ένα ή περισσότερα αρχιπέλαγα 
και μπορεί να περιλαμβάνει και άλλες νήσους* 

(β): "αρχιπέλαγος*· σημαίνει ένα σύμπλεγμα νήσων, περι
λαμβανομένων και μερών νήσων, αλληλοσυνδέοντα ύδατα 
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και άλλα φυσικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι τόσο 
στενά αλληλένδετα ώστε αυτές οι νήσοι, τα ύδατα 
και τα άλλα φυσικά χαρακτηριστικά να σχηματίζουν μία 
ουσιαστική γεωγραφική, οικονομική και πολιτική ενό
τητα, ή τα οποία ιστορικά έχουν θεωρηθεί ως ενότητα. 

Άρθρο 47 
Αρχ ι πελαγικές γραμμές βάσης 

1. 'Ενα αρχιπελαγικό Κράτος μπορεί να χαράσσει ευθείες 
αρχιπελαγικές γραμμές βάσης που να ενώνουν τα εξώτατα σημεία 
το»ν εξώτατων νήσων και βράχο>ν του αρχιπελάγους, εφόσον α' 
αυτές τις γραμμές βάσης περιλαμβάνονται οι κύριες νήσοι και 
μία περιοχή στην οποία ο λόγος του εμβαδού των υδάτων της 
προς το εμβαδόν της ξηράς, συμπεριλαμβανομένων και των ατολλών, 
είναι μεταξύ 1 προς 1 και 9 προς 1. 
2. Το μήκος αυτών των γραμμών βάσης δεν πρέπει να υπερ
βαίνει τα 100 ναυτικά μίλια, με τη. διαφορά ότι yexot 3 τοις 
εκατό του ολικού αριθμού των γραμμών βάσης που περικλείουν 
ένα αρχιπέλαγος μπορούν να υπερβαίνουν αυτό το μήκος, μέχρι 
ένα μέγιστο μήκος 125 ναυτικών μιλίων. 

3. " Η χάραξη αυτών των γραμμών βάσης δεν πρέπει να napcr
κλίνει αισθητά από τη γενική διαμόρφωση του αρχιπελάγους. 

4. Τέτοιες γραμμές βάσης δεν πρέπει να χαράσσονται προς 
και από υφο>ματα κατώτατης στάθμης αμπώτιδος, εκτός αν έχουν 
κτισθεί πάνο) σ' αυτά φάροι ή παρόμοιες εγκαταστάσεις που να 
είναι μόνιμα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας ή όπου ένα 
ύψωμα κατωτάτης στάθμης αμπώτιδος βρίσκεται εν όλω ή εν μέρει 
nr. μία απόσταση που δεν υπερβαίνει το πλάτος της χωρικής θάλασ
σας από την πλησιέστερη νήσο. 

5. Το σύστημα τέτοιων γραμμών βάσης δεν θα εφαρμόζεται 
από ένα αρχιπελαγικό Κράτος με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκόπτει 
τη χωρική θάλασσα ενός άλλου Κράτους από τα διεθνή ύοατα 
ή την αποκλειστική οικονομική ζώνη. 

6. Λν μέρος των αρχιπελαγικών υδάτων ενός αρχιπελαγικού 
Κράτους κείται μεταξύ δύο τμημάτων ενός αμέσως παρακείμενου 
γειτονικού Κράτους,, τα υφιστάμενα δικαιώματα και όλα τα άλλα 
νόμιμα συμφέροντα που έχει ασκήσει παραδοσιακά το δεύτερο 
Κράτος σ' αυτά τα ύδατα καθώς και όλα τα δικαιώματα που καθο
ρίστηκαν δυνάμει συμφωνίας μεταξύ αυτών των Κρατών θα εξακο
λουθήσουν να τηρούνται. 
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7. Tta τον υπολογισμό του λόγου τω\» υδάτων προς την ξη
ρά, σύμφωνα ue την παράγραφο 1, ot χερσαίες περιοχές μπορεί να 
περιλαμβάνουν ύδατα που βρίσκονται μέσα στους περιβάλλοντες 
υφάλους των νήσων Mat ατολλών, περιλαμβάνοντας και το τμήμα 
εκείνο του απότομου ωκεάνιου οροπεδίου που περικλείεται π 
σχεδόν περικλείεται από μια αλυσίδα από ασβεστολιθικές, νήσους 
και βράχους που κείνται στην περίμετρο τοιι οροπεδίου. 

8. Οι γραμμές βάσης που χαράσσονται σύμφωνα με αυτό το 
άρθρο &m εμφαίνονται σε χάρτες σε κλίμακα η κλίμακες επαρκείς 
για την εξακρίβωση των θέσεων τους. Εναλλακτικά, μπορούν να 
χρηριμοποιοώτσι πίνακβς. γεωγραφικών συντεταγμένων σημείων με 
καθορισμένη γεωδέτικη αφετηρία. 

ί. Το αρχ ι ιτελαγ ι κό Κράτος πρέπει να δίνει τη δέουσα: 
δημοσιότητα σ' αυτούς τους χάρτες η τους πίνακες γεωγραφικών 
συντεταγμένων και να καταθέτει αντίγραφο κάθε τέτοιου χάρτη 
ή πίνακα στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. 

'Αρθρο 48 
Μέτρηση του πλάτους της χωρικής θάλασσας, της 

συνορεύουσας ζώνης, της αποκλειστικής οικονομικής 
ζώνης και της υφαλοκρηπίδας 

Το πλάτος της χωρικής θάλασσας, της συνορεύουσας ζώνης 
της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας θα 
μετράται από αρχιπελαγικές γραμμές βάσης, πσυ έχουν χαραχτεί 
σύμφωνα με τσ άρθρο 47. 

Άρθρο 49 
Νομικό καθεστώς των αρχιπελαγικών υδάτων, του εναέριου 

χώρου πάνω από τα αρχιπελαγικά ύδατα και του βυθού 
και του υπεδάφους αυτών 

1 Η" κυριαρχία ενός αρχι πελαγικού Κράτους εκτείνεται 
στα ύδατα που περικλείονται από τις αρχιπελαγικές γραμμές 
βάσης τις χαραγμένες σύμφωνα με το άρθρο 47, και που περι
γράφονται σαν αρχιπελαγικά ύδατα, άσχετα από το βάθος τους 
ή την απόσταση τους από την ακτή. 

2. Η κυριαρχία αυτή εκτείνεται στον εναέριο χώοο πάνω 
από τα αρχιπελαγικά ύδατα, όπως επίσης και στο βυθό τους και 
στο υπέδαφος τους και στους πόρους που εμπεριέχονται σ' αυτά. 

3. Η κυριαρχία αυτή ασκείται σύμφωνα με το παρόν Μέρος. 

4. Το καθεστώς της διέλευσης αρχιπελαγικών θαλασσίων 
οδών που καθιερούνται σ' αυτό το Μέρος δεν επηρεάζει κατά 
τα άλλα το καθεστώς των αρχιπελαγικών υδάτων, συμπεριλαμβανο
μένων και των θαλασσίων οδών, ή την άσκησττ από το αρχι πελαγικό 
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Κράτος της κυριαρχίας του πάνω σ' αυτά τα ύδατα και στον 
εναέριο χώρο τους, στ<> 3υθό Hat στο υπέδαφος, καθώς Mat στους 
πόρους που εμπεριέχονται σ' αυτά. 

Άρθρο 50 
Οριοθέτηση των εσωτερικών υδάτων 

Εντός των αρχιπελαγικών του υδάτων, το αρχιπελαγικό 
Κράτος μπορεί να χαράσσει κλείουσβ^ γραμμές για την οριοθέτηση 
των εσωτερικών υδάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 9,10 και 11. 

Άρθρο 51 
Υφιστάμενες συμφωνίες, παραδοσιακά δικαιώματα 

αλιείας και υπάρχοντα υποβρύχια καλώδια 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 49, ένα αρχιπελαγικό 
Κράτος πρέπει να σέβεται τις υφιστάμενες συμφωνίες με άλλα 
Κράτη και να αναγνωρίζει παραδοσιακά δικαιώματα αλιείας και 
άλλες νόμιμες δραστηριότητες των αμέσως παρακειμένων γειτο
νικών Κρατών σε ορισμένες περιοχές που εμπίπτουν μέσα στα 
αρχιπελαγικά ύδατα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την 
άσκηση αυτών των δικαιοιμάτων και δραστηριοτήτων, αέρι λαμβανο
μένης της φύσης, της έκτασης και των περιοχών για τις οποίες 
ισχύουν, θα ρυθμίζονται κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε των ενδια
φερομένων Κρατών από διμερείς συμφωνίες μεταξύ τους. Αυτά 
τα δικαιώματα δεν θα μεταβιβάζονται προς τρίτα Κράτη ή τους 
υπηκόους τους ούτε θα παραχωρείται μέρος αυτών. 

2. Το αρχιπελαγικό Κράτος πρέπει να σέβεται υπάρχοντα 
υποβρύχια καλώδια τοποθετημένα από άλλα Κράτη και διερχόμενα 
από τα ύδατα του χωρίς να προσεγγίζουν την ξηρά. Το αρχιπε
λαγικό Κράτος πρέπει να επιτρέπει τη συντήρηση και αντικατά
σταση αυτών των καλωδίων μόλις λάβει την δέουσα γνωστοποίηση 
τιγς θέσης τους και της πρόθεσης για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση. 

Άρθρο 52. 
Δικαίωμα αβλαβούς διελεύσεως 

1.. Τηρουμένου του άρθρου 53 Και χωρίς επηρεασμό .του 
άρθρου 50, τα πλοία όλων των Κρατών απολαύουν του δικαιώματος 
αβλαβούς διέλευσης μέσα από αρχιπελαγικό ύδατα,σύμφωνα με το 
Μέρος II, Τμήμα 3. 

Ζ. Τοαρχιπελαγικό Κράτος δύναται, χωρίς τυπική ή ουσια
στική διάκριση μεταξύ των ξένων πλοίων, να αναστέλλει προ
σωρινά σε καθορισμένες περιοχές των αρχιπελαγικών του υδάτων 
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την άβλαβη διέλευση ξένων πλοίων, αν μία τέτοια αναστολή" 
είναι ουσιώδης για την προστασία της ασφάλειας του. Μία τέτοια 
αναστολή Θα αρχίζει να ισχύει μόνο μετά τη δέουσα γνωστο
ποίηση της. 

Άρθρο 53 
• Δικαίωμα δι έλευσης των αρχ ι πελαγικών θαλάσσιων οδών 

Ι. Ένα αοχι πελαγικό Κράτος μπορεί να καθορίζει θαλασ
σή ες οδούς και αεροδιάδρομους πάνω από αυτές, κατάλληλους γι,α 
tryv συνεχή και γρήγορη διέλευση ξένων πλοίων και αεροσκαφών 
δια μέσου και πάνω από τα αρχιπελαγικά του ύδατα και την 
παρακείμενη χωρική θάλασσα: 

2. Όλα τα πλοία και αεροσκάφη απολαύουν του δικαιώματος 
διέΑευσης των αρχιπελαγικών θαλασσίων οδών στις. θαλάσσιες 
αυτέςοδούς και αεροδιάδρομους. 

3. Διέλευση αρχιπελαγικών θαλάσσιων οδών σημαίνει την 
άσκηση, σύμφωνα με αυτή τη ΣΤύμβαση των δικαιωμάτων ναυσιπλοίας 
καχ υπέρπτησης. υπό κανονικές συνθήκες μόνο για το σκοπό της 
συνεχούς, γρήγορης και ανεμπόδιστης διέλευσης μεταξύ ενός 
μέρους των διεθνών υδάτων ή της αποκλειστικής οικονομικής 
ζώνης και ενός άλλου μέρους των δι εθνών υδάτων ή της αποκλει
στικής οικσνομ,ικής ζώνης. 

4. Λυτές οι θαλάσσιες οδοί KaL αεροδιάδρομοι 6α διέρχονται 
από τα αρχιπελαγικά ύδατα και την παρακείμενη χωρική θάλασσα 
wet θα περιλαμβάνουν όλους τους συνήθεις διαδρόμους διέλευσης 
nou xpnoT^onocaOvTal· ως διάδρομοι Yta τη, διεθνή ναυσιπλοία 
ή υπέρπτηση μέσα ή πάνω από αρχιπελαγικά ύδατα και, μέσα α' 
αυτούς τους διαδρόμους, όσον αφορά στα πλοία, όλους τους 
ουνήθεις ναυσιπλοϊκσύς δίαυλους, νοουμένου ότι δεν θα είναι 
αναγκαίος ο διπλασιασμός διαδρόμων παρόμοιων 6ΐ£οχολ$νσε(0ν μεταξύ 
Των ιδίων σημείων εισόδου και εξόδου. 
5. Αυτές οι θαλάσσιες οδοί και αεροδιάδρομοι θα ορί
ζονται με μία σειρά από συνεχείς γραμμές άξονα από τα σηυεία 
εισόδου των διαδρόμων διέλευσης μέχρι τα σημεία εξόδου. 
Πλοία και αεροσκάφη σε διέλευση αρχιπελαγικών θαλασσίων οδών 
δεν θα παρεκκλίνουν περισσότερο από 25 ναυτικά μίλια από Τη 
μια ή την άλλη πλευρά αυτών των γραμμών άξονα κατά τη διέλευση, 
εφόσον αυτά τα πλοία και αεροσκάφη δεν θα διέρχονται εγγύτερα 
των ακτών από 10 τοις εκατό της απόστασης μεταξύ των πλησιέ
στερων σημείων επί των νήσων που βρίσκονται κατά μήκος της 
θαλάσσιας οδού. 
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6. Ένα αρχιπελαγικό Κράτος που καθορίζει θαλάσσιες 
οδούς σύμφωνα'u' αυτό το άρθρο μπορεί επίσης να υπαγορεύει 
τρόπους διαχωρισμού κίνησης για την ασφαλή διέλευση πλοίων 
μέσα από στενούς δίαυλους σε τέτοιες θαλάσσιες οδούς. 

7... Ένα αρχιπελαγικό Κράτος δύναται, όταν το απαιτούν 
οι . περ.ιοτάσει,ς μετά τη δέουσα γνωστοποίηση αυτού, να αντικαθι
στά τις θαλάσσιες οδούς ή τους τρόπους διαχωρισμού της κίνησης 
που έχουν καθοριστεί ή υπαγορευτεί από αυτό προηγουμένως με 
άλλες θαλάσσιες οδούς ή τρόπους διαχωρισμού κίνησης. 

θ·; Οι θαλάσσιες, αυτές οδοί και τα σχέδια διαχωρισμού 
κίνησης πρέπει να πληρούν γενικά αποδεκτούς διεθνείς κανονισμούς. 

9.· Για τον καθορισμό ή την αν τ ι κατάσταση θαλασσίων οδών ή 
την υπαγόρευση ή αντικατάσταση σχεδίων διαχωρισμού κυκλοφορίας, 
ένα αρχι πελαγικό Κράτος θα παραπέμπει προτάσεις στον αρμόδιο 
διεθνή οργανισμό με σκοπό την υιοθέτηση τους. Ο οργανισμός 
μπορεί να υιοθετεί μόνο τέτοιες θαλάσσιες οδούς η τέτοια σχέ
δια διαχωρισμού κυκλοφορίας που είναι δυνατόν να συμφωνηθούν 
με το αρχιπελαγικό Κράτος, μετά το οποίο το αρχιπελαγικό Κράτος 
υποίκί ναχαθορίσει » υπσγαοεύα-t ή βντ ι Kavcrtae ι τις 

βαλόοοιες οδούς και τα σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας. 

10. Το αρχιπελαγικό Κράτος θα υποδεικνύει καθαρά τον 
άξονα των θαλάσσιων οδών και των σχεδίων διαχωρισμού κυκλοφο 
ρίας που καθορίζονται ή υπαγορεύονται από αυτό πάνω σε χάρτες 
οτους οποίους θα δίδεται τ> δέουσα δημοσιότητα. 
11. Τα πλοία που διέρχονται από αρχιπελαγικες θαλάσσιες 
οδούς θα σέβονται τις ισχύουσες θαλάσσιες οδούς και τα σχέδια 
διαχωρισμού κυκλοφορίας,που καθιερώνονται σύμφωνα με αυτό το 
άρθρο. 

12. Αν ένα αρχιπελαγικό Κράτος δεν καθορίζει θαλάσσιες 
οδούς ή αεροδιάδρομους, το δικαίωμα διέλευσης των αρχιπελαγι
κών θαλάσσιων οδών μπορεί να ασκηθεί διά μέσου των διαδρόμων 
που χρησιμοποιούνται κανονικά από τη διεθνή ναυσιπλοία. 

Άρθρο 54 
Καθήκοντα πλοίων και αεροσκαφών κατά τη διέλευση, τις δραστη
ριότητες έρευνας και τοπογράφησης, καθήκοντα του αρχ\.πΐλαγt κού 
βράχους ως και νόμοι και κανονισμοί του αρχιπελαγικού Κράτους 
αναφερόμενοι στη διέλευση αρχιπελαγικών θαλάσσιων οδών 

Τα άρθρα 39, 40, 42 και 44 εφαρμόζονται, τηρουμένων 
των αναλογιών, στη διέλευση αρχιπελαγικών θαλασσίων οδών. 
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ΤΜΗΜΑ V 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ZQNH 
Άρθρο 55 

Ειδικό νομικό καθεστώς της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης 
0.ς αποκλειστική οικονομική ζώνη ορίζεται 17 πέραν Mat 

παρακείμενη της χωρικές θάλασσας περιοχή π υπαγόμενη στο 
ειδικό νσμι,κό καθεστώς που καθιερώνεται στο παρόν Μέρος, δυνά
μει του οποίου τα δικαιώματα και n δικαιοδοσία του παράκτιου 
Κράτους ως και τα δικαιώματα και σι ελευθερίες των άλλων Κρα
τών διέπονται από T I C σχετικές διατάξεις, της παρούσας Σύμβασης . 

Άρθρο 56 
Δικαιώματα, δικαιοδοσία και καθήκοντα του παράκτιου 

Κράτους, στην αποκλειστική οικονομική ,ζώνΠ 
L. Στην αποκλειστική οικονομική ζώνη το παράκτιο Κράτος 
έχει.: 

(α) κυριαρχικά δικαιώματα που αποσκοπούν στην εξερεύνηση, 
εκμετάλλευση, διατήρηση Mat διαχείριση των φυσικών 
πόρων, ζώντιαν ή μη, των υδάτων των υπερκείμενων τσυ 
βυθού της θάλασσας, του βυθού της θάλασσας: και του 
υπεδάφους; της., και που exert ζανταί με άΛλίς

δραστηριότητες για την οικονομική εκμετάλλευση και 
εξερεύνηση της ζώνης", όπως η παραγωγή ενέργειας από 
τα ύδατα, τα ρεύματα καν τους ανέμους* 

(β) δικαιοδοσία ως προβλέπεται στα σχετικά άο&ρα της 
παρούσας Σύμβασης αναφορικά με: 
(ι) την εγκαθίδρυση και χρησιμοποίηση τεχνητών 

νήσων, εγκαταστάσεων και κατασκευών* 
tit)" την θαλάσσια επιστημονική έρευνα* 

tin) την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου 
περχβάλλοντος" 

fγ) άλλα δικαιώματα και καθήκοντα που προβλέπονται στην 
παρούσα Σύμβαση. 

2. Κατά την ενάσκηση των δικαιωμάτων του και την εκτέ
λεση των καθηκόντων του σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση στην 
αποκλειστική οικονομική ζώνη, το παράκτιο Κράτος θα λαμβάνει 
υπόψη του τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των άλλων Κρατών και 
θα ενεργεί κατά τρόπο συνάδοντα με τις διατάξεις της παρούσας 
Σύμβασης
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3. Τα δικαιώματα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο αναφο
ρικά με το βυθό της θάλασσας και. το υπέδαφος θα ασκούνται 
σύμφωνα με το Μέρος VI. 

Άρθρο 57 
Πλ&τος της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης 
Η αποκλειστική οικονομική ζώνη δεν θα επεκτείνεται 

πέραν των 200 ναυτικών μιλίων, από τις γραμμές Βάσης από τις 
οποίες μετράται τοπλάτοςτης χωρικής θάλασσας. 

Άρθρο 58 
Δικαιώματα και καθήκοντα των άλλων Κρατών στην 

αποκλειστική οικονομική ζώνη 
1. Στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, όλα τα Κράτη, πα
ράκτια ή περίκλειστα, απολαμβάνουν, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάΕεις, της παρούσας Σύμβασης, τις ελευθερίες της ναυσιπλοΐας 
και υπέρπτησης που αναφέρονται στο άρθρο 87, ως *αι της τοπο
θέτησης υποβρύχιων καλωδίων και σωληναγωγών, και άλλες διεθνώς 
νόμιμες χρήσεις της θάλασσας συναφείς με αυτές τις ελευθερίες, 
όπως εκείνες που συνδέονται με τη λειτουργία των πλοίων και 
αεροσκαφών και των υποβρυχίων καλωδίων και σωληναγωγών, Kat που 
εναρμονίζονται με τις άλλες διατάΕεις της παρούσας Σύμβασης. 

2. Τα άρθρα 88 μέχρι 115 Mat άλλοι συναφείς κανόνες του 
διεθνούς δικαίου εφαρμόζονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, 
εφόσον 6ev αντιστρατεύονται το παρόν Μέρος. 
,3. Κατά^την άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των καθηκόν
των τους δυνάμει της Σύμβασης αυτής μέσα στην οικονομική ζώνη, τα 
Κράτη θα λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα δικαιώματα Kat καθήκοντα του 
παράκτιου Κράτους και θα συμμορφώνονται με τους νόμους και 
κανονισμούς που υιοθετούνται από το παράκτιο Κράτος σύμφωνα με 
τις διατάξεις αυτής της Σύμβασης και των άλλων κανόνων διεθνούς 
δικαίου στην. έκταση που αυτ*# δεν είναι αντίθετοι με το Μέρος αυτό. 

'Αρθρο 59 
Βάση για την επίλυση των διαφορών που αναφέρονται οτην απονομή 
δικαιωμάτων και δικαιοδοσίας, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. 

Στις περιπτώσεις που η παρούσα Σύμβαση δεν απονέμει δικαιώματα 
η δικαιοδοσία στο παράκτιο Κράτος ή σε άλλα Κράτη μέσα στην απο
κλειστική οικονομική ζώνη, και υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα 
στο παράκτιο. Κράτος και άλλο Κράτος ή Κράτη, η σύγκρουση θα πρέπει 
να διεθετείται με βάση την αρχή της ευθυδικίας Kat υπό το φώς όλων 
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των σχετικών πραγματικών περιστατικών, λανθάνοντας υηόφη την 
αντίστοιχη σπουδαιότητα των συμφερόντων των μερών καθώς και τη 
διεθνή κοινότητα ως σύνολο. 

Άρθρο 60 
Τεχνητές, νήσο*., εγκαταστάσεις και κατασκευές στην αποκλειστική 

οικονομική ζώνη. 
1. Ετην αποκλειστική οικονομική ζώνη, το ιταράκτιο Κράτος έχει 
το αποκλειστικό δικαίωμα να κατασκευάζει, να εξουσιοδοτεί και να 
ρυθμίζει την κατασκευή, τη . λειτουργία και τη χρησιμοποίηση: 

(α) τεχνητών νήσων" 
(β) εγκαταστάσεων και κατασκευών για τους σκοπούς που 

προβλέπονται στο άρθρο 56 και άλλους οικονομικούς 
σκοπούς" 

(γ) εγκαταστάσεων και κατασκευών οι οποίες, πιθανό να 
προσβάλλουν την άσκηση των δικαιωμάτων του παράκτιου 
Κράτους στη . ζώνη. 

2. ^ Το παράκτιο Κράτος 8α έχει αποκλειστική Sneai σδα>σ(& 
πάνω, σ' αυτές τις τεχνητές νήσους, εγκαταστάσεις ή κατασκευές, 
περιλαμβανομένης της δικαιοδοσίας: που αναφέρεται στους τελω
νειακούς, οικονομικούς, υγειονομικούς, προστατευτικούς και 
μετ»ναστευτι.κσύς: νόμους. Mat κανονισμούς. 

3. Υποχρεούται, να ειδοποιεί προσηκόντως για την κατασκευή 
αυτών των τεχνητών νήσων, εγκαταστάσεων και κατασκευών και να 
συντηρετ τα μόνιμα μέσα σηματοδότησης τους. Οποιεσδήποτε εγκα
ταστάσεις ή κατασκευές fo'u εγκ&ταλβ(πάντα·.; ή trept trfirrauv 
ocr αχρηστία, θα πρέπει να απομακρύνονται προκειμένου να διασφα
λίζουν την ασφάλεια της ναυσιπλοίας, λαμβανομένης υπόψη 
οποιασδήποτε γενικώς αποδεκτής διεθνούς πρακτικής που έχει κα
θιερωθεί για το σκοπό αυτό από τους αρμόδιους, διεθνείς οργα
νισμούς, Η αχοιιόκρυνση αυτών θα λαμβάνει δεόντως υπδφή την αΑιείσ, 
την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και τα δικαιώματα 
Kat καθήκοντα των άλλοιν Κρατών. θα πρέπει να δίνεται η κατάλ
ληλη δημοσιότητα σχετικά με το βάθος, τη θέση και τις διαστά
σεις εκείνων των εγκαταστάσεων και κατασκευών που δεν έχουν 
τελείως απομακρυνθεί. 

4. Το παράκτιο Κράτος δύναται, εκεί rffroi/είναι αναγκαίο, 
να καθιερώνει λογικές ζώνες ασφάλειας γύρω από αυτές τις 
τεχνητές νήσους, τις εγκαταστάσεις κα·ι τις καταοκευές στις 
οποίες θα μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τηυ διασφά
λιση της προστασίας τόσο της ναυσιπλο'ί'ας όσο και των τεχνητών 
νήσων, εγκαταστάσεων και κατασκευών. 
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5. Το πλάτος των ζωνών ασφαλείας θα καθορίζεται, από το 
παράκτιο Κράτος, λαμβανομένης υπόψη της εφαρμοστέας διεθνούς 
πρακτικής. Οι ζώνες αυτές θα σχεδιάζονται κατά τρόπο που 
να διασφαλίζουν ότι είναι λογικά συνυφασμένες με τη φύση και 
τη λειτουργία των τεχνητών νήσων, εγκαταστάσεων και κατασκευών, 
και δεν θα υπερβαίνουν απόσταση 500 μέτρων γύρω απ' αυτά. Η 
απόσταση αυτή θα μετράται από κάθε σημείο των εΕωτερικών τους 
ορίων, €κτός αν άΧλωςτ,ηι τρέπεται από γενικώς αποδεκτά διεθνή πρότυπα 
Λ αν σλίως συνιστάται από αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. θα πρέπει 
να δίδεται η πρέπουσα γνωστοποίηση για την έκταση των θαλασ
σίων ζωνών. 
6. Όλα τα πλοία θα πρέπει να σέβονται τις ζώνες αυτές 
ασφαλείας και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις γενικώς 
παραδεκτές διεθνείς προδιαγραφές που αφορούν τη ναυσιπλοΐα 
στην περιοχή των τεχνητών νήσων, των εγκαταστάσεων, κατασκευών 
και ζωνών ασφαλείας. 

7. Δεν θα πρέπει να τοποθετούνται τεχνητές νήσοι, εγκα
ταστάσεις και κατασκευές και να καθιερώνονται ζώνες ασφα
λείας γύρω απ' αυτά, εφόσον είναι δυνατόν να παρεμβάλλουν 
εμπόδια στη χρησιμοποίηση αναγνωρισμένων θαλασσίων διαύλων, 
που είναι αναγκαίοι στη διεθνή ναυσιπλοΐα. 

8. Οι τεχνητές νήσοι, οι εγκαταστάσεις και οι κατασκευές 
δεν διέπονται από το νομικό καθεστώς που αναγνωρίζεται στις 
νήσους. Δεν έχουν δική τους χωρική θάλασσα, και η παρουσία 
τους δεν επιδρά στην οριοθέτηση των χωρικών υδάτων της απο
κλειστικής οικονομικής ζώνης ή της υφαλοκρηπίδας. 

Άρθρο 61 
Διατήρηση των ζώντων πόρων 

1. Το παράκτιο Κράτος καθορίζει τον επιτρεπτό όγκο 
αλιεύματος των ζωντανών πόρων στην αποκλειστική του 
Ο ι κονομική ζώνη. 

2 . Το παράκτιο Κράτος, λαμβάνοντας υπόψη τα καλύτερα 
επιστημονικά δεδομένα που έ χ ε ι στη διάθεση του , θα διασφα

λ ί ζ ε ι , με κατάλληλα μέτρα διατήρησης και δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς , ότι 
η συντήρηση των ζωντανών πόρων uioc στην αττοκλαστική οικονομική ζώνη Sev 
«ivSuve0e4-a*6 την unepeKueraAAeuan. Είναι αναγκαίο λοιπόν, το mxAcrio κράτος 
και οι αρμόδιοι δ ι ε θ ν ε ί ς οργαν ισμοί , υηοηερίφερε ιακοί , π ε ρ ι 

φερειακοί ή . π α γ κ ό σ μ ι ο ι , να συνεργάζονται προς αυτό το σκοπό. 
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3. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν επίσης στο να διατηρήσουν 
και αποκαταστήσουν πληθυσμούς αλιευτικών ειδών σε επίπεδα 
που να καθιστούν δυνατή την μεγίστη παγία απόδοση, όπώ£ κα
θορίζεται από τους σχετικούς οικολογικούς και οικονομικούς 
παράγοντες, περιλαμβανομένων των οικονομικών αναγκών των 
παράκτιων αλιευτικών κοινοτήτων και των ειδικών αναγκών των 
αναπτυσσομένων Κρατών, και λαμβάνοντας σπόφη αλιευτικά πρότυπα, 
την αλληλεξάρτηση των αποθεμάτων και τις. τυχόν γενικώς 
προτεινόμενες διεθνείς ελάχιστες, προδιαγραφές, ανεξάρτητα 
αν αυτές είναι υποπεριωερειακού, περιφερειακού ή παγκόσμιου 
χαρακτήρα. 

Φ. Κατά ττ» λήφητ των μέτρων αυτών, το πΰράκτιο Κράτος 
θα λαμβάνει υπόψιτ τις επιπτώσεις σε είδπ που συνδέονται π 
εξαρτώνται από Τα αλιευόμενα είδη με σκοπό να. διατηρήσει ή 
αποκαταο t rtat1 τους πληθυσμούς αυτών των συνδεομένων ή ε Εορτή
μένων ειδών σε επίπεδα που να μη κινδυνεύει σοβαρά η ανα
παραγωγή τους:. 

5. Διαθέσιμες επιστημονικές πληροφορίες, στατιστικά 
στοιχεία αφορώντα τον όγκο των αλιευμάτων και την αλιευτι
κή δραστηριότητα καθώς και άλλα στοιχεία σχετικά με τη 
διατήρηση των αποθεμάτων ιχθύων θα παρέχονται και θα ανχα
λάσσονταχ σε τακτική βάση μέσω των αρμοδίων διεθνών οργα
νισμών, υπσπερίΦερεχακών, περιφερειακών ή παγκόσμιων, ως 
επιβάλλεται και με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφέρομενων 
Κρατών,, συμπεριλαμβανομένων των Κρατών των οποίων σι υπή
κοοι δικαιούνται νο αλιεύουν στην αποκλειστική οικονομική 
ζώνη. 

Άρθρο 62 
Χρησιμοποίηση των ζώντων πόρων 

.1. Το παράκτιο Κράτος θα προωθεί το σκοπό τπε καλύτερης 
δυνατής χρησιμοποίησης των ζώντων πόρων στην αποκλειστική 
οικονομική ζώνη, με την επιφύλαξη του άρθρου 61.. 

2. Το παράκτιο Κράτος προσδιορίζει την ικανότητα του 
για αλίβία των ζώντων πόρων της αποκλειστικής οικονομικής 
ζώνης. Ετις. περιπτώσεις που το παράκτιο Κράτος δεν έχει 
την ικανότητα να αλιεύει τον συνολικό" επιτρεπόμενο όγκο 
αλιεύματος, κατόπιν συμφωνιών και άλλων διακανονισμών Kat 
σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις, νόμους Kat κανονισμούς
που αναφέρονται στην παράγραφο 4, θα δίνει σε άλλα Κράτη 
πρόσβαση στο πλεόνασμα του επιτρεπόμενου αλιεύματος, λαμβά
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νοντας ειδικά υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 69 και 70, 
ειδικά σε σχέση με τα αναπτυσσόμενα Κράτη που αναφέρονται 
σ" αυτά. 

3. Για την παραχώρηση πρόσβασης σε άλλα Κράτη στην 
αποκλειστική οικονομική ζώνη του σύμφωνα με αυτό το άρθρο, 
το παράκτιο Κράτος θα λάβει υπόψη του όλους τους σχετικούς 
παράγοντες, συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, τη σημασία των 
ζώντων πόρων της περιοχής για την οικονομία του εν λόγω 
παράκτιου Κράτους και τα εθνικά του συμφέροντα, τις διατάζεις 
των άρθρων 69 και 70, τις απαιτήσεις των αναπτυσσόμενων 
Κρατών στην υποπεριοχή ή περιοχή για την αλιεία,;" μέρους του 
πλεονάσματος και την ανάγκη να ελαχιστοποιηθεί η οικονομική 
αποδιάρθρωση σε Κράτη των οποίων οι υπήκοοι συνήθως αλιεύουν 
στην ζώνη ή ία οποία έχουν καταβάλει ουσιαστικές προσπάθειες 
στην έρευνα και εντόπιση αποθεμάτων. 

4. . OL υπήκοοι άλλων Κρατών που αλιεύουν στην αποκλειστι
κή οικονομική ζώνη θα συμμορφώνονται προς τα μέτρα διατήρησης 
του περιβάλλοντος και μ.ε τους άλλους όρους και προϋποθέσεις 
που υιοθετούνται στους νόυους και κανονισμούς του παρά
κτιου Κράτους. Οι νόμοι και οι κανονισμοί αυτοί πρέπει να 
είναι σύμφωνοι με αυτή τη Σύμβαση και μπορούν να αναφέρονται, 
μεταξύ άλλων, και στα εξής: 

(α) παροχή άδειας προς τους αλιείς, τα αλιευτικά και 
τον εξοπλισμό τους, συμπεριλαμβάνοντας πληρωμή 
τελών και άλλων μορφών αμοιβής, τα οποία, στην 
περίπτωση αναπτυσσομένων παράκτιων Κρατών, μπορεί 
να συνίστανται σε επαρκή αποζημίωση στον τομέα 
τον χρηματοδότησης, εξοπλισμού και τεχνολογίας 
σε σχέση με την αλιευτική βιομηχανία* 

(β) προσδιορισμό των ειδών τα οποία επιτρέπεται να 
αλιεύονται και καθορισμό ποσοστώσεων αλιεύματος, 
είτε σε σχέση προς τα ειδικά αποθέματα ή ομάδες 
αποθεμάτων ή προς το αλίευμα κατά σκάφος σ' ένα 
χρονικό διάστημα είτε προς το αλίευμα από υπη
κόους οποιουδήποτε Κράτους κατά τη διάρκεια μιας 
καθορισμένης περιόδου* 

(γ) ρύθμιση των εποχών και περιοχών αλιείας, των τύπων, 
μεγεθών και ποσότητας εξοπλισμού, και των τύπων, 
μεγεθών και αριθμού των αλιευτικών σκαφών που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν* 
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(6) καθορισμό της ηλικίας nat μεγέθους ίων ιχθύων ή 
άλλων ειδών που μπορούν να αλίβνθοΰν* 

(ε Γ καθορισμό πληροφοριών που απαιτούνται από τα 
αλιευτικά σκάφη, συμπεριλαμβάνοντας στατιστικές 
αλιεύματος Hat προσπάθειας Mat αναφορές θέσεων 
σκάφους * 

(Ο απαίτηση, κάτω από την εξουσιοδότηση «at έλεγχο 
του παράκτιου Κράτους, για τη·. διεξαγωγή καθορισμέ
νων προγραμμάτων έρευνας; αλιείας και ρύθμιση της 
δι.εξαγωγής μιας τέτοιας έρευνας, συμπεριλαμβάνοντας 
τη δειγματοληψία των αλιευμάτων, διάθεσητων 
δειγμάτων και αναφορά συναφών επιστημονικών 
δεδομένων * 

(η) τοποθέτηση παρατηρητών η μαθητευομένων πάνω σε 
τέτοια σκάφη από το παράκτιο Κράτος" 

(θ·) εκφόρτωση του συνόλου ή μέρους του αλιεύματος αυτών 
των σκαφών στους λιμένες του παράκτιου Κράτους" 

(ι) όρους και προϋποθέσεις που σχετίζονται με κοινο
πραξίες ή άλλους συνεταιριστικούς διακανονισμούς" 

(κ) απαιτήσεις για την εκπαίδευση προσωπικού και την 
μεταβίβαση τεχνολογίας αλιείας, συμπεριλαμβάνοντας 
H«EC ενίσχυση της ικανότητας του παράκτιου Κράτους 
για ανάληψη aXiEurtu»n£ cpeava'c* 

(λ) διαδικασίες εφαρμογής» 

5. Τα παράκτια Κράτη θα γνωστοποιούν έγκαιρα τους νόμους 
και τους κανονισμούς διατήρησης και διαχείρισης. 

Άρθρο 6 3 
Αποθέματα ευρισκόμενα μέσα στις αποκλειστικές οικονομικές 
ζώνες δυο η περισσοτέρων παράκτιων Κρατών η τόσο μέσα στην 
αποκλειστική οικονομική ζώνη όσο και σε μια περιοχή πέραν 
αυτής και παρακείμενη προς αυτηνΤ 
1. Ετις περιπτώσεις που το ίδιο απόθεμα ή αποθέματα συνα
φών ειδών ευρίσκονται μέσα στις αποκλειστικές οικονομικές 
ζώνες δύο ή περισσοτέρων παράκτιων Κρατών, τα Κράτη αυτά θα 
επιδιώκουν, άμεσα ή μέσω αρμοδίων υποπεοίφερειακών ή περιφε
ρειακών οργανισμών, συμφωνία Yta τα μέτρα που είναι αναγκαία 
για το συντονισμό και την εξασφάλιση της διατήρησης και 
ανάπτυξης αυτών των αποθεμάτων, με την επιφύλαξη των άλλων 
διατάξεων του βέρους αυτού. 
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2. Ετις περιπτώσεις που το ίδιο απόθεμα η αποθέματα συνα
φών PL6ων ευρίσκονται τόσο μέσα στην αποκλειστική οικονομική 
ζώνη όσο και σε μια περιοχή πέραν αυτής και παρακείμενη προς 
τη ζώνη, το παράκτιο Κράτος και τα Κράτη που αλιεύουν αυτό 
το απόθεμα στην παρακείμενη περιοχή θα επιδιώκουν, άμεσα ή 
μέσω αρμόδιων υποπεριφερειακών ή περιφερειακών οργανισμών, 
συμφωνία για τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη διατήρηση 

—αυτών—τωνάποθεμάτων στην παρακείμενη—περιοχή

Άρθρο 64 
'Ακρως μεταναστευτικά είδη 

1. Το παράκτιο Κράτος και άλλα Κράτη των οποίων οι υπή
κοοι αλιεύουν στην περιοχή τα άκρως μεταναστευτικά είδη που 
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι θα συνεργάζονται άμεσα ή μέσω 
αρμόδιων διεθνών οργανισμών με σκοπό την εξασφάλιση της 
διατήρησης και την προαγωγή του αντικειμενικού σκοπού της 
καλύτερης δυνατής χρήσης αυτών των ειδών σε όλη την περιοχή, 
μέσα και πέρα από την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Σε πε
ριοχές που δεν υπάρχει κατάλληλος διεθνής οργανισμός, το 
παράκτιο Κράτος και άλλα Κράτη των οποίων οι υπήκοοι αλιεύουν 
αυτά τα είδη στην περιοχή θα συνεργάζονται για τη σύσταση 
ενός τέτοιου οργανισμού και θα συμμετέχουν στις εργασίες του. 

διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν παράλληλα με 
διατάξεις αυτού του Μέρους. 

Άρθρο 65 
θαλάσσια θηλαστικά 

Τίποτα σ* αυτό το Μέρος δεν περιορίζει το δικαίωμα 
ενός παράκτιου Κράτους ή την αρμοδιότητα ενός διεθνούς 
οργανισμού, ανάλογα, να απαγορεύσει, περιορίσει ή ρυθμίσει 
την εκμετάλλευση των θαλάσσιων θηλαστικών πιο «υστηοά απ' 
ότι προβλέπεται σ' αυτό το Μέρος. Τα Κράτη θα συνεργάζονται 
με σκοπό τη διατήρηση των θαλάσσιων θηλαστικών και στην 
: περίπτωση των κητοειδών βα εργάζονται ειδικά μέσω των 
αρμόδιων διεθνών οργανισμών για τη διατήρηση, διαχείριση 
και μελέτη τους. 

Άρθρο 66 
Ανάδρομα αποθέματα 

1. Τα Κράτη στους πόταμους των οποίων ανάδρομα αποθέματα 
έχουν την καταγωγή τους θα έχουν το πρωταρχικό συΐΐφέρον 
σ' αυτά τα αποθέματα και την ευθύνη γι*, αυτά. 

2. Οι 
τις άλλες 
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2. Το Κράτος καταγωγής ανάδρομων αησθεμάτων θά εξασφα
λίζέι την διατήρηση τους με την καθιέρωση κατάλληλων ρυθμι
στικών μέτρων για την αλιεία σε όλα τα ύδατα από του σημείου 
της ϋπράς μέχρι των εξωτερικών ορίων της αποκλειστικής οίκο 
νομικής του ζώνης και για την αλιεία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1(0 Κ Το Κράτος καταγωγής, μετά από διαβουλεύσεις 
νιε τα άλλα Κράτη που αναφέρονται στις παραγράφους 3 wii 4 
και τα οποία αλιεύουν αυτά τα αποθέματα, μπορεί να καθορίσει, 
συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα για αποθέματα που έχουν την 
καταγωγή τους στους ποταμούς του. 

3. Γα.)' Η αλιεία, των ανάδρομων αποθεμάτων θα διεξάγεται μόνο 
σε ύδατα: αατά του σημείου της. ξηράς μέχρι των εξωτερικών 
ορίων των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών, με εξαίρεση ττς 
περνίττώσετς όιτσυ αυτή η διάταξη θα είχε ως αποτέλεσμα ι ην 
ocwoνομική αποδιάρθρωση ενός Κράτους εκτός του Κράτους 
καταγωγής Εε σχέση με αυτή την αλι,εία πέραν των εξωτερικών 
ορίων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης„ τα ενδιαφερόμενα 
Κράτη: θα έχουν διαβουλεύσεις με σκοπό την επίτευξη συμφω
νίας πάνω στους όρους: και. τις προϋποθέσεις αυτής της. 
αλιείας, δίνοντας την δέουσα προσοχή στις απαιτήσεις διατή
ρησης και στις ανάγ«ες του Κράτους καταγωγής αναφορικά με 
αυτά τα αποθέματα.. 

(β"J Το Κράτος καταγωγής θα συνεργάζεται για την ελαχιστο
ποίηση της οικονομικής αποδιάρθρωσης σε αυτά τα άλλα Κράτη 
κσυ αλιεύουν αντά τα αποθέματα, λαμβάνοντας υπόψη το κανόνικό 
αλίευμα και τον τρόπο εργασιών αυτών των Κρατών, καθώς *ectt.
σλες τις περιοχές στις οποίες έχει λάβει χώρα τέΤοια αλιεία. 

ίγ> Τα Κράτη ίου αναφέρονται στην υποπαράγραφο (&ϊ και 
που συμμετέχουν κατόπιν συμφωνίας με τα Κράτος καταγωγής 
σε μέτρα για την ανανέωση των ανάδρομων αποθεμάτων, ειδικά 
με δαπάνες γι* αυτό το σκοπό,. Θα απολαύουν ιδιαίτερης μετα
χείρισης από το Κράτος καταγωγής όσον αφορά την αλιεία των 
αποθεμάτων που έχουν την καταγωγή τρυς στους ποταμούς του. 

Χ6) Κ εφαρμογή των κανονισμών σχετικά με τα ανάδρομα 
αποθέματα πέραν της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης θα γί
νεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Κράτους καταγωγής και 
των άλλων ενδιαφερομένων Κρατών. 

4. Στις περιπτώσεις που τα ανάδρομα αποθέματα, μετανα
στεύουν μέσα στα ύδατα ή μέσω των υδάτων από του σημείου 
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της ξηράς μέχρι των εξωτερικών ορίων της αποκλειστικής οικο
νομικής ζώνης ενός Κράτους εκτός του Κράτους καταγωγής, 
αυτό το Κράτος Βα συνεργάζεται, με το Κράτος καταγο>γής ανα
ιρορικάμε την διατήρηση και διαχείριοη αυτών των αποθεμάτων. 

5. Το Κράτος καταγωγής των ανάδρομο>ν αποθεμάτων και τα 
άλλα Κράτη που αλιεύουν αυτά τα αποθέματα θα ενεργούν, για 
την υλοποίηση των διατάξεων αυτού του άρθρου, όπου κρίνεται 
ακότιιμο, μέσα από περιφερειακούς οργανισμούς. 

Άρθρο 6 7 
Κατάδρομα είδη 

1. Ένα παράκτιο Κράτος OTOC οποίο» τα ύδατα διαβιούν 
το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου ζο)ής τους κατάδρομα είδη θα 
έχει. την ευθύνη για την διαχείριση αυτών των ειδών και θα 
εξασφαλίζει την είσοδο και έξοδο των μεταναστευτικών ιχθύων. 

2. Η αλιεία των καταδρομών ειδών θα διεξάγεται μόνο σε 
ύδατα από του σημείου της ξηράς μέχρι των εξωτερικών ορίων 
των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Όταν διεξάγεται σε 
αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, η αλιεία θα υπόκειται σ* 
αυτό το άρθρο και στις άλλες διατάξεις αυτής της Συνθήκης 
αναφορικά με την αλιεία σ* αυτές τις ζώνες. 

3. Στις περιπτώσεις που οι κατάδρομοι ιχθύες μεταναστεύουν 
διαμέσου της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ενός άλλου Κρά
τους, ως νεαροί ή και ως ωριμάζοντες ιχθύες, η διαχείρι.ση, 
συμπεριλαμβανομένης και τη* αλιείας,αυτών των ιχθύων θα ρυθμί
ζεται, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Κράτους που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 και του άλλου ενδιαφερομένου Κράτους. Μια 
τέτοια συμφωνία θα εξασφαλίζει την ορθ ολσγ tot txtj διαχείριση του 
είδους και θα λαμβάνει υπόψη τις ευθύνες του Κράτους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 για την διατήρηση αυτών των 
ειδών. 

Άρθρο 68 
Καθιστικά είδη 

, Τό Μέρος αυτό δεν αφορά τα καθιστικά είδη, όπως αυτά 
καθορίζονται στο άρθρο 77, παράγραφος 4. 

Άρθρο 69 
.... ^ / ^ 

Δικαίωμα περίκλειστων Κρατών, 
. 1. ... . Τα περίκλειστα Κράτη θα έχουν το δικαίωμα να συμ
μετέχουν, σε ισότιμη βάση, στην εκμετάλλευση ανάλογου μέρους 
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του πλεονάσματος των ζώντων «όρων των αποκλει στ ι ΐιών οι κουο
μικών ζωνών των παράκτιων Κρατών της ιδίας υποπεριοχής, Π 
περιοχής, λαμβάνοντας υ*τσψη τις σχετικές οικονομικές Mat 
γεωγραφικές συνθήκες όλων των ενδιαφερομένων Κρατών και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των 
άρθρων 61 «πι 62. 

Ζ. Ot όροι και οι τρόποι της συμμετοχής αυτής θα καθο 
ρίζσντσιαηό τα ενδιαφερόμενα Κράτη με διμερείς., υποπερίφε
ρειάκές ή περιφερειακές συμφωνίες λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ 
άλλων:: 

(α) την ανάγκη· αποφυγής συνεπειών επιβλαβών για τις 
αλιευτικές κοινότητες η τις ιχθυοβιαμηχανίες τσυ 
παράκτιου Κράτους' 

(β:>τ:ην έκταση συμμέτοχης: η τσυ δικαιώματος συμμέτοχης 
συμφωνά: με τις διατάξνεις του παρόντος άρθρου, των 
περίκλειστων Κρατών κάτω από T I C υφιστάμενες διμερείς, 
υποπερίφερειακές. η περιφερειακές συμφωνίες στην 
εκμετάλλευση των ζώντων πόρων των αποκλειστικών οικο
νομικών ζωνών άλλχβν παράκτιων Κρατών* 

(γΚ την έκτασττ συμμετοχής: άλλων περίκλειστων και γεωγρα
φικέ μεισνεκττ*ών Κρατών στην εκμετάλλευση των 
ζώντων πόρων της, αποκλειστικής οικονομικής ζώνης 
του παράκτιου Κράτους και την συνακόλουθη ανάγκη 
αποφυγής συγ**εκριμμένης: επιβάρυνσης ενός οποιουδήποτε 
παράκτνου^ Κράτους:, ή μέρος αυτού" 

C6> τις ανάγκες διατροφής των πληθυσμών των σχετικών 
Κρατών. 

•3. Όταν η αλιευτική ικανότητα του παράκτιου Κράτους 
φθάσει σε σημείο που να του επιτρέπει να αλιεύει ολόκληρο 
τον επιτρεπτό όγκο αλιεύματος των ζωντανών πόρων <ττην απο
κλειστική οικονομική τσυ ζώνη,, το παράκτιο Κράτος και άλλα 
ενδιαφερόμενα Κράτη θα συνεργάζονται στην δημιουργία δικαίων 
διακανονισμών σε διμερή, υποπεριφερειακη ή περιφερειακή 
βάση προκειμένου να επιτρέφουν την συμμετοχή αναπτυσσομένων 
περίκλειστων Κρατών της ιδίας υποπεριοχής ή περιοχής στην 
εκμετάλλευση των ζώντων πόρων των αποκλειστικών οικονομικών 
ζωνών των παράκτιων Κρατών της υποπεριρχής ή περιοχής, όπως 
κρίνεται σκόπιμο Χιίτω από τις περιστάσεις *και κάτω από.όρους 
ικανοποιητικούς για όλα τα μέρη. Κατά την υλοποίηση της 
παρούσας διάταξης θαγλαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που 

/ Ι ' 
αναφέρονται στην παράγραφο 2. 
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4. Τα ανεπτυγμένα περίλειστα Κράτη Θα έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στην εκμετάλλευση των ζώντων πόρων, κάτω από 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μόνον στις αποκλειστι Μες 
οικονομικές ζώνες των ανεπτυγμένων παράκτιων Κρατών της ιδίας 
υποπεριοχής η περιοχής, υε γνώμονα την έκταση αποδοχής από 
το παράκτιο Κράτος, κατά την παραχώρηση σε άλλα Κράτη 
πρόσβασης στους φυσικούς πόρους της αποκλειστικής οικονομικής 
του ζώνης, της ανάγκης ελαχιστοποίησης των effifoyfov συνεπειών 
στις αλιευτικές κοινότητες και της οικονομικής αποδιάρθρωσης 
σε Κράτη των οποίων οι υπήκοοι αλιεύουν κατά συνήθεια στη 
ζώνη. 

5. Οι παραπάνω διατάξεις δεν θίγουν τις διευθετήσεις που 
συμφωνήθηκαν σε υποπεριοχές ή περιοχές όπου τα παράκτια 
Κράτη δύνανται να παραχωρήσουν σε περίκλειστα Κράτη της ίδιας 
υποπεριοχής ή περιοχής ίσα ή. προνομιακά δικαιώματα για την 
εκμετάλλευση των ζώντων πόρων στις αποκλειστικές οικονομικές' 
ζώνες. 

Άρθρο 70 
Δικαίωμα γεωγραφικώς μειονεκτικών Κρατών 

1. Τα γεωγραφικώς μειονεκτικά Κράτη θα έχουν το δικαίωμα 
συμμετοχής., σε ισότιμη βάση, στην εκμετάλλευση ανάλογου μέ
ρους του πλεονάσματος των ζώνΐων πόρων των αποκλειστικών 
οικονομικών ζωνών των παράκτιων Κρατών της ίδιας υποπεριοχής 
ή περιοχής, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών οικονομικών και 
γεωγραφικών συνθηκών όλων των ενδιαφερομένων Κρατών και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των 
άρϋρω\> 61 και 62. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, ως "γεωγραφικώς 
μειονεκτικά Κράτη" ορίζονται τα παράκτια Κράτη, συμπερι
λαμβανομένων των Κρατών που συνορεύουν με κλειστές ή 
ημίκλειστες θάλασσες, η.γεωγραφική μορφολογία των οποίων 
τα καθιστά εξαρτώμενα από την εκμετάλλευση των ζωντανών 
πόρων των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών άλλων Κρατών στην 
υποπεριοχή ή περιοχή για την επαρκή τροφοδότηση τους σε 
ψάρια για τις ανάγκες διατροφής των πληθυσμών τους ή μερών 
αυτών, καθώς και παράκτια Κράτη τα οποία δεν μπορούν να 
διεκδικήσουν δικές τους αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. 

3. Οι όροι και οι τρόποι αυτής της συμμετοχής θα καθο
ρισθούν από τα ενδιαφερόμενα Κράτη με διμερείς, υποπεριφε
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.0£x.ait£c ft «εριφερειαχές συμφωνίες λαμβάνοντας υπόψη^ μεταξύ 
άλΑων 

ία> την ανάγκη αποφυγής δυσμενών συνεπειών για τις 
αλιευτικές κοινότητες!! tVC tχβυοβιομηχανίες του 
παράκτιου Κράτους* 

(β) την έκταση συμμετοχής π του δικαιώματος 
συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, των 
γεωγραφικώς μειονεκτικών κρατών κάτω από τις υφ ιστάμενες 
διμeρeiς,. υιτοιτερΐ'ρερειακές η περιφερειακές συμρωνϊες στην 
εκμετάλλευση m v ζώντων πόρων των αποκλειστικών οικονομικών 
ζωνών των άλλων παρακτίων Κρατών · 

(γ) την έκταση συμμετοχής άλλων γεωγραφικά 
μειονεκτικών και περίκλειστων Κρατών στην εκμετάλλευσνι των 
ζώντων «όρων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης τοο παράκτιου 
Κοάτους και τη συνακόλουθη ανάγκη αποφυγής συγκεκριμένης 
επαΐΜρυνσης ενός οποιουδήποτε παράκτιου Κράτους ή Μέρους αυτού

(6) τις ανάγκες διατροφής των πληθυσμών των σχετικών 
Κρατών. 

Α. Όταν n αλιευτική ικανότητα του παράκτιου Κράτους 
Φθάσει σε σημείο που να του επιτρέπει να αλιεύει ολόκληρο τον 
επΊτρεπτό όγκο αλιεύματος των ζώντων πόρων στην αποκλειστική 
Ονκσνομική του ζώνη, το παράκτιο Κράτος και άλλα ενδιαφερόμενα 
Κράτη θα συνεργάζονται στη δημιουργία δικαίων διακανονισμών σε 
frtiiepfv, υπσπερΐ(?ερειακή ή περιφερειακή ίϊάση προκειμένου να 
ε»ιτρέφΌυν τη συμμετοχή των αναπτυσσομένων γεωγραφικά 
μειονεκτικών Κρατών στην εκμετάλλευση των ζώντων πόρων των 

^.αποκλειστικών οικονομικών ζωνών των παράκτιων Κρατών της 
ϋποπεριοχής rr περιοχής, ως κρίνεται σκόπιμο χάτ<β από τις. περιοτάσ*. ι ν 
και κάτω από όρους ικανοποιητικούς για όλα τα Μέρη Κατά την 
εφαρμογή της παρούσας διάταξης βα λαμβάνονται επίσης υπόψη οι 
παράγοντες οι αναφερόμενοι στη παράγραφο 3. 

5. Τα γεωγραφικώς μειονεκτtKa ανεπτυγμένα Κράτη θα έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής στην εκμετάλλευση των ζώντων πόρων, κάτω 
από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μόνον στις αποκλειστικές 
οικονομικές' ζώνες των αναπτυγμένων παράκτιων Κρατών της ίδιας 
υποπεριοχής ή περιοχής, με γνώμονα την έκταση αποδοχής από το 
παράκτιο Κράτος, κατά την παραχώρηση σε άλλα Κράτη πρόσβασης 
στους ζώντες πόρους της αποκλειστικής ο.ικονομικής του ζώνης, 
της. ανάγκης ελαχιστοποίησης των επιβλαβών συνεπειών στις 
αλιευτικές κοινότητες και της. οικονομικής αποδιάρθρωσης, σε 
Κράτη των οποίων οι υπήκοοι αλιεύουν κατά συνήθεια στη ζώνη. 
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6. Οι παραπάνω διατάξεις δεν θίγουν τους 

διακανονισμούς sou συμφωνήθηκαν σε υποπεριοχές ή περιοχές όπου, 
τα παράκτια Κράτη δύνανται να παραχωρήσουν σε γεωγραφικώς 
μειονεκτικά Κράτη της ίδιας υποπεριοχής ή περιοχής ίσα ή 
προνομιακά δικαιώματα για την εκμετέλλευση των ζώντων πόρο>ν 
στις αποκλειστικές οικονομικές ζ^νες. 

_!.Αρθρο_71 
υΠ_εΦαρμοσ^μότητα_των_άρθρων_69_κα_ι_70 

Οι διατάξεις των άρθρων 69 και 70 δεν 
εφαρμόζονται στη*»περίπτωση παράκτιου Κράτους του οποίου η 
οικονομία είναι ολοκληρωτικά εξαρτημένη από την εκμετάλλευση 
των ζώντων πόρων της αποκλειστικής οικονομικής του ζώνης. 

.ΐΑβθρο_72 
D£9iPei5y2i_2ID_Wi:I^6i0ttOg_6i^K.a^yya5yii 

1. Τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 69 και 
70 για τ ην εκμετάλλευση  των ζώντων πόρων δεν θα μεταβιβάζονται 
αμέσως ή εμμέσως σε τρίτα Κράτη ή στους υπηκόους του δυνάμει 
μίσθωσης ή άδειας ή με τη καθιέρωση κοινοπραξιών ή καιά 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο ο οποίος εξομοιούται με μεταβίβαση, 
εκτός αν συμφωνήθηκε άλλως από τα ενδιαφερόμενα Κράτη. 

2. Η παραπάνω διάταξη δεν αποκλείει στα 
ενδιαφερόμενα Κράτη να λάβουν τεχνική ή οικονομική βοήθεια απέ· 
τρίτα Κράτη ή διεθνείς οργανισμούς με σκοπό τη διευκόλυνση της 
ενάσκησης των δικαιωμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70, υπό 
τον όρο ότι αυτό δεν θα έχει το αποτέλεσμα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. 

_!_Αρβρο_73 . 

1. Το παράκτιο Κράτος δύναται, κατά την ενάσκηση 
των κυριαρχικών του δικαιωμάτων, να ερευνά, εκμεταλλεύεται, 
διατηρεί και διαχειρίζεται τους ζώντες πόρους στην αποκλειστική 
οικονομική ζώνη,, λαμβάνει τέτοια μέτρα, συμπεριλαμβανομένων του 
ελέγχου σημαίας, επιθεώρησης, σύλληΦης και κίνησης της 
δικαστικής διαδικασίας, όπως αυτό κρίνεται αναγκαίο για την 
διασφάλιση συμμόρφωσης προς τους νόμους και τους κανονισμούς 
που υιοθετήθηκαν απ' αυτό σύμφωνα με τη παρούσα Εύμβασή. 
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2. Tct συλλαμβανόμενα πλοία και τα πληρώματα τους θα 

αφήνονται αμέσως εΧεύβεοα με την κατάθεση λογικής εγγύησης. 

3. Οι ποινές που επιβάλλει το παράκτιο Κρότος για 
παραβίαση των νόμων και κανονισμών περί αλιείας στην 
αποκλειστική οικονομική ζώνη δεν μπορούν να συμπεριλάβουν την 
Φυλάκιση, εφόσον ελλείπουν αντίθετες συμφωνίες των 
ενδιαφερομένων Κρατών, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σωματική 
τ; t μωρία* 

4. Ετι ς περιπτώσεις σύλληΦης ή κατακράτησης ξένων 
πλοίων το παράκτιο Κράτος θα ειδοποιεί αμέσως το Κράτος της 
σημαίας: του πλοίου, μέσω της κατάλληλης ο6οό , για τα μέτρα που 
ελήφθησαν και. για τις ποινές που συνεπακόλουθα επιβλήθηκαν. 

Άρθρο 74 
Οριοθέτηση; της αποκλειστικης οικονομικής ζώνην 
μεταξύ Κρατών με απέναντι q παρακείμενες ακιές 

1. Η οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης 
μεταξύ Κρατών με απέναντι ή παρακείμενες ακτές Θα 
πραγματοποιείταν κατόπιν συμφωνίας με βάση το Διεθνές Αίκοισ, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 38 του Καταστατικού του Διεθνούς 
Λΐ-Κβσχηρίου. με σκοπό την επίτευξη δίκαιης λύσης. 

2. Αν δεν επιτυγχάνεται συμφωνία μέσα σε λογικό 
χρονικό διάστημα, τα ενδιαφερόμενα Κράτη καταφεύγουν στις 
διαδικασίες που προβλέπονται στο Κέρος XV. 

3. Ηρτηιιένης της συμφωνίας που προβλέπεται στη 
παράγραφο 1, τα ενδιαφερόμενα Κράτη, σε πνεύμα κατανόησης και 
συνεργασίας θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη 
προσωρινών διακανονισμών πρακτικού χαρακτήρα και. κατά τη 
διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, δεν θα διακινδυνεύουν 
ή παρεμποδίζουν την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Οι 
διακανονισμοί αυτοί δεν επηρεάζουν την τελική οριοθέτηση. 

4. Όπου υπάρχει εν ισκύι συμφωνία μεταξύ των 
ενδιαφερομένων Κρατών, τα ζητήματα τα αναφερόμενα στην 
οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης θα καθορίζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας. 
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^ΑρΟρΰ_75 

1. Με την επιφύλαξη του παρόντος Μέρους, οι γραμμές 
των εξωτερικών ορίων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και οι 
yp<wu£<i οριοθέτησης που χαράσσονται σύμφωνα με το άρθρο 74, θα 
εμφαίνονται σε ναυιικούς χάρτες υπό κλίμακα ή κλίμακες επαρκείς 
ηα τη. διακρίβωση της θέσης τους. Εκεί όπου κρίνεται σκόπιμο. 
Οι πίνακες των γεωγραφικών συντεταγμένων των σημείων, που 
καθορίζουν το γεωδαιτικό δεδομένο, θα μπορούν να 
αντικατασταθούν από τις γραμμές των εξωτερικών ορίων ή τις 
γραμμές οριοθέτησης. 

2. Το παράκτιο Κράτος θα δίδει την πρέπουσα 
δημοσιότητα σε τέτοιους ναυτικούς χάρτες η πίνακες γεωγραφικών 
συντεταγμένων και θα καταθέτει αντίγραφο κάθε τέτοιοι* χάρτη η 
πίνακα στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. 

ΜΕΡΟΣ VI 
ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ 

Άρθρο 76 
Ορισμός της υφαλοκρηπίδας 

1. Η υφαλοκρηπίδα ενός παρά* τ ι ου Κράτους 
αποτελείται από χΟ θαλάσσιο βυ€ό και το υπέδαφος tuv 
υποθαλάσσιων περιοχών που εκτείνονται πέραν της χωρικής του 
θάλασσας καθόλην την έκταση τη? Φυσικής προέκτασης του 
χερσαίου του εδάφους μέχρι του εξωτερικού ορίου του 
υφαλοΊΐλαισίου ή σε μια απόσταση 200 ναυτικών μιλίων από τις 
γραμμές βάσης ατιό τις οποίες μετράται το πλάτος της χωρικής 
θάλασσας όπου το εξωτερικό όριο του υφαλοπλαισίου δεν 
εκτείνεται μέχρι αυτή την απόσταση. 

2. Η υφαλοκρηπίδα ενός παράκτιου Κράτους δεν θα 
επεκτείνεται αέραν των ορίων που προβλέπονται στις παραγράφους 4 
μέχρι 6. 

3. Το υφαλοπλαίσιο περιλαμβάνει την υποθαλάσσια 
προέκταση της χερσαίας μάζας του παράκτιου Κράτους και 
αποτελείται από το θαλάσσιο βυθό καί υπέδαφος της 
υφαλοκρηπίδα-ς-, του υφαλοπρανούς και του ηπειρωτικού 
ανυφώματος. Δεν περιλαμβάνει το Ουθό του ωκεανού με τις 
ωκεάνιες ράχες του και το υπέδαφος του. 
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4. (α) Για τοος σκοπούς αυτής της Εύμβασης, το παράκτιο 
Κράτος θα καθορίζει την εξωτερική άκρη ιης ηπειρωτικός καρυφής 
οπουδήποτε η καρρ*ή εκτείνεται πέραν των 200 ναυτικών μιλίων 
από τις γραμμές βάσης από τις οποίες το πλάτος της χωρικής 
θάλασσας μετράται ως εξής. είτε-

(ι) με μια γραμμή χαραγμένη σύμφωνα με την 
παράγραφο 7 δι' αναφοράς προς τα εξωτερικό, σταθερά σημεία σε 
κάθε ένα απΌ τα οποία το πάχος των ιζηματογενών πετρωμάτων 
είναι τουλάχιστον 1 τοις εκατό της πιο μικρής απόστασης από ένα 
σημείο μέχρι τοος υφαλοπρόποδες· είτε 

(ιι) με μια γραμμή χαραγμένη σύμφωνα με την 
καράγρααΌ 7 6ι' αναφοράς σε σταθερά σημεία όχι περισσότερο από 
60 ναυτικά μίλια από τους υιραλοπρόποδες . 

(β) Αν δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για το 
αντίθετο, οι υφαλοπρόποδες θα καθορίζονται ως το onpeio της 
μέγιστης αλλαγής στη βάση τους. 

5. Τα σταθερά σημεία που περιλαμβάνουν τη γραμμή 
των εξωτερικών ορίων της υφαλοκρηπίδας πάνω στο βυθό, χαραγμένη 
σύμφωνα με την παράγραφο Μα.) (ι) κ-α:ι (ιι), ή δεν θα υπερβαίνουν 
τα 3S0 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης ατό τις οποίες 
μετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας ή δεν θα υπερβαίνουν τ<ζ -
ΪΟΟ ναυτικά μίλια από την ισοβαθή καμπύλη των 2,500 μέτρων, η 
οποία είναι μια γραμμή που συνδέει το βάθος των 2,500 μέτρων. 

6. ΙΙαρά τις διατάξεις της παραγράφου 5, στις 
υποθαλάσσιες ρά<ες το εξωτερικό όριο της υφαλοκρηπίδας δεν θα 
υπερβαίνει τα 350 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης από τις 
οποίες και μετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας. Αυτή η 
παράγραφος δεν ισχύει για τα υποθαλάσσια υφώματα που είναι 
φυσικά συστατικά της ηπειρωτικής παρυφής όπως το οροπέδιο του, 
τα ανυΦώματα. οι αιχμές, οι μπάγκοι και τα αντερείσματα. 

7. Το παράκτιο Κράτος θα οριοθετεί τα εξωτερικά 
όρια της υφαλοκρηπίδας του, όπου αυτή η κρηπίδα εκτείνεται 
πέραν των 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις 
οποίες και μετράται τΟ πλάτος της χωρικής θάλασσας, με ευθείες 
γραμμές που να μήν υπερβαίνουν τα 60 ναυτικά μίλια σε μήκος και 
που να συνδέουν σταθερά σημεία, οριζόμενα από συντεταγμένες 
πλάτους και μήκους. 
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8. Πληροφορίες για τα όρια της υφαλοκρηπίδας πέραν 
των 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις οποίες 
'μετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας θα υποβάλλονται από το 
παράκτιο Κράτος στην Επιτροπή για τα Ό ρ ι α της Υφαλοκρηπίδας, 
που καθιδρύεται σύμφωνα με το Παράρτημα II με βάση τη δίκαιη 
γεωγραφική αντιπροσώπευση- Η Επιτροπή προβαίνει σε εισηγήσεις 
προς τα παράκτια Κράτη πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την 
καθιέρωση των εξωτερικών ορίων της υφαλοκρηπίδας τους. Τα όρια 
της υφαλοκρηπίδας που θα καθιερώνονται από το παράκτιο Κράτος 
με βάση αυτές τις εισηγήσεις θα είναι οριστικά και δεσμευτικά. 

9. Τρ παράκτιο Κράτος θα καταθέτει στον Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών χάοτες και σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβάνοντας και γεωδαιτικά στοιχεία, που να περιγράψουν 
μόνιμα τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας του. Ο Γενικός 
Γραμματέας Θα δίνει τη δέουσα δημοσιότητα σ' αυτά. 

10. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν θίγουν το 
ζήτημα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Κρατών με 
απέναντι ή παρακείμενες ακτές. 

ΐΛρθρο_77 
Δΐκα^^ατ5_του_παράκτ^ου_Κ£άτου£_^ 

1. Το παράκτιο Κράτος ασκεί στην υφαλοκρηπίδα 
κυριαρχικά δικαιώματα προς το σκοπό της εξερεύνησης και . 
εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων αυτής. 

2. Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
είναι αποκλειστικά υπό την έννοια ότt εάν το παράκτιο Κράτος 
δεν εξερευνά την υφαλοκρηπίδα ή δεν εκμεταλλεύεται τους 
Φυσικούς της πόρους, κανείς δεν μπορεί να αναλάβει, αυτές τις 
δραστηριότητες χωρίς ρητή συναίνεση του παράκτιου Κράτους. 

3. Τα δικαιώματα του παράκτιου Κράτους στην 
υφαλοκρηπίδα δεν εξαρτώνται από κατοχή,, πραγματική ή ιδεατή, ή 
από οποιαδήποτε ρητή διακήρυξη-

4. Οι Φυσικοί πόροι που αναφέρονται σ' αυτό το 
Μέρος αποτελούνται από μεταλλευτικούς και άλλους μή-ξώντες 
πόρους του βυθού της θάλασσας και του υπεδάφους μαζί με τους 
ζώντες οργανισμούς που ανήκουν στα καθιστικά είδη,δηλαδή, 
οργανισμούς οι οποίοι κατά το στάδιο που είναι δυνατή η αλίευσή 
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τους είναι είτε ακίνητοι στο 0υθό της θάλασσας ή κάτω απ' 
αυτόν, είτε ανίκανοι να κινηθούν ειμή μόνον εφόσον βρίσκονται 
<re διαρκή Φυσική επαφή ue το βυθό της θάλασσας ή το υπέδαφος. 

'_Αρθρο 78 
Νομικό καθεστώς των υπερκειμένων υδάτων και του εναερίου 
χώρου και τα δικαιώματα και ελευθερίες άλλων Κρατών. 

1. Γα δικαιώματα του παράκτιου Κράτουςτ στην 
υφαλοκρηπίδα δεν θίγουν το νομικό καθεστώς των υπερκείμενων 
άβατων: ή του εναέριου χώρου πάνω από αυτά τα ύδατα. 

2.. Η άσκηση των δικαιωμάτων του παράκτιου Κράτους 
•στην. υφαλοκρηπίδα δεν πρέπει να πα*>αβιά:ζ"ει ή να παρενοχλεί 
αδικαιολόγητα την ναυσιπλοία ή άλλα δικαιώματα και ελευθερίες 
rwv άλλων Κρατών όπως προβλέπονται σ' αυτή τη Εύμβαση. 

Άρθρο 7» 
Υποβρύχια καλώδια και σωληναχωτοί πάνω στην υφαλοκρηπίδα 

Ι. Όλα τα Κράτη έχουν δικαίωμα να τοποβετούν 
«κοβρύχια καλώδια και σωληναγωγσύς πάνω στην υφαλοκρηπίδα, 
σύμφωνα με τις διαχάξίτις τον παρόντος άρθρου. 

2.. Με την επιφύλαξη·του δικαιώματος του να παίρνει 
πρόσφορα μεχρα για την εξερεύνηση της υφαλοκρηπίδας, την 
εκμετάλλευση των Φυσικών πόρων και την πρόληΦη, μείωση και 
έλεγχο της μόλυνσης από σωληναγωγούς, το παράκτιο Κράτος δεν 
μπορεί να εμποδίζει την τοποθέτηση ή συντήρηση αυτών των 
καλωδίων ή σωληναγωγών. 

3. Η χάραξη της πορείας για την τοποθέτηση αυτών 
των σωληναγωγών πάνω στην υφαλοκρηπίδα υπόκειται στη συναίνεση 
του παράκτιου Κράτους. 

4. Τίποτα σ' αυτό το Μέρος δεν θίγει το δικαίωμα 
του παράκτιου Κράτους να θέτει όρους για την είσοδο στο έδαφος 
του ή.στη χωρική του θάλασσα καλωδίων ή σωληναγωγών, ή την 
δικαιοδοσία του σε καλώδια ή. o^Anvaywyouq κατασκευασμένους ή 
χρησιμοποιούμενους για την εξερεύνηση της υφαλοκρηπίδας του ή 
την εκμετάλλευση των κόρων της ή σε σχέση με τις εργασίες 
τεχνητών νήσων, εγκαταστάσεων ή κατασκευών κάτω από τη 
δικαιοδοσία του. 
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5. Κατά την τοποθέτηση καλωδίων η σωλήναγωγών, τα 

Κοάτη θα πρέπει να δίνουν τη δέοοσά προσοχή στα καλώδια ή τους 
αγωγούς που είναι ήδη τοποθετημένοι. Ειδικώτερα, οι 
δυνατότητες επισκευής των υπαρχόντων καλωδίων ή αγωγών δεν fta 
θίγονται. 

ΐΑβθβθ_80 
Τε^ν^τ^5_γ^σο^_ε^κ^τ^σΓάσε^ς_κ^^_κ^τ^0κ^υ^5_π^νω 

στ3ν_υφαλοκρηπ^δα 

Το άρθρο 60 ισχύει , Τηρουμένων των αναλογιών, και 
για τις τεχνητές νήσους, εγκαταστάσεις και κατασκευές πάνω στην 
υφαλοκρηπίδα. 

-ΐΑβθβΟ^ΘΙ 
Εεωτ£Οσει.£_2ΙΠ¥_ϋ.$5λθκρη5ί6α 

Το παράκτιο Κράτος έχει το αποκλειστικό δχκαίωμα 
να εξουσιοδοτεί και ρυθμίζει τις γεωτρήσεις στην υφαλοκρηπίδα 
για κάθε σκοπό. 

'Αρθρο 82 
Πληρωμές και εισφορές αναφορικά με την εκμετάλλευση 
rn£_2$^^OKP32^6a5._5epSH_iyy._200_va^ 

1. Το παράκτιο Κράτος θα καταβάλλει πληρωμές ή . 
εισφορές σε είδος σε σχέση με την εκμετάλλευση μη-ζώντων πόρων 
της υφαλοκρηπίδας πέραν των 200 ναοτικών μιλίων από τις ^ρα\ιιιέζ 
Βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας. 

2. Οι πληρωμές ή εισφορές θα γίνονται ετήσια σε 
σχέση με την παράγωγη σ' ένα τόπο μέσα στα πέντε τιρωτα χρόνια 
παραγωγής σ' αυτό τον τόπο. Για τον έκτο χρόνο, το ποσοστό 
' πληρωμή-ς ή εισφοράς θα είναι 1 τοις εκατό της αξίας ή του όγκου 
παραγωγής στον τόπο. Το ποσοστό βα αυξάνεται κατά 1 τοις εκατό 
για,κάθε.επόμενο χρόνο μέχρι το δωδέκατο χρόνο και θα παραμένει 
στο 7 τοις εκατό έκτοτε. Η παραγωγή δεν περιλαμβάνει πόρους 
χρησιμοποιούμενους σε σχέση με την εκμετάλλευση. 

3. Ένα αναπτυσσόμενο Κράτος που είναι αμιγής 
εισαγωγέας-ενός μεταλλευτικού πόρου παραγόμενου από την 
υφαλοκρηπίδα του απαλλάσσεται από αυτές τις πληρωμές ή εισφορές 
αναφορικά με αυτόν το μεταλλευτικό πόρο. 
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Α. Οι πληρωμές ή εισφορές θα γίνονται μέσω της 

Αρχής, η οποία θα u ? διανέμει στα Κράτη Μέρη αυτός της 
Εΰμβασης, με βάση δίκαια κριτήρια διανομής, λαμβάνοντας υπόΦη 
τα. συμφέροντα καν τις. ανάγκες των αναπτυσσόμενων Κρατών, 
ειδικώτε&α των ελάχιστα αναπτυγμένων και των περίκλειστων 
μεταξύ αυτών. 

'Αρθρο 83 
Οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Κρατών με 

απέναντι ή παρακείμενες ακτές 

1. Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Κρατών με 
απέναντι ή παρακείμενες ακτές ®α πραγματοποΛε,ιταΐ κατόπιν 
σομφωνίας με βάση το διεθνές δίκαιο, όπως αναφέρεται στο 'Αρθρο 
38 του Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου, για: την επίτευξη 
μιας δίκαιης λύσης. 

2. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα <r' ένα λογικό 
χρονικά πλαίσιο συμφωνία, τα: ενδιαφερόμενα Κράτη θα προσφεύγουν 
στις: διαδικασίες που προβλέπονται στο Μέρος XV. 

3. Εν αναμονή συμφωνίας όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, τα ενδιαφερόμενα Κράτη, με πνεύμα κατανόησης και 
συνεργασίας, θα πράττουν κάθε τι το δυνατό για να φθάσουν σε 
προσωρινές δ t ευ&ετήσε ι ς πρακτικής φύσης και, κατά τη διάρκεια 
αατήζ. της μεταβατικής περιόδου , _να: μήν θέτουν σε κίνδυνο και να 
μήν· παρεμποδίζουν τη σύναψη μιας τελικής συμφωνίας. Αυτές οι 
δνεα&ετήσεις δεν επηρεάζουν την τελική οριοθέτηση. 

■i. Ό τ α ν υφίσταται συμφωνία εν ισχύ. ι μεταξύ των 
ενδιαφερομένων Κρατών, τα θέματα τα σχετιζόμενα με την 
οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας θη καθορίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις εκείνης της συμφωνίας. 

';Αρθρο 84 
Χάρτες καν πίνακες γεωγραφικών συντεταγμένων 

1. Επιφυλασσομένου του Μέρους αυτού, οι εξωτερικές 
οριογραμμές της υφαλοκρηπίδας και οι γραμμές οριοθέτησης που 
χαράχτηκαν σύμφωνα με το άρθρο 83 θα εμφαίνονται σε χάρτες 
κλίμακας ή κλιμάκων επαρκών για την εξακρίβωση της θέσης τους. 
Όπου ενδείκνυται, αυτές οι εξωτερικές οριογραμμές ή γραμμές 
οριοθέτησης μπορούν να αντικατασταθούν από πίνακες γεωγραφικών 
συντεταγμένων σημείων, που να προσδιορίζουν το γεωδαιτικό 
δεδομένο. 



3189 
2. Το παράκτιο Κράτος θα δίνει την πρέπουσα 

δημοσιότητα σ' αυτούς τους κάρτες ή πίνακες γεωγραφικών 
συντεταγμένων και βα καταθέτει αντίγραψο κάθε τέτοιου χάρτη η 
πίνακα στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και, στην 
περίπτωση αυτών που δείχνουν τις εξωτερικές οριογραμμές της 
υφαλοκρηπίδας, στο Γενικό Γραμματέα της Αρχής. — 

!Αρθρο_85 

Αυτό το Μέρος δεν θίγει το δικαίωμα του 
παράκτιου Κράτους να εκμεταλλεύεται το υπέδαφος μέσω κατασκευής 
σηράγγων ανεξάρτητα από το βάθος του νερού πάνω από το υπέδαφος. 

ΜΕΡΟΕ VII 
ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ 

Τ Μ Η Μ Α Ι 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ". 

1
Α
ΡθΡΟ_§6 

E$apyo]fn_t_yv_§^aTa|^cyv_j_ou_M^poy£_auT_oo 

Οι διατάξεις του Μέρους αυτού ισχύουν για όλες 
τις θαλάσσιες εκείνες περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στην 
αποκλειστικτ» οικονομική ζώνη, στη χωρική θάλασσα ή στα 
εσωτερικά ύδατα του Κράτους, ή στα· αρχιπελαγ.ικά ύδατα κάποιου 
αρχιπελαγικού Κράτους. Το άρθρο αυτό δεν δημιουργεί καμμία _ 
περιστολή στις ελευθερίες που απολαύουν όλα τα Κράτη στην 
αποκλειστική οικονομική ζώνη, σύμφωνα με το άρθρο 58. 

.1 Αρθρο §7 
Ελευθερία_ των_δι^εθνων_υδάτων 

1. Τα διεθνή ύδατα είναι ελεύθερα για όλα τα Κράτη, παράκτια 
ή ηπειρωτικά. Η ελευθερία των διεθνών υδάτων ασκείται 
σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη Εύμβάση αυτή, 
καθώς επίσης και στους λοιπούς κανόνες του Διεθνούς 
Δικαίου. Η ελευθερία αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
τόσο για τα παράκτια όσο και για τα περίκλειστα Κράτη: 

(α) €λευθερία ναυσιπλοΐας, 
(β) ελευθερία υπέρπτησης, 
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(γ) ελευθέρια τοποθέτηση? υποβρύχιων καλωδίων και 

σωληνώσεων, τηρουμένου του Μέρους VI, 
(6) ελευθερία κατασκευής τεχνητών νήσων και άλλων 

εγκαταστάσεων που επιτρέπονται κατά. το διεθνές 
δίκαιο, τηρουμένου του Μέρους VI, 

(ε) ελευθερία αλιείας, τηρουμένων των όρων που 
αναφέρονται στο Τμήμα 2, 

(στ) ελευθερία επιστημονική^ έρευνας, τηρουμένων των 
διατάξεων των Μερών VI και XIII. 

2.. Οι ελευθερίες αυτές θα ασκούνται απ* όλα τα κράτη 
λαμβάνοντας προσηκόντως υπόφη τόσο τα συμφέροντα των 
άλλων κρατών, όσο και τα δικαιώματα τους δυνάμει της 
Σύμβασης αυτής αναφορικά με δραστηριότητες στην Περιοχή. 

'Apttpo 88 
Διαφύλαξη των διεθνών υδάτων, για ειρηνικούς σκοπούς 

Τα διεθνή ύδατα πρέπε ι να διαφυλάσσονται για 
ε ι ρ η ν ι κ ο ύ ς σκαπτούς. 

Άρθρο 89 
Η_μη ισχύς των.αξιώσεων κυριαρχίας στα διε&νή ύδατα 

Κανένα κράτος δεν μπορεί να διανοη&εί να 
π?ε<»ιλάβει υπό την κυριαρχία του οποιοδήποτε μέρος των διεθνών 
υδάτων . 

'ttfritpo 90 
Δικαίωμα ναυσιπλο'ί'ας 

Κάθε Κράτος, ανεξάρτητα αν ε ί ν α ι παράκτιο ή 
π ε ρ ί κ λ ε ι σ τ ο , έ χ ε ι το δικαίωμα να δ ί α π λ έ ε ι με τα πλοία πόα 
φέρουν τη σημαία του τα διεβνή ϋδατα. 

Άρθρο 91 
Εθ/νικότητα_των_πλοίων 

Κάθε Κράτος θα καθορίζει τους όρους για τη χορήγηση της 
εθνικότητας του σε πλοία, για τη νηολόγηση πλοίων στην 
επικράτεια του και για το δικαίωμα να φέρουν τη σημαία 
του. Τα πλοία έχουν την εθνικότητα του Κράτους τη σημαία 
του οποίου δικαιούνται να Φέρουν. Πρέπει να υπάρχει ένας 
γνήσιος δεσμός ανάμεσα στο Κράτος και στο πλοίο. 
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Κάθε Κράτος θα εκδίδει στα πλοία, στα οποία έχει 
χορηγήσει το δικαίωμα να φέρουν τη σημαία του, έγγραψα 
για τον σκοπό αυτό. 

1ΑΡΘΡΟ_92 
Καθεατ^ς_τ_ων_πλοϊων 

Τα πλοία θα πλέουν με τη σημαία ενός μόνο Κράτους και 
εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, που προβλέπονται ρητά 
σε διεθνείς συνθήκες ή σε αυτή τη Εϋμβαση, θα υπόκεινται 
στην αποκλειστική δικαιοδοσία του στην ανοιχτή θάλασσα. 
'Ενα πλοίο δεν μπορεί να αλλάξει τη σημαία του κατά τη 
διάρκεια ταξιδιού ή όταν Βρίσκεται σε λιμάνι 
προσέγγισης, εκτός από την περίπτωση πραγματικής 
μεταβίβασης της ιδιοκτησίας ή αλλαγής νηολογίου. 
.'Ενα πλοίο που πλέει με τις σημαίες δύο ή περισσοτέρων 
Κρατών, χρησιμοποιώντας αυτές για διευκόλυνση του, δεν 
μπορεί να επικαλεσθεί καμμιά από αυτές τις εθνικότητες 
έναντι οποιουδήποτε άλλου Κράτους και μπορεί να 
εξομοιωθεί με πλοίο χωρίς εθνικότητα. 

1Αρθρο_93 

UZi2i?_52y_S^pouv_Trj_aQya^a_Tyv_Hvyyayyv_EB 
£££1§!£ευΰένων_Όργάνων_του£_κ^ 

ΑτoyiKnς_Ενέβγενας 

Οι διατάξεις των προηγουμένων άρθρων δεν θίγουν 
το θέμα των πλοίων που απασχολούνται στην υπηρεσία των Ηνωμένων 
Εθνών, των εξειδικευμένων Οργάνων τους, ή του Διεθνούς Γραφείου 
Ατομικής Ενέργειας και φέρουν τη σημαία του Οργανισμού. 

_1Α£>θρου_94 
Καθήκόντα_του_Κράτου5_ί.!21_2!11ί3ί35 

Κάθε Κράτος θα ασκεί αποτελεσματικά τη δικαιοδοσία και 
τον έλεγχο του σε διοικητικά, τεχνικά και κοινωνικά 
θέματα πάνω στα πλοία που φέρουν τη σημαία του. 

Ιδιαίτερα κάθε Κράτος θα πρέπει: 

(α) να διατηρεί νηολόγιο πλοίων που θα περιέχει τα 
ονόματα και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 
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πλοίων που φέρουν .τη σημαία του, εκτός εκείνων 
που εξαιρούνται από τους γενικά αποδεκτούς 
διεθνείς κανονισμούς λόγω του μικρού τους 
μεγέθους· και 

(β) να περιβληθεί με δικαιοσοδία, δυνάμει του 
εσωτερικού του δικαίου, καλύπτουσα κάθε πλοίο 
που φέρει τη σημαία του καθώς επίσης και τον 
πλοίαρχο, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα 
αναφορικά με τα διοικητικά, τεχνικά και 
κοινωνικά θέματα που αφορούν το πλοίο. 

Κάθε Κράτος πρέπει να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για τα 
πλοία που φέρουν τη σημαία του, ώστε με αυτά να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια στην θάλασσα, ιδιαίτερα δε στους 
κατωτέρω τομείς: 

(α) την κατασκευή, εξοπλισμό και ΧλωΙμίτητα των πλοίων, 

(β την επάνδρωση των πλοίων, συνθήκες εργασίας και 
εκπαίδευση του πληρώματος, λαμβάνοντας υπόΦη τις 
συμβάσεις που εφαρμόζονται διεθνώς, 

( Υ ) τη χρήση σημάτων, την καλή συντήρηση των μέσων 
επ,ι.κοινωνίας και την .χραληφτι των συγκρούσεων. 

Τα μέτρα αυτά θα συμπεριλαμβάνουν εκείνα που eiva 
απαραίτητα για να εξασφαλιστεί ότι: 

(α) κάθε πλοίο, πριν από τη νηολόγηση του και μετά 
σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα, επιθεωρείται 
αϊτό προσοντούχους επιθεωρητές πλοίων και φέρει 
χάρτες, ναυτικές εκδόσεις, ναυτιλιακό εξοπλισμό 
και όργανα κατάλληλα για την ασφαλή ναυσιπλοία 
του -

(β) κάθε πλοίο τελεί υπό την ευθύνη πλοίαρχου και 
αξιωματικών οι οποίοι διαθέτουν τα ανάλογα 
προσόντα, ιδιαίτερα στη ναυτική τέχνη, τη 
ναυσιπλοΐα, στα τηλεπικοινωνιακά μέσα και στις 
μηχανές επίσης, και άτι το πλήρωμα διαθέτει τα 
κατάλληλα προσόντα και είναι κανονικό σε αριθμό 
για το ε-ίδος,το μέγεθος, τις μηχανές και τον 
εξοπλισμό του-
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.■ ( Ύ ) : ο πλοίαρχος, οϊ~ αξ ιωματ ικοί καν, στην κατάλληλη 
"'".".. έκταση, to πλήρωμα είναι πλήρως . ενημερωμένοι και 

τηρούν τους διεθνείς κανονισμούς που ισχύουν και 
αψορούν στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη 
θάλασσα, την πρόληψη τών συγκρούσεων, την 
πρόληψη, μείωση και έλεγχο της θαλάσσιας 
ρύπανσης και τη διατήρηση επικοινωνίας με 
ασύρματο. 

5. ■ , Κατά τη λήΨη των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους ~ 
3 και Α, κάθε κράτος απαιτείται όπως συμμορφώνεται προ? 
τους γενικά αποδεκτούς διεθνείς κανονισμούς, διαδικασίες 
και μεθόδους ενεργείας και παίρνει όλα χα αναγκαία εκείνα 
μέτρα που είναι απαραίτητα για να εξασφαλίσουν την τήρηση 
τους. 

6. Κράτος που έχει πραγματικούς λόγους να πιστεύει ότι η 
κατάλληλη δικαιοδοσία και. έλεγχος σε σχέση με ένα πλοίο 
δεν έχουν ασκηθεί μπορεί να αναφέρει τα γεγονότα στο 
Κράτος της σημαίας. Μόλις λάβει μία τέτοια αναφορά, το ,■.-■>■ 
Κράτος της σημαίας θα διερευνά το θέμα και, άν χρειαστεί, 
θα προβαίνει σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια για να 
επανορθώσει την κατάσταση. 

7. Κάθε Κράτος θα φροντίζει για τη διεξαγωγή έρευνας από ή 
ενώπιον κατάλληλα προσοντούχου πρόσωπου ή πρόσωπων για i-
κάθε ναυτικό ατύχημα ή θαλάσσιο περιστατικό στα διεθνή 
ύδατα στο οποίο έχει εμπλακεί πλοίο που φέρει τη σημαία 
του και το οποίο έχει προξενήσει απώλεια ζωής. ή σοβαρά 
τραύματα σε υπηκόους άλλου Κράτους ή σοβαρή /ζημία σε 
πλοίο ή εγκαταστάσεις άλλου Κράτους ή στο θαλάσσιο 
περιβάλλον.- Το Κράτος της σημαίας και το άλλο Κράτος θα 
συνεργάζονται κατά τη; διεξαγωγή οποιασδήποτε έρευνας, 
που διεξάγεται από το άλλο αυτό Κράτος, σχετικής με το 
ναυτικό ατύχημα ή το θαλάσσιο περιστατικό. 

ΐΑρθρο_95 
Λσυλιία_των_πολ^ικών_πλοίων_στ^ 

Τα πολεμικά πλοία.στα διεθνή ύδατα δεν υπόκεινται στην 
δικαιοδοσία οποιουδήποτε άλλου Κράτους, εκτός του Κράτους της 
σημαίας που φέρουν. 
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_!.Αρθρο_96 

Ασυλ^α_των_πλο^ων_που_χρησ^οπο^ούν£αι_ι:{όγο 
σε κυβερνητική μή εμπορική υπηρεσία^ 

Πλοία των οποίων n κυριότητα ή η εκμετάλλευση τους ανήκει 
σε Κράτος και τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο σε κυβερνητική μή 
εμπορική υπηρεσία στα διεθνή ύδατα δεν υπόκεινται στη 
δικαιοδοσία οποιουδήποτε άλλου Κράτους, εκτός του Κράτους της 
σημαίας που φέρουν. 

'Αρθρο 97 
Πο^ν^κή_δι^καΛθδοσ^α_σε_περ^τώ 

οποιουδήποτε άλλου, θαλάσσιου περιστατικού 

1. Σε περίπτωση σύγκρουσης ή οποιουδήποτε άλλου θαλάσσιου 
περιστατικού αναφορικά με πλοίο στα διεθνή ύδατα με 
αποτέλεσμα να υπάρξει θέμα ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης 
του πλοιάρχου ή τυχόν άλλου μέλους του πληρώματος, δεν 
μπορεί να ασκηθεί καμμιά πειθαρχική ή ποινική δίωξη 
εναντίον. αυτού παρά μόνο ενώπιον των δικαστικών ή 
διοικητικών αρχ,ών είτε του Κράτους της σημαίας, είτε του 
Κράτους του οποίου το άτομο αυτό φέρει την υπηκοότητα. 

2.. £ε θτέματα πειθαρχίας, τό Κράτος το οποίο χορήγησε το 
δίπλωμα του πλοίαρχου ή το πιστοποιητικό ναυτικής 
ικανότητας ή την άδεια είναι και το μόνο αρμόδιο, 
τηρώντας την πρέπουσα νομική διαδικασία, Ύΐα την αναίρεση 
των πιστοποιητικών αυτών, ακόμη και άν ο -κάτοχος δεν 
είναι υπήκοος του Κράτους που τα χορήγησε. 

3. Καμμιά σύλληΦη ή κράτηση του πλοίου, ακόμη και ως μέτρο 
ανάκρισης, δεν διατάσσεται από οποιαδήποτε άλλη αρχή, 

εκτός από αυτή του Κράτους της σημαίας του πλοίου. 

ΐΑΡθρο_98 
Κ?βήκον_παροχής_βοό[θει_α£ 

Κάθε Κράτος πρέπει να απαιτεί από τον πλοίαρχο 
οποιουδήποτε πλοίου που φέρει τη σημαία του, εφόσον 
μπορεί να πράξει αυτό χωρίς να εκθέσει σε σοβαρό κίνδυνο 
το πλοίο, το πλήρωμα ή τους επιβάτες: 

(α) να παρέχει βοήθεια σε οπο,ιοδήποτε άτομο που 
είναι στη θάλασσα και κινδυνεύει να χαθεί: 
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(β) να πλέει με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ταχύτητα 

για τη διάσωση ατόμων που βρίσκονταν οι-
κίνδυνο, εψόσον ήθελε πληροφορηθεί ότι αυτοί 
χρειάζονται, βοήθεια και εφόσον η παροχή τέτοιας 
βοήθειας μπορεί λογικά να αναμένεται απ' αυτόν, 

(γ) να παρέχει βοήθεια στο άλλο πλοίο, στο πλήρωμα 
του και στους επιβάτες του μετά από μια 
σύγκρουση και, αν είναι δυνατό, να πληροφορεί το 
άλλο πλοίο για το όνομα του δικού του πλοίου, το 
λιμάνι νηολόγησης του καθώς και το πλησιέστερο 
λιμάνι στο οποίο θα προσεγγίσει αυτό. 

2. Κάθε παράκτιο Κράτος, πρέπει να μεριμνά για την ίδρυση, 
λειτουργία και συντήρηση μιας επαρκούς και 
αποτελεσματικής υπηρεσίας αναζήτησης και διάσωσης στη 
θάλασσα και, όπου το απαιτούν οι περιστάσεις, θα 
συνεργάζεται με τα γειτονικά Κράτη Ύΐα τον σκοπό αυτό 
σύμφωνα με τις αμοιβαίες περιφερειακές συμφωνίες. 

Άρθρο 99 
Απαγόρευση μεταφοράς δούλων 

Κάθε Κράτος πρέπει να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την 
πρόληΦη και τιμωρία της μεταφοράς δούλων με πλοία τιου φέρουν τη 
σημαία του και να "παρεμποδίζει την παράνομη χρήση της σημαίας 
του γνα το σκοπό αυτό. Κάθε δούλος τιου καταφεύγει σε 
οποιοδήποτε πλοίο οποιασδήποτε σημαίας καθίσταται αυτοδικαίως 
ελεύθερος. 

Άρθρο 100 
Καθήκο συνεργασίας για την καταστολή τηςπει^ρατΕί^ας 

Όλα τα Κράτη θα πρέπει να συνεργάζονται στο μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό για την καταστολή της πειρατείας στα διεθνή ύδατα 
ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος που βρίσκεται έξω από την 
δικαιοδοσία, οποιουδήποτε Κράτους. 

ΆρθροΙΟΙ 
Ορισμό ς τ η ς π ειρατ ε ία ς 

Πειρατεία συνιστούν οι ακόλουθες πράξεις: 

(α) κάθε παράνομη πράΐη βίας ή κράτησης ή κάβε πράξη 
διαρπαγής που διαπράττεται για ιδιωτικούς 
σκοπούς από το τ\τ\Ρ'*ά\ια ή τους επιΒάτες ιδιωτικού 
πλοίου ή αεροσκάφους καν που κατευθύνεται: 
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(ι) στα διεθνή ύδατα εναντίον άλλου πλοίου ή 
αεροσκάφους ή εναντίον προσώπων ή 
περιουσιακών στοιχείων πάνω στο πλοίο ή το 
αεροσκάφος αυτο

ί ιι) εναντίον πλοίου, αεροσκάφους, προσώπων ή 
περιουσιακών στοιχείων, σε τόπο εκτός της 
δικαιοδοσίας οποιουδήποτε Κράτους· 

(3) κάθε πράξη εκούσιας συμμετοχής στη λειτουργία 
ενός πλοίου ή αεροσκάφους εν γνώσει των 
γεγονότων που καθιστούν το πλοίο ή το αεροσκάφος 
αυτό πειρατικό

(γ) κάθε πράξη υποκίνησης ή σκόπιμης διευκόλυνσης 
πράξης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) ή 
(β) αυτού του άρθρου. 

'Αρθρο 102 
Π£1Ρ3Ι£Ϊ5_5ϊ§_πολε^κό_πλοϊο^_κυ@ερν3τ 1κώ_ϊλο_ϊ·ο_ή 

^Ι^σιάσε^ 

Οι πράξεις πειρατείας, όπως καθορίζονται στο άρθρο 101, 
όταν γίνονται από πολεμικό πλοίο, κυβερνητικό πλοίο ή 
κυβερνητικό αεροσκάφος των οποίων το πλήρωμα έχει στασιάσει και 
θέσει υπό τον έλεγχο του το πλοίο ή το αεροσκάφος, εξομοιούνται 
με πράξεις που έγιναν από ιδιωτικό πλοίο ή αεροσκάφος. 

'Αρθρο_103 
9£i?y25._5£i£5IiS2y_5^oi^ou_n_a£pooKa*oij£ 

Πλοίο ή αεροσκάφος θεωρείται ως πειρατικό πλοίο ή 
αεροσκάφος αν αυτό προορίζεται από τα πρόσωπα, που ασκούν τον 
πραγματικό έλεγχο σ* αυτό, για να χρησιμοποιηθεί με σκοπό τη 
διάπραξη μιας από τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 101 
Το ίδιο ισχύει αν το πλοίο ή το αεροσκάφος έχει χρησιμοποιηθεί 
για να διαπράξει οποιαδήποτε τέτοια πράξη, για όσο χρονικό 
διάστημα αυτό παραμένει κάτω από τον έλεγχο των ατόμων που 
θεωρούνται ένοχα για την πράξη αυτή. 
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'Αρθρο_104 

Ai^IQ5D£Q_U_5iy^£19:_lD £„§0ν^κότηχα ς _π.ε νηστικού 
πλοίου ή αεροσκάφους 

Πλοίο ή αεροσκάφος μπορεί να διατηρήσει την εθνικότητα 
του, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει πειρατικό πλοίο ή 
αεροσκάφος. Η διατήρηση ή η απώλεια της εθνικότητας 
καθορίζεται από το δίκαιο του Κράτους από το οποίο του δόθηκε η 
πιο πάνω εθνικότητα. 

'Αρθρο 105 

Κάθε Κράτος μπορεί να κατάσχει ένα πειρατικό πλοίο ή 
αεροσκάφος στα διεθνή ύδατα ή σε άλλο μέρος έξω από τη 
δικαιοδοσία οποιουδήποτε άλλου Κράτους, ή ένα πλοίο ή 
αεροσκάφος που έχει κυριευθεί και ελέγχεται <mo πειρατές, να 
συλλάβει τα πρόσωπα και να κατάσχει τα περιουσιακά στοιχεία 
τους πάνω στο πλοίο. Τα δικαστήρια του Κράτους τα οποία 
πραγματοποίησαν την κατάσχεση μπορούν να αποφασίσουν αφ' ενός 
μεν για τις ποινές που θα επιβληθούν στα άτομα, αΦ ' ετέρου δε 
για τα μέτρα που θα ληφθούν σχετικά με τα πλοία, τα αεροσκάφη ή 
τα περιουσιακά στοιχεία., επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων τρίτων 
μερών π.ου ενεργούν με καλή "πίστη. 

'Αρθρο 1,06 
Ευθύνη για κατάσχεση χωρίς επαρκή στοιχεία 

Σε περίπτωση που η κατάσχεση πλοίου ή αεροσκάφους ύποπτου 
για πειρατεία έχει γίνει χωρίς να υπάρχουν επαρκή στριχεία που 
να τη δικαιολογούν, τότε το Κράτος το οποίο έκανε τη κατάσχεση 
ευθύνεται απέναντι του Κράτους του οποίου την εθνικότητα φέρει 
το πλοίο ή το αεροσκάφος για κάθε απώλεια ή ζημία που 
προκλήθηκε από τη κατάσχεση του. 

Άρθρο 107 
Π^οΐί^ΗΪΙ^εροσκάφ^δ^κα^ούμ^να^ 

!ΐ5Ι52&
Ε
23_^ια_λόγου5_πε]1£ατεϊα5 

Κατάσχεση για λόγους πειρατείας μπορεί να γίνει μόνο από 
πολεμικά πλοία ή στρατιωτικά αεροσκάφη, ή από άλλα πλοία ή 
αεροσκάφη με εμφανή διακριτικά στοιχεία ότι ανήκουν σε κρατική 
υπηρεσία και είναι εΐουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό. 



'ΑρθροΙΟβ 
Π5£^^9^2_£ΰ5ώοί2_ναρκωτ^κών_ή_ψυχοτροπ]1κών_ουσ)ίών 

Όλα τα Κράτη πρέπει να συνεργάζονται για την καταστολή 
του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών φαρμάκων και 
ψυχοτρόπων ουσιών, που διεξάγεται από πλοία στα διεθνή 
ύδατα κατά παράβαση των διεθνών συμβάσεων. 

Κάθε Κράτος το οποίο έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι 
ένα πλοίο που φέρει τη σημαία του εκτελεί παράνομη 
μεταφορά ναρκωτικών φαρμάκων ή ψυχοτρόπων ουσιών μπορεί 
να ζητήσει τη συνεργασία άλλων Κρατών για την καταστολή 
της παράνομης αυτής μεταφοράς. 

'Αβθρο_109 
n5S5y.2ySS_§S52y5£S_a5o_ta_§ieevn_u§ata 

Όλα τα Κράτη πρέπει να συνεργάζονται για την καταστολή 
των παράνομων ραδιοεκπομπών από τα διεθνή ύδατα. 

Για τους σκοπούς της Σύμβασης αυτής, "παράνομη εκπομπή" 
σημαίνει μετάδοση ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών από 
ένα πλοίο ή από εγκαταστάσεις στα διεθνή ύδατα που 
προορίζονται να ακουστούν από το ευρύ κοινό κατά παράβαση 
των διεθνών κανονισμών, με'εξαίρεση τη μετάδοση σημάτων 
κινδύνου. 

Κάθε πρόσωπο που ασχολείται σε παράνομη ραδιοεκπομπή 
μπορεί να διωχθεί ενώπιον του δικαστηρίου-

(α) του Κράτους της σημαΛας του πλοίου· 
(β) του Κράτους του οποίου είναι εγγεγραμμένη 

η εγκατάσταση-
(γ) του Κράτους του οποίου το πρόσωπο αυτό 

είναι υπήκοος· 
(6) κάθε Κράτους όπου μπορούν να ληφθούν οι εκπομπές· ή 
(ε) κάθε Κράτους του οποίου η ραδιεπικοινωνία 

διαταράσσεται από τ ι ς παρεμβολές. 
Ετα διεθνή ύδατα Κράτος το οποίο έχει δικαιοδοσία σύμφωνα 
με την παράγραφο 3 μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 110, να συλάβει οποιοδήποτε πρόσωπο ή πλοίο που 
ασχολείται ae παράνομες εκπομπές και να κατάσχει τη 
συσκευή της εκπομπής. 
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'Αρθρθ_110 

Δϋκα.̂ ω|=!5|._νηοφ î ot̂  

Εκτός από τις περιπτώσεις επέμβαοης που πηγάζουν από 
εξουσίες δυνάμει συνθήκης, πολεμικό πλοίο που συνανιά στα 
διεθνή ύδατα ξένο πλοίο, εκτός βέβαια από τα πλοία που 
έχουν το δικαίωμα της πλήρους ασυλίας σύμφωνα με τα άρθρα 
95 κο.ι 96. δεν δικαιολογείται να επιβιβάσει προσωπικό σ* 
αυτό εκτός αν υπάρχει βάσιμος λόγος υποψίας ότι: 

(α) το πλοίο επιδίδεται σε πειρατεία-
(β) το πλοίο επιδίδεται σε δουλεμπόριο-
(γ) το πλοίο επιδίδεται σε παράνομες εκπομπές και το 

Κράτος της σημαίας του πολεμικού πλοίου έχει 
δικαιοδοσία σύμφωνα με το άρθρο 109-

(δ) το πλοίο είναι χωρίς εθν%κότητα· ή 
{ε) αν και φέρει ξένη σημαία ή αρνείται να ΰφώσει 

τη σημαία του, αυτό έχει στην πραγματικότητα την 
ίδια εθνικότητα με το πολεμικό. 

Στις περιπτώσεις της πιο πάνω -παραγράφου 1, το πολεμικό 
πλοίο μπορεί να -προβεί σε εξακρίβωση του δικαιώματος του 
πλοίου να φέρει τη σημαία του. Για το σκοιίό αυτό μπορεί 
να στείλει βάρκα υπό χη διοίκηση αξιωματικού σιο ύποπτο 
πλοίο. Αν μετά τον έλεγχο των εγγράφων η υπόνοια 
εξακολουθεί να υπάρχει, μπορεί να -προβεί σε περαιτέρω 
έρευνα πάνω στό -πλοίο, η οποία π,ρέ-πει να γίνει όσο το 
δυνατό πιο διακριτικά. 

Αν οι υπόνοιες αποδειχθούν αβάσιμες και με την προϋπόθεση 
ότι το πλοίο, στο οτιοίο έχει γίνει η έρευνα, δεν έχει 
διαπράξει ο,τιδήποτε που να δικαιολογεί τις υπόνοιες 
αυτές, αυτό ττρέπει -να αποζημιωθεί για κάθε απώλεια ή 
ζημιά που μπορεί να έχει υποστεί. 

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, 
σε στρατιωτικά αεροσκάφη. 

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται επίσης σε οποιαδήποτε 
άλλα-δεόντως, εξουσιοδοτημένα πλοία ή αεροσκάφη'που έχουν 
εμφανή διακριτικά στοιχεία ότι ανήκουν σε κρατική 
υπηρεσία. 
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' Αρθρο_1_11 

Η καταδίωξη ξένου πλοίου μπορεί να γίνεται όταν οι 
αρμόδιες αρχές του παράκτιου Κράτους έχουν σοβαρούς 
λόίους να πιστεύουν ότι το πλοίο παραβίασε τους νόμους 
και τους κανονισμούς του Κράτους αυτού. Η καταδίωξη 
αρχίζει όταν το ξένο πλοίο ή μία από τις βάρκες του 
βρίσκεται στα εσωτερικά ύδατα, αρχ. ι πελαγικά ύδατα, στα 
χωρικά ύδατα ή στη συνορεύουσα ζώνη του καταδιώκοντος 
Κράτους και μπορεί να συνεχισθεί και έξω από τα χωρικά 
ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη μόνο άν αυτή δεν έχει 
διακοπεί. Δεν είναι απαραίτητο, κατά τη διάρκεια που το 
ξένο πλοίο βρίσκεται μέσα στα χωρικά ύδατα η στη 
συνορεύουσα ζώνη και διατάσσεται να σταματήσει, το πλοίο 
που δίνει τη. διαταγή να βρίσκεται επίσης μέσα στα χωρικά 
ύδατα η στη- συνορεύουσα ζώνη. Αν το ξένο πλοίο 
βρίσκεται μέσα σε συνορεύουσα ζώνη, όπως αυτή καθορίζεται 
στο άρθρο 33, η δίωξη μπορεί να επιχειρηθεί μόνο για 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων για την προστασία των οποίων 
θεσπίστηκε η ζώνη αυτή. 

Το δικαίωμα της καταδίωξης εφαρμόζεται, τηρουμένων των 
αναλογιών, για παραβάσεις στην αποκλειστική οικονομική 
ζώνη ή στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, συμπεριλαμβανομένων 
και των ζωνών ασφαλείας γύρω από τις εγκαταστάσεις της 
ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας, των νόμων και κανονισμών του 
παράκτιου Κράτους που εφαρμόζονται σύμ-φωνα με τη Εύμβαση 
αυτή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη ή στην ηπειρωτική 
υφαλοκρηπίδα, καθώς και στη ζώνη ασφάλειας. 

Το δικαίωμα της καταδίωξης παύει μόλις το καταδιωκόμενο 
πλοίο εισέλθει στα χωρικά ύδατα της χώρας του ή τρίτου 
Κράτους. 

Η καταδίωξη δεν θεωρείται ότι έχει αρχίσει παρά μόνο όταν 
το πλοίο που καταδιώκει έχει βεβαιωθεί, με τα πρακτικά 
μέσα που ενδεχόμενα διαθέτει,' ότι το πλοίο που 
καταδιώκεται ή μία από τις βάρκες του ή άλλο πλωτό 
ναυπήγημα που λειτουργεί ομαδικά και χρησιμοποιεί το 
καταδιωκόμενο πλοίο ως βάση, βρίσκεται μέσα στα όρια των 
χωρικών υδάτων ή, ανάλογα με την περίπτωση, μέσα στη 
συνορεύουσα ζώνη ή την αποκλειστική οικονομική ζώνη ή 
πάνω από την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα. Η καταδίωξη μπορεί 
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να αρχίσει μόνο μετά από την εκπομπή οπτικού ή nx.ni ικού 
σήματος για την ανακοπή του πλου και το οποίο δίνεται από 
απόσταση που να μπορεί να ακουσθεί ή να γίνει ορατό από 
το ξένο πλοίο. 

Το δικαίωμα της καταδίωξης μπορεί να ασκηθεί μόνο από 
πολεμικά πλοία ή στραιιωτικά αεροσκάφη, ή άλλα πλοία ή 
αεροσκάφη με εμφανή διακριτικά στοιχεία όχι ανήκουν σε 
κρατική υπηρεσία και είναι εξουσιοδοτημένα για το σκοπό 
αυτό. 

Όπου η καταδίωξη γίνεται με αεροσκάφος: 

(α) οι διατάξεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου 
αυτού εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών· ;-

(β) το αεροσκάφος, το οποίο δίνει διαταγή ανακοπής πλου., 
πρέπει αυτό το ίδιο ενεργά να καταδιώκει το πλοίο 
μέχρις ότου πλοίο ή άλλο αεροσκάφος του παράκτιου 
Κράτους, "που έχει κληθεί από το αεροσκάφος, 
καταφθάσει για να ανα-λάβει την καταδίωξη, εκτός 
βέβαια αν το αεροσκάφος μπορεί μόνο του να συλλάβει 
το πλοίο. Δεν είναι ικανοποιητική η δικαιολογία για 
τη σύλληΨη έξω από ττν χωρική θάλασσα το ότι το πλοίο 
απ:λώς επισημάνθηκε από το αεροσκάφος ως ένοχο ή 
ύποπτο ενοχής, αν δεν διατάχθηκε να ανακόψει τον 
πλου του και δεν καταδιώχθηκε ατιό το ίδιο το 
αεροσκάφος η άλλο αεροσκάφος ή πλοία τα οποία 
συνεχίζουν την καταδίωξη χωρίς διακοπή. 

Ή απελευθέρωση πλο-ίου που συνελήφθη μέσα στη 
δικαιοδοσία κάποιου Κράτους κάι το οποίο συνοδεύτηκε σε 
κάποιο λιμάνι του Κράτους αυτού για διεξαγωγή ανάκρισης 
ατιό τις αρμόδιες αρχές του δεν μπορεί να ζητηθπί με μόνη 
την αιτιολογία ότι το πλοίο κατά την διάρκεια του 
ταξιδιού του διέσχισε τμήμα της αποκλειστικής οικονομικής 
ζώνης ή των διεβνών υδάτων, εφόσον οι περιστάσεις το 
επέβαλαν. 

Όταν πλοίο έχει ανακοπεί ή συλληφθεί έξω από τη χωρική 
θάλασσα και υπό συνθήκες -που δεν δικαιολογούν την άσκηση 
του δικαιώματος της καταδίωξης, αυτό θα πρέπει να 
αποζημιώνεται για κάθε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να 
υποστεί ως.αποτέλεσμα αυτής της ανακοπής ή σύλληψης. 

http://nx.ni
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* A P 8 P O _ 1 1 2 

Δ^κα^ω^α_τοποθέτησης_υποβ£ϋχ^ων_καλωδίων 
κβι^σω^ήναγωχών 

1. Ό λ α ία Κράτη δικαιούνται να τοποθετούν υποβρύχια καλώδια 
και σωληναγωγούς στον πυθμένα των διεθνών υδάτων πέρα από 
την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα. 

2. Το άρθρο 79, παράγραφος 5 εφαρμόζεται στα καλώδια αυτά 
και στους σωληναγωγούς. 

'Αρθρο_113 
Καταστροφή ή βλάβη των υποβρυχίων καλωδίων ή σωληναγωγών 

Κάθε κράτος πρέπει να λάβει τα απαραίτητα νομοθετικά 
μέτρα για να καθορίσει ότι η εσκεμμένη ή εξ υπαιτίου αμελείας ή 
βλάβη οποιουδήποτε υποβρύχιου καλωδίου ποντισμένου στα διεθνή 
ύδατα που γίνεται από πλοίο που φέρει τη σημαία του ή από 
πρόσωπο που υπόκειται στη δικαιοσοδία του, κατά τρόπο ώστε να 
προκαλέσει διακοπή ή παρεμπόδιση των τηλεγραφικών ή'τηλεφωνικών 
επικοινωνιών, καθώς επίσης την καταστροφή ή βλάβη του 
υποβρύχιου σωληναγωγού ή καλωδίου υΦηλής τάσης, είναι αξιόποινη 
πράξη. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης και σε συμπεριφορά η 
οποία υπολογίζεται ή πιθανολογείται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα 
τέτοια καταστροφή ή βλάβη. Εν τούτοις η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται για οποιαδήποτε καταστροφή ή βλάβη που προξονήθηκε 
από πρόσωπα που ενήργησαν με μόνο αντικειμενικό σκοπό να σώσουν 
την ζωή τους ή τα πλοία τους και εφόσον έλαβαν όλες τις 
αναγκαίες προφυλάξεις για να αποφύγουν τέτοια καταστροψή ή 
βλάβη. 

'Αρθρο_114 

359_ι.δι.οκτήτ ες_άλλων_καλωδ^ων_ή_σωληναγωγών 

Κάθε Κράτος πρέπει να λάβει τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα 
για να καθορίσει ότι αν πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία 
του και που είναι ιδιοκτήτες υποβρύχιων καλωδίων ή σωληναγωγών 
στα διεθνή ύδατα, προκαλέσουν κατά την τοποθέτηση ή την 
επισκευή αυτών των καλωδίων ή σωληναγωγών καταστροφή ή βλάβη σέ 
άλλο καλώδιο ή σωληναγωγό, αυτά οφείλουν να πληρώσουν τα έξοδα 
της επισκευής τους. 
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'Λρθρο_115 

Aiiojny iygn_j;j1g._vnyics_ttou_5Po£cvnenKav_g 
552*£!ΰϊΠ5_βλάβη£_υποβ£θ&νου_καλωδΐου_ή_συλη 

Κάβε Κράτος πρέπει να λάβει τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα 
για να εξασφαλίσει ότι οι ιδιοκτήτες κλοιών, που μπορούν να 
αποδείξουν ότι έχασαν άγκυρα^ δίκτυα ή άλλα εργαλεία αλιείας 
για να αποφύγουν βλάβη υποβρύχιου καλωδίου η σωληναγωγού, θα 
αποζημιώνονται από τον ιδιοκτήτη του καλωδίου ή σωληναγωγού, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες των πλοίων έλαβαν 
προηγουμένως όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. 

ΔΙΑΤΗΡΗΕΗ_ΚΑ1_ΔΙΑΧΕΙΡ^ΕΗ_ΤΩΝ 
Ζ^ϊβΝ_ΠΟΡβΝ_ΤΩΝ_ΔΙΕΘΝΩΝ_ΥΛΑΤΩΝ 

'ΑΡβΡΟ_116 
Δικαίωμα αλιείας στα διεθνή ύδατα 

Ό λ α τα Κράτη έχουν το δικαίωμα όπι»>ς οι υπήκοοι τους 
αλιεύουν στα διεθνή ύδατα υπό την επιφύλαξη: 

α) των συμβατικών υποχρεώσεων τους· 
β) των δικαιωμάτων και των καθηκόντων καθώς και των 

συμφερόντων των παράκτιων Κρατών που χροβλέπονται, 
{αετα§υ_άλλων, στο άρβρο 63, παράγραφος 2. και στα 
άρθρα 64 και. 67· ως και 

γ) των διατάξεων του παρόντος Τμήματος. 

'ΑρΒρό 117 
Καθήκον Κρατών να υιοθετούν μέτρα έναντι των 
υπηκόων τους για τη διατήρηση των ζώντων Τιάρων των 

δι εθνών υδάτων. 

Ό λ α τα Κράτη έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν ή να 
συνεργάζονται με άλλα Κράτη στη λήΦη μέτρων για τους 
αντίστοιχους υπηκόους τους τα οποία κρίνονται αναγκαία για τη 
διατήρηση των ζώντων πόρων των διεθνών υδάτων. 

'Αρθροΐΐβ 
5ΰϊ££ϊ5£ϊ5_!ΐ£5ί.!ΐίΥ._Ι15_1Π_δΐ,ατήΡησ3_και__ 

§i£)i£i£L2ii^.iy!i_$.yy.iyy._56g<jv 

Τα Κράτη θα συνεργάζονται μεταξύ τους για τη διατήρηση 
και διαχείριση των ζώντων πόρων στις περιοχές των διεθνών 
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υδάτων. Τα Κράτη των οποίων οι υπήκοοι εκμεταλλεύονται 
παρόμοιους ζώντες πόρους, ή διαφορετικούς ζώντες πόρους στην 
ίδια περιοχή, θα έρχονται σε διαπραγματεύσεις με σκοπό τη λήΦιι 
μέτρων που είναι αναγκαία για τη διατήρηση των ζώντων αυτών 
Λόρων. θα συνεργάζονται, όπως επιβάλλεται, για τη δημιοαργία 
υποπεριψερειακών ή περιφερειακών οργανισμών αλιείας προς το 
σκοπό αυτό. 

'Αρθρθ_119 

1. Κατά τον προσδιορισμό του επιτρεπτού όγκου 
αλιεύματος και τη καθιέρωση μέτρων διατήρησης των ζώντων πόρων 
στα διεθνή ύδατα, τα Κράτη: 

α) θα λαμβάνουν μέτρα τα οποία αποσκοπούν, με τα 
καλύτερα επιστημονικά δεδομένα που έχουν τα 
ενδιαφερόμενα Κράτη στη διάθεση τους, να διατηρήσουν 
και αποκαταστήσουν πληθυσμούς αλιευτικών ειδών σε 
επίπεδα που να καθιστούν δυνατή τη μέγιστη πάγια 
απόδοση, όπως καθορίζεται από τους σχετικούς 
περιβαλλοντολογικούς και οικονομικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αναγκών των 
αναπτυσσομένων Κρατών, και λαμβάνοντας υπόψη 
αλιευτικά πρότυπα, την αλληλεξάρτηση των αποθεμάτων 
και τις γενικώς προτεινόμενες διεθνείς ελάχιστες 
προδιαγραφές υποπεριψερειακού, περιφερειακού ή 
παγκόσμιου χαρακτήρα -

β) θα λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις σε είδη που 
συνδέονται ή εξαρτώνται από τα αλιευόμενα είδη με 
σκοπό να διατηρήσουν ή αποκαταστήσουν τους 
πληθυσμούς αυτών των συνδεομένων ή εξαρτημένων ειδών 
σε επίπεδα που να μήνκινδυνεύει σοβαρά η αναπαραγωγή 
τ ου ς . 

2. Διαθέσιμες επιστημονικές πληροφορίες, στατιστικά 
στοιχεία αΦΟρώντα τον όγκο των αλιευμάτων και την αλιευτική 
δραστηριότητα, καθώς και άλλα στοιχεία σχετικά με τη διατήρηση 
των αποθεμάτων ιχθύων θα παρέχονται και θα ανταλλάσσονται σε 
τακτική βάση μέσω των αρμοδίων διεθνών οργανισμών, 
υποπεριψερειακών, περιφερειακών ή παγκόσμιων , όπως επιβάλλεται, 
και με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων Κρατών. 
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* Αρθρο_120 

®?λάσσ»:α_βηλασ£ΐ^κ4 

To apeeo 65 εφαρμόζεται επίσης στη διατήρηση και 
διαχείριση των θαλάσσιων θηλαστικών στα διεθνή ύδατα. 

Μέρος_γΐΙΙ 
ΚΑΘΕΕΤΩΣ_ΤΩΝ_ΝΗΣΩΝ 

'Αρθρο_121 

Καθεστώς_των_νήσων 

1. Νήσος είναι μια φυσικά διαμορφωμένη περιοχή ξηράς, 
που περιβρέχεται από ύδατα και βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια 
των υδάτων κατά τη . μεγίστη Χαλ£ρροια< 

2. Κατ' εξαίρεση των προβληπομένων στη παράγραψα 3, η 
χωρική θάλασσα, η συνορεύουσα ζώνη, η αποκλειστική οικονομική 
ζώνη και η υφαλοκρηπίδα μιας νήσου καθορίζονται σύμψωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας Σύμβασης που εφαρμόζονται σε άλλη 
ηπειρωτική περιοχή. 

3. Οι βράχοι οι οποίοι δεν μπορούν να συντηρήσουν δικό 
τους μόνιμο πληθυσμό ή οικονομική Ιωή δεν θα έχουν αποκλειστική 
οικονομική ζώντ> ή υφαλοκρηπίδα. 

ΜΕΡΟΣ_ΙΧ 
ΚΛΕΙΣΤΕΣ'Η ΙΜΙΚΛΕΙΣΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ 

'Αρθρο 122 
Ορισμός. 

Τια τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, "κλειστή ή 
ημίκλειστη θάλασσα" σημαίνει κόλπο, λχκάνη ή θάλασσα που 
περιβάλλεται από δύο ή περισσότερα Κράτη και συνδέεται με άλλη 
θάλασσα ή τον ωκεανό με μια στενή λωρίδα ή αποτελείται τελείως 
ή πρωτίστως από τις χωρικές Βάλασσες ή τις αποκλειστικές 
οικονομικές ζώνες δύο ή περισσοτέρων παράκτιων Κρατών. 

'Αρθρο_123 
ε^ΥΕΕΪί^ί^ΙΐΡ^Ι^ΥΕορ^συνορεύΟ^ 

ημίκλειστες θάλασσες 

Τα Κράτη που συνορεύουν με κλειστή ή ημίκλειστη θάλασσα 
πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους στην άσκηση των δικαιωμάτων 
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τους και την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τη παρούσα 
Εύμβαση. Προς τον σκοπό αυτό θα προσπαθούν άμεσα ή μέσω 
αρμοδίας περιφερειακής οργάνωσης: 

α) να συντονίζουν τη διαχείριση, διατήρηση, έρευνα και 
εκμετάλλευση των ζώντων πόρων της θάλασσας· 

β) να συντονίζουν την εκπλήρωση των δικαιωμάτων και 
καθηκόντων τους αναφορικά με την προστασία και διατήρηση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος· 

γ) να συντονίζουν την πολιτική της επιστημονικής τους 
έρευνας και να αναλαμβάνουν, εκεί όπου επιβάλλεται, κοινά 
προγράμματα επιστημονικής έρευνας στην περιοχή -

δ) να προσκαλούν, όπου κρίνεται σκόπιμο, αλλά 
ενδιαφερόμενα Κράτη ή διεθνείς οργανισμούς να συνεργασθούν με 
αυτά για την προώθηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

ΜΕΡΟΕ_Χ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ_ΠΡ0ΣΒΑΕΗΕ_ΤΩΝ_ΠΕΡΙΛΕΙΕΤΩΝ 
ΚΡΑΤΩΝ_ΠΡΟΕ_ΚΑΙ_ΑΠΟ_ΤΗ ΘΑΛΑΕΕΑ_ΚΑΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ_ΔΙΕΛΕΥΕΗΕ 

'Αρθρο_124 
H£n2Q_iyY_opyv 

1. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης: 

α) "περίκλειστο Κράτος" σημαίνει το Κράτος που δεν έχει 
θαλάσσιες ακτές· 

β) "Κράτος διέλευσης" σημαίνει το Κράτος, με ή χωρίς 
θαλάσσια ακτή, που βρίσκεται ανάμεσα στο περίκλειστο Κράτος και 
τη θάλασσα, και δια μέσου της περιοχής του οποίου διέρχεται η 
διαμετακόμιση-

γ). "διαμετακόμιση" σημαίνει διακίνηση προσώπων, 
αποσκευών, εμπορευμάτων και μέσων μεταφοράς δια μέσου της 
περιοχής ενός ή περισσοτέρων κρατών διέλευσης, όταν η διέλευση 
διά μέσου αυτής της περιοχής, με ή χωρίς μεταφόρτωση, 
αποθήκευση, μερική εκφόρτωση ή αλλαγή στον τρόπο της μεταφοράς, 
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αποτελεί μέρος μόνον ενός πλήθους ταξιδιού που αρχίζει ή 
τελειώνει μέσα στο έδαφος του περίκλειστου Κράτους* 

δ). "μέσα μεταφοράς" σημαίνει: 

ι) τροχαίο σιδηροδρομικό υλικό, θαλάσσια, λιμναία και 
ποτάμια σκάφη και οδικά οχήματα-

ιι) εκεί όπου οι τοπικές συνθήκες το απαιτούν, οι 
μεταφορείς και τα υποζύγια. 

2. Τα περίκλειστα Κράτη και τα Κράτη διέλευσης μπορούν 
με συμφωνία μεταξύ τους να συμπεριλάβουν ως μέσα μεταφοράς 
σωλήναίωγούς και αγωγούς αερίου και μέσα μεταφοράς άλλα από 
εκείνα που περιλαμβάνονται στη παράγραφο 1. 

'Αρθρο 125 
4ίΚ^νωμαππράσβ^σος_προς και α&ό τη θάλασσα 

και ελευθερία διέλευσης 

1. Τα περίκλειστα Κράτη θα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης 
προς και από τη θάλασσα για το-- σκοπό της άσκησης των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται στη παρούσα Σύμβαση, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που σχετίζονται με την 
ελευθερία των διεθνών υδάτων και ττ>ν κοινή κληρονομιά της 
ανθρωπότητας. Fta το σκοπό αυτό, τα περίκλειστα Κράτη θα 
απολαύουν ελευθερίας διέλευσης δια μέσου του εδάφους των Κρατών 
διέλευσης με όλα χα μεταφορικά μέσα. 

2. Οι όροι και οι τρόπο* άσκησης της ελεύθερης διέλευσης 
θα συμφωνούνται ανάμεσα στα περίκλειστα Κράτη και τα 
ενδιαφερόμενα Κράτη διέλευσης με διμερείς, υποπερίφερειακές -ή 
περιφερειακές συμφωνίες. 

3. Τα Κράτη διέλευσης, κατά την ενάσκηση της πλήρους 
κυριαρχίας τους πάνω στο έδαφος τους, θα έχουν το δικαίωμα να 
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν 
ότι τα δικαιώματα και οι ευκολίες που προβλέπονται στο παρόν 
Μέρος για τα περίκλειστα Κράτη δεν θα παραβιάζουν με κανένα 
τρόπο τα νόμιμα συμφέροντα τους. 

'Αρθρο 126 
Ii!?i££Oji_T_ns_££a£

,
JOYfj£_TQ£_pQT£a5^ou_

,
aa 

ευνο^υ^ένου_Κράτου,£ 

Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, καθώς, και οι ειδικές 
συμφωνίες που αναφέρονται στην άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης 
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προς και από τη θάλασσα, οι οποίες καθιερώνουν δικαιώματα και 
ευκολίες λόγω της ειδικής γεωγραφικής θεση,ς των περίκλειστων 
Κρατών, εξαιρούνται της εφαρμογής της ρήτρας του μάλλον, 
ευνοουμένου Κράτους. 

'Αβθ£θ_127 
Τελώνε^ακο^_δασμοίχ_ΦΟρθι_και_άλλα_τέλη 

1. Η διαμετακόμιση δεν βα υπόκειται σε τελωνειακούς 
δασμούς, Φόρους ή άλλα τέλη εκτός από τα τέλη που επιβάλλονται 
για συγκεκριμένες υπηρεσίες παρεχόμενες σε σχέση με αυτή τη 
διαμετακόμιση. 

2. Τα μέσα διαμετακομιστικής μεταφοράς και οι άλλες 
ευκολίες που προβλέπονται και χρησιμοποιούνται από τα 
περίκλειστα Κράτη δεν θα υπόκεινται σε φόρους ή επιβαρύνσεις 
υψηλότερες από εκείνες που επιβάλλονται για τη χρησιμοποίηση 
μέσων μεταφοράς του Κράτους διεύλευσης. 

'ΑρθΡθ_128 
Ελεύθερες_^ώνε£_κα^_άλλε£_τ_ελωνε^ακέ$_ευκολ^ες 

Για τη διευκόλυνση της διαμετακόμισης, μπορούν να 
καθιερώνονται ελεύθερες ζώνες ή άλλες τελωνειακές ευκολίες 
στους λιμένες εισόδου και εξόδου στα Κράτη διέλευσης, με 
συμφωνία μεταξύ των Κρατών διέλευσης και των περίκλειστων 
Κρατών. 

'Αρθρο_129 
?ΪΥ£β252ίδ_2ΙΠ

ν
._£5Ι521£5Ηίΐ._!£51_β£λτ^ωσ3_των_|αέσων 

yεταφοράg 

Εκεί όπου τα Κράτη διέλευσης δεν διαθέτουν μέσα μεταφοράς 
που να καθιστούν δυνατή την ελευθερία διέλευσης ή εκεί όπου τα 
υφιστάμενα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού είναι ανεπαρκή από κάθε άποΦη, τα. 
Κράτη διέλευσης και τα ενδιαφερόμενα περίκλειστα Κράτη μπορούν 
να συνεργαστούν στην κατασκευή ή βελτίωση τους. 

'Αρθρο_130 
Μέτρα_γ^ά_την_αποφυγή_ή_εξ_ά 
Π_!ΐλλων_δυσχερειών_τεχν^κής_φύση 

§l^ti£I5?ioyi2Q 

1. Τα Κράτη διέλευσης θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
για την αποφυγή καθυστερήσεων ή άλλων δυσχερειών τεχνικής φύσης 
κατά την διαμετακόμιση. 
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2. Σε περίπτωση εμφάνισης τέτοιων καθυστερήσεων η 

δυσκολιών, οι αρμόδιες αρχές των Κρατών διέλευσης και των 
ενδιαφερόμενων περίκλειστων Κρατών θα συνεργάζονται για την 
ταχεία εξάλειφή τους. 

'Αρθρο_131 
ll2Q_y^ig^£iPigq_g£_eaXaootous_^iyavG5 

Τα πλοία πόυ φέρουν την σημαία περίκλειστων Κρατών θα 
απολαμβάνουν μεταχείριση ίση με εκείνη που παρέχεται σε άλλα 
ξένα πλοία σε θαλάσσιους λιμένες. 

"Αρθρο_132 
Πϊ£2Χ?ΐί£Π2Π_!^£ϊ^ΰ£ε£ων_ευκολιώ^_δ^έλει^η.£ 

Η παρούσα Σύμβαση δεν συνεπάγεται με κανένα τρόπο την 
ανάκληση ευκολιών διέλευσης που είναι μεγαλύτερες από εκείνες 
που προβλέπονται στη παοούσα Σύμβαση και οι οποίες συμφωνούνται 
ανάμεσα σε Κράτη Μέρη της παρούσας Σύμβασης ή παραχωρούνται από 
Κράτος Μέρος. Η παρούσα Σύμβαση δεν αποκλείει επίσης την 
παραχώρηση μεγαλυτέρων ευκολιών στο μέλλον. 

Η_ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΜΗΜΑ_1 ΓΕΝΙΚΕΣ^ΔΙΛΤΑΞΕΙΣ 

' Αε>θ£0_133 

Για τους σκοπούς του Μέρους αυτού: 

(α) "πόροι" σημαίνει στερεούς, υγρούς η αεριώδ€ΐς 
ορυκτούς πόρους κείμενους στην "Περιοχή πάνω ή κάτω 
από το θαλάσσιο βυθό, περιλαμβανομένων των 
πολυμεταλλικών κονδύλων· 

(β) πόροι, όταν ανακτηθούν από την Περιοχή, καλούνται 
"ορυκτά". 

'ΑΡΘΡΟ_134 
Πε§ί9_ε»αρ^ογή£_του_Μέρου£_αυτού 

1. Το Μέρος αυτό εφαρμόζεται στην Περιοχή
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2. Ot δραστηριότητες στην Περιοχή διέπονται από τις 

διατάξεις του Μέρους αυτού. 

3. Οι απαιτήσεις αναφορικά με την κατάθεση ή τη δημοσιότητα 
που πρέπει να δοθεί στους χάρτες ή τους πίνακες 
γεωγραφικών συντεταγμένων που εμφαίνουν τα όρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, εκτίθενται στο 
Μέρος VI . 

4. Το άρθρο αυτό ουδόλως επηρεάζει την καθιέρωση των 
εξωτερικών ορίων της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας σύμφωνα με 
το Μέρος VI ή το κύρος συμφωνιών αναφερόμενων στην 
οριοθέτηση μεταξύ Κρατών με απέναντι ή παρακείμενες ακτές. 

'Αρθρθ_135 
^2^1!ίό_καθεστ^ώ5_ΐων_υπερκε^ενων_υδάτ 

και_χρυ_εναέριου_^ώρου ■ 

Ούτε το Μέρος αυτό, αλλ' ούτε οποιαδήποτε δικαιώματα που 
παραχωρήθηκαν ή ασκήθηκαν δυνάμει αυτού θα επηρεάζουν το νομικό 
καθεστώς των υδάτων που υπέρκεινται της Περιοχής ή του εναέριου 
χώρου υπεράνω των υδάτων αυτών. 

ΙΜΗΜΑ_2 
ΑΡΧΕΣ_ΠΟΥ_ΔΙΕΠ0ΥΝ_ΤΗΝ_ΠΕΡΙΟΧΗ 

*Αρθρο_136 
!S9iii_H^QfiOvoy ιά_χη5_ανθβωκότ3τα5 

Η Περιοχή και οι πόροι της είναι κοινή κληρονομιά της 
ανθρωπότητας. 

'Αρθρο_137 
ti2yii^_!S5e£Oj_6s_xn£_n5Pj^oxns_Ka^_j_yv_nop^ 

1. Κανένα Κράτος δεν θα διεκδικεί ή ασκεί κυριαρχία ή 
κυριαρχικά δικαιώματα πάνω σ' οποιοδήποτε μέρος της Περιοχής ή 
των πόρων της, ούτε οποιοδήποτε Κράτος ή φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο δεν θα οικειοποιείται οποιοδήποτε μέρος αυτής. Καμμιά 
τέτοια διεκδίκηση ή άσκηση κυριαρχίας ή κυριαρχικών δικαιωμάτων 
και καμμιά τέτοια οικειοποίηση θέλει αναγνωρίζεται. 
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2. Όλα* τα δικαιώματα πάν*,· στους πόρους της Περιοχής 

ανήκουν στην ανθρωπότητα ως σύνολο, για λογαριασμό της οποίας 
θέλει ενεργεί η Αρχή. Οι πόροι αυτοί είναι αναπαλλοτρίωτοι. 
Τα. ορυκτά που ανακτώνται από την Περιοχή, όμως, μπορούν να 
απαλλοτριωθούν μόνο σύμφωνα με το Μέρος αυτό και τους κανόνες, 
κανονισμούς και διαδικασίες της Αρχής. 

3. Κανένα Κράτος ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν θα 
διεκδικεί, αποκτά ή ασκεί δικαιώματα σε σχέση .με ορυκτά που 
ανακτώνται από την Περιοχή, εκτός σύμφωνα με το Μέρος αυτό. 
'Αλλως, καμμιά τέτοια διεκδίκηση, απόκτηση ή άσκηση τέτοιων 
δικαιωμάτων θέλει αναγνωρίζεται. 

'Αβθ£θ_138 
Γενική συμπεριφορά Κρατών αναφορικά με την Περιοχή 

H γενική συμπεριφορά Κρατών αναφορικά με την Περιοχή 
πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις αυτού του Ηέρους, με 
τις αρχές που περιέχονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εβνών και 
άλλους κανόνες του διεθνούς δικαίου προς το συμφέρον της 
διατήρησης της ειρήνης και ασφάλειας και της προαγωγής της 
διεθνούς συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης. 

'Αρθρο 139 
Υποχρέωση διασφάλισης συμμόρφωσης και ευθύνη 

τρος αποζημίωση 

1. Τα Κράτη Μέρη υπέχουν υιτοχρέωση να διασφαλίζουν ότι 
οι δραστηριότητες στην Τίεριοχή, είτε διεξάγονται αχό Κράτη Μέρη 
είτε από Κρατικές ^επιχειρήσεις είτε α̂ πό φυσικά ή νομικά προσωιία 
τιου κατέχουν την εθνικότητα ίων ΚρατώνΜερών ή ιιου ελέγχοντα.! 
ουσιαστικά α̂ πό αυτά ή ατιό υπηκόους αυτών, διεξάγονται σύμφωνα 
μτ: το Μέρος αυτό. Η αυτή" υποχρέωση ισχύει για τοός διε·βν«.ίς 
οργανισμούς αναφορικά με δραστηριότητες στην Περιοχή που 
διεξάγονται από τέτοιους οργανισμούς. 

2. Χωρίς επηρεασμό των κανόνων του διεθνούς δικαίου και 
του Παραρτήματος III, άρθρο 22, ζημιά προκαλούμενη από 
παράλειφη ΚράτουςΜέρους ή διεθνούς οργανισμού να εκπληρώσ» τις 
υποχρεώσεις του δυνάμει του Μέρους αυτού συνεπάγεται ευθύνη
Κράτη Μέρη ή διεθνείς οργανισμοί εν«ργούντες από κοινού 
ευθύνονται από κοινού και κεχωρισμένως. ΚράτοςΜέρος., όμως, 
δεν ευθύνεται για ζημιά που προκλήθηκε α,πό παράλειφη 
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συμμόρφωσης με to Μέρος αυτό προσώπου to οποίο εγγυήθηκε 
δυνάμει του άρθρου 153, παράγραφος 2(D)*, εφόσοντο Κράτος-Μέρος 
έχει λάβει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα προς εξασφάλιση 
αποτελεσματικής συμμόρφωσης δυνάμει του άρθρου 153, παράγραφος 
4, και του Παραρτήματος III, όρθρο 4, παράγραφος 4. 

3. Κράτη-Μέρη τα οποία είναι μέλη διεθνών οργανισμών 
Οφείλουν να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προς διασφάλιση της 
υλοποίησης του άρθρου αυτού αναφορικά με τέτοιους οργανισμούς. 

ΐΑρθρο_140 
^Οφελθ£_της_ανθρωπότ_ητα£ 

1. Δραστηριότητες στην Περιοχή πρέπει, όπως ειδικά 
καθορίζεται στο Μέρος αυτό, να διεξάγονται προς όφελος της 
ανθρωπότητας ως συνόλου, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση των 
Κρατών, παράκτιων ή περίκλειστων, και λαμβάνοντας ιδιαίτερα 
υπόΦη τα συμφέροντα και τις ανάγκες των αναπτυσσομένων Κρατών 
και των λαών εκείνων οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει πλήρη 
ανεξαρτησία tv άλλο αυτοκυβερνώμενο καθεστώς αναγνωρισμένο από 
τα Ηνωμένα Έ θ ν η σύμφωνα με την απόφαση 1514(XV) της Γενικής 
Χονέλευσης και με άλλες σχετικές αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης. 

2. Η Αρχή θέλει μεριμνά για τη δίκαιη κατανομή των 
χρηματοδοτικών και άλλων οικονομικών ωφελειών, που προκύπτουν 
από δραστηριότητες στην Περιοχή, μέσω καταλλήλου μηχανισμού με 
βάση την αρχή της μή διάκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 160, 
παράγραφος 2(ζ)(ι). 

*Αρθ£θ_141 
Χ£ήσο_τη5_.Περ^οχ^ς_αποκλειστικά 

Ύΐα_ειρηνικού5_σκοπούς 

Η Περιοχή θα είναι ανοικτή για χρήση αποκλειστικά για 
ειρηνικούς σκοπούς από όλα τα Κράτη, παράκτια ή περίκλειστα, 
χωρίς διάκριση και χωρίς επηρεασμό των άλλων διατάξεων του 
Μέρους αυτού. 

'Αρθ£θ_142 

1. Δραστηριότητες στην Περιοχή, αναφορικά με κοιτάσματα 
πόρων στην Περιοχή τα οποία κείνται κατά μήκος των ορίων 
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εβνικής δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α ς , βα δ ι ε ξ ά γ ο ν τ α ι λαμβάνοντας δεόντ.ως υπόφη 
τα δικαιώματα και νόμιμα συμφέροντα οποιουδήποτε παράκτιου 
Κράτους κατά μήκος *ης δικαιοδοσίας του οπο ίου κ ε ί ν τ α ι τέτο ια 
κοιτάσματα. 

2. Διαβουλεύσε ι ς , περιλαμβανομένου ενός συστήματος 
προηγουμένων γνωστοποίήσεων, θα δ ι ε ξ ά γ ο ν τ α ι με το ενδιαφερόμενο 
Κράτος, με σκοπό την αποφυγή προοβολής τέτοιων δικαιωμάτων και 
συμφερόντων. Εε περιπτώσεις όπου οι δραστηριότητες στην 
Περιοχή συνεπάγονται την εκμετάλλευση πόρων κειμένων εντός της 
■εθνικής δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α ς , θέλε ι α π α ι τ ε ί τ α ι η προηγούμενη 
συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου παράκτιου Κράτους. 

3 . Ούτε το Μέρος αυτό, αλλ* ούτε και οποιαδήποτε 
δικαιώματα που παραχωρήθηκαν ή ασκήθηκαν δυνάμει αυτού μπορούν 
να επηρεάσουν τα δικαιώματα των «αράκτιων Κρατών όπως λαμβάνουν 
τ έ τ ο ι α μέτρα, σύμφωνα μέ τ ι ς σ χ ε τ ι κ έ ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς του Μέρους XII , 
τα οποία ε ί ν α ι απαραίτητα για να .εμποδίσουν, μ<ειώσουν ή 
εξαλείφουν σοβαρό και άμεσο κίνδυνο σ τ ι ς ακτές τ ο υ ς , ή τα 
συναφή συμφέροντα από τη ρύπανσηή την απειλή αυτής ή από άλλα 
επικίνδυνα, συμβάντα που προέρχονται ή προκαλούνται από 
οποιασδήποτε δραστηριότητες στην Περιοχή. 

* Αρθρο 143 
θαλάσσια επιστημονική έρευνα 

1. θαλάσσια επιστημονική έρευνα στην Περιοχή βα 
δ ι ε ξ ά γ ε τ α ι αποκλειστικά γ ια ε ι ρ η ν ι κ ο ύ ς σκοπούς και προς όφελος 
της ανθρωπότητας ως συνόλου, σύμφωνα με το Μέρος X I I I . 

.2. Η Αρχή μπορεί να δ ι ε ξ ά γ ε ι θαλάσσνα επιστημονική 
έρευνα αναφορικά μτ: την Περιοχή και τους τιόρους τ η ς , και μπορεί 
να συνάπτει συμβόλαια για το σκοπό α υ τ ό . Ή Αρχή θτέλει προωθεί 
.και ενθαρρύνε ι τη διεξαγωγή θαλάσσιας επ ιστημον ικής έρευνας 
στην Ιϊχριοχή « α ϊ θ έ λ ε ι σ υ ν τ ο ν ί ζ ε ι και διάΰν&ει τ α αποτελέσματα 
τ έ τ ο ι α ς ipcwa^ και ανάλυσπς όταν ε ί ν α ι δ ι α θ έ σ ι μ η . 

3 . Τα Κράτη Μέρη μπορούν να δ ι ε ξ ά γ ο υ ν θαλάσσιες 
επ ισ τημον ικές έρευνες στην Περιοχή. Τα Κράτη Μέρη θέλουν 
προωθεί δ ι ε θ ν ή συνεργασία στη θαλάσσια επιστημονική έρευνα στην 
ΤΙεριοχή, μέσω τ η ς 

(α) συμμετοχής σε δ ι ε θ ν ή προγράμματα και της 
ενθάρρυνσης συνεργασίας στη θαλάσσια 
επιστημονική έρευνα του προσωπικού διαφόρων 
χωρών και της Αρχής· 
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(β) διασφάλισης ότι τα προγράμματα εκπονούνται μέσω 

της Αρχής ή άλλων διεθνών οργανισμών ως κρίνεται 
κατάλληλο προς όφελος αναπτυσσομένων"Κραττών κάτι 
τεχνολογικά λιγότερο αναπτυγμένων Κρατών με 
σκοπο

ί ι) την ενίσχυση των ερευνητικών 
ικανοτήτων τους· 

(ι ι) την εκπαίδευση tou προσωπικού τους 
και του προσωπικού της Αρχής στην 
τεχνική και τις εφαρμογές της 
έρευνας

(ιιι) την ενθάρρυνση της απασχόλησης του 
προσοντούχου προσωπικού τους στην έρευνα 
στην Περιοχή. 

(γ) ουσιαστικής διάδοσης των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της ανάλυσης όταν είναι διαθέσιμη, 
μέσω της Αρχής ή άλλων διεθνών μέσων, όταν 
κρίνεται κατάλληλο. 

' Αρθρθ_14>Α 
Μ£Ι3.@ΐ&52Π_ΐεχ.γολοχ^ας_ 

1. Η Αρχή θέλει λάβει μέτρα σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή: 

(α) για να αποκτήσει τεχνολογία και επιστημονικές 
γνώσεις αναφορικά με δραστηριότητες στην Περιοχή· 
και 

(β) για να προωθήσει και ενθαρρύνει τη μεταβίβαση 
σε αναπτυσσόμενα Κράτη τέτοιας τεχνολογίας και 
επιστημονικής γνώσης ώστε όλα τα ΚράτηΜέρη να 
«ωφεληθούν από αυτή. 

2. Προς το σκοπό αυτό n Αρχή και τα ΚράτηΜέρη θα 
συνεργάζονται για την προώθηση της μεταβίβασης τεχνολογίας και 
επιστημονικής γνώσης για τι? δραστηριότητες στην Περιοχή ώστε n 
Επιχείρηση και όλα τα ΚράτηΜέρη να μπορούν να u/φεληθούν από 
αυτή. Συγκεκριμένα θα εγκαινιάσουν και προωθήσουν: 

(α) προγράμματα για τη μεταβίβαση τεχνολογίας στην 
Επιχείρηση και στα αναπτυσσόμενα Κράτη αναφορικά 
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με δραστηριότητες στην Περιοχή, περιλαμβανομένων 
μεταξύ άλλων της διευκόλυνσης της πρόσβασης της 
Επιχείρησης και των αναπτυσσομένων Κρατών στη 
σχετική τεχνολογία, κάτω από δίκαιους και 
λογικούς όρους και προϋποθέσεις· 

(β) μέτρα αποσκοπρϋντα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας 
της Επιχείρησης και της εσωτερικής τεχνολογίας 
των αναπτυσσομένων Κρατών, ιδιαίτερα με την 
παροχή ευκαιριών στο προσωπικό της Επιχείρησης 
και των αναπτυσσομένων Κρατών για εκπαίδευση στη 
θαλάσσια επιστήμη και τεχνολογία και για πλήρη 
συμμετοχή τους στις δραστηριότητες στην Περιοχή. 

Αρθρο_145 
Π£25£52Ϊ5_Ι2ν^§5λάσ^^ου_περ^βάλλοντ_ος_ 

Πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τη 
Σύμβαση αυτή αναφορικά με δραστηριότητες στην Περιοχή για 
διασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος από 
επιβλαβείς συνέπειες που μπορεί να προέλθουν από τέτοιες 
δραστηριότητες. Προς το σκοπό αυτό η Αρχή θέλει υιοβ«τεί 
κατάλληλους κανόνες, κανονισμούς"και διαδικασίες μεταξύ άλλων 
για

(α) την πρόληΦη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης και άλλων 
κινδύνων του θαλάσσιου περιβάλλοντος, περιλαμβανομένων 
των ακτών, καθώς και της παρέμβασης στο οικολογικό 
ισοζύγιο του. θαλάσσιου περιβάλλοντος, καταβάλλοντος 
ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη "Προστασίας από επιβλαβείς 
συνέπειες των δραστηριοτήτων αυτών, όπως είναι η 
γεώτρηση, η εκβάθυνση, η ανασκαφή, η διάθεση 
απορριμμάτων, η κατασκευή και λειτουργία ή συντήρηση 
εγκαταστάσεων, σωληναγωγών και άλλων συσκευών σχετικών με 
τ ι ς δραστηριότητες αυτ ες· 

(Ο την προστασία και διατήρηση των φυσικών πόρων της 
Περιοχής και την πρόληΦη ξημιάς στη χλωρίδα ;και πανίδα 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Αρθρο 146 
Προστασία ανθρώπινης ?ωής 

. Αναφορικά με τις δραστηριότητες στην Περιοχή, πρέπει να 
λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για διασφάλιση αποτελεσματικής 
προστασίας της ανθρώπινης ξωής. Προς το σκοπό αυτό η Αρχή 
θέλει υιοθετεί κατάλληλους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες 
για συμπλήρωση του ισχύοντος διεθνούς δικαίου όπως αυτό 
περιέχεται σε σχετικές συνθήκες. 
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Αρθρο_147 
Πβ22ϊ£ϋ2ΙΠ_§!£ί*2Ι3£1£ΙΒΐων_στην_Πεβΐο>ςή 

κα]:_σιο_θαλάσσιο_περ^βάλλον 
1. Οι δραστηριότητες στην Περιοχή θα διεξάγονται λαμβάνοντας 

λογικά υπόΦη και τις άλλες δραστηριότητες στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. 

2. Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων στην Περιοχή υπόκεινται στους ακόλουθους όρους 

(α) οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να ανεγείρονται, 
τοποθετούνται ή μετακινούνται αποκλειστικά σύμφωνα με to 
Μέρος αυτό και με επιφύλαξη των κανόνων, κανονισμών και 
διαδικασιών της Αρχής. Πρέπει να παρέχεται η δέουσα 
ειδοποίηση για την ανέγερση, τοποθέτηση και μετακίνηση 
τέτοιων εγκαταστάσεων, και πρέπει να διατηρούνται μόνιμα 
μέσα προειδοποίησης για την παρουσία τους-

(β) οι εγκαταστάσεις αυτές δεν μπορούν να εγκαθίστανται 
εκεί όπου δυνατό να προκαλείται παρέμβαση στη χρήση 
αναγνωρισμένων θαλάσσιων διαδρόμων βασικών στη διεθνή 
ναυσιπλο'ϊα ή στις περιοχές εντατικής αλιευτικής 
δραστηριότητας· 

(γ) ζώνες ασφάλειας πρέπει να θεσπίζονται γύρω από 
τέτοιες εγκαταστάσεις με κατάλληλη σηματοδότηση για 
διασφάλιση της ασφάλειας τόσο της ναυσιπλοίας όσο και των 
εγκαταστάσεων. Η διαμόρφωση και η θέση τέτοιων ζωνών 
ασφάλειας δεν πρέπει να είναι τέτοια ώστε να δημιουργεί 
ζώνη παρακωλϋουσα τη νόμιμη πρόσβαση της ναυσιπλοίας σε 
συγκεκριμένες ναυτικές ζώνες ή τη ναυσιπλόί'α κατά μήκος 
5ιεθνών θαλάσσιων διαδρόμων· 

(δ) οι εγκαταστάσεις αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς-

(ε) οι εγκαταστάσεις αυτές δεν έχουν to καθεστώς νήσων, 
5εν έχουν δική τους χωρική θάλασσα και η παρουσία τους 
δεν επηρεάζει την οριοθέτηση της χωρικής θάλασσας, της 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή της ηπειρωτικής 
υφαλοκρηπίδας. 

3. Αλλες δραστηριότητες στο θαλάσσιο περιβάλλον πρέπει να 
διεξάγονται λαμβάνοντας λογικά υπόΦη τις δραστηριότητες στην 
Περιοχή. 
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Αρθ£θ_14·8 

Η ουσιαστική συμμετοχή αναπτυσσομένων Κρατών σε 
δραστηριότητες στην Περιοχή θέλει προάγεται όπως ειδικά 
προβλέπεται στο Μέρος αυτό, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα, ειδικά 
συμφέροντα και ανάγκες αυτών, και ιδιαίτερα την ειδική ανάγκη 
των περίκλειστων και γεωγραφικά μειονεκτικών μεταξύ αυτών 
Κρατύν για υπερπήδηση των εμποδίων που συνεπάγεται η 
μειονεκτική τους θέση. περιλαμβανομένης της μεγάλης απόστασης 
από την ΙΙεριοχ,ή και της δυσκολίας πρόσβασης από και προς αυτή. 

Αρθρο_149 
Αρ<α^ολογ^κά_κα^_^στορ^κά_ανχ ±.κ£^μ_ενα 

Ολα τα αρχαιολογικής και ιστορικής φύσης αντικείμενα που 
βρίσκονται στην Περιοχή πρέπει να διατηρούνται ή διατίθενται 
κρος όψελος της ανθρωπότητας ως συνόλου, λαμβάνοντας ιδιαίτερα 
υπ.όΦη τα προνομιακά δικαιώματα του Κράτους ή της χώρας 
καταγωγής, ή του Κράτους πολιτιστικής καταγωγής, ή του Κράτους 
της ιστορικής και αρχαιολογικής καταγωγής. 

ΤΜΗΜΑ 3, ΑΝΑΠΤΥΞΗ POPSN ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
Αρθρο ISO 

22*ιτική αναφορικά με δραστηριότητες στην "Περιοχή 

Οι δραστηριότητες στην Βερισχή. όπως ειδικά χρτ>βλέπεται 
στο Μέρος αυτό, 6α διεξάγονται κατά τρόπο ώστε να ευνοείται η 
υγιής ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και η ισοζυγισμένη 
αύξηση του διεθνούς εμπορίου, και να π-ροάγεται η διεθνής 
συνεργασία προς όφελος της γενικής ανάπτυξης όλων των χω-ρών , 
ιδιαίτερα των αναπτυσσομένων Κρατών, και με σκοπό τη διασφάλιση : 

(α) της ανάπτυξης των πόρων της Περιοχής· 

(β) μεβοδική^, ασφαλούς και ορθολογικής "διαχείρισης των 
πόρων της "Περιοχής, περιλαμβανομένης της ικανοποιητικής 
διεξαγωγής δραστηριοτήτων στην "Περιοχή και, σύμφωνα .με 
υγιείς αρχές διατήρησης, της. αποφυγής άσκοττης σπατάλης· 
(γ) της διεύρυνσης ευκαιριών για συμμετοχή σε τέτοιες 
δραστηριότητες, που συνάδουν ιδιαίτερα με τα άρθρα 144 και 
143· 

(δ) συμμετοχής της Αρχής στα έσοδα, καθώς και της 
μεταβίβασης τεχνολογίας προς την Επιχείρηση και τα 
αναπτυσσόμενα Κράτη όπνς προβλέπεται στη Σύμβαση αυτή· 
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(ε) αυξημένης διάθεσης των ορυκτών που λαμβάνονται από 
την Περιοχή κατά τις ανάγκες σε σύγκριση με ορυκτά που 
λαμβάνονται από άλλες πηγές, προς διασφάλιση του 
εφοδιασμού των καταναλωτών με τέτοια ορυκτά-

(ζ) της προαγωγής δίκαιων και σταθερών τιμών, αμειπτικών 
για τους παραγωγούς και λογικών για τους καταναλωτ ές , τ*>? 
ορυκτών Ηου λαμβάνονται τόσο από την Περιοχή όσο και από 
άλλες πηγές, και της προαγωγής μακροχρόνιου ισοζυγίου 
μεταξύ προσψοράς και ζήτησης -

(η) της αύξησης των ευκαιριών για όλα τα Κράτη-Μέρη. 
ανεξάρτητα από τα κοινωνικά και οικονομικά συστήματα τους 
ή της γεωγραφικής τους θέσης, όπως συμμετέχουν στην 
a\tav.rtj\r^ των πόρων της Περιοχής και στην πρόληΦη της 
μονοπώλησης των δραστηριοτήτων στην Περιοχή -

(θ) της προστασίας αναπτυσσομένων χωρών από δυσμενείς 
επιπτώσεις στις οικονομίες τους ή στα εισοδήματα τους από 
εξαγωγές συνεπεία μείωσης των τιμών επηρεαζόμενων 
ορυκτών, ή στον όγκο των εξαγωγών των ορυκτών αυτών, στην 
έκταση που η μείωση αυτή έχει προκληθεί από 
δραστηριότητες στην Περιοχή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
151 · 

<ι) της ανάπτυξης της κοινής κληρονομιάς προς όφελος της 
ανθρωπότητας ως συνόλου· και 
<κ) ότt οι προϋποθέσεις πρόσβασης σε αγορές για τις 
εισαγωγές ορυκτών που παράγονται από τους πόρους της 
Περιοχή? και για τις εισαγωγές εμπορευμάτων που 
παράγονται από τέτοια ορυκτά δεν θα είναι ευνοϊκότερες 
από εκείνες που ευνοϊκότατα ισχύουν στις εισαγωγές από 
άλλες πηγές. 

Afi^pglSl 

(α) Χωρίς επηρεασμό των στόχων που περιέχονται στο άρθρο 150 
και προς το σκοπό υλοποίησης της υποπαραγράφου (θ) του 
άρθρου εκείνου, η Αρχή, ενεργούσα μέσω των υπαρχόντων 
βημάτων ή τέτοιων νέων διευθετήσεων ή συμφωνιών ως θέλουν 
κριθεί κατάλληλες, στις οποίες συμμετέχουν όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων τόσο των καταναλωτών 
όσο και των παραγωγών, θέλει λαμβάνει μέτρα αναγκαία για 
την προώθηση της ανάπτυξης, επάρκειας και σταθερότητας 
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ιυν αγορών εκείνων των εμπορευμάτων που παράγονται από τα 
ορυκτά που λαμβάνονται από την Περιοχή.,· σε τιμές 
αμειπτικές για τους παραγωγούς και λογικές για τους 
καταναλωτές. Ολα τα ΚράτηΜέρη θα συνεργάζονται για το 
σκοπό αυτό. 

(β) Η Αρχ,ή έχ,ει το δικαίωμα να συμμετέχει σε κάβε διάσκεΦη 
που ασκολεϊται με τέτοια εμπορεύματα και στην οποία 
συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. περιλαμβανομένων 
τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών. Μ Αρχή έχει 
το δικαίωμα να καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος σε κάβε 
διευθέτηση ή συμφωνία στην οποία καταλήγουν τέτοιες 
διασκέψεις. Η συμμετοχή της Αρχής σ' οποιοδήποτε όργανο 
που ιδρύεται δυνάμει τέτοιων διευθετήσεων ή συμφωνιών 
πραγματοποιείται σε σχέση με την παραγωγή στην Περιοχή 
και σύμ<ρωνα με ίου? σχετικούς κανόνες των οργάνων αυτών. 

(γ) Η Αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει των 
διευθετήσεων ή συμ»ωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 
αυτή κατά τρόπο που εξασ«ραλίς"ει ομοιόμορφη KQI μη 
διακριτική υλοποίηση αναφορικά με όλη την παράγωγη στην 
ΤΙεριοχή των ενδιαφερομένων ορυκτών. Κατά την εκπλήρωση 
αυτή, η Αρχή ενεργεί κατά ^τρόπο που συνάδει με τους όρους 
των υφισταμένων συμβολαίων και των εγκεκριμένων 
προγραμμάτων εργασίας των επιχειρήσεων. 

£(α) Κατά τη διάρκεια τη? μεταβατική? περιόδου που κα^οριΤετ,αι ν 
στην παράγραφο 3, n εμπορική παραγωγή δεν μπορεί να ..■_.·.*
αναληφθεί σύμφωνα με συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας παρά 
μόνο μέχρις ότου ο εκμεταλλευόμενος υποβάλει αίτηση και 
χ,ορηγηβεί σ* αυτόν άδεια "παραγωγής από την Αρχή. Τέτοια 
άδεια παραγωγής δεν μπορεί να ζητηθεί ή να εκδοβεί 
περισσότερο από πέντε έτη πριν από την προγραμματισμένη 
έναρξη εμπορικής παραγωγής δυνάμει του προγράμματος 
εργασίας εκτός αν, λαμβάνοντα? υπόΦη τη Φύση και το χρόνο 
ανάπτυξης του έργου, οι κανόνες, κανονισμοί και 
διαδικασίες τη? Αρχή? προβλέπουν άλλη περίοδο. 

(β) Στην αίτηση Υΐα άδεια παραγωγή?, ο εκμεταλλευόμενος 
πρέπει να καθορίζει την ετήσια ποσότητα νικελίου που 
αναμένεται να ανακτήσει δυνάμει του εγκεκριμένου 
προγράμματος εργασίας. Η αίτηση ©α περιέχει πίνακα 
δαπανούν, που ^α γίνουν από τον εκμεταλλευόμενο μετά την 
εξασφάλιση τη? άδειας, οι οποίες λογικά υπολογίζονται να 
του επιτρέΦουν να αρχίσει εμπορική παραγωγή κατά την 
προγραμματισθείσα ημερομηνία. 
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(γ) Για τους σκοπούς των υποπαραγράφων (α) και ((3), η Αρχή 
θέλει θεσπίσει κατάλληλες απαιτήσεις εκπλήρωσης σύμψωνα 
με το Παράρτημα III, άρθρο 17. 

(ο) Η Λρχή θέλει εκδίδει άδεια παραγωγής Ύΐα το επίπεδο 
παραγωγής που ζητείται εκτός αν το άθροισμα του επιπέδου 
αυτού και των επιπέδων για τα οποία έχει ήδη δοθεί άδεια 
υπερβαίνει το ανώτατο όριο παραγωγής νικελίου, όπως αυτό 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 κατά το έτος της 
έκδοσης της άδειας, κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους 
προγραμματισμένης παραγωγτις που εμπίπτει στη μεταβατική 
περίοδο. 

(ε) Οταν εκδοθεί, η άδεια παραγωγής και η εγκεκριμένη αίτηση 
καθίστανται μέρος του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας. 

(ζ) Λν η αίτηση του εκμεταλλευομένου για την έκδοση άδειας 
παραγωγής απορριφθεί σύμφωνα με την υποπαράγραφο (&), ο 
εκμεταλλευόμενος μπορεί να αποταθεί και πάλι στίιν Λρχ,ή 
οποτεδήποτε . 

3. Η μεταβατική περίοδος αρχίζει πέντε έτη πριν από την 1 
Ιανουαρίου του έτους στο οποίο προγαμματιζεται να αρχίσει η 
πρώτη εμπορική παραγωγή, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα 
εργασίας. Αν η πρώτη εμπορική παραγωγή καθυστερεί πέραν τον 
έτους που προγραμματίσθηκε αρχικά, η έναρξη της μεταβατικής 
περιόδου και το ανώτατο όριο παραγωγής που υπολογίσθηκε αρχικά 
θα προσαρμοσθούν ανάλογα. Η μεταβατική περίοδος διαρκεί 25 έτη 
ή μέχρι το τέλος της Αναθεωρητικής ΔιάσκεΦης που αναφέρεται στο 
άρθρο 155 ή μέχρι της ημέρας κατά την οποία οι νέες 
διευθετήσεις ή συμφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
τεθούν σε ισχύ, οποιαδήποτε, απ' αυτές είναι η ενωρίτερη. Η 
Αρχ,ή θέλει επανακτά την εξουσία που προβλέπεται στο άρορο αυτό 
για την υπόλοιπη μεταβατική περίοδο αν οι ειρημένες 
διευθετήσεις ή συμφωνίες ήθελαν εκπνεύσει ή απωλέσει την ισχύ 
για οποιοδήποτε λόγο. 

4. (α) Το ανώτατο όριο παραγωγής για οποιοδήποτε έτος της 
μεταβατικής περιόδου θα είναι το άθροισμα: 
(ι) της διαφοράς μεταξύ της γραμμής τάσης της 
κατανάλωσης νικελίου, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα 
με την υποπαράγραφο (β), για το έτος αμέσως πριν από 
το έτος της πρώτης εμπορικής παραγωγής και το έτος 
αμέσως πριν από την έναρξη της μεταβατικής περιόδου -
και 
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(ι ι) του εξήντα τοις εκατό της διαφοράς μεταξύ τής 
γραμμής τάσης της κατανάλωσης νικελίου, όπως αυτή 
υπολογίζεται σύμφωνα με την υποπαράγματο (0), n a το 
έτος για το οποίο ζητείται η άδεια παραγωγής και το 
έτος αμέσως πριν από το έτος της πρώτης εμπορικής 
παραγωγής. 

(β) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (α): 

(ι) γραμμή τάσης που χρησιμοποιεί τα ι για ιον 
υπολογισμό του ανωτάτου ορίου παραγωγής θα είναι 
εκείνες οι ετήσιες τιμές κατανάλωσης νικελίου travt* 
σε μια γραμμή τάσης που σύρεται κατά τη διάρκεια του 
έτους στο οποίο εκδίδεται η άδεια παραγωγής. Η 
γραμμή τάσης προέρχεται από μια γραμμική 
παλινδρόμηση των λογαρίθμων της πραγματικής 
κατανάλωσης νικελίου τη% τελευταίας δεκαπενταετούς 
πεp^όδoυ για την οποία είναι διαθέσιμα τα στοιχεία 
αυτά, του χρόνου αποτελούντος την ανεξάρτητη 
μεταβλητή. Αυτή η γρα4ομή τάσης θα αναφέρεται ως η 
αυθεντική γραμμή τάσης· . 
(11) αν ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της αυθεντικής 
γραμμή^ τάσης είναι μικρότερος του 3 τοις ενατό, 
τότε η γραμμή τάσης που χρησιμοποιείται.για τον 
καθορισμό των ποσοτήτων που αναφέρονται στην 
υποπαράγραφο (α) Βα είναι αντί αυτής μια άλλη που.τ 
περνά μέσω της αυθεντ urns γραμμής στην τιμή για το 
τίρώτ© έτος της σχ.ετι*ής δεκαπΕνταετοΰς Ttep ι όδου , κα ι 
που αυξάνεται κατά 3 τοις εκατό ττησίω^ϊ 

Νοείται όμως ότ ι το ανώτατο ώριοτιαραγ.ωτή? που καθορίζεται 
για οποιοδήποτε έτος της μεταβατικής περιόδου δεν 
μιιορεί σε καμιά τιερίπτωση να υτίερβεί ττι διαψορά 
.μεταξύ της αυΒεντικής γραμμής, τάσης για το έτος αυτό 
και τη? αυθεντικής γραμμής τάσης για το έτος αμέσως 
■πριν από την 2ναρξτ}της .μεταβατικής "περιόδου. 

Ί>. Μ Αρ*ή θέλει επιφυλάξει στην Επιχείρηση για την αρχική 
αυτής παραγωγή μια ποσότητα 38,000 μετρικών τόννων νικελίου από 
το διαθέσιμο ανώτατο όριο παραγωγής, που υπολογίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο $. 

6. (α) Ο «χμ2ΐαλλεοτ5μβνος μπορεί σ° οποιοδήποτε έτος να 
παράξει λιγότερο από ή μέχρι 8 τοις εκατό περισσότερο από 
to επίπεδο ετήσιας παραγωγής ορυκτών από πολυμεταλλ ικούς 
κονδύλους που καθορίζονται στην δική του άδεια παραγωγής. 
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νοουμένου ότι το συνολικό ποσό παραγωγής δεν θα 
υπερβαίνει εκείνο που καθορίζεται στην άδεια. 
Οποιαδήποτε υπέρβαση πάνω από το 8 τοις.εκατό και μέχρι.;., 
το 20 τοις εκατό σ* οποιοδήποτε έτος, ή οποιαδήποτε 
υπέρβαση στο πρώτο και στα μετέπειτα έτη που ακολουθούν 
66ο διαδοχικά έτη στα οποία συμβαίνουν υπερβάσεις, θα 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων με την Αρχή, η 
οποία μπορεί να απαιτήσει από τον εκμεταλλευόμενο όπως 
εξασφαλίσει συμπληρωματική άδεια παραγωγής για να καλύψει 
πρόσθετη παραγωγή. 

(β) Αιτήσεις για τέτοιες συμπληρωματικές άδειες παραγωγής 
Ρα εξετάζονται από την Αρχή μόνο μετά που θα έχουν 
μελετηθεί όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις των εκμεταλλευμένων, 
οι οποίοι δεν έχουν ακόμη λάβει άδειες παραγωγής, και θα 
έχουν ληΦθεί δεόντως υπόφη άλλοι πιθανοί αιτητές. Η Αρχή 
θα καθοδηγείται από την αρχή τη.ς μη υπέρβασης της 
συνολικής παραγωγής που επιτρέπεται από το ανώτατο όριο 
παραγωγής σ' οποιοδήποτε έτος της μεταβατικής περιόδου. 
Αυτή δεν θα επιτρέπει την παραγωγή, βάσει οποιουδήποτε' 
προγράμματος εργασίας, μιας ποσότητας πέραν των 46,500 
μετρικών τόννων νικελίου ετησίως. 

7. Τα επίπεδα παραγωγής άλλων μετάλλων, όπως είναι ο χαλκός, 
το κοβάλτιο και το μαγγάνιο που'«ξάγονται από τους 
πολυμεταλλικούς κονδύλους που ανακτούνται βάσει άδειας 
παραγωγής, δεν πρέπει να είναι Φηλότερα από εκείνα τα οποία θα 
παρήγοντο αν ο εκμεταλλευόμενος napr^ye το μέγιστο επίπεδο 
νικελίου από τους κονδύλους αυτούς σύμφωνα με το άρθρο αυτό. Η 
Αρχή θέλει θεσπίσει κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες 
σύμφωνα με το Παράρτημα III, άρθρο 17, για την υλοποίηση αυτής 
της παραγράφου. 

8. Δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν σχέση με αθέμιτη . 
οικονομική πρακτική βάσει σχετικών πολυμερών εμπορικών 
συμφωνιών θα ισχύουν στην έρευνα και την εκμετάλλευση ορυκτών 
από την Περιοχή. Ετην επίλυση διαφορών που προκύπτουν δυνάμει 
της διάταξης αυτής, τα Κράτη Μέρη που είναι συμβαλλόμενα μέρη 
τέτοιων πολυμερών εμπορικών συμφωνιών θα καταφεύγουν στ ι ς 
διαδικασίες επίλυσης διαφορών που προβλέπουν οι συμφωνίες αυτές. 

9. Η Αρχή έχει ξουσία να περιορίζει το επίπεδο παραγωγής 
ορυκτών από την Περιοχή, εκτός των ορυκτών από πολυμεταλλικοι© 
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κονδύλους, κάτω από τέτοιους όρους και εφαρμόζοντας τέτοιες 
μεθόδους, τις οποίες ήθελε κρίνει κατάλληλες με την υιοθέτηση 
κανονισμών σύμφωνα με το άρθρο 161, παράγραφος θ. 

10. Με την εισήγηση του Συμβουλίου βάσει συμβουλής της 
Επιτροπής Οικονομικού Προγραμματισμού, η Συνέλευση θέλει 
καθιερώσει σύστημα αποζημιώσεως ή λάβει άλλα μέτρα οικονομικής 
ρυθμιστικής βοήθειας, περιλαμβανομένης συνεργασίας με 
ειδικευμένες οργανώσεις και άλλους διεθνείς οργανισμούς, για να 
βοηθήσει αναπτυσσόμενες χώρες που υφίστανται σοβαρές δυσμενείς 
επιπτώσεις στα εισοδήματα τους από εξαγωγές ή στις οικονομίες 
τους που προκύπτουν από τη μείωση της τιμής ενός υπηρεαζομένου 
ορυκτού, ή του όγκου των εξαγωγών του ορυκτού αυτού, στην έκταση 
που η μείωση αυτή προκαλείται από δραστηριότητες στην Περιοχή. 
Εφόσον ζητηθεί από αυτήν, η Αρχή θέλει αρχίζει μελέτες των 
προβλημάτων των Κρατών αυτών τα οποία πιθανόν να επηρεασθούν 
περισσότερο με σκοπό να ελαχιστοποιήσει τις δυσκολίες τους και 
να βοηθήσει στην προσαρμογή της οικονομίας τους. 

Αρθρο 152 
Ασκηση εξουσιών και καθηκόντων από την Αρχή 

1. Η Αρχή θα απο«ρεύγει να κάμνει διακρίσεις στην άτχκηση των 
εξουσιών και καθηκόντων της, "περιλαμβανομένης της "παροχής 
ευκαιριών για δραστηριότητες στην "Περιοχή. 

2. ΪΙαραταύτα, ιδιαίτερη προσοχή για αναπτυσσόμενα Κράτη, 
περιλαμβανομένης ιδιαίτερης προσοχής η α περίκλειστα και 
γεωγραφικά μειονεκτικά μεταξύ αυτών Κράτη, θέλει επιτρέπεται 
όπως ειδικά διαλαμβάνεται στο Μέρος αυτό. 

Αρθρο 153 
Σοστημα ερευνών και εκμετάλλευσης 

1. Οι δραστηριόττττε? στην ΪΙεριοχή βα οργανώνονται, 
εκτελούνται και ελέγχονται από m v Αρχή για λογαρισμό της 
ανθρωπότητας ως συνόλου οόμψωνα με το άρθρο αυτό καθώς και με 
άλλες σχετικές διατάξεις ίου Μέρους αυτού και των σχετικών 
ΙΤαραΡτημάτων, και των κανόνων, κανονισμών και διαδικασιών της 
Αρχής. 

2. Οι δραστηριότητες στΉν Περιοχή θα εκτελούνται όπως 
κα^ορίζεταιστην Τϊ«ράγρα.»ο 3: 

<α) από την Επιχείρηση, και 
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(β).σε συνεργασία με την Αρχή από Κράτη-Μέοη, ή Κρατικές 
επιχειρήσεις ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν 
την υπηκοότητα των Κρατών-Μερών ή τα οποία πραγματικά 
ελέγχονταν από αυτά τα Κράτη ή από υπηκόους αυτών, όταν 
είναι υπό την προστασία τέτοιων Κρατών, ή από οποιαδήποτ ►; 
συνδυασμένη ο^άδα των πιο πάνω η οποία πληοοί τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται σ' αυτό το Μέρος και στο. 
ΤΙαράρτημα III. 

3. Οι δραστηριότητες στην Περιοχή θα εκτελούνται σύμφωνα με 
τυπικό γραπτό πρόϊραμμα εργασίας που συντάσσεται σύμφωνα με το 
ΙΙαράρτημα III και εγκρίνεται από το Συμβούλιο αφού προηγουμένως 
μελετηθεί από τη Νομική και Τεχνική Επιτροπή. Ετην περίπτωση 
δραστηριοτήτων στην Περιοχή που εκτελούνται, όπως έχει 
επιτρέψει η Αρχή, από τις οντότητες που καθορίζονται στην 
παράγραφο 2(0) , το πρόγραμμα εργασίας πρέπει, σόμτρωνα με το 
Παράρτημα III, άρθρο 3, να έχει τον τύπο συμβολαίου. Τα 
συμβόλαια αυτά μπορούν να προβλέπουν για κοινές διευθετήσεις 
σύμφωνα με το Παράρτημα III, άρθρο 11. 

4. Η Αρχή θέλει ασκεί πάνω στις δραστηριότητες στην Περιοχή 
τον αναγκαίο έλεγχο προς το σκοπό διασφάλισης συμμόρφωσης Με 
τις σχετικές διατάξεις του Μέρους αυτού και των σχετικών 
Παραρτημάτων, καθώς και των κανόνων, κανονισμών και διαδικασιών 
της Αρχής, και των προγραμμάτων- εργασίας των εγκεκριμένων 
σύμφωνα με την παράγραφο 3. 

5. Η Αρχή έχει το δικαίωμα να λαμβάνει οποτεδήποτε μέτρα 
προβλεπόμενα στο Μέρος αυτό για να διασφαλίζει συμμόρωση με τις 
διατάξεις αυτού, καθώς και την άσκηση των καθηκόντων ελέγχου 
και ρύθμισης που ανατίθεται σ' αυτή δυνάμει της Εύμβασης αυτής 
ή οποιουδήποτε συμβολαίου. Η Αρχή έχει το δικαίωμα να 
επιθεωρεί όλες τις εγκαταστάσεις στην Περιοχή που 
χρησιμοποιούνται σε σχέση ue δραστηριότητες στην Περιοχή. 

6. Ευμβόλαιο δυνάμει της παραγράφου 3 θέλει προβλέπει για 
εγγύηση έναντι κατοχής. Κατά συνέπεια το συμβόλαιο δεν θα 
αναθεωρείται, αναστέλλεται ή τερματίζεται, εκτός σύμφωνα με το 
Παράρτημα III, άρθρα 18 και 19. 

Αρθ£θ_154 
Περ_ιοδι^κ;ή_ανασκόπηση 

Κάθε πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της Εύμβασης αυτής, 
η Ευνέλευση θα αναλαμβάνει μια γενική και συστηρατική 
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ανασκόπηση του τρόπου κατά τον οποίο έχει λειτουργηθεί στην 
•πράξη· το καθ ιερωθέν με τη Εύμβαση αυτή διεθνές καθεστώς της 
Περιοχής Υπό το <ι>.ως της ανασκόπησης αυτής η Συνέλευση μπορεί 
να λαμβάνει, ή να εισηγείται όπως άλλα όργανα λαμβάνουν, μέτρα 
σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες του Μέρους αυτού και 
των σχετικών Παραρτημάτων, τα οποία θα οδηγούν στη βελτίωση της 
λειτουργίας του καθεστώτος. 

Αρθρθ_155 
Η—Αναθεωρηχνκ^Δ^άσκεΦη 

1. Δεκαπέντε έτη από την In Ιανουαρίου του έτους στο οποίο 
αρχίζει η πρώτη εμπορική παραγωγή βάσει ενός εγκεκριμένου 
προγράμματος εργασίας, η Συνέλευση θέλει συγκαλέσει διάσκεΦη 
για την αναθεώρηση εκείνων των διατάξεων τον Μέρους αυτού και 
των σχετικών .Παραρτημάτων οι οποίες διέπουν το σύστημα cptruvwv 
και εκμετάλλευσης των πόρων της Περιοχής  Η Αναθεωρητική 
ΔχάσκεΦη θα μελετήσει λεπτομερειακά, υπό το ^«ς της 
αποκτηθείσας πείpas κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτή?: 

<α) κατά πόσο οι διατ.ά1ίεις του Μέρους αυτού που 
διέπουν το σύστημα ερευνών και εκμετάλλευσης των 
πόρων της Ή.£ΡΛθχής έχουν επιτύχει τους σκότους χους 
από κάθε άποΦη, περιλαμβανομένου του κατά ποσό έχουν 
^Φελήσει

Λ
την ανθρωπότητα ως σύνολο

{β Ι κατά. πόσο, κατά τη διάρκεια της δεκαπχτνταετοός 
•aemoSou, επιουλαχΰείσες περιοχές έχουν T O X E L 
εκμετάλλευσης κατά τρόπο αποτελεσματ ικό και 
ισοϊυγ.ισμέ'ΒΟ σε σύγκριση +ιε τις μη επιφυλαχθείσες 
περιοχές

(γ) κατά «όσο η ανάπτυξη και χρησιμοποίηση της 
περιοχής και των πόρων της έχει αναληφθεί rata τ post.' 
ώστε να ευνοεί υγιή ανάπτυξη της παγκόσμιας 
οικονομίας και ισοζυγισμένη αύξηση του διεθνούς 
εμπορίου· 

(δ) κατά πόσο η μονοπώληση δραστηριοτήτων στην 
ίϊεριοχή έχει αποτραπεί 

Ι 
ι < ε,) κατά πόσο όι πολιτικές που εκτίθενται στα ά,ρΒ&α 

150 και 151 έχουν εκπληρωθεί και 

it) κατά πόσο το σύστημα έχει οδηγήσει στη δίκαχη 
κατανομή των ωφελημάτων που προέρχονται από 
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δραστηριότητες στην Περιοχή, λαμβάνοντας ειδικά 
υπόψη τα συμφέροντα και τις ανάγκες των 
αναπτυσσομένων Κρατών. "~ 

2. Η Αναθεωρητική Διάσκεψη Θέλει εξασφαλίζει την τήρηση της 
αρχής της κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας, του διεθνούς 
καθεστώτος του προορισμένου να διασφαλίζει δίκαιη εκμετάλλευση 
των πόρων της Περιοχής προς όφελος όλων των χωρών, ιδιαίτερα 
των αναπτυσσομένων Κρατών, καθώς και μιας Αρχής για την 
οργάνωση, διεξαγωγή και έλεγχο δραστηριοτήτων στην Περιοχή. 
Αυτή θέλει επίσης διασφαλίζει την τήρηση των αρχών που 
εκτίθενται στο Μέρος αυτό αναφορικά με τον αποκλεισμό 
διεκδικήσεων ή άσκησης κυριαρχίας πάνω σ' οποιοδήποτε τμήμα 
της Περιοχής, τα δικαιώματα των Κρατών και τη γενική τους 
συμπεριφορά έναντι της Περιοχής,τη συμμετοχή τους στις 
δραστηριότητες στην Περιοχή σύμψωνα με τη Εύμβαση αυιή. την 
παρεμπόδιση τη< μονοπώληση*των δραστηριοτήτων στην Περιοχή, τη 
χρησιμοποίηση της Περιοχής 
αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς, τις οικονομικές όψεις των 
δραστηριοτήτων στην Περιοχή, τη θαλάσσια επιστημονική έρευνα, 
τη μεταβίβαση τεχνολογίας, την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τα δικαιώματα 
παράκτιων Κρατών, το νομικό καθεστώς των υδάτων που υπέρκεινται 
της Περιοχής και του εναέριου χώρου υπεράνω τέτοιων υδάτων και 
την προσαρμογή μεταξύ τέτοιων δραστηριοτήτων στην Περιοχή και 
άλλων δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

3. Η εφαρμοστέα διαδικασία λήΦης αποφάσεων της Αναθεωρητικής 
Διάσκεψης είναι η ίδια με αυτή που εφαρμόζεται στην Τοίτη 
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας. Η 
Διάσκεψη θέλει καταβάλλει κάθε προσπάθεια για επίτευξη ομόφωνης 
συμφωνίας για κάθε τροποποίηση και δεν θα διεξάγεται καμμιά 
Ψηφοφορία για τέτοια θέματα μέχρις ότου εξαντληθούν όλες οι 
προσπάθειες για επίτευξη τέτοιας ομοφωνίας. 

4. Αν, μετά πενταετία από την έναρξη της, η Αναθεωρητική 
Διάσκεψη δεν έχει επιτύχει συμφωνία για το σύστημα ερευνών και 
εκμετάλλευσης των πόρων της Περιοχής, αυτή μπορεί να αποφασίσει 
κατά τη διάρκεια των επομένων 12 μηνών, με πλειοψηφία τριών 
τετάρτων των Κρατών-Μερών, να υιοθετήσει και υποβάλει στα Κράτη-
Μέρη νια επικύρωση ή προσχώρηση τέτοιες τροποποιήσεις που 
μεταβάλλουν ή διαφοροποιούν το σύστημα όπως αυτή κρίνει 
αναγκαίο και κατάλληλο ." * Οι τροποποιήσεις αυτές θα αρχίζουν 
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να ισχύουν για όλα τα Κράτη-Μέρη 12 μήνες μετά από την κατάθεση 
των εγγράφων επικύρωσης η προσχώρησης από τα τρία τέταρτα των 
Κ ρ α. τ ών Μερών . -

5. Τροποποιήσεις που υιοθετούνται από την Αναθεωρητική 
Διάσκ-εΦη σύμφωνα με το άρθρο αυτό δεν επηρεάζουν δικαιώματα που 
αποκτήθηκαν βάσει υφισταμένων συμβολαίων. 

ΤΜΗΜΑ 4. Η ΑΡΧΗ 
ΥΠΟΤΜΗΜΛ_Α^___ΓΈΝΙΚΕΕ_ΔΙΛΤΛΞΕΙΣ 

Αρθρο_156 
Εΐ£!ΐ§ΐ§£25Π_

Α
.ΡΚ.ής 

1. Με το παρόν εγκαθιδρύεται η Διεθνής Αρχή θαλάσσιου Βυθού, 
η οποία θα λειτουργεί σύμψωνα με το Μέρος αυτό. 

2. Ολα τα Κράτη Μέρη αυτοδικαίως είναι και μέλη της Αρχής. 

3 Παρατηρητές στην Τρίτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το 
Δίκαιο της θάλασσας, οι οποίοι υπόγραψαν την Τελική Πράζη κατ 
οι οποίοι δεν αναφέρονται στο άρθ^οο 305, παράγραφο 
1 ( r) , ( δ) , ( ε) , ή ( ς") , θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην 
Λρχή ως παρατηρητές, σύμφωνα με τους κανόνες, κανονισμούς και 
διαδικασίες αυτής-

Α. H έδρα της Α,ρχής είναι στην Ιαμαϊκή. 

5. Η Αρχή μπορεί να εγκαθιδρύει τέτοια περιφερειακά κέντρα ή 
γραφεία ως ήθελε κρίνει αναγκαία για την άσκηστι των καθηκόντων 
της . 

Apggp .157 
Φύση και βασικές αρχές της Αρχής 

1. Η Αρχή είναι ο οργανισμός μέσω της οποία τα Συμβαλλόμενα 
Μέρη, σύμφωνα με το Μέρος αυτό, οργανώνουν και ελέγχουν 
δραστηριότητες στην Περιοχή, ιδιαίτερα με σκοπό τη διαχείριση 
των πόρων της Περιοχής. 

2. Οι εξουσίες και καθήκοντα της Αρχής θα είναι εκείνα που 
ρητά ανατίθενται σ' αυτή από τη Σύμβαση αυτή- Η Αρχή θα έχει 
τέτοιες συνακόλουθες εξουσίες, συνάδουσες με τη Σύμβαση αυτή, 
οι οποίες υπονοούνται σιωπηρά και είναι αναγκαίες για την 
άσκηση των εξουσιών και καθηκόντων που σχετίζονται με τις 
6ραστηριότητες στην Περιοχή. 
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3. Η.Αρχή βασίζεται πάνω στην αρχή της κυρίαρχης ισότητας 

όλων των μελών της. 
4. Ολα τα μέλη της Αρχής θα εκπληρώνουν με καλή ΐίΐστη τις 

αναλαμβανόμενες απ' αυτά υποχρεώσεις σύμφωνα με τό Μέρος αυτό 
ώστε να διασφαλίζονται υπέρ όλων αυτών τα δικαιώματα και τα 
«ίοέλη «ου προκύπτουν από την ιδιότητα του μέλους.. 

ΑΡΘρο_158 
Οργανα της Αρχής· 

*r_ ί?ε_το παρόν καθιδρύονται, «ς τα κύρια όργανα της Αρχής. 
tl Z9vS7tsOOn,xo Ζομβοΰλιο %αί "η Γραμματβία. 

2. Με το παρόν καθιδρύεται η Επιχείρηση, το όργανο μέσω του 
οποίου η Αρχή θα εκτελεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο 
Αρθρο 170, παράγραφος 1. 

3. Δευτερεύοντα όργανα, ως ήθελον θεωρηθεί αναγκαία, 
δύνανται να καθιδρύονται σύμφωνα με το Μέρος αυτό. 

4. Κάθχ κύριο όργανο της Αρχής και η Επιχείρηση θα είναι 
υπεύθυνο με την άσκηση εκείνων των εξουσιών και καθηκόντων που 
χορηγούνται σ' αυτό. Κατά την άσκηση τέτοιων εξουσιών και 
καθηκόντων κάθε όργανο πρέπει να αποφεύγει να προβαίνει ο' 
οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να θίξει ή παρακωλύσει την 
άσκηση ειδικών εξουσιών και καθηκόντων που χορηγούνται σε άλλο 
όργανο. 

ΥΠ9ΤΜΗΜΑ_Β^ Η_ζΥΝΕΛΕΥΕΗ 
Αρθβθ_159 

Σύνθεση^_δ^αδ^ασία_και__ΦϊΐΦθφθ£ία 

Ι. Η Συνέλευση αποτελείται απ' όλα τα μέλη της Αρχής. Κάυε 
μέλος έχει ένα αντιπρόσωπο στη Συνέλευση, ο οποίος μπορεί να 
συνοδεύεται από αντικαταστάτες και συμβούλους. 

2. Η Ευνέλευση συνέρχεται σε τακτικές ετήσιες συνόδους και 
σε τέτοιες έκτακτες συνόδους ως θέλουν αποφασισθεί από τη 
Γυνέλευση. ή θέλουν συγκληθεί από το. reviKo\. Γράμμα ι έ« ύστερα Π/Χδ 
αίτηση ίου Συμβουλίου ή της Λλ€*θψΤ)φ£ας των μελών της. Αρχής. 

3. Οι συνεδριάσεις διεξάγονται στην έδρα της Αρχής εκτός αν 
αποφασίζεται δαφορετικά από τη Συνέλευση. 
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4. Η Συνέλευση υιοθετεί τους διαδικαστικούς κανόνες αυτής. 

Κατά την έναρξη κάθε τακτικής συνόδου, αυτή εκλέγει τον Πρόεδρο 
και τέτοιους άλλους αξιωματούχους ως ήθελε αχαΛτηβή.. Αυτοί 
θα κατέχουν το αξίωμα μέχρις ότου εκλεγούν νέος Πρόεδρος και 
άλλοι αξιωματούχοι κατά την επόμενη τακτική σύνοδο. 

5. Η Κ.\εΙθγΤ)φζ& των μελών της Συνέλευσης συνιστά απαρτία. 

6. Κάθε μέλος της Ευνέλευσης έχει μια ΦήφΟ. 

7. Αποβάσεις πάνω σε θέματα διαδικασία»', περιλαμβανομένων 
αποβάσεων για τη σύγκληση εκτάκτων συνόδων της Συνέλευσης, 
λαμβάνονται από την πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται και 
α·Γι«{. ί ζ ο υ ν . 

8. Λποψάσεις πάνω σε θέματα άνοιας λαμβάνονται με πλειοψηφία 
δυο τοίχων των μελών που παρευρίσκονται και Ψηφίζουν, νοούμενοι» 
o n n πλειοψηφία αυτή περ ι λαμβάνε · την πλειοψηφία, των μελών 
που συμμετέχουν στη σύνοδο. Οσάκις προκύπτει ζήτημα κατά πόσο 
ένα θέμα είναι ουσίας ή όχι, το ζήτημα αυτό θα θεωρείται ότι 
είναι ουσίας εκτός αν αποφασίζεται διαψορετικά από την 
Συνέλευση με την πλειοψηφία που απαιτείται για αποφάσεις ουσίας. 

9. Οσάκις θέμα ουσίας τίθεται σε ΦηφΟΦΟρία για πρώτη *ορά, ο 
Πρόεδρος μπορεί, και Οφείλει, αν του ζητηθεί από το ένα πέμπτο 
τουλάχιστο των μελών της Συνέλευσης, να αναβάλει τη Ψηφοροία 
πάνω στο θέμα αυτό για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις πέντε 
ημερολογιακές ^μέ^εζ. Ο κανόνας αυτός μπορεί να εφαρμόζεται 
μόνο μια Φορά για κάθε θέμα, και δεν μπορεί να εφαρμόζεται έτσι 
ώστε να αναβάλλεται το θέμα ιιέοα. από τη λήξη της συνόδου. 

10. Με έγγραφη αίτηση απευθυνόμενη στον ΤΤρόεδρο και 
υποστηριζόμενη τουλάχιστο από το ένα τέταρτο των μελών της 
Αρχής για λήΦη συμβουλευτικής γνώμης ως προς το κατά πόσο μια 
πρόταση ενώπιον της Ευνέλευσης για ένα ζήτημα συνάδει με τη 
Σύμβαση αυτή, η Συνέλευση θα. ζητεί από το Τμήμα Διευθέτησης 
Διαψορών θαλάσσιου Βυθού του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο 
της θάλασσας να δώσει συμβουλευτική γνώμη πάνω'σ' αυτό και θα 
αναβάλλει την Ψηφοφορία πάνω στην πρόταση αυτή εφόσον εκκρεμεί η 
λήΦη της συμ?3ουλευτικής γνώμης από το Τμήμα Αν η συμβουλευτική 
γνώμη δεν ληφθεί πριν από την τελική εβδομάδα της συνόδου στην 
οποία ζητείται, η Συνέλευση αποφασίζει πότε θα συνέλθει για την 
ΦηΦΟΦΟρία πάνω στην αναβληθείσα πρόταση. 
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Αρθρο_160 

1. Η Συνέλευση, ως το μόνο όργανο της Αρχής που αποτελείται 
από όλα ta μέλη, θεωρείται το ανώτατο όργανο της Αρχής στο οποίο 
τα άλλα κύρια όργανα λογοδοτούν όπως ειδικά προβλέπεται στη 
Σύμβαση αυτή. Η Συνέλευση έχει την εξουσία να καθορίζει τη 
γενική πολιτική σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις αυτής της 
Σύμβασης πάνω σ' οποιοδήποτε ζήτημα ή Θέμα της αρμοδιότητας της 
αρχής . 

2. Επιπρόσθετα, οι εξουσίες και καθήκοντα της Συνέλευσης 
ε ί να ι : 

(α) να εκλέγει τα μέλη του Συμβουλίου, σύμ<ρωνα με το 
άρθρο 161· 

03) να εκλέγει το Γενικό Γραμματέα μεταξύ των υποΦηψίων 
που προτείνει το Συμβούλιο-

(γ) να εκλέγει, κατόποιν εισήγησης του Συμβουλίου, τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και 
το Γενικό Διευθυντή της Επιχείρησης-

(6) να καθιδρύει τέτοια επικουρικά όργανα τα οποία θέλει 
θεωρεί αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων της 
σύμφωνα με τος Μέρος αυτό. Στη σύνθεση των 
επικουρικών αυτών οργάνων πρέπει να λαμβάνεται 
προσηκόντως υπόΦη η αρχή της δίκαιης γεωγραφικής 
κατανομής και τα ειδικά συμφέροντα και η ανάγκη για 
μέλη προσοντούχα και ικανά στα σχετικά θέματα που 
χειρίζονται τα όργανα αυτά-

(ε) να καθορίζει τις εισψορές των μελών στο 
διαχειριστικό προϋπολογισμό της Αρχής σύμψωνα με μια 
συμπεφωνημένη κλίμακα εκτίμησης βασισμένη στην 
κλίμακα που χρησιμοποιείται για τον τακτικό 
προϋπολογισμό των Ηνωμένων Εθνών μέχρις ότου η Αρχή 
αποκτήσει επαρκές εισόδημα από άλλες πηγές για να 
αντιμετωπίζει τα διαχειριστικά της έξοδα-

(ζ) (ι) να μελετά και εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του 
Συμβουλίου, τους κανόνες, κανονισμούς και 
διαδικασίες για τη δίκαιη κατανομή των 
χρηματοδοτικών και άλλων οικονομικών ωφελημάτων 
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που προκύπτουν από δραστηριότητες στην Ιίεριοκή 
και από πληρωμές και εισψορές που γίνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 82, λαμβάνοντας ειδικά υπόΦη 
τα συμφέροντα και τις ανάγκες αναπτυσσομένων 
Κρατών και λαών που δεν έχουν αποκτήσει πλήρη 
ανεξαρτησία ή άλλο αυτόνομο καθεστώς. Αν η 
Συνέλευση δεν εγκρίνει τις εισηγήσεις του 
Συμβουλίου, η Συνέλευση επιστρέφει αυτές στο 
Συμβούλιο για επανεξέταση υπό το »ως των απόψεων 
που εκφράστηκαν από τη Συνέλευση 

■■(■ι ι) να μελετά και εγκρίνει τους κανόνες, κανονισμούς 
και διαδικασίες της Αρχής, και οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις αυτών, που υιοθετήθηκαν προσωρινά 
από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 162, 
παράγραφος 2(0) (ιι). Οι κανόνες, κανονισμοί και 
διαδικασίες αυτές θα απορούν στην αναξήτηση 
κοιτασμάτων, εξερεύνηση και εκμετάλλευση στην 
Τϊεριοχή, στην οικονομική διεόβυνση και εσωτερική 
διαχείριση της Αρ^ής, κα, με εισήγηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης., να 
μεταφέρει κεφάλαια από την Is1χείρηση στην Αρχή · 

(η) να αποφασίζει για "τη δίκαιη κατανομή των 
χρηματοδοτικών και άλλων οικονομικών «μελημάτων κου 
προκχτπτουν από δραστηριότητες στην Τϊεριοχή, σύμφωνα 
με τη Σύμβαση αυτή και τους κανόνες, κανονισμούς και 
διαδικασίες τη^ Αρχής· 

(Β) να μελετά και εγκρίνει τον χροτειυόμενο ετήσιο 
χρονχο'λογχσμό της Αρχής, τιου υποβάλλεται από το 
Συμβούλιο· 

<ι) να εξετάζει περιοδικές εκθέσεις από το Συμβούλιο και 
την Επιχείρηση και ειδικές εκθέσεις "Βον ζητούνται από 
το Συμβούλιο ή απ' σπο.ιοδτΥ«οτε άλλο όργανο τηΐ Αρχής · 

(κ) να εγκαινιάζει μελέτες και να προβαίνει σε εισηγήσεις 
με σκοπό την προύβηση διεβνούς συνεργασίας αναφορικά 
με δραστηριότητες στην Περιοχή και την ενθάρρυνση της 
προοδευτικής ανάπτυξης του διεθνούς δικαίου πάνω σ' 
αυτά και την κωδικοποίηση αυτού 

<λ) να μελετά προβλήματα γενικής ούσης σε σχέση με 
δραστηριότητες, στην Περιοχή που προκύπτουν ιδιαίτερα 
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σε αναπτυσσόμενα Κράτη, καθώς επίσης ta σχετικά με 
δραστηριότητες Κρατών προβλήματα στην Περιοχή τα 
οποία Οφείλονται στη γεωγραφική θέση τους, ιδιαίτερα 
των περίκλειστων και γεωγραφικά μειονεκτ ικών- Κρατών 

) να καθιερώσει, με εισήγηση του Ευμβουλίου, βάσει 
συμβουλής από την Επιτροπή Οικονομικού 
Προγραμματισμού, σύστημα αποζημιώσεως ή άλλων μέτρων 
οικονομικής ρυθμιστικής βοήθειας ως προβλέπεται στο 
άρθρο 151, παράγραφος 10· 

) να αναστέλλει την άσκηση δικαιωμάτων και προνομίων 
των μελών δυνάμει του άρθρου 185· 

) να συζητά κάθε ζήτημα ή θέμα της αρμοδιότητας της 
Αρχής και να αποφασίζει ως π.ρος το ποιο όργανο της 
Αρχής θα χειρισθεί τέτοιο ζήτημα ή θέμα το οποίο δεν 
ανατίθεται ειδικά σε συγκεκριμένο όργανο, σύμφωνα με 
την κατανομή εξουσιών και καθηκόντων μεταξύ των 
οργάνων της Αρχής. 

ΥΠΟΤΗΜΑ Γ. ΤΟ ΕΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Αρβρο_161 

Γύνθεση^_δ^αδ].κασϊα_καΛ_Φί}φοφορία 

Ευμβούλιο αποτελείται από 36 μέλη της.Αρχής που 
α ι από τη Ευνέλευση κατά' την ακόλουθη σειρά: 

) τέσσερα μέλη μεταξύ εκείνων των Κρατών Μερών τα 
οποία, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών για 
τα οποία υπάρχουν στατιστικές, έχουν είτε καταναλώσει 
περισσότερο του 2 τοις εκατό της ολικής παγκόσμιας 
κατανάλωσης είτε είχαν καθαρές εισαγωγές περισσότερες 
του 2 τοις εκατό των ολικών παγκόσμιων εισαγωγών 
εμπορευμάτων που παράγονται από τις κατηγορίες 
ορυκτών που προέρχονται από την Περιοχή, ι;αι 
οπωσδήποτε ένα Κράτος από την Ανατολική Ευρωπαϊκή 
(Σοσιαλιστική) περιοχή, καθώς και το Κράτος που.έχει 
τη μεγαλύτερη κατανάλωση· 

) τέσσερα μέλη μεταξύ των οκτώ Κρατών Μερών ία οποία 
έχουν τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην προπαρασκευή 
και διεξαγωγή δραστηριοτήτων στην Περιοχή, είτε άμεσα 
είτε μέσω υπηκόων τους, περιλαμβανομένου τουλάχιστο 
ενός Κράτους από την Ανατολική Ευρωπαϊκή 
(Σοσιαλιστική) περιοχή· 
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(ϊ) τέσσερα μέλη μεταξύ εκείνων ίων ΚρατώνΜερών τα 

οποία, με βάση m v παραγωγή σε περιοχές κάτω ακό tn 
δικαιοδοσία τους, είναι μεγάλοι καθαροί εξαγωγείς των 
κατηγοριών ορυκτών που προέρχονται από την Περιοχή, 
περιλαμβανομένων τουλάχιστον δύο αναπτυσσομένων 
Κρατών των οποίων οι εξαγωγές τέτοιων ορυκτών έχουν 
ουσιαστική επίδραση στις οικονομίες τους

(δ) έξι μέλη μεταξύ των αναπτυσσομένων Κρατών Μερών, τα 
οποία αντιπρσσωπεύουν ειδικά συμφέροντα. Τα ειδικά 
αυτά συμφέροντα περιλαμβάνουν τα συμφέροντα εκείνα 
των Κρατών με μεγάλους πληθυσμούς, των Κρατών τα 
οποία είναι περίκλειστα ή μειονεκτικά γεωγραφικά, των 
Κρατών τα οποία είναι μεγάλοι εισαγωγείς των 
κατηγοριών ορυκτών που προέρχονται από την Περιοχή, 
των Κρατών τα οποία είναι πιθανοί παραγωγοί τέτοιων 
ορυκτών, και Κρατών λιγότερο αναπτυγμένων

(e) δεκαοκτώ μελών εκλεγομένων σύμφωνα με την αρχή της 
διασφάλισης δίκαιης γεωγραφικής κατανομής των εδρών 
στο Συμβούλιο ως σύνολο, νοουμένου ότι κά«ε 
γεωγραφική περιοχή θσΓ έχει τουλάχιστο ένα μέλος που 
εκλέγεται δυνάμει της παραγράφου αυτής. Για το σκοπό 
αυτό, οι γεωγραφικές περιοχές θα είναιηΑψρική, Αοΐα., 

. Ανατολική Ευρωπα,ϊκή (Σοσιαλιστική), Λατινική Αμερική 
και Δυτική Ευρωπαϊκή και Αλλες. 

2. Κατά την εκλογή των μελών του Συμβουλίου σύμφωνα με την 
παράγραψα 1, η Συνέλευση θα διασφαλίζει ότι: 

(α) περίκλειστα και γχωγραφικά μειονεκτικά Κράτη 
εκπροσωπούνται σε βαθμό που είναι λογικά ανάλογος 
προς την εκπροσώπηση τους στο Συνέλ.εύστι 

(β) παράκτια Κράτη , ιδιαίτερα τα αναπτυσσόμενα Κράτη, τα 
οποία δεν έχουν τα προσόντα δυνάμει της 'παραγράφου 

. Κ α ) , (β) (γ) ή (δ) εκπροσωπούνται σε βαθμό που είναι 
λογικά ανάλογος προς την εκπροσώπηση τους στη 
Συνέλευση 

(γ) κάθε ομάδα ΚρατώνΜερών που εκπροσωπούνται στο 
Συμβούλιο εκπροσωπείται από εκείνα τα μέλη, αν 
υπάρχουν, τα οποία υποδεικνύονται από την ομάδα αυτή· 

3. Οι εκλογές διενεργούνται σε τακτικές συνόδους της 
Συνέλευσης. Κάθε μέλος τοο Συμβουλίου εκλέγεται για τέσσερα 
έτη. Κατά την πρώτη, όμως, εκλογή η θητεία του ημίσεως των 
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μελών της κάθε ομάδας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θα είναι 
δυο έτη. 

4. Τα μέλη του Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα, αλλά πρέπει να 
λαμβάνεται προσηκόντως υπόφη το επιθυμητό της εναλλαγής των 
μελών. 

5. Το Συμβούλιο εργάζεται στην έδρα της Αρχής, και θα 
πυνέρχ,Γ.ται τόσο συχνά όσο απαιτούν οι εργασίες της Αρχής, αλλά. 
όχι λιγότερο από τρεις Φορές κάθε έτος. 

6. Η χλβίοφτίφία των μελών του Συμβουλίου συνιστά απαρτία. 

7. Κάθε μέλος του Συμβουλίου έχει μια ΦήΦΟ. 

9. (α) Αποφάσεις πάνω σε θέματα διαδικασίας λαμβάνονται με 
πλειοφηφία των μελών που παρευρίσκονται και ψηφίζουν. 

(β) Αποφάσεις πάνω σε θέματα ουσίας που προκύπτουν 
δυνάμει των ακολούθων διατάξεων λαμβάνονται με 
πλειοψηφία των δύο τρίτων tuv μελών που 
παρευρίσκονται και Φηφίξουν, νοουμένου ότι η 
πλειοφηφία αυτή περιλαμβάνει την κλείοψήφία των 
μελών του Συμβουλίου:.άρθρο 162, παράγραφος 2, 
υποπαράγραφοι (ξ), (η), (θ), (ι), (ξ), (π), (χ) και 
άρθρο 191. 

(γ) Αποφάσεις πάνω σε θέματα ουσίας που προκύπτουν 
δυνάμει των ακολούθων διατάξεων λαμβάνονται με 
πλειοφηφία των τριών τετάρτων των μελών που 
παρευρίσκονται και Φηφίζουν, νοουμένου ότι η 
πλειοφηφία αυτή περιλαμβάνει την πλειοψηφία, των 
μελών του Συμβουλίου: άρθρο 162, παράγραψος 1· άρθρο 
162, παράγραφος 2, υποπαράγραφοι (α), (β), (γ), 
(δ),(ε), (κ), (ρ),(σ),(t),(Φ) σε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης του εργολάβου ή του εγγυητή, (Φ) 
νοουμένου ότι διαταγές πού εκδίδονται δυνάμει αυτής 
μπορεί να είναι δεσμευτικές για όχι περισσότερες από 
30 ημέρες εκτός αν επιβεβαιωθούν με απόφαση που 
-λαμβάνεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (δ)· άρθρο 
162, παράγραφος 2, υποπαράγοαΦΟί (ω), (αα), (ββ)-
άρθρο 163, παράγραφος 2· άρθρο 174 παράγραφος 3· 
Παράρτημα IV, άρθρο 11. 
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(δ) Αποβάσεις πάνω σε θέματα ουσίας που προκύπτουν 

δυνάμυι tuv ακολούθων διατάξεων λαμΜάνονι a ι \ic 
ομοφωνία: άρθρο 162 παράγραφος 2(v) και (ο)· 
υιοθέτηση τροποποιήσεων του Μέρους XI. 

(e) Για τους σκοπούς των υποπαραγράφων (δ), (ζ) και (η), 
"ομοφωνία" σημαίνει την έλλειΦη οποιασδήποτε τυπικής 
ένστασης. Μέσα σε 14 ημέρες από της υποβολής μιας 
πρότασης στο Ευμβούλιο, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 
θέλει αποφασίζει κατά πόσο υπάρχει τυπική ένσταση στη 
υιοθέτηση της πρότασης. Αν ο Πρόεδρος αποφασίσει 
ότι υπάρχει τέτοια ένσταση, ο Πρόεδρος θέλει συστήσει 
ι:αι συγκαλέσει, μέσα σε τρεις ημέρες από την απόφαση 
του αυτή, μια επιτροπή συμβιβασμού αποτελούμενη από ό 
όχι περισσότερα από εννέα μέλη του Συμβουλίου, υπό 
την προεδρία του Προέδρου, με σκοπό το» συμβιβασμό 
των διαφορών και διατύπωσης μιας πρότασης που μπορεί 
να υιοθετηθεί με ομοφωνία. Η επιτροπή «έλει εργασθεί 
γρήγορα ϊται θέλει αναφέρει στο Συμβούλιο μέσα σε 14 
ημέρες από τη? σύστασης του. Αν η επιτροπή αδυνατεί 
να εισηγηθεί πρόταση που μπορεί να υιοβετττθεί με 
ομοφωνία, αυτή θέλει ««θέτει στην αναφορά της τους 
λόγους για τους οποίους δεν γίνεται δεκτή η πρόταοη. 

(ξ) Αποφάσεις πάνω σε θέματα που δεν περιληφθηκαν πιο 
πά\*ω και που το Συμβούλιο έχ,ει εξουσία να λαμβάνει 
δυνάμει των κανόνων, κανονισμών και οιαοικασιών της 
Αρχής ή άλλως πως, λαμβάνονται σύμφωνα με τις 
υποπαραγράφους αυτής τ» ς παραγράφου που καθορίζονται 
στους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες ή, αν δεν 
καθορίζονται εκεί, τότε σύμφωνα με την υποπαράγραφο 
που αποφασίζεται από το Συμβούλιο εκ των προτέρων, 
άν είναι δυνατό, με ομοφωνία. 

(η) Οσάκις προκύπτει θέμα κατά πόσο ενα ζήτημα εμπίτιτει 
στην υποπαράγραφο (α), (β) (γ) η ίδ), το ζήτημα αυτό 
Θα Θεωρείται ότι εμπίπτει στην υποπαράγραφο που 
απαιτεί τή μεγαλύτερη πλειοφηφΐα η την ομοφωνία 
ανάλογα με την περίπτωση, εκτός αν αποφασισθεί 
διαφορετικά από το Συμβούλιο με την ειρημένη 
πλειοψηφία ή ομοφωνία. 

'j. Το Συμβούλιο θέλει καθιερώσει διαδικασία με την οποία ένα 
μέλος της Αρχής μη εκπροσωπούμενο στο Συμβούλιο μπορεί να 
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αποστείλει αντιπρόσωπο για να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση του 
Συμβουλίου όταν υποβάλλεται αίτηση από το μέλος αυτό, ή όταν 
μελετάται ένα θέμα που επηρεάζει,ιδιαίτερα αυτό. Ο αντιπρόσωπος 
αυτός δικαιούται να συμμετέχει στις συζητήσεις, αλλ' όχι και στη 
ΦΠΦΟΦΟρία. 

Αρθ£θ_162 
Ε£ρυσ^ε^ι_Κα^_κ^θήκοντα 

1: Το Ευμβούλιο είναι το εκτελεστικό όργανο της Αρχής. Το 
Ευμβούλιο έχει την εξουσία να καθορίζει, σύμφωνα με τη Εύμβαση 
«οτή και τον καθορισθείσα από τη Ευνέλευση γενική πολιτική, την 
ειδική πολιτική που θα επιδιώκεται από την Αρχή για οποιοδήποτε 
θέμα ή ζήτημα της αρμοδιότητας της Αρχής. 

2. Επιπρόσθετα, το Ευμβούλιο θέλει: 

(α) εποπτεύει και συντονίζει την υλοποίηση των διατάξεων 
του Μέρους αυτού σε όλα τα θέματα και ζητήματα της 
αρμοδιότητας της Αρχής και επισύρει την προσοχή της 
Συνέλευσης σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης· 

(β) προτείνει στη Συνέλευση υποΦήΦίους για την εκλογή του 
Γενικού Γραμματέα* 

(γ) εισηγείται στη Ευνέλευση υποΦήψιους για την εκλογή 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης 
και τοο Γενικού Διευθυντή της Επιχείρησης

(δ) καθιδρύει, όπως κρίνει κατάλληλο, και λαμβάνοντας 
υπόΦη την οικονομία και απόδοση, τέτοια επικουρικά 
όργανα όπως θεωρεί αναγκαία για την άσκηση των 
καθηκόντων της σύμφωνα με το Μέρος αυτό. Ετη σύνθεση 
επικουρικών οργάνων, πρέπει να δίδεται έμφαση στην 
ανάγκη για προσοντούχα και ικανά μέλη σε σχετικά 
τεχνικά θέματα που χειρίζονται τα όργανα αυτά, 
νοουμένου ότι θα δίδεται η πρέπουσα σημασία στην αρχή 
της δίκαιης γεωγραφικής κατανομής και σία ειδικά 
συμφέροντα· 

(ε) υιοθετεί τους κανόνες διαδικασίας του 
περιλαμβανομένης της μεθόδου εκλογής του προέδρου τ ου■ 

(ζ) συνάπτει συμφωνίες με.τα Ηνωμένα Εθνη ή άλλους 
διεθνείς οργανισμούς για λογαριασμό της Αρχής και 
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σύμφωνα με την αρμοδιότητα του, υπό την επιφύλαξη 
έγκρισης της Συνέλευσης· 

(η) μελετά τις εκθέσεις της Επιχείρησης και διαβιβάζει 
αυτές στη Ευνέλευση με τις εισηγήσεις του· 

(θ) παρουσιάζει στη Συνέλευση ετήσιες εκθέσεις και 
τέτοιες ειδικές εκθέσεις ως η Συνέλευση ήθελε ζητήσει-

(ι) εκδίδει εντολές προς την Επιχείρηση, σύμφωνα με to 
άρθρο 170· 

(κ) εγκρίνει προγράμματα εργασίας σύμφωνα με το Παράρτημα 
■III, άρθρο 6. Το Συμβούλιο θέλει επιλαμβάνεται του 
κάβε προγράμματος εργασίας μέσα σε 60 ημέρες από της 
υποβολής του από τη Νομική και Τεχνική Επιτροπή σε 
σύνοδο του Συμβουλίου σύμφωνα με τις ακόλουθες 
διαδικασίες: 

(ι) αν η επιτροπή εισηγείται την έγκριση ενός 
προγράμματος εργασίας, αυτό -θα θεωρείται ότι 
έχει έγκριβεί από το Συμβούλιο αν κανένα μέλος 
του Συμβουλίου δεν υποβάλει γραπτώς στον 
ΙΓρόεδρο μέσα σε 14 μέρες συγκεκριμένη ένσταση, 
ισχυριζόμενο μη συμμόρφωση με τι? απαιτήσεις 
του Παραρτήματος III, άρθρο 6. Αν υποβλτνθεχ 
ένσταση, η διαδικασία συμβιβασμού που 
προβλέπεται στο άρθρο 161, παράγραφος 8(ε) 
θέλει τυγχάνει εφαρμογής. Αν στο τέλος της 
διαδικασίας συμβιβασμού διατητείται ακόμη η 
ένσταση, το πρόγραμμα εργασίας θα θεωρείται O I L 
έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο εκτός αν το 
Συμβούλιο απορρίψει αυτό με ομοφωνία των μελών 
του εξαιρουμένου του Κράτους ή των Κρατών που 
υποβάλλουν την αίτηση ή που υποστηρίζουν τον 
αιτητή· 

(ιι) αν η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη 
προγράμματος εργασίας ή δεν υποβάλλει καμιά 
εισήγηση, το Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει το 
πρόγραμμα εργασίας με πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων των μελών που παρευρίσκονται και 

-.- - ψηφίζουν, νοουμένου ότ ι η πλειοψηφία αυτή 
περιλαμβάνει την 'Κλειοφ'ΠφΓα των μελών που 
συμμετέχουν στη σύνοδο· 
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(λ) εγκρίνει προγράμματα εργασίας που οπόβάλλει η 

Επιχείρηση σύμφωνα με το Παράρτημα IV, άρθρο 12, 
εφαρμόζοντας, τηρουμένων των αναλογιών, τις 
διαδικασίες που προβλέπει η παράγραφος (κ)· 

(μ) ασκεί έλεγχο ατχς δραστηριότητες στην Περιοχή σύμ»ωνα 
με το άρθρο 1S3. παράγραφος 4, και τους κανόνες, 
κανονισμούς και διαδικασίες της Αρχής

(ν) λαμβάνει, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Οικονομικού 
Προγραμματισμού, τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα 
σύμφωνα με το άρθρο 150, υποπαράγραφο (η>, για να 
προσφέρει προστασία κατά των επιζήμιων οικονομικών 
συνεπειών που καθορίζονται σ* αυτή

(ξ) ενσηΥείται στη Ευνέλευση, με βάση σομβρολή από την 
Επιτροπή Οικονομικού Προγραμματισμού, σύστημα 
αποζημίωσης η άλλα μέτρα οικονομικής ρυθμιστικής 
βοήθειας, ως προβλέπεται στο άρθρο 151, παράγραφος 10

(ο) (ι) εισηγείται στη Ευνέλευση κανόνες, κανονισμούς και 
διαδικασίες νια τη δίκαιη κατανομή των 
χρηματοδοτικών και άλλων οικονομικών ωφελημάτων 
που προκύπτουν από δραστηριότητες στην Περιοχή 
και των πληρωμών και εισφορών που γίνονται 
δυνάμει του άρθρου 82, λαμβάνοντας ιδιαίτερα 
υπόΦη τα συμφέροντα και τις ανάγκες των 
αναπτυσσομένων Κρατών και λαών που δεν έχουν 
αποκτήσει πλήρη ανεξαρτησία ή άλλο αυτόνομο 
καθεστώς 

(,ιι) υιοθετεί και εφαρμόζει προσωρινά, εκκρεμούσης 
έγκρισης από τη Ευνέλευση. τους κανόνες, 
κανονισμούς και διαδικασίες της Αρχής, καθώς και 
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών, λαμβάνοντας 
υπόΦη τις εισηγήσεις της Νομικής και Τεχνικής 
Επιτροπής ή άλλου ενδιαφερόμενου επικουρικού 
οργάνου. Οι κανόνες, κανονισμοί και διαδικασίες 
αυτές θα αφορούν στην αναζήτηση κοιτασμάτων, 
εξερεύνηση και εκμετάλλευση στην Περιοχή και στην 
οικονομική διεύθυνση και εσωτερική διαχείριση της 
Αρχής. Προτεραιότητα θα δίδεται στην υιοθέτηση 
κανόνων, κανονισμών και διαδικασιών για την 
εξερεύνηση και εκμετάλλευση πολυμεταλλικών 
κονδύλων. Κανόνες, κανονισμοί και διαδικασίες 
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ίΐα την εξερεύνηση και εκμετάλλευση οποιουδήποτε 
πόρου, εκτός από πολυμεταλλικούς κονδύλους θα 
υιοθετηθούν μέσα σε τρία χρόνια από της 
ημερομηνίας υποβολής αίτησης στην Αρχή από τα 
οποιοδήποτε από *ta μέλη της για υιοθέτηση τέτοιων 
κανόνων, κανονισμών και διαδικασιών αναφορικά με 
τέτοιους πόρους. Ολοι οι κανόνες, κανονισμοί 
και διαδικασίες θα παραμένουν σε ισχύ πάνω σε 
προσωρινή βάση μέχρις ότου εγκριθούν από τη 
Συνέλευση ή μέχρις ότου τροποποιηθούν από το 
Συμβούλιο υπό το φως οποιωνδήποτε απόψεων που 
εκφράστηκαν από τη Συνέλευση· 

(π) αναθεωρεί την είσπραξη όλων των πληρωμών που θα 
γίνουν από ή προς την Αρχή σε σχέση με εργασίες κατ' 
ειραρμογήν του Μέρους αυτού· 

(ρ) προβαίνει στην επιλογή μεταξύ των αιτητων για άδειες 
παραγωγής σύμφωνα με το Παράρτημα III, άρθ#ο 7, όταν 
η επιλογή αυτή απαιτ είται από τη. διάταξη εκείνη-

(σ) υποβάλλει τον προτεινόμενο ετήσιο προϋπολογισμό της 
Αρχής στη Συνέλευση για έγκριση-

(τ) προβαίνει σε εισηγήσεις στη Συνέλευση αναφορικά με 
την πολιτική πάνω σ' οποιοδήποτε ζήτημα ή θέμα τη^ 
αρμοδιότητας της Αρχής-

(υ) προβαίνει σε εισηγήσεις στη Συνέλευση για την 
αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων και προνομίων 
των μελών, σύμφωνα με το άρθρο J.85-

(Φ) κινεί διαδικασίες εκ μέρους της Αρχής ενώπιον του 
ΤμήματΌς~"ΔΧεύ"θέτ'τΤσης Διαφορών θαλάσσιοι* Βυθού σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης· 

(χ) γνωστοποιεί στη Συνέλευση την απόφαση του Τμήματος 
Διευθέτησης Διαφορών θαλάσσιου Βυθού σε διαδικασίες 
που κινήθηκαν δυνάμει της υποπαραγράφου ( Φ 1 , και 
προβαίνει σε εισηγήσεις που ήθελε θεωρεί κατάλληλες 
αναφορικά με τα ληπτέα μέτρα-

(Φ) εκδίδει επείγουσες διαταγές, οι οποίες μπορούν να 
περιλαμβάνουν διαταγές για την αναστολή ή ρύθμιση των 
εργασιών, για πρόληΦη σοβαρής βλάβης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος που προέρχεται από δραστηριότητες στην 
περιοχή· 
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(ω) απορρίπτει περιοχές για εκμετάλλευση από εργολάβους ή 

την επιχείρηση σε περιπτώσεις όπου ουσιαστική 
μαρτυρία καταδεικνύει κίνδυνο σοβαρής βλάβης στο 
θαλάσσιο περιβάλλον· 

(αα) καθιδρύει επικουρικό όργανο για την επεξεργασία 
προσχεδίου οικονομικών κανόνων, κανονισμών και 
διαδικασιών αναφορικά με: 

(ι) την οικονομική διάκείριση. σύμφωνα με τα άρθρα 171 
μέχρι 17S· και 

(ιι) οικονομικές διευθετήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 
III άρθρο 13 και άρθρο 17, παράγραφος 1(γ)■ 

(ββ) καθιδρύει κατάλληλους μηχανισμούς για τη διεύθυνση 
και εποπτεία προσωπικού από επιθεωρητές οι οποίοι θα 
επιθεωρούν δραστηριότητες στην Περιοχή με σκοπό να 
διαπιστώνουν κατά πόσο τηρείται το Μέρος αυτό, οι 
κανόνες, κανονισμοί και διαδικασίες της Αρχής, και οι 
όροι και προϋποθέσεις οποιουδήποτε συμβολαίου με την 
Λρχή. 

Αβθρο_163 
Όργανα TOP ΖρμΒοΡλΓον 

1. Με το παρόν καθιδρύονται τα ακόλουθα όργανα του ίομβοολίOV 

ία) Επιτροπή Οικονομικού Προγραμματισμού-

(β) Νομική και Τεχνική Επιτροπή. 
2. Η κάθε Επιτροπή αποτελείται από IS μέλη, εκλεγόμενα από το 

Συμβούλιο μεταξύ των υποψηφίων που υποδεικνύουν τα Κράτη Μέρη. 
Όμως. αν παρίσταται ανάγκη, το Ευμβούλιο μπορεί να σποψασίσπ. 
να αυξήσειτον αρΐθμ.6 μελώνοποιασδήποτ ε Επ ι τ ροπής λαμβάνοντας ό-ιόν τως 
υιτόΦη την οικονομία και αποδοτικότητα ΤΠ5'. 

3. Τα μέλη μιας Επιτροπής πρέπει να έχουν κατάλληλα προσόντα 
στον τομέα αρμοδιότητας της Επιτροπής αυτής. Τα Κράτη-Μέρη θα 
υποδεικνύουν υποψήφιους Ψηλών επιπέδων ικανότητας ία ι 
ακεραιότητας, που να έχουν προσόντα στους σχετικούς τομείς ώοτε 
να διασφαλίζεται η αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της 
Επι τ ροπής. 
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<·ι . anv. εΐ'λϋίή μελών'των Εκ ι τ ροπών . πρέπει να λαμβάνεται 

δεόντως υηόΦη ή ανάγκη για δίκαιη νεωγραφική κατανομή και η 
εκπροσώπηση ε ιδικών συμφερόντων . 

Β. Κανένα ΚράτοςΜέρος δεν μπορεί, να υποδείξει περίοδοι ε ρου Γ, 
από ίνα υποψήφιο για την ίδια Επιτροπή. Κανένα πρόσωπο δεν. βα 
c κλέΐ.ε τα ι να υπηρετήσει οε πε ρισσότ ερες από μια Επιτροπή. 

(['. Τα μέλη των Επιτροπών θα κατ έ χ ου ν το αξίωμα για περίοδο 
II ιΓ νι ·. : ι Ίιν . 'Λυτό κίνα ι ΓΠιινι ι·λι',ΐ|κι ι ΜΙ περαιτέρω πενταετή 1tepfo6o 

'.'. Ζε περίπτωση θανάτου, ανικανότητας ή παραί τ ησ ης μέλ ου ς 
μιας Επιτροπής πριν από τη λήξη της Οητείαςτου, to ΓυμΟούλ ι ο θα 
εκλέγε.ι ria τηγ υπόλοιπη θητεία, ένα μέλος απέ) την ίδια 
γ εωγ.ραφ ική π cpiox.fi ή περιοχή συμφέροντος. 

β. Τα μέλη ̂Va)V Επ ι τροπών δεν πρέπει να έχουν οικονομικό συμφέρον 
α' οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με την εξερεύνηση κα< 
εκμετάλλευση στην Περιοχή Επιφυλασσομένων των ευθυνών τους 
έναντι των Επιτροπών οτι ς οποί ες υπηρετούν, αυτά οφείλουν να μην 
αποκαλ.ύπτ ουν , ακόμη και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους. 
οποιοδήποτε βιομηχανικό μυστικό, ιδιόκτητα στοιχεία ποίι 
μεταβιβάστηκαν στην Αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα III, άρθρο 14, 
η οποιαδήποτε άλλη. εμπιστ ευτ ική πληροφορία που περί. έ'ρχει ο < σε 
γνώση τους λόγω των καθηκόντων τους ττρος την Αρχή. 

9. Κά«ε Επιτροπή Βα ασκεί τα κα«ή*οντά τη? σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες που μπορεί, να υιοβετεί ίο 
Συμβούλιο. 

10. Κάθε Επιτροπή βάλει διαμορφώνει «αι υποβάλλει ΧΧΧΌ 
/Συμβούλιο για έγκριση τέτοι,ους κανόνες και κανονισμούς «ου 
είναι αναγκαίοι για την αποτελεσματ ική εκτέλεση των καθηκόντων 
τη^ Επιτροπής. 

11. Η διαδικασία λήΦης αποφάσεων των Επιτροπών βέλΐΐ 
καθορίζεται με κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες της Αρχής. 
Εισηγήσεις στο Συμβούλιο πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να '" ■ 
συνοδεύονται με περίληΦη των διαφορών γνώμης στην Επιτροπή. 

12 i Κάθε Επιτροπή συνήθωτ. εργάζεται στην έδρα τη? Αρχής *α* 
συνέρχεται τόσο συχνά όσο απαιτεί η αποτελεσματική άσκηση των 
καθηκόντων της. 

http://cpiox.fi
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13. Ετην άσκηση των καθηκόντων της, κάθε Επιτροπή μπορεί, 

όταν θεωρεί κατάλληλο, να διαβουλεύεται Με οποιαδήποτε άλλη 
επιτροπή, οποιοδήποτε αρμόδιο όργανο των Ηνωμένων Εθνών ή των 
ειδικευμένων οργανώσεων τους ή οποιουσδήποτε διεθνείς 
οργανισμούς που έχουν αρμοδιότητα στο αντικείμενο τέτοιας 
διαβούλευσης. 

.!.Α£θρο_16Α 
H_EniTeoft^_OiKOvoyiKOu_n£OX£ayygTigyoy 

1. Τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικού Προγραμματισμού πρέπει 
να έχουν κατάλληλα προσόντα όπως είναι τα σχετικά με την 
μεταλλευτική εκμετάλλευση, τη διεύθυνση δραστηριοτήτων σχετικών 
με τους ορυκτούς πόρους, το διεθνές εμπόριο ή τη διεθνή 
πολιτική οικονομία. Το Συμβούλιο θα προσπαθεί να διασφαλίζει 
ότι τα μέλη της Επιτροπής αντανακλούν όλα τα κατάλληλα 
προσόντα. Η Επιτροπή θα περιλαμβάνει τουλάχιστο δύο μέλη από 
αναπτυσσόμενα Κράτη των οποίων οι εξαγωγές των κατηγοριών 
ορυκτών που προέρχονται από την Περιοχή έχουν σημαντική 
επίδραση στις οικονομίες τους. 

2. Η Επιτροπή θέλει: 
(α) προτείνει, κατόπιν αίτησης του Ευμβουλίου, μέτρα για 

υλοποίηση αποφάσεων που απορούν σε δραστηριότητες στην 
Περιοχή και που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τη Εύμβαση αυτή· 

(β) αναθεωρεί τις τάσεις και τους παράγοντες που επηρεάζουν 
την προσφορά, τη ζήτηση και τις τιμές των υλών που μπορεί 
να προέλθουν από την Περιοχή, έχοντας υπόΦη τα συμφέροντα 
τόσο των εισαγωγικών όσο και εξαγωγικών χωρών, και 
ιδιαίτερα των αναπτυσσομένων Κρατών μεταξύ αυτών· 

(γ) εξετάζει κάθε κατάσταση που πιθανό να οδηγήσει στις 
δυσμενείς επιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 150, 
υποπαράγραφος (θ), την προσοχή της οποίας επέσυρε το 
ενδιαφερόμενο Κράτος Μέρος ή Κράτη Μέρη, και προβαίνει σε 
κατάλληλες εισηγήσεις στο Ευμβούλιο· 

(δ) προτείνει στο Ευμβούλιο για υποβολή στη Ευνέλευση, όπως 
προβλέπει το άρθρο 151, παράγραφος 10, σύστημα 
αποζημίωσης ή άλλα μέτρα οικονομικής ρυθμιστικής βοήθειας 
για αναπτυσσόμενα Κράτη πού υφίστανται δυσμενείς 
επιπτώσεις που προκλήθηκαν από δραστηριότητες στην 
Περιοχή- Η Επιτροπή θέλει προβαίνει σε εισηγήσεις στο 
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Συμβούλιο που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του 
συστήματος η άλλων μέτρων που υιοθετήθηκαν από τη 
Συνέλευση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

_|_Α£θ£θ_165 
Η Νομική_ και Τεχνική,Επιτροπή 

1.. Τα μέλη της Νομικής και Τεχνικής Επιτροπής πρέπει να έχουν 
κατάλληλα προσόντα όπως είναι τα σχετικά με την εκμετάλλευση 
και την επε?εργασία ορυκτών πόρων, την ωκεανολογία, την 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος ή τα οικονομικά και 
νομικά θέματα τα σχετικά με την ωκεάνια μεταλλευτική 
εκμετάλλευση και συναφείς τομείς εμπειρίας. Το Συμβούλιο Φα 
προσπαθεί να διασφαλίζει ότι τα μέλη της Επιτροπής αντανακλούν 
όλα τακατάλληλα προσόντα. 

2. Η Επιτροπή θέλει: 
(α) προβαίνει σε εισηγήσεις, κατόπιν αίτησης του Συμβουλίου, 

αναφορικά με την άσκηση των καθηκόντων της Αρχή?: 

(Β) μελετά τα τυπικά γραπτά προγράμματα εργασίας για 
δραστηριότητες στην ϊϊεριοχή σΰμφ»να με το άρθρο 153, 
παράγραφος 3, και υποβάλλει κατάλληλες εισηγήσεις στο 
Συμβοΰλ&ο. ,Η Επιτροπή θέλει ΘασίΤεχ τις εισηγήσεις της 
αποχλειστικά στους λόγους που αναφέρονται στσ Βαράρτημα. 
III «οι βεΒΟφέρεΌΠ χλτμχος στο Συμβοΰλίο χ*%βτ;ί.*Α με awtoi6c· 

(γ) επσβτεόει., κατόπιν αίτησης του Συμβουλίου, δραστηριότητες 
στην "Περιοχή, σβου κρίνεται κ«τάλληλα, με διαβουλευθείς 
και συνεργασία με οποιοδήποτε φορέα που διε"ξάγει τετ©*«ς 
δραστηριότητες ή ενδιαφερόμενο Κράτος ή Κράτη και 
αναφέρει τττο Χυμβούλιο

(6) καταρτίζει εκτιμήσεις των περιβαλλοντολογικών επι
ητώσεων δραστηριοτήτων στην Περιοχή" 

(ε) προβαίνει σε εισηγήσεις στο "Συμβούλιο γιο. την προ
στασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, λαμβάνοντας 
υπόψη τ>·ς απόφεις αναγνωρισμένων εμπειρογνωμόνων 
οτον τομέα αυτό' 

t O διαμορφώνει και υποβάλλει στο Συμβούλιο τους κανόνες, 
κανονισμούς και διαδικασίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 16 2 παράγραφο 2( ο) , λαμβάνοντας υπόφη όλους 
τους σχετικούς παράγοντες, περιλαμβανομένων εκτιμή
σεων των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων δραστηριο
τήτων στην Περιοχή" 
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(η) διατηρεί τέτοιους κανόνες, κανονισμούς Hat διαδικα

σίες υπό συνεχή παρακολούθηση και εισηγείται στο 
Συμβούλιο από καιρό σε καιρό τέτοιες τροποποιήσεις 
αυτών τις οποίες ήθελε θεωρήσει αναγκαίες ή επιθηυηΐές" 

(θ) προβαίνει σε εισηγήσεις στο Συμβούλιο αναφορικά με 
την καθιέρωση προγράμματος παρακολούθησης για την 
παρατήρηση, μέτρηση, εκτίμηση και ανάλυση, με αναγνω
ρισμένες επιστημονικές μεθόδους, πάνω σε τακτική 
βάση, των κινδύνων ή συνεπειών της ρύπανσης του θαλάσ
σιου περιβάλλοντος που προέρχονατι από δραστηριότητες 
στην Περιοχή, διασφαλίζει ότι οι υφιστάμενοι κανο
νισμοί είναι επαρκείς και τηρούνται και συντονίζει 
την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης που 
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο" 

(ι) εισηγείται στο Συμβούλιο την κίνηση δναδικασίας εκ 
μέρους της Αρχής ενώπιον του Τμήματος Διαφορών θαλάσ
σιου Βυθού, σύμφωνα ue το Μέρος αυτό και τα σχετικά 
Παραρτήματα λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα το άρθρο 18 7" 

(κ) προβαίνει σε εισηγήσεις στο Συμβούλιο αναφορικά με χα 
ληπτέα ιιέτρα, κατόπιν απόφασης χσυ Τμήματος, Διαφορών 
θαλάσσιου Βυθού σε διαδικασία που κινήθηκε σύμφωνα 
με την υποπαράγραφο (ι)* 

(λ) προβαίνει σε εισηγήσεις στο Συμβούλιο για την έκδοση 
επειγουσών διαταγών, ot οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν 
διαταγές για την αναστολή ή .ρύθμιση των εργασιών, με 
σκοπό την αποτροπή σοβαρής βλάβης στο θαλάσσιο περιβάλ
λον που προέρχεται από δραστηριότητες στην Περιοχή. 
Οι εισηγήσεις αυτές θα εξετάζονται από το Συμβούλιο 
κατά σειρά προτεραιότητας" 

(μ) προβαίνει σε εισηγήσεις στο Συμβούλιο για απόρριψη 
περιοχών εκμετάλλευσης από εργολάβους ή την Επιχεί
ρηση σε περιπτώσεις όπου ουσιαστική μαρτυρία κατα
δεικνύει τον κίνδυνο σοβαρής βλάβης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος" 

(ν) προβαίνει σε εισηγήσεις στο Συμβούλιο αναφορικά με 
τη διεύθυνση και εποπτεία του προσωπικού επιθεωρη
τών οι οποίοι θα επιθεωρούν δραστηριότητες στην 
Περιοχή για διαπίστωση κατά πόσο τηρούνται οι διατά
ξεις του Μέρους αυτού, των κανόνων, κανονισμών και 
διαδικασιών της Αρχής, καθώς και οι όροι και πρου
θέσεις οποιουδήποτε συμβολαίου με την Αρχή* 
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(ξ) υπολόγιζε» το ανώτατο όριο παράγωγης Mat εκδίδει 

άδειες παραγωγής ΓΗ μέρους της Αρχής σύμψωνα nr: το 
άρθρο 151, παράγραφοι 2 μέχρι. 7, κατόπιν οποιαπδη
ποτε αναγκαίας επιλογής μεταξύ αιτητών για άδειες 
παράγωγης από το Συμβούλιο, σύμφωνα με το Παράρτημα III, 
άρθρο 7. 

3. Τα μέλη της Επιτροπής θα συνοδεύονται, κατόπιν αί.τησης 
οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου ΚράτουςΜέρους ή άλλου μέρους, από 
αντιπρόσο)πο του ειρημένου ενδιαφερόμενου ΚράτουςΜέρους ή άλλου 
μέρους όταν εκτελούν το καθήκον εποπτείας KOL επιθεώρησης. 

ΥΠΟΤΗΗΜΑ Δ . Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
'Αρθρο 166 

Η Γραμματεία 

•1. Η Γραμματεία της Αρχής αποτελείται από το Γενικό Γραμ
ματέα και τέτοιο προσωπικό όπως θέλει απαιτεί ή Αρχή. 

2 Ο Γενικός Γραμματέας εκλέγεται για μια τετραετία από 
τη Συνέλευση μεταξύ των υποψηφίων που προτείνει το Συμβούλιο 
και είναι επανεκλέξιμος^ 

3. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο πρώτος διοικητικός αξιο>
ματούχσς της Αρχής, και ενεργεί με την ιδιότητα αυτή σ' 
όλες τις συνεδριάσεις της Συνέλευσης, του Συμβουλίου και 
οποιουδήποτε επικουρικού οργάνου, και εκτελεί τέτοια άλλα 
διοικητικά καθήκοντα τα οποία ανατίθενται στο Γενικό Γραμ
ματέα από τα όργανα αυτά. 

4. Ο Γενικός Γραμματέας καταρτίζει ετήσια έκθεση προς 
τη Συνέλευση για τις εργασίες της Αρχής. 

Άρθρο 16 7 
Το προσωπικό της Αρχής 

1. Το προσονπικό της Αρχής αποτελείται από τέτοιο προσον
τούχο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό όπως θέλει απαι

τείται για την εκπλήρωση των διοικητικών καθηκόντων της Αρχής. 

2. Το κύριο κριτήριο στην πρόσληψη και απασχόληση του 
προσωπικού και στον καθορισμό των όρων υπηρεσίας αυτού είναι 
η ανάγκη διασφάλισης ψηλών επιπέδων αποδοτικότητας, ικανότητας 
και ακεραιότητας. Τηρουμένου του κριτηρίου αυτού, πρέπει 
να λαμβάνεται προσηκόντως υπόψη η σημασία πρόσληψης· του 
προσωπικού με όσο το δυνατό πιο ευρεία γεωγΡΟκΡ'κή βάση. 
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3. Το προσωπικό διορίζεται από το Γενικό Γραμματέα. Οι 
όροι και. προϋποθέσεις με τους οποίους διορίζεται , αμαίβεται 
και απολύεται πρέπει να συνάδουν με τους κανόνες, κανονισμούς 
και διαδικασίες της Αρχής. 

Άρθρο 168 
Διεθνής χαρακτήρας της Γραμματείας 

1. Στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ο Γενικός Γραμματέας 
και το προσωπικό δεν πρέπει να επιζητούν ή λαμβάνουν οδηγίες 
απ ' οποιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλη πηγή ξένη προς την Αρχή. 
Αυτοί πρέπει να απέχουν απ' οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί 
να έχει αντίκτυπο στη θέση τους ως διεθνών αξιωματούχων υπό
λογων μόνο στην Αρχή. Κάθε ΚράτοςΜέρος αναλαμβάνει να σέ
βεται τον αποκλειστικό διεθνή χαρακτήρα των ευθυνών του 
Γενικού Γραμματέα και του προσωπικού και να μην επιζητά να 
επηρεάσει αυτούς στην εκτέλεση των ευθυνών τους. Οποιαδήποτε 
παράβαση των ευθυνών από μέλος του προσωπικού θέλει υποβάλ
λεται στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο όπως προβλέπεται 
στους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες·της Αρχής. 

2. Ο Γενικός Γραμματέας και το προσωπικό 6εν πρέπει 
να έχουν οικονομικό όφελος σ' οποιαδήποτε δραστηριότητα σχε
τιζόμενη με την εξερεύνηση και εκμετάλλευση στην Περιοχή. 
Επιφυλασσομένων των ευθυνών τους προς την Αρχή, αυτοί οφείλουν 
να μη αποκαλύπτουν, ακόμη και μετά τη λήξη των καθηκόντων 
τους, οποιοδήποτε βιομηχανικό μυστικό, ιδιόκτητο στοιχείο 
που μεταβιβάζεται στην Αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα III, 
άρθρο 14, ή οποιαδήποτε άλλη εμπιστευτική πληροφορία που 
περιέρχεται σε γνώση τους λόγω της απασχόλησης τους από την 
Αρχή. 

3. Παραβάσεις των υποχρεώσεων μέλους του προσωπικού της 
Αρχής που εκτίθενται στην παράγραφο 2 θα υποβάλλονται, κατό
πιν αίτησης του επηρεαζόμενου από τέτοια παράβαση Κράτους 
Μέρους, ή φυσικού ή νομικού προσώπου, υποστηριζόμενου από 
Κράτος Μέρος ο>ς προβλέπεται στο άρθρο 153, παράγραφος 2(β), 
και επηρεαζόμενου από τέτοια παράβαση, από την Αρχή εναντίον 
του ενδιαφερόμενου μέλους του προσωπικού σε δικαστήριο καθο
ριζόμενο από τους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες της 
Αρχής. Το επηρεαζόμενο Μέρος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει 
στη διαδικασία. Α ν το δικαστήριο εισηγείται αυτό, ο Γενικός 
Γραμματέας θα απολύει το ενδιαφερόμενο μέλος του προσωπικού. 
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4. Οι κανόνες, κανονισμοί και διαδικασίες της Αρχής θα 

περιέχουν τέτοιες διατάΕείς που είναι αναγκαίες για την 
εφαρμογή του άρθρου αυτού. 

Άρθρο 16 9 
Διαβουλεύσεις και συνεργασία με διεθνείς 

και μη κυβερνητικούς οργανισμούς 

■1. Ο Γενικός Γραμματέας, σε θέματα της αρμοδιότητας της 
Αρχής, θέλει προβαίνει σε κατάλληλες διευθετήσεις, με την 
έγκριση του Συμβουλίου, για διαβουλεύσεις κάι συνεργασία με 
διεθνείς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς αναγνωρισμένους από 
το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών. 

2. Κάθε οργανισμός με τον οποίο ο Γενικός Γραμματέας 
προήλθε σε διευθέτηση δυνάμει της παραγράφου 1 μπορεί να υπο
δεικνύει αντιπροσώπους για να παρίστανται στις συνεδρίες "των 
οργάνων της Αρχής ως παρατηρητές σύμφωνα με τους Μανάδες δια
δικασίας των οργάνων αυτών. Πρέπει να θεσπισθούν διαδικασίες 
για τπ λήφη των ατιόφεων τέτοιων οργανισμών σε κατάλληλες 
περιπτώσεις. 

3. Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να διανέμει στα Κράτη Μέ
ρη γραπτές εκθέσεις, που υποβάλλονται από τους μη κυβερνη
τικούς οργανισμούς nou αναφέρονται στην παράγραφο 1, πάνω σε 
θέματα στα οποία έχουν ειδική αρμοδιότητα και τα οποία σχε
τίζονται με την εργασία της Αρχής.. 

ΥΠΟΤΜΗΜΑΕ. Η ΕΓΠΧΕΙΡΗΣπ 
Αρθρο 170 

Η Επιχείρηση 

1. Η Επιχείρηση είναι το όργανο της Αρχής το οποίο 6α 
διεξάγει δραστηριότητες στην Περιοχή ευθέως, σύμφωνα με το 
άρθρο 153, παράγραφος 2(a), καθώς και την μεταφορά, επεξεργα
σία και εμπορία ορυκτών που "λαμβάνονται από την Περιοχή, 

2.. Η Επιχείρηση, στο πλαίσιο της διεθνούς νομικής προ
σωπικότητας της Αρχής, θα έχει τέτοια νομική ικανότητα όπως 
προβλέπεται στο Καταστατικό που εκτίθεται στο Παράρτημα IV. 
•Η Επιχείρηση θα ενεργεί σύμφωνα με τη Σύμβαση και τους κανόνες 
κανονισμούς και διαδικασίες της Αρχής, καθώς και τη γενική 
πολιτική που καθορίζει η Συνέλευση, και θα υπόκειται στις 
οδηγίες και τον έλεγχο του Συμβουλίου. 

3. Η Επιχείρηση θα έχει τον «ύριο τόπο εργασιών της στην 
έδρα της Αρχής. 



3248 
4. Η Επιχείρηση, σύμφωνα νιε το άρθρο 173, παράγραφος 2, 

Mat το Παράρτημα IV, άρθρο 11, θέλει εφοδιάζεται με τέτοια 
κεφάλαια που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντο>ν της 
και θέλει λαμβάνει τεχνολογία όπως προβλέπεται στο άρθρο 144 
και άλλες σχετικές διατάζεις της Σύμβασης αυτής. 

ΥΠΟΤΗΗΜΑΖ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 6ΙΛΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
Άρθρο 171 

Χρηματικοί πόροι της Αρχής 

Οι χρηματικοί πόροι της Αρχής περιλαμβάνουν: 

(α) υπολογιζόμενες εισφορές που γίνονται από μέλη της 
Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 160, παράγραφος 2(ε )" 

(β) χρηματικά ποσά εισπραττόμενα από την Αρχή σύμφωνα 
με το Παράρτημα III, άρθρο 13, σε σχέση με δραστηριό
τητες στην Περιοχή" 

(γ) χρηματικά Ποσά μεταφερόμενα από την Επιχείρηση σύμφω
να με το Παράρτημα IV, άρθρο 10* 

(6) χρηματικά ποσά που δανείζεται σύμφωνα με το άρθρο 174' 
(ε) εθελοντικές εισφορές που γίνονται από μέλη ή άλλες 

οντότητες* και 
(ζ) πληρωμές σε ταμείο αποζημίωσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 151, παράγραφος 10, των οποίων τις πηγές 
θέλει εισηγείται η Επιτροπή Οικονομικού Πρόγραμμα ιισμού 

Άρθρο 172 
Ετήσιος Προϋπολογισμός της Αρχής 

Ο Γενικός Γραμματέας καταρτίζει τον προτεινόμενο 
ετήσιο προϋπολογισμό της Αρχής και υποβάλλει αυτόν στο Συμβού
λιο. Το Συμβούλιο εξετάζει τον προτεινόμενο ετήσιο προϋπολο
γισμό και υποβάλλει αυτόν στη Συνέλευση, μαζί με οποιεσδή
ποτε εισηγήσεις πάνω ο' αυτόν. Η Συνέλευση εξετάζει και 
εγκρίνει τον προτεινόμενο ετήσιο προϋπολογισμό σύμφωνα με το 
άρθρο 160, παράγραφος 2(θ). 

Άρθρο 173 
Δαπάνες ιης Αρχής 

1. Οι εισφορές που αναφέρονται στο άρθρο 171, υποπαρά
γραφος (α), θα καταβάλλονται σε ειδικό λογαριασμό για την 
κάλυφη των διοικητικών δαπανών της Αρχής μέχρις ότου η Αρχή 
αποκτήσει επαρκή κεφάλαια από άλλες πηγές για την κάλυφη αυτών 
των εξόδων. 
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2. Οι 6i.oLnmLMec δαπάνες της Αρχής θα έχουν προτεραιό

τητα στους χρηματικούς πόρους της Αρχής. Πλην των υπολογιζό
μενων εισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 171, υποπαράγραφος (α), 
το χρήματα που απομένουν μετά την καταβολή των διοικητικών 
δαπανών μπορούν, μεταξύ άλλων: 

(α) να διανέμονται σύμφα>να με τα άρθρα 140 και 160 παρ. 2 (η) * 

(β) να χρησιμοποιούνται για την χορήγηση κεφαλαίων στην 
ΕπΛ χείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 170, παρ. 4" 

(γ) να χρησιμοποιούνται ως αποζημίωση των αναπτυσσομένου 
Κρατών, σύμφωνα με το άρθρο 151 παρ.10, Μαι άρθρο 160 
παρ. 7 ( μ) . 

Αρθρο 174 
Δανειοληπτ ικήεξουσία της Αρχής 

1. Η Αρχή μπορεί να δανείζεται χρηματικά ποσά. 

2. Η Συνέλευση θα προδιαγράφει τα όρια της δανειοληπτικής 
εξουσίας της Αρχής στους οικονομικούς κανονισμούς, που υιοθε

τήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ.2(ζ). 

3. Το Συμβούλιο θέλει ασκεί τη δανειοληπτική εξουσία 
της Αρχής. 

4. Τα Κράτ.ηΜέρη δεν θα υπέχουν ευθύνη για ~τα χρέη της 
Λρχής. 

'Αρθρο 175 
Ετήσιος Έλεγχος 

Τα αρχεία, λογιστικά βιβλία και οι λογαριασμοί της 
Αρχής, συμπεριλαμβανομένων των ετησίων οικονομικών δηλώσεων 
της, θα ελέγχονται ετησίως από ανεξάρτητο ελεγκτή οριζόμενο 
από τη Συνέλευση. 

ΥΠΟΤΜΗΜΑΗ. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣ.ΥΛΙΕΣ 
Αρθρο 176 

Νομικό Καθεστώς 

Η Αρχή έχει διεθνή νομική προσωπικότητα και τέτοια νο
μική ικανότητα, *Κου είναι αναγκαία για την. άσκηση των καθηκόντο>ν 
και εκπλήρωση των σκοπών της. 

Άρθρο 177 
Προνόμια και Ασυλίες 

Για την άσκηση των καθηκόντων της η Αρχή απολαύει 
στο έδαφος κάθε ΚράτουςΜέρους τα προνόνιια και τις ο.συλίες 
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που προβλέπονται στο παρόν υποτμηγΑα. Τα προνόμια και 
οι ασυλίες που αναφέρονται στην Επιχείρηση εκτίθενται στο 
άρθρο 13 του Παραρτήματος IV. 

'Λρθρο 178 
Δικαιοδοτική ασυλία 

H Αρχή και τα περιουσιακά της στοιχεία απολαύουν 
δικαιοδοτικής ασυλίας, εκτός στο μέτρο που η Αρχή ρητά 
παραιτείται αυτών σε συγκεκριμένη περίπτωση. 

Άρθρο 179 
Απαλλαγή από έρευνα και κάθε μορφή κατάσχεσης 

Τα περιουσιακά στοιχεία της Λρχής, όπου και αν βρί
σκονται και σ' οποίου την κατοχή και αν είναι,απαλλάσσονται 
από έρευνα., επίταξη, δήμευση,απαλλοτρίωση ή από οποιαδήποτε 
άλλη κατάσχεση που είναι συνέπεια ενός μέτρου της εκτελεστικής 
ή νομοθετικής εξουσίας. 

Άρθρο 180 
Απαλλαγή από έλεγχο, περιορισμό, κανονισμό ή ΧρεωστάοΛο 

Τα περιουσιακά στοιχεία της Λρχής απαλλάσονται από 
κάθε μορφή ελέγχου, περιορισμού., κανονισμού και χρεωστασίου· 

Άρθρο 181 
Αρχεία και επίσημες επικοινωνίες της Αρχής 

1. Τα αρχεία της Αρχής, είναι απαραβίαστα όπου και αν 
βρίσκονται. 

2. Τα ιδιόκτητα στοιχεία,τα βιομηχανικά απόρρητα ή 
παρόμοιες πληροφορίες και οι φάκελλοι του προσκοπικού δεν πρέπει, 
να φυλάσσονται μέσα σε αρχεία που είναι προσιτά στο κοινό. 

3. Κάθε ΚράτοςΜέρος παρέχει στην Αρχή, για τις επίσημες 
επικοινωνίες της, μεταχείρηση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη 
που παρέχει σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. 

Άρθρο 182 
Προνόμια και ασυλίες προσώπων που δρουν μέσα στα πλαίσια της Λρχής 

Οι αντιπρόσωποι των ΚρατώνΜερών που μετέχουν στις 
συνεδρίες της Συνέλευσης,του Συμβουλίου ή των οργάνων της 
Συνέλευσης ή του Συμβουλίου, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας 
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και το προσωπικό της Αρχής, απολαύουν στο έδαφος κάθε Κράτους 
Μέρους: 
(a) δι καιοδοτικής ασυλίας για πράξεις που έγιναν απ' 

αυτούς πατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός στο 
μέτρο που το Κράτος που αντιπροσωπεύουν ή η Αρχή, κατά 
περίπτωση, ρητώς παραιτείται της ασυλίας αυτής σε 
συγκεκριμένη περίπτωση" 

(β) εψόσον δεν είναι υπήκοοι του εν λόγω ΚράτουςΜέρους, 
των ίδιων απαλλαγών σε σύγκριση με εκείνες που το Κρά
τοςΜέρος παρέχει στους εκπροσώπους, αξιωματούχους και 
υπάλληλους άλλων Κρατών  Μερών σε ό,τί αφορά τις προϋπο
θέσεις μετανάστευσης, τις διατυπώσεις εγγραφής αλλοδαπών 
και τις υποχρεώσεις αυτών για παροχή εθνικών υπηρεσιών 
και των ίδκυν διευκολύνσεων που παρέχονται σ' αυτούς σχε
τικά με τους περιορισμούς συναλλάγματος και την ευχέρεια 
διακίνησης. 

Άρθρο 183 
Απαλλαγή από φόρους και—τελωνειακούς δασμούς 

Ν. 

.1. Στο πλαίσιο των επίσημων καθηκόντων.., η Αρχή, τα π ε ρ ι ο υ 

σιακά της σ τ ο ι χ ε ί α και τα εισοδήνατά της καθώς Kat οι ε ρ γ α σ ί ε ς 
και οι συναλλαγές ^ης Υ*·** τ ι ς οπο ίες έ χ ε ι αρμοδιότητα σύμφωνα με 
την παρούσα Σύμβαση, απαλλάσονται από κάθε άμεσο φόρο ,τα δε 

αγαΒά που ε ι σ ά γ ε ι «at εξάγε ι γ ι α επίσημη χρήση απαλλάσσονται 
από κάθε τελωνειακό δασμό. Η Αρχή δεν μπορεί να δ ι ε κ δ ι κ ε ί απαλ

λαγή από φόρους που ε ισπράττονται γ ια ανταπόδοση υπηρεσιών που 
έχουν παρασχεθεί . 

2. Ό τ α ν η ί δ ι α η Αρχή προβαίνει σε αγορέςαγαθών ή υπη

ρεσιών κάποιας σημαντικής α ξ ί α ς αναγκαίας γ ια την άσκηση των 
καθηκόντων της ή όταν ο ι α γ ο ρ ^ α υ τ ή γίνονται από άλλο γ ια λογα

ριασμό της, και η τιμή των αγαθών αυτών περιλαπ^άνει φόρους ή τελωνειακούς 
δασμούς, ταΚράτη—Μέρη παίρνουν , εφόσον ε ί ν α ι εφικτό , τα 
κατάλληλα μέτρα γ ια παροχή απαλλαγήςαπό τους φόρους και δασμούς 
αυτούς ή . φροντ ί ζουν γ ι α την επιστροφή τ ο υ ς . Αγαθά που έχουν 
ε ισαχθε ί ή αγορασθεί με το καθεστώς της απαλλαγής που προβλέ

πεται στο παρόν άρθρο δ ε ν επ ιτρέπεται να πωλούνται ή να δ ι α τ ί 

θενται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο έδαφος του ΚράτουςΜέρους 
που παρέχει την απαλλαγή, εκτός υπό όρους που έχουν συμφωνηθεί 
με., το Κράτος α υ τ ό . 

.3 . Τα ΚράτηΜέρη δεν επιβάλλουν κανένα άμεσο ή έμμεσο 
φόρο σε μισθούς , αμοιβές ή σε άλλα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν 
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από την Αρχή προς το Γενικό Γραμματέα wot τα μέλη του προσω
πικού της Αρχής, καθώς και στους εμπειρογνώμονες που εκπληρούν 
αποστολές για την Λρχή, εψόσον δεν είναι υπήκοοι τους.

VflOTMHMA θ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ THE ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
Άρθρο 184 

Αναστολή άσκησης δικαιώματος ψήφου 

1 . Το ΚράτοςΜέρος που καθυστερεί την πληρωμή των οικονο
μικών inn υιιοχρι.ώοι.ωυ προς ιην Λρχή δι;ν μιιορίιί να »'. χ·.ι. ψήφο uv 
το ύψος των καθυστερούμενων ποσών είναι ίσο ή ανώτερο με τα 
ποσά που οφείλει για τα 2 συμπληρωμένα προηγούμενα έτη.Η Συνέλευση 
όμως μπορεί να επιτρέψει στο Κράτος αυτό να ψηφίσει αν ικανο
ποιηθεί ότι η μη πληρωμή οφείλεται σε συνθήκες πέρα από τον 
έλεγχο του μέλους. 

Άρθρο 185 
Αναστολή άσκησης δικαιωμάτων και προνομίων συμφυών με την 

ιδιότητα του Μέλους 

1. Το ΚράτοςΜέρος που έχει παραβιάσει σοβαρά και επίμονα το 
Μέρος αυτό μπορεί, μετά από σύσταση του Συμβουλίου, να υπο
βληθεί από τη Συνέλευση σε αναστολή της άσκηοης των προνο
μίνων και τοιν 6ικαι.0)μάτων που είναι συμφυή με την ιοιότηιπ 
του μέλους. 

2. Καμία ενέργεια δυνάμει της naqaYpatpou 1 δεν μπορεί να 
Διάφορων Θαλάσσιου Βυθού 

αναληφθεί μέχρις ότου το Τμήμα Διευθέτησης, 6ιαπιστο>σει ότι το 
Κράτος Μέρος έχει σοβαρά και επίμονα παραβιάσει τις διατάξεις 
του Μέρους αυτού. 

ΤΜΗΜΑ 5. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ 
Άρθρο 186 

Τμήμα Διευθέτηοης Διαφορών θαλάσσιου Βυθού του Διεθνούς 
Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας 

. :Τθ:παρόν Τμήμα, +ο Μέρος XV και το Παράρτημα VI, 
διέπουν 'τη δημιουργία too Τμήματος Διευθέτησης Διαφορών Οαλάσ

Γ. #.  ■ / ' ' α υ τ ό . _, 

σι ου Βυθού, κα&ως και τον τρόπο με τον οποιο/ασκει ιη δικαιο
δοσία του. 

Άρθρο 187 
Δικαιοδοσία του Τμήματος Διευθέτησης Διαφορών Θαλάσσιου Βυθού 

Το Τμήμα Διευθέτησης Διαφορών θαλάσσιου Βυθού έχει 
Λικπιοδοοίπ, σύμφο>να με το παρόν Μέρος και τα Παραρτήματα που 
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σχετίζονται μ' αυτό, στις διαφορές που αφορούν σε δραστηριότητες 
που γίνονται στην Περιοχή «πι. που εμπίπτουν στ ι ς παρακάτω 
κατηγορί Ρ ς: 

(α) διαφορές μεταξύ ΚρατώνΜερών που αναφέρονται σι ην 
ερμηνεία η την εφαρμογή του παρόντος Μέρους και των 
Μαραρ ι -\\ιή το>ν, που σχετίζονται μ' πυιό" 

(β) διαψορές ur. iu£u ενός Κράτους Μέρους και της Λρχής 
που αναφέρονται σε: 

(ι) πράξεις ή παραλείψεις της Λρχής ή ενός Κράτους 
Μέρους που ισχυρίζονται ότι έγιναν κατά παράβαση του 
Μέρους αυτού ή των Παραρτημάτων που σχετίζονται μ' 
αυτό ή των Μανόνων, κανονισμών και διαδικασιών της 
Αρχής, που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με αυτά" 

tii) πράξεις της Αρχής που ισχυρίζονταν ότι έγιναν καθ' 
υπέρβαση δικαιοδοσίας ή κατά κατάχρηση εξουσίας" 

{γ) διάφορες μεταξύ των μερών ενός συμβολαίου, τα οποία 
είναι Συμβαλλόμενα Μέρη, της Αρχής ή της Επιχείρησης, κρα
τικών επιχειρήσεων και φυσυ*ών ή νομικών προσώπων που 
αναφέρονται στο άρθρο 15.1, παράγραφος 2(β), που αφορούν:' 

(ι) την ερμηνεία ή εφαρμογή του σχετικού συμβολαίοο 
ή το πρόγραμμα εργασίας" ή 

(11) πράξεις ή παραλείψεις ενός μέρους συμβολαίου που 
αφορούν σε δραστηριότητες στην Περιοχή και που στρέ

φονται κατά του άλλου μέρους ή που προσβάλλουν ευθέως 
τα νόμιμα αυτού συμφέροντα' 

(δ) διαφορές μεταξύ της Λρχής και ενός επίδοξου εργολά

βου που υποστηρίζεται από Κράτος όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 153, παράγραφος 2(β), και ο οποίος έχει δεόντως 
εκπληρώσει τους όρους που αναφέρονται στο Παράρτημα III, 
άρθρο 4, παράγραφος 6, και άρθρο 13, παράγραφος 2, και 
που σχετίζονται, με τη μη εκπλήρωση συμβολαίου ή με 
νομικό θέμα που προκύπτει κατά τη διαπραγμάτευση του 
συμβολαίου" 

(ε) διαφορές μεταξύ της Αρχής και ενός ΚράτουςΜέρους, 
κρατικής επιχείρησης ή φυσικού ή νομικού προσώπου υπο

στηριζόμενου από ΚράτοςΜέρος όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 153, παράγραφος 2(β), όταν υπάρχει ιοχυρ«.σμόο. ότι 
η Λρχή υπέχει ευθύνη, όπως προβλέπεται στο <1αράρπιμ«ι II Γ 
άρθρο 22* 

(ζ) κάθε άλλη διαφορά για την οποία ειδικά προβλέπεται 
στη Σύμβαση αυτή η δικαιοδοσία του Τμήματος. 
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Άρθρο 188 
Υηαγωγή διαφορών σε ειδικό τμήμα του Διεθνούς Δικαστηρίου για. 
to Δίκαιο της Θάλασσας η σε ειδικό τμήμα του Τμήματος Διευθέτησης 
Διαφορών θαλάσσιου Βυθού ή σε υποχρεωτική εμπορική διαιτησία 

1. Διαφορές μεταξύ ΚρατώνΜερών που αναφέρονται στο άρθρο 187, 
υποπαράγραφος (αϊ, μπορούν να υπαχθούν: 

(α) ϋετά από αίτηση των μερών της διαφοράς, σε ειδικό 
τμήμα του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της θάλασ
σας το οποίο θέλει συσταθεί σύμφωνα με το Παράρτημα VI, 
άρθρα 15 και 17" ή 
(Β) μετά από αίτηση οποιουδήποτε μέρους της διαφοράς, σε 
ειδικό τμήμα του Τμήματος Διευθέτησης Διαφορών Θαλάσσιου 
Βυθού, το οποίο θέλει συσταθεί σύμφωνα με το Παράρτημα VI, 
άρθρο 36. 

2. (α) Διαφορές που αφορούν στην ερμηνεία ή την εφαρμογή 
ενός συμβολαίου, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 187, 
υποπαράγραφος (γ) (ι), υπάγονται μετά από αίτηση οποιου
δήποτε μέρους της διαφοράς σε υποχρεωτική εμπορική διαι
τησία, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Το 
εμπορικό διαιτητικό δικαστήριο στο οποίο υπάγεται η δια
φορά δεν έχει δικαιοδοσία να αποφασίσει οποιοδήποτε θέμα 
ερμηνείας της Σύμβασης αυτής. Όταν η διαφορά εμπεριέχει 
επίσης και θέμα ερμηνείας του Μέρους XI και των Παραρτημά
των που σχετίζονται μ' αυτό, αναφορικά με δραστηριότητες 
οτην Περιοχή, τότε το θέμα αυτό παραπέμπεται σιο Τμήμα 
Διευθέτησης Διαφορών θαλάσσιου Βυθού για έκδοση απόφασης. 

(3) Αν κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας 
διαιτησίας το διαιτητικό δικαστήριο καθορίσει, είτε μετά 
από αίτηση οποιουδήποτε μέρους της διαφοράς είτε αυτεπαγ
γέλτως, ότι η απόφαση του εξαρτάται από προηγούμενη από
φαση του Τμήματος Διευθέτησης Διαφορών θαλάσσιου Βυθού, το 
διαιτητικό δικαστήριο παραπέμπει το θέμα αυτό στο Τμήμα 
Διευβέτησης Διαφορών θαλάσσιου Βυθού για έκδοση τέτοιας 
απόφασης. Το διαιτητικό δικαστήριο μετά απ' αυτό προχωρεί 
για να εκόόσει την απόφαση του σύμφωνα με την απόφαση του 
Τμήματος Διευθέτησης Διαφορών Θαλάσσιου Βυθού. 

(γ) Όταν στο συμβόλαιο ελλείπει διάταξη για εφαρμοστέα 
διαδικασία διαιτησίας σε περίπτωση διαφοράς, η διαιτησία 
διεξάγεται σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας της 
UNCITRAL ή σύμφωνα με τέτοιους άλλους κανόνες διαιτησίας 
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που θέλουν καθορίζονται στους παvoycc, κανονισμούς και 
διαδικασίες της Αρχής, εκτός αν τα μέρη της διαφοράς 
συμφωνήσουν άλλα>ς . 

Άρθρο 189 
Περιορισμός δικαιοδοσίας αναφορικά με αποφάσεις της Αρχής 

To Τμήμα Διευθέτησης Διαφορών θαλάσσιου Βυθού Λεν έχει 
δικαιοδοσία, αναφορικά με την άσκηση από την Αρχή των διακριτικών 
της εξουσιών σύμφωνα με το Μέρος αυτός" σε καμιά περίπτωση 
δεν μπορεί να αντικαταστήσει της Αρχή στην άσκηση της διακριτικής 
της εξουσίας·. Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 191, κατά την άσκηση 
της δικαιοδοσίας του σύμφωνα με το άρθρο 187, το Τμήμα 

θαλάσσιου Βυθού 
Διευθέτησης Διαφορών/δεν εκφράζει γνώμη Yta το θέμα κατά πόσο 
o.t κανόνες, κανονισμοί και. διαδικασίες της Αρχής συνάδουν 4ΐ€ τη 
Σύμβαση αυτή, και ούτε μπορεί να κηρύξει άκυρους οποιουσδήποτε 
τέτοιους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες. H δικαιοδοσία 
αυτού περιορίζεται στο να αποφαίνεται πάνω σε αξιώσεις ότι n 
εφαρμογή οποιωνδήποτε κανόνων, κανονισμών και. διαδικασιών της 
Αρχής °ε ατομικές περιπτώσεις προσκρούει με τις συμβατικές υπο
χρεώσεις των μερών της διαφοράς ή με τις υποχρεώσεις τους δυνά
μει της Σύμβασης αυτής, καβώς και στο να αποφαίνεται πάνω σε 
π:Γι.ώοεις που αφορούν υπέρβαση δικαιοδοσίας ή κατάχρηση εΓ.ουσίας, 
καθώς και αξιώσεις για καταβλητέες αποζημιώσεις ή άλλη θερα̂ 

πεία που θέλει παρασχεθεί στο ενδιαφερόμενο ίμερος αυνεπεια παρά
λειψης του άλλου ΐίέρους να συμμορφωθεί με τις συμβατικές υηο
χρεώσεις του ή we τις υποχρεώσεις του δυνάμει της Σύμβασης αυτής

'Αρβρο 190 
ΐυ.μμετοχή και εμφάνιση στις διαδικασίες των υποστήριζαντων 

Κρατών Μερών 

Ι:. Αν Φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι μέρος μιας διαφοράς 
που αναφέρεται στο άρθρο Γ87, στο υποστηρί£ον ΚρατοςΦέρος 
πρέπει γνωστοποιείται αυτή και/«α έχει το δικαίωμα να συιιιιετεχει 
στη διαδικασία υποβάλλοντας γραπτές ή προφορικές προτάσεις. 

2~ Αν ΚράτοςΜέρος εναχθεί από ένα φυσικό ή νομικό πρό
σωπο υποστηριζόμενο αηό ένα άλλο ΚράτοςΜέρος αναφορικά με m a 
διαφορά που αναφέρεται στο άρθρο 187, υποπαράγραφος (γ), το ενα
γόμενο Κοάτος μπορεί να ζητήσει από το Κράτος που υποστηρίζει 
το ειοημένο: πρόσωπο να εμφανισθεί στη διαδικασία για λογαριασμό 
του προσώπου τούτου. Σε περίπτωση μη εμφάνισης, το εναγόμενο 
Κράτος μπορεί να διευθετήσει να εΗπρσσωπηθ'εί από ένα vout«o 
πρόσωπο της δικής του εθνικότητας. 
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Ά ρ θ ρ ο 191 
Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ έ ς γνώμες 

To Τμήμα Δ ι ε υ θ έ τ η σ η ς Διαφορών θαλάσσιου Βυθού παρέχε ι 
συμβουλευτ ικές γνώμες ι ιετά από α ί τ η σ η της Συνέλευσης η του 
Συμβουλίου γ ι α νομ ικά θέματα που προκύπτουν μέσα οτα π λ α ί σ ι α 
που δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ο ς τ ο υ ς . Οι γνώμες α υ τ έ ς παρέχοντα ι (ι)ς θέμα 

ε π ε ί γ ο ν . 

ΜΕΡΟΣ XII 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΑΤΑΗΕΙΣ 
Άρθρο 192 

Γενική υποχρέωση 

Τα Κράτη έχουν υποχρέωση να προστατεύουν και να διατη
ρούν το θαλάσσιο περιβάλλον. 

Άρθρο 193 
Κυρίαρχο δικαίωμα των Κρατών για την 
εκμετάλλευση των φυσικών τους πόρων 

Τα Κράτη έχουν κυρίαρχο δικαίωμα όσον αφορά την εκμε
τάλλευση των φυσικών τουςπόρων σύμφωνα με την περιβαλλοντολο
γική τους πολιτική και την υποχρ.έωσή τους να προστατεύουν 
και να διατηρούν το θαλάσσιο περιβάλλον. 

Άρθρο 194 
Μέτρα για την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της 

ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

1. Τα Κράτη πρέπει να λάβουν, κεχωρισμένως ή από κοινού 
ως ήθελε είναι κατάλληλο, όλα τα μέτρα που σύμφωνα με τη 
Σύμβαση αυτή είναι αναγκαία για την πρόληψη, μείωση και έλεγχο, 
της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από οποιαδήποτε 
πηγή, χρησιμοποιούντος για το σκοπό αυτό τα καλύτερα πρακτικά 
μέοα που διαθέτουν και σύμφωνα με τις δυνατότητες τους, και 
θα πρέπει να προσπαθήσουν να εναρμονίσουν την πολιτική τους 
προς την κατεύθυνση αυτή. 

2. Τα Κράτη πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα που rivat απαραί
τητα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητες μέσα στη 
δικαιοδοσία ή τον έλεγχο τους διεχάγονται με τέιοιο 
τρόπο ώστε να μην προκαλείται ζημιά από ρύπανση σε άλλα Κράτη 
και στο περιβάλλον τους και ότι η ρύπανση που προκαλείται 
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από περιστατικά ή δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα οτη 
δικαιοδοσία τους; ή στον έλεγχο τους δεν επεκτει υεται πέραν από 
Ttς περιοχές, στις οποίες αυτά ασκούν τα κυριαρχικά τους δικαιώ
ματα, σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή. 

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται, σύμφωνα με το Μέρος αυτό 
θα καλύπτουν όλες τις πηγές ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλ
λοντος. Λυτά θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μέτρα που ο 
προορισμός τους θα είναι να μειώσουν στο ελάχιστο δυνατό Battuo

(α) την απελευθέρωση τοξικών, βλαβερών ή επιζήμιων ουσιών, 
έιδικώτερα αυτών που είναι επίμονες και προέρχονται από 
χερσαίες πηγές, από ή μέσω της αρμόσφαιρας ή από την απόρ
ριψη στη θάλασσα άχρηστων ουσιών" 
(β) τη ρύπανση από πλοία, με τη λήΦη ειδικών μέτρων για 
την ■■■πρόληψη των ατυχημάτων και αντιμετώπιση έκτακτων περι
στατικών και την παρεμπόδιση ηθελημένων ή αθέλητων εκροών, 
καθώς και τη ρύθμιση του τύπου, κατασκευής, εξοπλισμού, 
λειτουργίας και επάνδρωσης των πλοίων* 
(γ) τη ρύπανση που προέρχεται από εγκατασταθείς και 
συσκευές που χρησιμοποιούνται στην εξερεύνηση ή τηυ εκμε
τάλλευση το>ν φυσικών πόρων του θαλάσσιου βυΐ'ού και του 
υπεδάφους του, με τη λήψη ειδικών μέτρων για την πρόληψη 
των ατυχημάτων, αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών, 
την ασφάλεια των δραστηριοτήτων στη θάλασσα, καθώς και τη 
ρύθμιση του τύπου, κατασκευής, εξοπλισμού, λειτουργίας και 
επάνδρωσης τέτοιων εγκαταστάσεων ή συσκευών" 

(δ) τη ρύπανση που προέρχεται από άλλες εγκαταστάσεις 
και συσκευές που λειτουργούν στο Θαλάσσιο περιβάλλον, με 
τη ληφη ευδικών μέτρων για. την πρόληψη ατυχημάτων, αντιμε
τώπιση έκτακτων περιστατικών, ασφάλεια των δραστηριοτήτων 
στη Θάλασσα και τη ρύθμκιη του τύπου, κατασκευής, εξοπλισμού, 
λειτουργίας και εηάνδρο>σης τέτοιων εγκαταστάσεων και 
συσκευών. 

4. Κατά τη λήΨη των μέτρων για την πρόληψη, μείωση ή 
έλεγχο της ρύπανσης του Θαλάσσιου περιβάλΛοντο^, τα Κράτη πρέ
πει να απέχουν από την αδικαιολόγητη παρέμβαση τους σε δρα
στηριότητες πού διεξάγονται από άλλα Κράτη σύμφωνα με τα 
δικαιώματα και τα καθήκοντα τους δυνάμει της Σύμβασης αυτής. 

5. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το Μέρος αυτό 6α 
περιλαμβάνουν επίσης και όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προ
στασία, και διατήρηση σπάνιων και εύθραυστων οικοσυστημάτων, 
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καθώς ε π ί σ η ς των οικοτόπων των εξαντλουμένων, απε ιλουμένων π 
Λι.«ιιΐ νόυνευόνκον ε ιδών χα», άλλων ιιορφιόν θαλάσσιας ζωής . 

Ά ρ θ ρ ο 195 
Καθήκον μη μεταφοράς ζημιάς η κινδύνων arto μια περιοχή 
στην άλλη ή μετατροπής μιας μορφής ρύπανσης οε άλλη 

Κατά τη λήφη μέτρων για την πρόληψη, μείωση »mi 
έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος,.τα Κράιπ 
θα πρέπει να ενεργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη μεταφέ
ρονται, άμεσα ή έμμεσα, οι ζημιές ή κίνδυνοι από μία περιοχή 
στην άλλη ή να μετατρέπεται ένα είδος ρύπανσης σε άλλο. 

Άρθρο 196 
Χρησιμοποίηση τεχνολογίας ή εισαγωγή ξένων ή νέων ειδών 

1. Τα Κράτη πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα που είναι απα
ραίτητα για τιγν πρόληψη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης του 
θαλάσ'σι ου περιβάλλοντος που προέρχεται από τη χρησιμοποί ηση 
τεχνολογίας στην περιοχή δικαιοδοσίας ή ελέγχου τους, ή από 
τη σκόπιμη ή τυχαία .εισαγωγή ειδών, ξένων ή νέων, σε κάποια 
περιοχή του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπου ενδέχεται να προκλη
θούν πημανιικές και επιζήμιες αλλαγές στην περιοχή πυιή. 

2. Το άρθρο αυτό δεν επηρεάζει την εφαρμογή της σύμβασης 
αυτής όσον αφορά την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Άρθρο 197 

Συνεργασία οε παγκόσμια ή περιφερειακή κλίμακα 

Τα Κράτη θα πρέπει να συνεργάζονται σε παγκόσμια κλί
μακα και, όπου είναι κατάλληλο, σε περιφερειακή, είτε απευθείας 
είτε μέσω αρμοδιοιν διεθνών οργανισμο'ιν, για την κατάρτιση 
και επεξεργασία διεθνών κανόνων, προτύπων και συνιστώμενων 
εφαρμογών και διαδικασιών που συνάδουν με τη Σύμβαση αυτή και 
αποβλέπουν στην προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλ
λοντος, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της 
περιφέρειας. 

Άρθρο 198 
Γνωοτοποίησηεπικείμενης ή πραγματικής ζημιάς 

"Οταν ένα Κράτος αντιληθφεί περιπτώσεις κατά τις onoirr. 
το θαλάσσιο περιβάλλον κινδυνεύει άμεσα να μολυνθεί ή έχει 
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μολυνθεί από ρύπανση, θα πρέπει να το γνο>οτοποιήσει αμέσως 
οτα άλλα Κράτη τα οποία ενδέχεται, να επηρεασθούν από τη 
ρύπανση, καθώς και. τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. 

Άρθρο 199 
Προγράμματα έκτακτης αντιμετώπισης ρύπανσης 

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 198, τα 
Κράτη της επηρεασθείσας περιοχής, σύμφωνα με τις δυνατότητες 
τους, και οι. αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί θα συνεργάζονται, 
στο μέτρο του δυνατού, στην εξάλειψη των συνεπειών της 
ρύπανσης »<αι την πρόληψη και ελαχιστοποίηση της ζημιάς. Για 
το σκοπό αυτό, τα Κράτη από κοινού θα προσπαθήσουν να αναπτύ
ξουν και να προωθήσουν προγράμματα έκτακτης αντιμετώπισης 
περιστατικών ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

'Αρθρο 200 
Μελέτες, προγράμματα ερευνών και ανταλλαγή 

πληροφοριών και στοιχείων 

Τα Κράτη Θα πρέπει να συνεργάζονται, είτε απευθείας 
είτε μέοω αρμόδιο)ν διεθνών οργανισμών με σκοπό την προώθηση 
μελετών, την ανάληψη προγραμμάτων επιστημονικής έρευνας και 
την ενθάρυνση ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων, που έχουν 
σχέση με τη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επίσης θα ^ 
προσπαθούν, να συμμετέχουν ενεργά σε περιφερειακά και παγκό
σμια προγράμματα για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για 
την εκτίμηση της φύσης και της έκτασης της ρύπανσης, to χρόνο 
έκθεαηνσ' αυτή, την κατεύθυνση της, τους κινδύνους και τα 
μέσα αντιμετώπιση της. 

Άρθρο 201 
Επιστημονικά Μρπηρνα για κανονιομού£ 

Υπό το ψως των πληροφοριών και ρτοι.χείων ηου αποκτώνται 
σύμφωνα με το άρθρο 200, τα Κράτη θα συνεργάζονται, είτε 
απευθείας είτε μέσω αρμόδιων διεθνών οργανισμών, στην καθιέ
ρωση καταλλήλων επιστημονικών κριτηρίων για τη διαμόρφωση και 
επεΕεργασία κανόνων, προτύπων και συνιστώμενων εφαρμογών και 
διαδικασιών για την ηρόληΨη. μείωση «αι έλεγχο της ρύπανσης 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

ΤΜΗΜΑ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
Άρθρο 202 

Επιστημονική και τεχνική βοήθεια σε αναπτυσσόμενα Κράτη 

Τα Κράτη οφείλουν, είτε απευθείας είτε μέσω αρμόδιων 
διεθνών οργανισμών: 
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(α) να προωθούν προγράμματα επιστημονικής, εκπαιδευτι κής 
τεχνικής και άλλης βοήθειας σε αναπτυσσόμενα Κράτη για 
την προστασία και διατήρηση too θαλάσσιου περιβάλλοντος 
και την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης 
Η βοήθεια αυτή θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: 

(ι) εκπαίδευση του επιστημονικού και τεχνικού τους 
προσωπικού* 

(ιι) διευκόλυνση της συμμέτοχης τους σε συναφή διεθνή 
προγράμματα * 

(ιιι) εφοδιασμό τους με τον αναγκαίο εξοπλισμό και μέσα" 

(ιν) αύξηση της ικανότητας τους για κατασκευή τέτοιου 
εξοπλισμού" 

(ν) συμβουλές και ανάπτυξη μέσων για προγράμματα 
ερευνών, παρακολούθησες, εκπαίδευσης και άλλων 
δραστηριοτήτων* 

(β) να παρέχουν κατάλληλη βοήθεια, ιδιαίτερα στα αναπτυσ

σόμενα Κράτη, για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σοβα
ρών περιστατικών που μπορεί να προκαλέσουν σημαντική 
ρύπανση στο θαλάσσιο περιβάλλον* 

(γ) να παρέχουν κατάλληλη βοήθεια, ιδιαίτερα στα αναπτυσ
σόμενα Κράτη, αναφορικά με τον καταρτισμό περιβαλλοντολογι
κών r. κ r». μήσεο>ν . 

Άρθρο 203 
Προνομιακή μεταχείριση αναπτυσσομένων Κρατών 

Για τους σκοπούς πρόληψης, μείωσης και ελέγχου της 
ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος ή ελαχιστοποίησης των 
επιπτώσεων αυτής, στα αναπτυσσόμενα Κράτη θα χορηγείται προνο

μιακή μεταχείριση από διεθνείς οργανισμούς: 
(α) στην παραχώρηση καταλλήλων κεφαλαίων και τεχνικής 
βοήθειας * και 

(β) στη χρησιμοποίηση των εξειδικευμένων υπηρεσιών τους. 

ΤΗΜΑ 4. ΠΑΡΛΚΟΛΟΥΘΗΕΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
Άρθρο 204 

Παρακολούθηση κινδύνων ή επιπτώσεων ρύπανσης 

1. Τα Κράτη οφείλουν, σε αρμονία με τα δικαιώματα άλλυ>ν 
Κρατών, να προσπαθούν κατά το δυνατό, είτε απευθείας είτε μέσω 
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αριιό6ι.ων διεθνών οργανισμο>ν, να παρακολουθούν, υπολογίζουν, 
(ΐΓι.λογοόν Mat αναλύουν, με αναγνωρισμένες επιστημονικές μεθό
δους , τους κινδύνους ή επιπτώσεις της ρύπανσης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντας . 

7. Ιδιαίτερα, τα Κράτη οφείλουν να παρακολουθούν συνεχώς 
ιι. ς επιπτώσεις οποί ωνδήποτ ε δραστηριοτήτων τις οποίες ΓΠΙ
τρέπουν ή στις οποίες επιδίδονται ur. σκοπό να καθορίσουν κατά 
πόσο οι, δραστηριότητες αυτές πιθανόν υο προκαλέσουν ρύπανοη 
οίο θαλάσσιο περιβάλλον. 

' Αρθρο 205 
Δημοσίευση Εκθέσεων 

Τα Κράτη θα δημοσιεύουν εκθέσεις των αποτελεσμάτοιν που 
εΕ«σφαλί£ονται δυνάμει του άρθρου 204 ή θα παρέχουν τέτοιες 
εκθέσεις σε κατάλληλα διαστήματα στους αρνόδιους διεθνείς οργα
νισμούς, τις οποίες με τη σειρά τους θα κυκλοφορούν σ' όλο 
τα Κράτη. 

Άρθρο 206 
Εκτίμηση πιθανών Επιπτώσεων από δραστηριότητας 

Όταν ία Κράτη έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν oti 
προγραμματισμένες δραστηριότητες στην περιοχή 6ικατ.οδοοί«ς ή 
ελέγχου τους μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ρύπανση ή σημαντικές 
και επιβλαβείς αλλαγές στο θαλάσσιο περιβάλλον, αυτά οφείλουν, 
«ατά το δυνατόν, να εκτιμούν τις πιθανές επιπτώσεις από τέ
τοιες δραστηριότητες στο θαλάσσιο περιβάλλον και να κοινοποιούν 
11 ς εκθέσεις των ατιοιελεσμάτο>ν των εκτιμήσεων με του τρόπο 
που προβλέπεται στο άρθρο 205. 

ΤΜΗΜΑ 5. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞίΓΓΕΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, MEIQEH ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Άρθρο 207 
Ρύπανση ana χερσαίας πηγές 

1. Τα Κράτη θα πρέπει να υιοθετήσουν νόμους «χι κανονι
σμούς γ La την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της ρύπανρτνε του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος που προκαλείται από χερσαίες πηγές 
συμπεριλαμβανομένων το>ν ποταμών, των εκβολών, των σωληναγωγών ""'· 
των υπονόμων εκροής, λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς σακρωνημέ νους 
κανόνες, πρότυπα και συνιστώμενες πρακτικές και διαδικασίες. 
. 2. Τα Κράτη θα πρέπει να λάβουν και άλλα μέτρα που μπο

ρεί να κρίνονται απαραίτητα για την πρόληψη, μείωση και έλεγχο 
της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από χερσαίες πηγές. 
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3. Τα Κρήτη θα πρέπει να προσπαθήσουν να εναρμσνίoouv την 

πολιτική τους προς αυτή την κατεύθυνση σε κατάλληλο περιφερεια
κό επίπεδο. .  . . . . : . ■ 

4. Τα Κράτη, ενεργώντας επίσης δια των αρμοδίων διεθνών 
οργανισμών η διπλωματικής διάσκεψης, θα προσπαθήσουν να θεσπί
σουν διεθνείς και περιφερειακούς κανόνες, πρότυπα και. συνιοτώ
U»v».<. ftfxiH 11 ΜΓΓ. και διαδικασίες για ΐην πρόληψη. Μείωση και. 
έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από χ^ρήαίκς. 
πηγές, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά στοιχεία ιης περι
φέρειας, την οικονομική δυνατότητα των αναπτυσσόμενων Κρατών 
και την ανάγκη τους για οικονομική ανάπτυζη. Οι κανόνες 
αυτοί, τα πρότυπα και οι συνιστώμενες πρακτικές και διαδικασίες 
θα επανεξετάζονται, από καιρό σε καιρό, όταν κρίνεται αναγκαίο. 

5. Οι νόμοι, οι κανονισμοί, τά ιιετρα, οι κανόνες, ra πρό
τυπα και σι συνιστώμενες πρακτικές και διαδικασίες που αναφέ
ρονται στις παραγράφους 1,2 και 4 θα περιλαμβάνουν όλα εκείνα 
τα μέτρα που αποβλέπουν στο να μειώσουν στον μεγαλύτερο δυναΐό 
βαθμό, την απόρριψη τοξικών, επιζήμιων ή βλαβερών ουσιών, ιδιαί
τερα εκείνων που είναι επίμονοι στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Άρθρο 208 
Ρύπανση από δραστηριότητες στο θαλάσσιο βυθό υπαγόμενες 

στην κρατική δικαιοδοσία 

1. Τα παράκτια Κράτη θα υιοθετηθούν νόμους και„κανονισμούς 
για την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος που προκαλείται από η σε σχέση με δραστηριότητες 
στο θαλάσσιο βυθό υπαγόμενες στη δικαιοδοσία τους και άπό 
τεχνητές νήσους, εγκαταστάσεις και κατασκευές στη δικαιοδοσία 
τους, σύμφωνο με τα άρθρα 60 και 80. 

2. Τα Κράτη θα λάβουν και άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα 
για την πρόλιψη, μείωση και έλεγχο τέτοιας ρύπανσης. 

3. Οι VQJOI , οι κανονισμοί και τα μέτρα αυτά 6rv πρέιιι.ι 
να είναι λιγότερο αποτελεσματικά από τους διεθνείς κανόνες, πρό
τυπα και συνκτώμενες πρακτικές και διαδικασίες. 

4. Τα Κράτη, ενεργώντας ιδιαίτερα μέσω αρμοδίων διεθνών 
οργανισμών ή διπλωματικής διάσκεψης, θέλουν θεσπίσει παγκό
σμιους και περκρερειακούν κανόνες, πρότυπα και συνιστώμενες 
πρακτικές και διαδικασίες για την πρόληψη, μείωση και έλεγχο 
της ρύπανσης τα» θαλάσσιου περιβάλλοντος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Οι κανόνες αυτοί, τα πρότυπα και οι συνιστώμενες 
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πρακτικές και διαδικασίες Θα επανεξετάζονται, από καιρό σε 
καιρό,όποτε κρίνεται αναγκαίο. 

Άρθρο 209 
Ρύπανση από δραστηριότητες στην Περιοχή 

1» θα πρέπει να θεσπιστούν διεθνείς κανόνες, κανονισμοί 
και διαδικασίες σύμφωνα με το Μέρος XI για την πρόληψη, μείωση 
και έλεγχο της ρύπανσης του Θαλάσσιου περιβάλλοντος από δρα
στηριότητες στην περιοχή Οι κανόνες αυτοί, οι κανονισμοί 
και διαδικασίες θα επανεξετάζονται, από καιρό σε καιρό, όποτε 
κρίν». rtn. αναγκαίο. 

2. Τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του Τμήυατος αυτού, 
τα Κράτη θα πρέπει να υιοθετήσουν νόμους και κανονισμούς για 
την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος από δραστηριότητες στην περιοχή, που ενεργούνται 
από πλοία, εγκαταστάσεις, κατασκευές και άλλα μηχανήματα ηου 
φέρουν τη σημαία τους ή είναι εγγεγραμμένα στο νηολόγιο τους 
ή εργάζονται για λογαριασμό τους, κατά περίπτωση. Οι απαιτή
σεις των νόμων Mat των κανονισμών αυτών δεν θα είναι λιγότερο 
δραστικοί αηό ότι στους διεθνείς κανόνες., κανονισμοί WSL 
διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

Άρθρο 210 
Ρύπανση από απόρριψη άχρηστων υλών 

1. Τα Κράτη θα πρέπει να υιοθετήσουν νόμους και κανονι
σμούς για την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος από απόρριψη στη θάλασσα αχρησιών υλών. 

2. Τα Κράτη θη λάβουν και άλλα με.τρα τιου μπορεί να ΜΡΙ— 
θούν αναγκαία για την πρόληψη. μείωση και έλεγχο της ρύπανσης 
αυτής. 

3. Οι νόμοι, οι κανονισμοί και τα μέτρα αυτά πρέππ να 
διασφαλίζουν ότι η απόρριψη άχρηστων υλών δεν θα επιτρέπεται, 
χωρίς την άδεια των αρμόδιων αρχών των Κρατών. 

4. Τα Κράτη, ενεργώντας επίone μέσω αρμόδιων διεθνών 
οργανισμοιν ή διηλο>ματι~κήε διάσκεψης, θα προσπαθήσουν θα θεσπί
σουν παγκόσμιους και περιφερειακούς κανόνες, πρότυπα και συνι
στώμενες ιιρακτικές. και διαδικασίες για την πρόληΨπ, μείωση και 
έλεγχο της ρύπανσης αυτής Οι κανόνες αυτοί, τα πρότυπα και 
οι συνιστώμενες πρακτικές και διαδικασίες θα επανεξετάζονται, 
από καιρό σε καιρό, όποτε κρίνεται απαραίτητο. 
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5. Η απόρριψη άχρηστων υλών στα χωρικά ύδατα και στην 

αποκλειστι πή οικονομική ζώνη Π μέσα στην ηπειρωτική υφαλοκρη
πίδα δεν θα γίνεται παρά μόνο μετά από ρητή έγκριση tw> 
παράκτιου Κράτους, το οποίο έχει το δικαίωμα να επιτρέπει, 
ρυθμίζει και ελέγχει την απόρριψη αυτή των άχρηστων υλών μί.τά 
από προσεκτική μελέτη του θέματος με άλλα Κράτη τα οποία'λόγοι 
inc. γεωγραφικής τους θέσης ενδέχεται να επηρεασιοΰν δυσμενώς 
από την πηγή αυτή της ρύπανσης. 

6. Οι διεθνείς νόμοι, κανονισμοί και μέτρα δεν θα είναι 
λιγότερο δραστικοί σχετικά με:· την πρόληψη, μείωση και έλεγχο 
της ρύπανσης αυτής, από ό,τι στους παγκόσμιους κανόνες και 
πρότυπα. 

Άρθρο 211 
Ρύπανση από πλοία 

Ι. Τα Κράτη, ενεργώντας μέσω του αρμόδιου διεθνούς οργα
νισμού ή γενικής διπλωματικής δtάσκεψnς, θα πρέπει να θεσπί
σουν διεθνείς κανόνες και πρότυπα για την πρόληΨη, μείωση και 
έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πλοία και 
να προωθήσουν την υιοθέτηση, κατά τον ίδιο τρόπο, όπου χρειά
ζεται, θαλάσσιων συστημάτων κυκλοφορίας προορισμένων να ελα
χιστοποιήσουν τον κίνδυνο ατυχημάτων που μπορεί να προκαλέσουν 
ρύπανση στο θαλάσσιο περιβάλλον, περιλαμβανομένων των άκεών, 
καθώς επίσης και ζημιά από τυχόν ρύπανση στα συναφή συμφέροντα 
παράκτιων Κοατών. Οι κανόνες και τα πρότυπα αυτά, κατά τον 
ίδιο τρόπο, θα επανεξετάζονται, από Ηαιρό σε καιρό, οπότε 
κρίνεται απαραίτητο. 

2. Τα Κράτη θα πρέπει να υιοθετηθούν νόμους και κανονι
σμούς για την πρόληΨη. μείωση και έλεγχο της ρύπανσης ίου 
θαλάσσιου περιβάλλοντος από πλοία που φέρουν τη σημαία 
τους ή ηοο είναι εγγεγραμμένα στο νηολόγιο τους. Οι νόμοι 
και οι κανονισμοί αυτοί θα έχουν τουλάχιστον την ίδια ισχύ με 
τους γενικά αποδεκτούς διεθνείς κανόνες και πρότυπα που έχουν 
θεσπιστεί μέσω του αρμόδιου διεθνούς οργανισμού ή γενικής 
διπλωματικής διάσκεψης. 

3.. Τα Κράτη τα οποία θεσπίζουν ειδικές διατάζεις για την 
πρόληΨη, μείωση *<αι έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλ
λοντος σχετικά με την είσοδο ξένων πλοίων μέσα στα λιμάνια 
τους ή στα εσωτερικά ύδατα τους η με την προσέγγιση τους σε 
πλωτές εγκαταστάσεις θα πρέπει να τις δημοσιεύουν κατάλληλα 
και να τις ανακοινώνουν στον αρμόδιο διεθνή οργανισμό. Οπο
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ιεδήποτπ OL διατάξεις αυτές θεσπίζονται κατά την ίδια ακριβώς 
Ιίποφή οπό ι δύο ή περισσότερα παράκτια Κρστια σε μια προσπάθεια 
να εναρμονίσουν την πολιτική τους, η ανακοίνωση πρέπει, να 
αναφέρει ποια Κράτη συμμετέχουν στην κοινή αυτή προσπάθεια. 
Κάθε Κράτος θα ζητά από τον πλοίαρχο πλοίου που φέρει την 
σημαία του ή το οποίο είναι καταχωρημένο στο νηολόγιο του, ' 
όταν πλέει μέσα στα χο>ρικά ύδατα Κράτους το οποίο συμμετέχει 
στην κοινή αυτή προσπάθεια, να πληροφορεί το Κράτος αυτό, εφ' 
όσον χρ ζητήσει, κατά πόσο τούτο κατευθύνεται σε Κράτος της 
ίδιας περιοχής που συμμετέχει στην προσπάθεια και, σε περί
πτωση που αυτό συμβαίνει, να του αναφέρει κατά πόσο αυτό 
συμμορφούται με τις απαιτήσεις εισόδου σε λιμένα του Κράτους 
αυτού. Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται χωρίς επηρεασμό της συνε
χούς άσκησης από πλοίο του δικαιώματος της αβλαβούς διέλευσης 
ή ΐης εφαρμογής του άρθρου 25, παράγραφος 2. 

4. Τα παράκτια Κράτη μπορούν, κατά την άσκηση της 
κυριαρχία τους μέσα στα χωρικά ύδατα, να υιοθετούν νόμους και 
κανονισμούς για την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της Θαλάσσιας 
ρύπανσης αηό Εένα πλοία, περιλαμβανομένων πλοίων που. ασκούν 
to δικαίατμα της αβλαβούς διέλευσης. Οι νόμοι και οι κανονι
σμοί αυτοί, σύμφωνα με το Μέρος II, Τμήμα 3, δεν Θα παρεμπο
δίζουν την αβλαβή διέλευση ξένων πλοίων. 

5. Τα παράκτια Κράτη, για το σκοπό της εφαρμογής ότιο>ς . 
προβλέπεται στο Τμήνα 6, μπορούν σε σχέση με την αποκλπστι κή 
οικονσμική τους ζώνη να υιοθετούν νόμους και κανονισμούς για 
την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης από πλοία ot οποίοι 
να  Miiji'pcDvoi'tv και υλοιιοι.ούν το«*ς γι.νικά πιιοΛ»:κιυ/κ; /ιΐ.ιΟνιίι. 
κανόνες και τα ποότυπα που έχουν Θεσπιστεί μέσω του αρμόδιου 
διεθνούς οργανισμού η γενικής διπλωματικής διάσκεψης. 

6.(α) Οσάκις οι διεθνείς κανόνες και πρότυπα ηου αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 δεν επαρκούν για να καλύψουν ειδι+ίές πε
ριπτώσεις και τα παράκτια Κράτη έχουν σοβαρούς λόγους 
να πιστεύουν ότι μία αογκεκριμμένη και σαφώς καθορισμένη 
.περιοχή των αντίστοιχων αποκλειστικών οικονομικών ιούς 
ζωνών είναι ιδιόμορφη και επομένως απαιτείται να υιοθετη
θούν ειδικά υποχρεωτικά μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης 
από πλοία λόγω αναγνωρισμένων τεχνικών λόγων με βάση τις 
ωκεανογραφικές και οικολογικές συνθήκες της περιοχής , 

. καθώς επίσης λόγω της χρησινοποίησης. ή της προστασίας των 
πόρων της ή του ιδιόμορφου χαρακτήρα της κυκλοφορίας στην 
περιοχή, τα παράκτια Κράτη, μετά από κατάλληλες διαπραγμα
τεύσεις, μέσω του αρμόδιου διεθνούς οργανισμού με οποιαδήποτε 
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άλλα ενδιαφερόμενα Κράτη, μπορούν "να στείλουν ανακοίνωση 
στον οργανισμό αυτό, για την περιοχή αυτή. Mat να· υπο
βάλουν παράλληλα τα επιστημονικά και τεχνικά πειστήρια 
για την υποστήριξη και πληροφόρηση του σχετικά με τις 
απαραίτητες ευκολίες υποδοχής. Μέσα σε 12 μήνες από 
τη λήψη της ανακοίνωσης αυτής, ο οργανισμός θα αποφασίσει 
κατά πόσον οι συνθήκες στην περιοχή αυτή ανταποκρίνονται 
στις προϋποθέσεις που ορίσθηκαν πιο πάνω. Αν ο οργανι
σμός το αποφασίσει, τα παράκτια Κράτη μπορούν στη συνέχεια, 
για την περιοχή αυτή, να υιοθετήσουν vόμoυsκαι κανονισμούς 
με σκοπό την ηρόΚηΦπ, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης, από 
πλοία εφαρμόζοντας τέτοιους διεθνείς κανόνες και πρότυπα 
ή μεθόδους στον τομέα της ναυσιπλοΐας οι οποίοι μπορούν 
να τεθούν σε εφαρμογή, μέσω του οργανισμού,για τις ειδικές 
περιοχές. Οι νόμοι και οι κανονισμοί αυτοί δεν 0u εφαρμό
ζονται στα ξένα πλοία πριν περάσουν 15 μήνες από την ημε
ρομηνία υποβολής της ανακοίνωσης στον οργανισμό. 

(0) Τα παράκτια Κράτη θα πρέπει να γν<ι>στοποιούν ta όρια 
οποιασδήποτε τέτοιας συγκεκριμμένης και σαφώς, καθορισμένης 
περιοχής. 

(γ) Αν τα παράκτια Κράτη προτίθενται να υιοθετήσουν επι
πρόσθετους νόμους και κανονισμούς για την ίδια περιοχή για 
την ιιρόληψη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης από πλοία, αυτά 
όταν θα υποβάλλουν την προαναφερθείσα ανακοίνο)ση, ταυ ι ά
χρονα θα ειδοποιούν και τον οργανισμό σχετικά. Λυτοί οι 
επιπρόσθετοι νόμοι και κανονισμοί μπορεί να αναφέρονται 
στα απόβλητα ή μεθόδους ναυσιπλοΐας αλλά δεν θα επιβάλλουν 
στα ξένα πλοία να τηρούν πρότυπα σχεδιασμού, κατασκευής, 
επάνδρωσης ή εξοπλισμού άλλα εκτός από εκείνα που έχουν 
γίνπ. αποδεκτά σιους διεθνείς κανόνες και πρακτικίς" αυιοί 
θα εφαρμόζονται στα ξένα πλοία 15 μήνες μετά την υποβολή 
της ανακοίνωσης στον οργανισμό, υπό τον όρο ότι ο οργανι
σμός συγκατατίθεται μέσα στο χρονικό διάστημα των 12 μηνών 
από την υποβολή της ανακοίνωσης. 
7. Οι διεθνείς κανόνες και πρακτικές που αναφέρονται στο 

όρθρο αυτό περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μέτρα που έχουν σχέση 
με ι ην άμεση ενημέρωση των παράκτιο>ν Κρατών των οποίων οι. 
ακτές ή τα συναφή συμφέροντα μπορούν να επηρεαστούν από 
περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων και των ναυτικών ατυχημάτων, 
τα οποία συνεπάγονται απόρριψη ή ενδεχόμενο απόρριψης αποβλήτοιν. 
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Άρθρο 212 

Ρύπανση από ή μέσω της ατμόσφαιρας 

1. Το Κράτη θα πρέπει να υιοθετήσουν νόμους και κανονι
σμούς για την πρόληψη, μείο>ση και έλεγχο της ρύπανσης του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος από ή μέσω της αρμόσφαιρας, που θα 
εφαρμόζονται στον εναέριο χώρο που υπάγεται στην κυριαρχία 
τους και σε πλοία ή αεροσκάφη, που φέρουν ιη σημαία τους ή 
τίναι εγγεγραμμένα στο νηολόγιο τους, λαμβάνοντας υπόψη ιούς 
διεθνώς αποδεκτούς κανόνες, πρότυπα και συνιστώμενες πρα
Μ11 Μες Μαι διαδικασίες καθώς επίσης και ιην ασφάλεια ιης 
αεροπλοΐας. 

2. Τα Κράτη θα πρέπει να. λάβουν και άλλα αναγκαία μέτρα 
Yta την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης αυτής. 

3. Τα Κράιη, ενεργοιντας ιδιαίτερα μέσω αρμόδιων διεθνών 
οργανισμών ή διπλωματικής διάσκεψης,, θα πρέπει να προσπαθή
σουν να Θεσπίσουν παγκόσμιους και περιφερειακούς «ανόνες, 
πρότυπα «αι συνιστώμενες πρακτικές και διαδικασίες για ιην 
πρόληψη, μείωση και έλεγο της ρύπανσης αυτής. 

ΤΜΗΜΑ 6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
'Αρθρο 213 

Εφαρμογή διατάΕεων σχετικών με τη ρύπανση από χερσαίες ηηγ^ς 

Τα Κράτη θα πρέπει να εφαρμόζουν τους νόμους και 
Μανονισμούς τους, που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 207, 
και θα πρέπει να υιοθετήσουν νόμους και κανονισμούς και να 
λάβουν άλλα αναγκαία μέτρα για να θέσουν σε εφαρμογή τους 
διεθνώς εφαρμοζόμενους κανόνες και πρότυπα που θεατχίσιηκαν μ€
σω των αρμόδιων διεθνών οργανισμών ή διπλωματικής διάσκεψης 
για την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
από ρύπανση χερσαίων πηγών. 

Άρθρο 214 
Εφαρμογή διατάξεων σχετικών με τη ρύπανση από 

δραστηριότητες στο θαλάσσιο βυθό 
Τα Κράτη, θα πρέπει να εφαρμόζουν του νόμους και κανο

νισμούς τους, που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 208, και 
. και θα πρέπει να υιοθετήσουν νόμους και κανονισμούς και να 
λάβουν άλλα.αναγκαία μέτρα για να θέσουν σε εφαρμογή τους 
διεθνώς εφαρμοζόμενους κανόνες και πρότυπα που θεσπίστηκαν μέ
σω των αρμόδιων διεθνών οργανισμών ή διπλωματικής διάσκεψης. 
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για την πρόληψη, μείνση Mat έλεγχο τητ ρύπανσης ~ου θαλάσσιου περι
ΒάΧλοντοτ. που προέρχεται από π σε σχέση με δραστηριότητες στον» 
θαλάσσιο βυθό που λαμβάνουν χώρα στη δικαιοδοσία τους *α9<Γ)ς 
και από τεχνητές νήσους, εγκαταστάσεις και κατασκευές κάτω από 
τη δικαιοδοσία τους, σύμφωνα με τα άρθρα 60 και 80. 

Άρθρο 215 
Εφαρμογή διατάξεων σχετικών με τη ρύπανση συνεπεία δραστηριοτήτων 

στην Περιοχή 

Η εφαρμογή των διεθνών κανόνων, κανονισμών και διαδι
κασιών, που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το Μέρος XI, για την πρό
ληψη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
από δραστηριότητες στην περιοχή θα διέπεται από το Μέρος 
εκείνο. 

Άρθρο 216 
Εφαρμογή διατάξεων σχετικών με τη ρύπανση 

από απόρριψη άχρηστων υλών 

1. Οι νόμοι Kat οι κανονισμοί, που υιοθετήθηκαν σύμφωνα 
με τη Σύμβαση αυτή, και οι διεθνώς εφαρμοζόμενοι κανόνες Kat 
πρόιυπα, που θεσπίστηκαν μέσω αρμόδιων διεθνών οργανισμών ή 
διπλωματικής διάσκεψης γι<ί την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της 
ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντας από απόρριψη άχρηστοιν 
υλών θα εφαρμόζονται: 

(α) από το παράκτιο Κράτος σχετικά με την απόρριψη άχρηστων 
υλών μέσα στη χωρική του θάλασσα ή στην αποκλειστική οικο
νομική του ζώνη ή στην ηπειρωτική του υφαλοκρηπίδα" 
(β) από το Κράτος της σημαίας σχετικά με τα πλοία ή τα 
αεροσκάφη, που φέρουν τη σημαία του ή είναι εγγεγραμμένα 
στο νηολόγιο του" 
(γ) από οποιοδήποτε Κράτος σχετικά με τιδ ενέργειες 
, ' , , , 

φορτοισης των άχρηστων" υλών η άλλου φορτίου που λαμβάνει 
χώρα μέσα στην επικράτεια του ή στις: πλωτές του εξέδρες. 
2. Κανένα Κράτος δεν υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο αυτό 

να κινήσει την νόμιμη διαδικασία, όταν ένα άλλο Κράτος έχει 
ήδη κινήσει αυτή συμφωνά με το άρθρο αυτό. 

Άρθρο 217 
Εφαρμογή των διατάξεων από τα Κράτη της σημαίας 

1. Τα Κράτα θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των 
πλοίων, που φέρουν τη σημαία τους ή είναι εγγεγραμμένα στο 
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νηολόγιο τους, με χους διεθνές εφαρμοί,όμενους κανόνες και 
πρότυπα, που θεσπίστηκαν μέσω του αρμόδιου διεθνούς οργανισμού 
ή διπλωματικής διάσκεψης, καθώς και με τους νόμους και κανο
νσιμούς τους, που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή 
για την πρόληψη, μείωση και. έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος από πλοία και θα πρέπει να υιοθετήσουν ανάλογα 
νόμους και κανονισμούς και να λάβουν άλλα απαραίτητα μέτρα 
για την εφαρμογή τους. Τα Κράτη της σημαίας θα φροντίσουν για 
την αποτελεσματική εφαρμογή των ειρημένοιν κανόνων, προτύπων, 
νόμων και κανονισμών, ανεξάρτητα από τον τόπο διάπραξης της 
παράβασης. 

.2. Τα Κράτη θα πρέπει, ιδιαίτερα, να λάβουν τα,απαραίτηια 
οίστε . » . , 

μέτρα,/να απαγορεύεται ο απόπλους πλοίων, που φέρουν τη 
σημαία τους ή που είναι εγγεγραμμένα στο νηολόγιο τους, μέχρις 
ότου μπορέσουν να αποπλεύσουν σύμφωνα με τους όρους που προβλέ
πονται από τους διεθνείς Μανόνες και πρότυπα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, περιλαμβανομένων όρων αναφορικά με τον 
τύπο, την κατασκευή, τον εξοπλισμό και την εηάνδρωση των 
πλοίων. 

3. Τα Κράτη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα πλοία που 
φέρουν τη σημαία τους ή είναι εγγεγραμμένα στο νηολόγιο τους: 
είναι εφοδιασμένα με τα πιστοποιητικά που απαιτούνται και που 
έχουν εκδοθεί σύμφΐ·>να με τους διεθνείς κανόνες και πρότυπα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα Κράτη θα πρέπει να διασφαλί
ζουν ότι τα πλοία που φέρουν τη σημαία τους επιθεωρούνται 
περιοδικά για να διαπιστωθεί ότι τα πιστοποιητικά αυτά αντα
ποκρίνονται στην πραγματική ι«ατάσταση των πλοίων. Τα πιστοποιη
τικά αυτά θα γίνονται αποδεκτά από άλλα Κράτη ως απόδειξη 
της κατάστασης των πλοίων και θα Θεωρούνται ότι έχουν την ίδια 
ισχύ με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από αυτά, εκτός αν 
υπάρχουν φανεροί λόγοι να πιστεύεται ότι η κατάσταση του πλοίου 
δεν ανταποκρίνεται ουσιαστικά με τα στοιχεία των πιστοποιητικών. 

4. Αν ένα πλοίο παραβεί τους κανόνες και τα πρότυπα, που 
θεσπίστηκαν μέσω του αρμόδιου διεθνούς οργανισμού ή γενικής 
διπλωματικής διάσκεψης, το Κράτος της σημαίας^ χωρίς επηρεασμό 
των άρθρων 218, 220 itai 228, θα προβαίνει σε άμεση διερεύνηση 
του όλου θέματος και όπου χρειαστεί θα κινεί τις κατάλληλες 
διαδικασίες,, όσον αφορά την υποτιθέμενη παράβαση, ανεξάρτητα 
με το πού έλαβε χώρα η παράβαση ή με το πού έχει συμβεί η 
έχει εντοπισθεί n ρύπανση που προκλήθηκε από τέτοια παράβαση. 
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5. Τα Κράτη της σημαίας, που 6Lεξάγουν έρευνα για ιηυ 

παράβαση, μπορούν να ζητήσουν την βοήθεια οποιουδήποτε άλλου 
Κράτους του οποίου η συνεργασία θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη ■■■ 
για τη διευκρίνιση των συνθηκών της υπόθεσης. Τα Κράτη θα 
προσπαθούν να ανταποκριθούν σε κατάλληλα αιτήματα των Κρατών 
της σημαίας. 

6. Τα Κράτη, με γραπτή αίτηση οποιουδήποτε Κράτους, θα 
ερευνούν κάθε παράβαση όπου σύμφωνα με ισχυρισμούς έχει 
διαπραχθεί από πλοία που φέρουν τη σημαία τους. Αν κριθεί ότι 
τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία είναι επαρκή για να θεμε
λιώσουν τη διεξαγωγή διαδικασίας σχετικά με την υποτιθέμενη 
παράβαση, τα Κράτη της σημαίας χωρίς καθυστέρηση θα κινούν 
τέτοιες διαδικασίες σύμφωνα με τους νόμους τους. 

7. Τα Κράτη Της σημαίας θα ενημερώνουν αμέσως το αιτούν 
Κράτος καθώς επίσης και τον αρμόδιο διεθνή οργανισμό για τις 
ενέργειες που έκαναν καθώς και την έκβαση τους. Οι πληροφορίες 
αυτές θα διατίθενται σε όλα τα Κράτη. 

8. Οι ποινές που προβλέπονται από τους νόμους και τους 
κανονισμούς των Κρατών για τα πλοία που φέρουν τη σημαία τους 
θα πρέπει να είναι αρκετά αυστηρές για να αποθαρρύνουν παρα
βάσεις οπουδήποτε και αν λαμβάνουν χώρα αυτές. 

Άρθρο 218 
Εφαρμογή των διατάξεων από τα Κράτη λιμένων 

1. Όταν ένα πλοίο έχει καταπλεύσει εκούσια σε λιμενανή 
σε πλωτή εγκατάσταση ενός Κράτους, to Κράτος αυτό μπορεί να 
διεξάγει έρευνες και, εφόσο τα αποδεικτικά στοιχεία to 
δικαιολογούν, να κινήσει διαδικασία σχετικά με οποιαδήποτε απόρ
ριψη αποβλήτων από το πλοίο αυτό έξω από τα εοοτερικά ύδατα, τη 
χωρική θάλασσα ή την αποκλειστική οικονομική ζώνη του Κράτους 
αυτού κατά παράβαση των διεθνώς εφαρμοζόμενων κανόνων και 
προτύπων που θεσπίστηκαν μέσω του αρμόδιου διεθνούς οργανισμού η 
γενικής διπλωματικής διάσκεψης. 

2. Καμιά διαδικασία δυνάμει της παραγράφου 1 δεν θα 
κινείται αναφορικά με παράβαση απόρριψης στα εσωτερικά ύδατα, 
τη χοιρική θάλασσα ή την αποκλειστική οικονομική ζώνη ενός 
άλλου Κράτους παρά μόνο κατόπιν έκκλησης από το Κράτος· αυτό, 
το Κράτος της σημαίας ή το Κράτος που υφίσταται ζημιά ή απει
λείται από Την παράβαση απόρριψης αποβλήτων ή εφόσον το 
αδίκημα έχει προκαλέσει ή ενδέχεται να προκαλέσει ρύπανση στα 
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ec^cp'.m ύδατα,τη χωρική θάλασσα ή την αποκλειστική οικονομική 
ζώνη του Κράτους που κινεί τη διαδικασία. 

3. Όταν ένα. πλοίο έχει κατάπλευσε», εκούσια σε λιμένα 
ή σε πλωτή εγκατάσταση ενός Κράτους, το Κράτος αυτό Θα αντα
ποκρίνεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό προς τις αιτήσεις οποίου^ 
6ήnotε Κράτους για διεξαγωγή έρευνας σχετικά με παράβαση απόρ
ριψης αποβλήτων, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η οποία 
πιστεύεται ότι έχει λάβει χώρα, προκάλεσε ή απείλησε να προκα
λέσει ρύπανση στα εσωτερικά ύδατα, τη χωρική θάλασσα ή την 
αποκλειστική οικονομική ζώνη του (αιτούντος Κράτους Λυτό 
επίσης θα ανταποκρίνεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό προς τις 
αιτήσεις του Κράτους της σημαίας για διεξαγωγή έρευνας σχετικά 
με τέτοια παράβαση, ανεξάρτητα από τον τόπο που έλαβε χώραν 
η παράβαση. 

4. Ο φάκελος της έρευνας που διε^ήχθινκε από τ© «ράτος του 
λιμένα σύμφωνα με το άρθρο αυτό θα αποστέλλεται μετά από αίτη
ση, στο Κράτος τ^ς σημαίας ή οτο παράκτιο ϊίράτος. Οποιαδήποτε 
διαδικασία που κινήθηκε «no το Κράτος του λιμένα $3£ βάση wa.« 
τέτοια έρευνα μπορεί σύμφανα με το Τμήμα 7, να ανασταλεί μετά 
από αίτηση του παράκτιου Κράτους όταν η παράβαση έχει δί.ααρ«
χθεί στα εσωτερικά του ύδατα, τη χωρική θάλασσα η την απο«λεχ— 
στίκή οικονομική του ζώνη. Τα αποδεικτικά στοιχεία s?ai ο φά
κελος της υπόΘεσηε, μαζί με οποιαδήποτε εγγύηση ή.άλλη οικονομία 
κάλυφη που. έχει κατατεθεί στις αρχέτ; του Κράτους του λιμένα θα 
διαβιβασθούν στο παράκτιο Κράτος. Ή διαβίβαση αυτή θα αποκλείει 
τη συνέχιση της διαδικασίας <ττο ίφάτος του λιμένα.. 

Άρθρο. 219 
f>£Tpg αναφορικά με την πλ^«30ττιτα τον ηλ&ίων γχα την 

Τηρουμένου του Τμήματος 1, 3ζράτη τα οποία, :μετα α»σ 
αίτηση η με δίκη τους πρωτοβουλία., «χουν διαπιστώσει ότι το 
πλοίο ευρισκόμενο σε ένα από τσυε λιμένε£ τσυε ̂  οε u*.xs. από 
τιτ; TiAjaTcr; εγκαταστάσεις τους παραβαίνει τους διεθνώε εφαρμο
ζόμενους νόμους και πρότυπα που αναφέρονται στην ^ttktsSS^i&e^n 
των πλοίων ιιε αποτέλεσμα να υπάρχει «ίνδυνσε ρύπανσης ταυ 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, 6α λάβουν, όσο είναι δυνατό, oioiwn
Tt*ta μέτρα για να εμποδίσουν τον απόπλου του πλοίου. Τα 
Κράτη αυτά μπορούν να επιτρέψουν στο πλοίο να προσεγγίσει μόνο 
στο πλησιέστερο κατάλληλο ναυπηγείο παι θα επιτρέφουν σ" 
αυτό να;συνεχίσει τον πλουν, μόλις αποκατασταθούν οι αιτίες 
τις παράβασης. 
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Άρθρο 220 

Εφαρμογή των διατάξεων από τα παράκτια Κράτη 

1. O T U V ένα πλοίο βρίσκεται εκούσια σε λιμένα η or πλο>τή 
εγκατάσταση κάποιου Κράτους, το Κράτος αυτό μπορεί, τηρουμένου 
too Τμήματος 7, να κινήσει διαδικασία σχετικά με .οποιαδή

ποτε παράβαση το>ν νόμων ή των κανονισμών του που υιοβετήθηκαν 
σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή ή με τους διεθνώς εφαρμοζόμενους 
κανόνες και πρότυπα για την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της 
ρύπανσης από πλοία, εφόσον η παράβαση έχει λάβει χώρα στην 
χωρική θάλασσα ή την αποκλειστική οικονομική ζώνη του Κράτους 
αυτού. 

2. Όπου υπάρχουν σαφείς λόγοι να πιστεύεται ότι ένα 
πλοίο που πλέει στη χωρική θάλασσα κάποιου Κράτους έχει, κατά 
τη διάρκεια της διέλευση'ς του απ' αυτή, παραβεί τους νόμους 
και τους κανονισμούς του Κράτους αυτού που υιοθετήθηκαν σύμφωνα 
με τη Σύμβαση αυτή ή με τους διεθνώς εφαρμοζόμενους νόμους και 
πρότυπα για την πρόληψη μείωση και έλεγχο της ρύπανσης από 
πλοία, το Κράτος αυτό, χωρίς επηρεασμό της εφαρμογής των σχε
τικών διατάξειον του Μέρους II, Τμήμα 3, μπορεί να προβεί σε 
επιθεώρηση του πλοίου σε σχέση με την παράβαση και μπορεί, 
εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία το δικαιολογούν, να κινήσει 
διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης και της κράτησης του πλοίου, 
σύμφωνα με τους νόμους του, τηρουμένων των διατάξεων του 
Τμήματος 7. 

3". Όπου υπάρχουν σαφείς λόγοι να πιστεύεται ότι ένα 
πλοίο που δναπλέει την αποκλειστική οικονομική ζώνη ή την 
χωρική θάλασσα κάποιου Κράτους έχει, μέσα στην αποκλειστική 
αυτή οικονομική ζώνη, διαπράξει παράβαση των διεθνώς εφαρμο
ζόμενων κανόνων και προτύπων για την πρόληψη, μείωση και 
έλεγχο της ρύπανσης από πλοία ή των νόμων και κανονισμών του 
Κράτους αυτού οι οποίοι συνάδουν και δίνουν ισχύ σε τέτοιους 
κανόνες και πρότυπα, το Κράτος αυτό μπορεί να ζητήσει από το 
πλοίο να του δώσει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και 
το λιμένα νηολόγησης του, το πρώτο και Tor τελευταίο λιμένα 
προσέγγισης του και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες απαι τούνται , 
για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει διαπραχθεί η παράβαση. 

4. Τα Κράτη θα πρέπει να υιοθετήσουν νόμους και κανονι
σμούς και θα λάβουν άλλα μέτρα ώστε τα πλοία που φέρουν τη 
σημαία τους να συμμορφούνται με τις τυχόν απαιτήσεις για ιην 
παροχή πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 3. 
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5. Όπου υπάρχουν σαφείς λόγοι να πιστεύεται, όχι ένα 

πλοίο που πλέει στην αποκλειστική οικονομική ζώνη ή τη χωρική 
θαλασσί·, κάποιου Κράτους έχει , στην αποκλειστική οικονομική 
ζώνη, διαπράξει παράβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 με 
αποτέλεσμα να γίνει σημαντική διαρροή αποβλήτων προκαλώνιας 
ή απειλώντας με σοβαρή ρύπανση το θαλάσσιο περιβάλλον, το 
Κράτος αυτό μπορεί να προβεί σε επιθεώρηση του πλοίου για 
ζητήματα που αναφέρονται στην παράβαση, αν το πλοίο έχει 
αρνττθεί να παράσχει πληροφορίες ή αν οι πληροφορίες που δόθηκαν 
από το πλοίο έρχονται σε έκδηλη αντίθεση με τη φανερή, 
πραγματική κατάσταση και αν οι συνθήκες της περίπτωσης αυτής 
δικαιολογούν τέτοια επιθεώρηση. 

6. 'Οπου υπάρχει σαφής αντικειμενική μαρτυρία ότι ένα 
πλοίο που διάπλέει την αποκλειστική οικονομική ζώνη ή την» 
.χωρική θάλασσα κάποιου Κράτους έχει, στην αποκλειστική οικο
νομική ζώνη, διαπράξει παράβαση *ιου αναφέρεται στην παράγραφο 3 
με αποτέλεσμα να γίνει διαρροή αποβλήτων προκαλώντας 
μεγάλη ζημιά ή υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή £n*»ta 
στις ακτές ή στα συναφή συμφέροντα του παράκτιου Κράτους, ή 
σε οποιεσδήποτε πλουτοπαραγωγικές πηγές στη χωρική του θάλασ
σα ή στην αποκλειστική οικονομική του ζώνη, το Κράτος αυτό 
μπορεί, τηρουμένου του Τμήματος 7, υπό τον όρο ότι. τα απο
δεικτικά στοιχεία το δικαιολογούν, να κινήσει διαδικασία, 
συμπεριλαμβανομένης και της κράτησηε "του πλοίου, σύμφωνα «ε 
τους νόμους του. 

7'. ϊίαρά τις διατάζει*; της παραγράφου 6 , οπουδήποτε Έχουν 
καθιερωθεί ανάλογες διαδικασίες, CITS μέσω του αρμόδιου 
διεθν.ούς οργανισμού είτε όπως αλλιώς συμφωνήθηκε, »ε τις 
οποίες εχεχ διασφαλισθεί συμμόρφωση τιε τις προϋπόθεσε ι ς για 
την εγγύηση ή άλλη ανάλογη οικονομική εξασφάλιση., τότε το 
παράκτιο Κράτος, εφόσον δεσμεύεται 4*ε τέτοιου είδους διαδι
κασίες, 9χχ επιτρέπει στο πλοίο να συνεχίσει το ταΕϊδι του.. 

8. ί)ι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5; 6 και 1 εφαρμό
ζονται επίσης αναφορικά νε τους εσωτερικούς νόμους και κανο
νισμούς, που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με το ήρθρο 2.11, ΤΚΘ3.·6. 

'Αρθρο 221 
Μέτρα για την αποφυγή της ρύπανσης που προκαλείται 

  από ναυτικά ατυχήματα 

1. Κφ,μνά πρόνοια στο Μέρος αυτό δεν θα επηρεάζει δυσμενώς το 
δικαίωμα των Κρατών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εθιμικό 
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και συμβατικό, να παίρνουν και εφαρμόζουν μέτρα ηέραν από τη 
χωρική θάλασσα ανάλογα με την πραγματική ή την απειλούμενη 
ζημιά γιο νά προστατέψουν την παραλία Π τα σύναψη συμφέροντα 
τους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας, από τη ρύπανση η την 
απειλή της ρύπανσης εξαιτίας κάποιου ναυτικού ατυχήματος ή 
από ενέργειες που έχουν σχέση με αυτό το ατύχημα, το οποίο 
ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση μεγάλων βλαβερών 
f»«ivr. ιιι; ι ώ ν . 

2. Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, *·ναυτικό ατύχημα" 
σημαίνει σύγκρουση πλοίων, προσάραξη ή άλλο περιστατικό 
ναυσιπλοΐας, ή άλλο συμβάν πάνω στο πλοίο η έξω από αυτό, που 
έχει ως αποτέλεσμα υλική ζημ^ά ή επικείμενη απειλή υλικής 
ζημιάς σε πλοίο ή Φορτίο. 

Άρθρο 222 
Εφαρμογή των διατάξεων των σχετικών με τη ρύπανση από ή μέσω 

της ατμόσφαιρας 

Τα Κράτη θα εφαρμόζουν μέσα στον εναέριο χώρο, που 
υπάγεται στην κυριαρχία τους ή αναφορικά με τα πλοία ή τα 
αεροσκάφη που φέρουν τη σημαία τους ή είναι καταχωρημένα στο 
νηολόγιο τους, τους νόμους και Μανονισμούς τους που υιοθετή
θηκαν σύμφωνα με το άρθρο 212, τίαραγρ.1 και με άλλες διατάξεις 
της Σύμβασης αυτής και θα υιοθετήσουν νόμους και κανονισμούς 
και θα λάβουν άλλα μέτρα απαραίτητα για την υλοποίηση των 
διεθνώς εφαρμοζομένων κανόνων και προτύπων, που θεσπίστηκαν 
μέσω αρμόδιων διεθνών οργανισμών ή διπλωματικής διάσκεψηςγια 
την πρόληφη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης του Θαλάσσιου 
περιβάλλοντος από ή μέσω της ατμόσφαιρας, σύμφωνα με όλους 
τους σχετικούς διεθνείς κανόνες και πρότυπα που αφορούν στην 
ασφάλεια της αεροπλοΐας. 

ΤΜΗΜΛ 7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Άρθρο 22 3 

Μέτρα για τη διευκόλυνση των διαδικασιών 

Σε διαδικασίες που κινούνται σύμφωνα με το Μέρος αυτό, 
τα Κράτη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να διευκολύνουν την 
ακρόαση των μαρτύρων και την προσαγωγή τών αποδεικτικών μέσων, 
που υποβάλλονται από τις αρχές ενός άλλου Κράτους, ή από τον 
αρμόδιο διεθνή οργανισμό, και θα πρέπει να διευκολύνουν την 
παράσταση σε τέτοιες διαδικασίες των επίσημων αντί προσ<ί>πο>ν 
του αρμόδιου διεθνούς οργανισμού,του Κράτους της σημαίας Η«*ι 
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οποιουδήποτε Κράτους που επηρεάσθηκε από τη ρύπανση, που είναι 
αποτέλεσμα οποιασδήποτε παράβασης. OL επίσημόι αντιπρόσωποι 
που παρίστανται σε τέτοιες διαδικασίες θα έχουν τέτοια δικαιώ
ματα και καθήκοντα τα οποία τους παρέχονται σύμφωνα lie τους 
διεθνείς νόμους και κανονισμούς ή το διεθνές δίκαιο. 

Άρθρο 224 
Άσκηση των εξουσιών εφαρμογής διατάξεων 

Οι εξουσίες εφαρμογής των διατάξεων στα ξένα πλοία 
σύμψωνα με το Μέρος αυτό μπορούν να ασκηθούν μόνο από 
αξιωματούχους ή από πολεμικά πλοία, στατιωτικά αεροσκάφη ή 
άλλα πλοία ή αεροσκάφη με ευδιάκριτα its. εξωτερικά τους στοι
χεία που φανερώνουν ότι εκτελούν κρατική υπηρεσία και είναι 
εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό. 

Άρθρο 225 
Καθήκον αποφυγής δυσμενών συνεπειών κατά την Ο0«ηση 

των εξουσιών εφαρμογής των διατάξεων 

Κατά. την άσκηση σύμφωνα με τη Χύρβαοη αυτή των c£ου
σιών εφαρμογής των διατάξεων κατά των ξένων πλοίων, χα ϊίράτη 
δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, 
ή άλλως τιβίζ να δημιουργούν οποιοδήποτε κίνδυνο στο πλοίο, ή να 
οδηγούν αυτό σε ανασφαλή λιμένα ή αγκυροβόλιο, ή να εκθέτουν 
το "θαλάσσιο περιβάλλον σε αδικαιολόγητο κίνδυνο. 

Άρθρο 224 
Αιεξαγωτή έρευνας οτα ξένα πλοία 

1. Ια) Τα Κράτη δεν θα πρέπει να «αδυστερούν το ξένο πλοίο . 
περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για την 6ιεξ«κγωγή ίων 
ερευνών οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 216, 213 «at 2.20. 
Οποιαδήποτε επιθεώρηση του ξένου πλοίου :θα περιορίζεται στην 
εξέταση των πιστοποιητικών, βιβλίων η άλλων εγγράφων με τα 
οποία το πλοίο υποχρεούται να είναι εφοδιασμένο σύμφωνα *ιε 
τους γενικώς αποδεκτούς διεθνείς κανόνετς και πρότυπα ή 
οποιωνδήποτε άλλων ανάλογων εγγράφϋτν,που το πλοία είναι εφο
διασμένα," περαιτέρω εηιΒεώρηση του πλοίου μπορεί να επιχειρη
θεί μόνον μετά από μια τέτοια έρευνα και μόνο όταν.: 

(ι) υπάρχουν σαφείς λόγοι να πιστεύεται ότι η κατά
σταση του πλοίου ή του εξοπλισμού του δεν ανταποκρίνε
ται ουσιαστικά στα στοιχεία που αναφέρονται στα 
έγγραφα του" 



3276 
(11 ) το περιεχόμενο τέτοιων εγγράφων δεν είναι επαρκεί 
για να βεβαιώσει ή επαληθεύσει μια υποπτευόμενη 
παράβαση" π ...... 

(ιιι) το πλοίο δεν είναι εφοδιασμένο με έγκυρα Πιστο
ποιητικά Mat βιβλία. 

(β) Αυ από την έρευνα προκύψει παράβαση των εφαρμοστέων 
νόμων και κανονισμών π των διεθνών κανόνων και προτύπων που 
αναφέρονται στην προστασία και διατήρηση του BaAaaotou περι
βάλλοντος, το πλοίο θα αφήνεται αμέσως ελεύθερο υποΜείμενο 
όμως σε λογικές διαδικασίες όπως εί:ναι η εγγύηση ή άλλη ανά
λογη οικονομική εξασφάλιση 

(γ) Χωρίς επηρεασμό των εφαρμοστέων διεθνών κανόνων και 
πρότυπων των σχετικών με την πλαίμότητα των πλοίων, η αηε
λευβέρωίτη του πλοίου μπορεί , οσάκις αυτό παρουσιάζει αδικαιο
λόγητη απειλή βλάβης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, να απορριφθεί 
ή εγκριθεί υπό τον όρο ότι αυτό οφείλει να προσεγγίσει στο 
πλησιέστερο κατάλληλο ναυπηγείο. Όταν η αιιελευίίερ*»::>π του 
πλοίου δεν γίνει αποδέκτη ή γίνει υπό όρους, τσ Κράτος της 
σημαίας του πλοίου πρέπει να ενημερώνεται αμέσως και μπορεί 
να επιδιώξει, την αιτελευθέί?<·}ρη του πλοίου, σύμφωνα με το 
Μέρος XV. 

2. Τα Κράτη θα συνεργάζονται στην προαγωγή διαδικασιών 
για την αποφυγή άσκοπης* επιθεώρησης των πλοίων στη . θάλασσα. 

Άρθρο 227 
Απαγόρευση διακρίσεων κατά ξένων πλοίων 

Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων και εκτέλεση των καθη
κόντων τους σύμφωνα με το Μέρος αυτό. τα Κράτη οφείλουν να 
αποφεύγουν τις διακρίσεις, στους τύπους ή την πράξη, κατά 
των πλοίων οποιουδήποτε άλλου Κράτους. 

Άρθρο 228 
Αναστολή και περιορισμοί για την κίνηση 

διαδικασιών 

1. Η διαδικασία για την επιβολή ποινών σχετικά με οποια
δήποτε παράβαση των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών ή 
διεθνών κανόνων και προτύπων, που αναφέρονται στην πρόληψη, 
μείωση και έλεγχο της ρύπανσης από πλοία, που διαπράχθηκε από 
ξένο πλοίο έξω από τη χωρική θάλασσα του Κράτους που κινεί 
τη διαδικασία θα αναστέλλεται με την έναρξη διαδικασίας για 
την επιβολή ποινών από το Κράτος της σημαίας για τις αντίστοιχες 
παραβάσεις μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία που το πρώτο 
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άρχισετη διαδικασία, εκτός αν αυτή π διαδικασία αφορά σε περί
πτωση μεγάλης βλάβης του παράκτιου Κράτους ή αν το συγκεκρι
μένο Κράτος της σημαίας έχει επανειλημμένα αγνοήσει τις υπο
χρεώσεις του να εφαρμόσει αποτελεσματικά τους εφαρμοστέους 
διεθνείς κανόνες και πρότυπα σε σχέση με τις παραβάσεις που 
διαπράχθηκαν από τα πλοία του. Το Κράτος της σημαίας Οφείλει 
σε εύθετο χρόνο να διαθέτει στο Κράτος που κίνησε προηγουμένως 
τη διαδικασία αυτή ένα πλήρη φάκελλο της υπόθεσης καθώς και 
τα έγγραφα της διαδικασίας, οσάκις το Κράτος της σημαίας έχει 
Γ.ητήπει την αναστολή της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο αυτό. 
Όταν η διαδικασία που κινήθηκε από το Κράτος της σημαία^, 
έχει φθάσει στο τέρμα της, OL αναστελλόμενες διαδικασίες τερμα
τίζονται. Με την πληρωμή των δαπανών που δημιουργήθηκαν σχε
τικά με τέτοια διαδικασία, κάθε εγγύηση ή άλλη οικονομική 
εξασφάλιση που δόθηκε σε σχέση we τις αναστελλόμενες διαδι
κασίες Θέλει αποδεσμεύεται από το παράκτιο Κράτος. 

2, Διαδικασία για επιβολή ποινών σε ξένα πλοία δεν .επι
τρέπεται να κινείται μετά την παρέλευση τριών ετών από της 
ημερομηνίας κατά την οποία, διαπράχθηκε η παράβαση, και δεν 
θα αναλαμβάνεται από οποιοδήποτε άλλο Κράτος σε περίπτωση, που 
έχει κινηθεί διαδικασία από ένα άλλο Κράτος σύμφωνα με τις 
διατάξεις που καθορίστηκαν στην παράγραφο 1." 

3 Οι διατάζεις του άρθρου αυτού δεν επηρεάζουν το. δι
καίωμα του Κράτους της σημαίας να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης διαδικασίας vta την επιΒολή τιοινών, σύμφω
να ιιε τους νόμους του, ανεξάρτητα αν έχει προηγηθεί διαδικασία 
από άλλο Κράτος;. 

'Αρθρο 229 
Κίνηση qoTLMtov διαδικασιών 

KsiiiA. δ±άταξτ} σε αυτή τη Σύμβαση δεν επηρεάζει ττην «ίνηση 
αστικών διαδικασιών σχετικών με οποιαδήποτε απαίτηση Yta 
απώλεια η inwia τίου προκύπτει από τη ρύπανση του θαλάσσιου 
περίΒάλλοντος

*Αρβρο 230 
Χρηματικές ποινές και τήρηση των αναγνωρισμένων δικαιωμάτων 

του κατηγορούμενου 

J.. Χρηματικές ποινές μπορεί να επιβληθούν μόνο για TIC 
: παραβάσεις των εθνικών νόμων wxx κανονισμών η των εφαρμοστέων 
διεθνών κανόνων και προτύπων για την πρόληψη, μείωση και 
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έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος που διαηράχθη
Μηυ από Γένα πλοία πέρα από τη χο»ρική θάλασσα. ... 

2. Χρηματικές ποινές μπορεί να επιβληθούν uovo για τις 
παραβάσεις των εθνικών νόνων και κανονισμών η των εφαρμοστέο>ν 
διεθνών κανόνων και προτύπων για την πρόληψη, μείωση και 
έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που διαπρά
χθηκαν από ξένα πλοία μέσα στην χωρική θάλασσα, εκτός από την 
περίπτωση σκόπιμης και σοβαρής πράξης ρύπανσης στη χωρική 
θάλασσα. 

3. Κατά τη διεξαγωγή διαδικασίας για αυτές τις παραβά
σεις, που διαπράχθηκαν από ξένα πλοία και που μπορεί να 
έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή ποινών, τα αναγνωρισμένα 
δικαιώματα του κατηγορούμενου θα τυγχάνουν σεβασμού. 

Άρθρο 231 
Κοινοποίηση στο Κράτος της σημαίας και σε άλλα ενδιαφερόμενα 

Κράτη 

Τα Κράτη θα κοινοποιούν αμέσως στο Κράτος της σημαίας 
και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο Κράτος τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί σύμφωνα με Το τμήμα 6 κατά των ξένων πλοίων και 
θα υποβάλλουν στα Κράτος της σημαίας όλες τις επίσημες εκθέ
σεις τις'σχεΐικές με τα μέτρα αυτά. Εντούτοις, όσον αφορά 
τις παραβάσεις που διαπράχθηκαν στη χωρική θάλασσα, οι πιο 
πάνω υποχρεώσεις του παράκτιου Κράτους εφαρμόζονται μόνο 
στα μέτρα που έχουν ληφθεί σε διαδικασία. Οι διπλωματικοί 
ή προξενικοί υπάλληλοι και, όπου είναι δυνατό, η λιμενική 
αρχή του Κράτους της σημαίας θα ενημερώνονται αμέσως για 
κάθε μέτρο που λαμβάνεται σύμφωνα με το Τμήμα 6 κατά των 
ξένων πλοίων. 

Άρθρο 232 
Ευθύνη των Κρατών από την εφαρμογή των μέτρων 

Τα Κράτη θα ευθύνονται για Cnuia ή απώλεια που αποδί
δεται σε αυτά και είναι αποτέλεσμα των μέτρων που έχουν 
ληφθεί σύμφωνα με το Τμήμα 6, όταν τα μέτρα αυτά είναι παρά
νομα ή υπερβαίνουν εκείνα που απαιτούνται λογικά να ληφθούν 
σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες. Τα Κράτη θα προβλέ
πουν για τη δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια τους για τις 
πράξεις αναφορικά με τέτοια απώλεια ή ζημιά. 
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Άρθρο 233 

Προστασία στενών που χρησιμοποιούνται στην διεθνή 
ναυσιπλοΐα 

Ka+ua διάταξη στα Τμήματα5,6 και 7 δεν επηρεάζει χο νομικό 
καθεστώς των στενών διεθνούς ναυσιπλοΐας  Εντούτοις, αν 
ένα Εένο πλοίο άλλο από εκείνα που αναφέρονται στο Τμήμα 10 
έχει παραβεί τους νόμους και κανονισμούς που αναφέρονται στο 
άρθρο 42, παράγραφος Κ α ) και ίβ), προκαλώντας ή απειλώντας 
να προκαλέσει σοβαρή ζΉ*ιά στο θαλάσσιο περιβάλλον των στενών, 
τα Κράτη που συνορεύουν με τα στενά μπορούν να λάβουν τα 
ανάλογα εφάρμοσα μ® μέτρϊϊ σε τέτοια όμως ηερίπτωση αυτά 
οφείλουν να σεβασθούν, τηρουμένων των αναλογιών, τις διατά
ξεις του Τμήματος αυτού. 

ΤΜΗΜΑ Β. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΚΗΕΝΕΕ ΜΕ ΠΑΓΟ 
'Apepo 234 

Περιοχές καλυμμένες :με ιιάγο 

Τα παράκτια Κράτη έχουν τ ο δικαίωμα να υ ι ο θ ε τ ο ύ ν «at ' 
να επιβάλλουν αμερόληπτους νόμους και κανονισμούς γ ι α ττ»ν 

πρόληΦη, μ«£ωοη και έ λ ε γ χ ο της Βαλάσσι.ας ρόιτανσηΕ ατιό πλοία 
σε π ε ρ ι ο χ έ ς καλυμμένες με πάγο μέσα στα ό ρ ι α της βϊ«*κλειστι— 
κης οικονομικής £»vnc»o*iou σι ι δ ι α ί τ ε ρ η δ ρ ι μ ε ί ε Ηλχ4Ηττολογ.ΐίτέχ 
συνθήκες και n παρουσία πάγου, not» «αλόκτει τ ι ς τίΕριοχές 
αυτές σχεδόν όλο τ ο χρόνο , δημιουργούν εμπόδια η Ε£«ιρετι«ούις 
κινδύνους στη ν α υ τ ι λ ί α , και η ρύπανση του Θαλάσσιου περιΐϊαλ

λοντος θα μπορούσε να ε π ι φ έ ρ ε ι σημαντική ϊϊλάβη η οριστ ική 
διαταραχή στην ο ι κ ο λ ο γ ί α ισορροπία . Οι νόμοι «αι οι κανο

ν ισμοί αυτοί ο φ ε ί λ ο υ ν να λαμβάνουν υηόφη τη ναυσιηλοία και 
. τη« προστασΓα και διατήρηση του 'θαλάσσιου « ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς ττου 

βασί£ε:ται στα καλύτερα διαθέσνμα £ηιστη*ιονυ«ά σ τ ο ι χ ε ί α . 

ΤΜΗΜΑ 9 . ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ 
'Αρθρο 235 

Υπευθυνότητα και ευθύνη 

.1, Τα Κράτη είναι υπεύθυνα για την εκπλήρωση των διεΘνών 
τους υποχρεώσεων σχετικά με την προστασία και διατήρηση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αυτά θα φέρουν ευθύνη σύμφωνα με 
το διεθνές δίκοπο.. 

2* Τα Κράτη θα πρέπει να διασφαλίζουν την δυνατότητα «ΟΜΙΙΟΒΗ: 
ένδικου μέσου σύμφωνα με τα νομικά τους συστήματα για την 
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άμεοη και t κανοποι ητι ΜΠ αποζημίωση η άλλη θεραπεία αναφορι κά 
με ζημιά που προκάλεσε η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
από φυσικά ή νοιιικά πρόσωπα υπαγόμενα στη δικαιοδοσία' τους. 

3. Με αντικειμενικό σκοπό την εξασφάλιση άνεσης και 
ικανοποιητικής αποζημίωσης σχετικά με κάθε ζημιά, που προ
καλείται από τη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τα 
Κράτη θα συνεργάζονται στην εφαρμογή του ισχύοντος διεθνούς 
δικαίου και στπν περαιτέρω βελτίωση ίου αναφορικά με την 
υπευθυνότητα και ευθύνη για την εκτίμηση και απο^μίωση των 
ζημιών και την διευθέτηση των σχετικών διαφορών, καθώς επίσης, 
όπου επιβάλλεται, στη βελτίωση των κριτηρίων και διαδικασιών 
για την καταβολή επαρκούς αποζημίωσης, όπως είναι η υποχρεω
τική ασφάλιση Π τα ταμεία αποζημίωσης. 

ΤΜΗΜΑ 10. ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ 
Άρθρο 236 

Κρατική ασυλία 

Οι διατάξεις της Σύμβασης αυτής αναφορικά με την προ
στασία και διατήρηση του βαλάσσιου περιβάλλοντος δεν εφαρμό
ζονται σε οποιοδήποτε πολεμικό πλοίο, βοη©πτικό πλοίο του 
πολεμικού ναυτικού, ως και σε άλλα πλοία ή αεροσκάφη που 
ανήκουν ή τελοΰν σιε λειτουργία από κάποιο Κράτος και χρησιμοποι
ούνται από αυτό μόνο σε κυβερνητικές μη εμπορικές αποστολές. 
Εντούτοις, κάθε Κράτος οφείλει να διασφαλίζει, με την υιοθέ
τηση καταλλήλων μέτρων μη εξασθενούντων τις λειτουργίες ή 
λειτουργικές ικανότητες των πλοίων ή αεροσκαφών αυτών που 
ανήκουν ή τελούν οε λειτουργία απ' αυτό, ότι τέτοια πλοία ή αερο
σκάφη δρουν κατά τρόπο σύμφωνο, όσο είναι λογικό >tat πρακτικό, 
με τη Σύμβαση αυτή. 

ΤΜΗΜΑ 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Άρθρο 237 

Υποχρεώσεις δυνάμει άλλων συμβάσεων για την προστασία 
και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

1. Οι διατάξεις του Μέρους αυτού τίθενται χο>ρίς επηρεασμό 
των ειδικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται από Κράτη δυνάμει 
ειδικών συμβάσεων και συμφωνιών που έχουν συναφθεί προηγουμέ
νως και που αναφέρονται στην προστασία και διατήρηση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντοςfκαθώς και των συμφο>νιών που μπορεί 
να συναφθούν για την προώθηση των γενικών αρχών που διατυπώ
θηκαν στη Σύμβαση αυτή. 
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2. OL ειδικές υποχρεώσεις που ανέλαβαν τα Κρήτη δυνάμει 

ειδικών συμβάσεων, όσον αφορά στην προστασία και διατήρηση 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, θα πρέπει να εκτελούνται κατά 
τρόπο που να συμβαδίζει με τις γενικές αρχές και τους αντιπειμε
νιΜούς σκοπούς της Σύμβασης αυτής. 

ΜΕΡΟΣ XIII 
«ΑΑΑΣΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

ΤΜΗΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 2 38 

Δικαίωμα διεξαγωγής θαλάσσιων επιστημονικών ερευνών 

Όλα τα Κράτη, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση, 
«αι οι αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί έχουν το δικαίωμα να 
διεξάγουν θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες, με επιφύλαξη το>ν 
δικαίωμαιων και καθηκόντων άλλιον Κρατών όπως προβλέπεται στη 
Σύμβαση αυτή. 

Άρθρο 239 
Προαγωγή θαλάσσίων επιαχτνμονι κών ερευνών 

Τα Κράτη χαι OL αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί θα προά
γουν και διευκολύνουν την ανάπτυξη και διεξαγωγή θαλάσσίίον 
επιστημονικών ερευνών σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή. 

Άρθρο 210 
Γενικές αρχές διεξαγωγής θαλάσσιων επιστημονεκών ερευνών. 

Στη διεξαγωγή θαλάσσιων επιστημονικών ερευνών εφαρμό
ζονται οι πιο κάτω αρχές: 

(α) ρχ θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες 6α διεξάγονται απο
κλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς" 
..(β) ρι θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες θα διεξάγονται %a& 
κατάλληλες επιστημονικές μεθόδους και μέσα που ουνάΒουν 
με τη Έύμβαση αυτή * 
.(γ.) οι θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες δεν πρέπει να παρα
κωλύουν αδικαιολόγητα άλλες νόυΐμ€ς χρήσεις της θάλασσας 
που συνάδουν με τη Σύμβαση αυτή WXL θα πρέπει να τυγχάνουν 
του προσήκοντος σεβασμού κατά τη διάρκεια τέτοιων χρήσεων * 
(δ) οι θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες πρέπει να διεξά
•γονται σύμφωνα με όλους τους σχετικούς κανονισμούς ηον 
υιοθετούνται βάσει της Σύμβασης αυτής, περί λαμβανομένων 
εκείνων για την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. 
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Άρθρο 241 

Μη αναγνώριση θαλάσσιων επιστημονικών ερευνητικών 
δραστηριοτήτων ως τη νομική βάση αξιώσεων 

Οι θαλάσσιες επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες 
6εν συνιστούν τη νομική βάση για οποιαδήποτε αξίωση σε 
οποιοδήποτε μέρος του θαλάσσιου περιβάλλοντος ή των πόρων του. 

ΤΜΗΜΑ 2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Άρθρο 242 

Προαγωγή διεθνούς συνεργασίας 

1. Κράτη και αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί οφείλουν, σύμφω
να με την αρχή του σεβασμού της κυριαρχίας και της δικαιοδο
σίας και με βάση το αμοιβαίο όφελος, να προάγουν διεθνή 
συνεργασία στις θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες για ειρηνι
κούς σκοπούς. 

2. Στο θέμα αυτό, χωρίς επηρεασμό το>ν 6ικαιωμάτο>ν και καθη
κόντων των Κρατών δυνάμει της Σύμβασης αυτής, ένα Κράτος, κα
τά την εφαρμογή του παρόντος Μέρους, θα παρέχει, ως ήθελε 
είναι κατάλληλο, σε άλλα Κράτη λογική ευκαιρία όπως εξασφαλί
σουν απ' αυτό, ή με τη συνεργασία του, πληροφορίες αναγκαίες 
για την πρόληφη και έλεγχο βλάβης στην υγεία και ασφάλεια 
προσώπων και στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Άρθρο 243 
Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών 

Κράτη και αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί θα συνεργάζονται 
μέσω της σύναψης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, για τη 
Λημιουργία ευνοϊκών συνθηκών 6ιεξαγο>γής θαλάσσιοιν επιστημο
νικών ερευνών στο θαλάσσιο περιβάλλον και την ολοκλήρωση των 
προσπαθειών των επιστημόνων στη μελέτη της ουσίας των φαι
νομένων και διεργασιών που συμβαίνουν στο θαλάσσιο περιβάλ
λον και τη συσχέτιση μεταξύ τους. 

Άρθρο 24 4 
Δημοσίευση και διάδοση πληροφοριών και γνώσεων 

1. Κράτη και αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί οφείλουν σύμφωνα 
με τη Σύμβαση αυτή, να καθιστούν προσιτές με δημοσίευση ή 
διάδοση, μέσω κατάλληλων οδών, πληροφορίες για τα προτεινόμενα 
μεγάλα προγράμματα και τους στόχους τους καθώς και γνώσεις που 
προέρχονται από θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες. 
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2. Για το.σκοπό αυτό, τα Κράτη, τόσο ατομικά όοο και σε 

συνεργασία με άλλα Κράτη και αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, 
θα προάγουν ενεργά τη. ροη επιστημονικών δεδομένων και πληρο
φοριών και τη διάδοση γνώσεων που προέρχονται από Θαλάσσιες 
επιστημονικές έρευνες, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενα Κράτη, καθώς 
και την ενίσχυση των αυτόνομων ικανοτήτων των αναπτυσσομένων 
Κρατών για θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες μέσω, μεταξύ άλλων, 
προγραμμάτων που προσφέρουν επαρκή εκπαίδευση και άσκηση too 
τεχνικού και επιστημονικού τους προσωπικού. 

ΤΜΗΜΑ 3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

'Αρθρο 245 
θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στη χωρική θάλασσα 

Τα παράκτια Κράτη, κατά την άσκηση της κυριαρχίας τους, 
έχουν, το αποκλειστικό δικαίωμα να ρυθμίζουν. Εξουσιοδοτούν 
και διεξάγουν θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στη χωρική χους 
Θάλασσα. Οι θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες ρ' «υτή πρέπει 
να διεξάγονται μόνο με τη ρητή συναίνεση του παράκτιου Κρά
νους και κάτω από όρους που θέτει"~~αυτό. 

'Αρθρο 246 
θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στην αποκλειστική οικονομική 

ζώνηκαι στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα 

1.1 Τα παράκτια Κράτη, κατά την άσκηση της δικαιοδοσίας 
> τους, έχουν το δικαίωμα να ρυθμίζουν., εξουσιοδοτούν και διε
ξάγουν επιστημονικές έρευνες στην αποκλειστική τους οικονο
μική ζώνη και στην ηπειρωτική τους υφαλοκρηπίδα σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξειχ; της ΧύμΒασης αυτής. 

2. Οι θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στην αποκλειστική 
οικονομική ζώνη και στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα θα διεξά
γονται με τη συναίνεση του παράκτιου Κράτους. 

3. Τα παράκτια Κράτη, υηό κανονικές συνθή*Γ.Γ r η*».οέ/ουν 
την συναίνεση τους σε σχέδια θαλάσσιων επιστημονικών ερευνών 
από άλλα Κράτη ή αρμόδιους διεθνείς οργανναμούς στην αποκλει
στική τους οικονομική ζώνη ή στην ηπειρωτική τους υφαλοκρηπί
δα που θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τη Σύμ&αση αυτή αποκλειστικά 
για ειρηνικούς σκοπούς και με σκοπό την αύξηση των επιστημο
νικών γνώσεων του θαλάσσιου περιβάλλοντος προς όφελος όλης 
της ανθρωπότητας. ίφος τούτο, τα παράκτια Κράτη θα καθιερώ
σουν κανόνες και διαδικασίες που να διασφαλίζουν ότι η συναί
νεση αυτή 6εν θα καθυστερείται ή αποκρούεται «δικαιολόγητα. 
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4. Για σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου 3, κανονικές 

συνθήκες μπορεί να υπάρχουν παρά .την απουσία διπλωματικών 
σχέσευ>ν μεταξύ του παράκτιου Κράτους και του διεξάγοντος τις 
έρευνες Κράτους. 

5. Τα παράκτια Κράτη, εντούτοις, μπορούν κατά την κρίση 
τους να. αρνούνται τη συναίνεση τους στη διεξαγωγή σχεδίου θα
λάσσιων επιστημονικών ερευνών άλλου Κράτους ή αρμόδιου διεθνούς 
οργανισμού στην αποκλειστική οικονομική ζώνη ή στην ηπειρωτι
κή υφαλοκρηπίδα του παράκτιου Κράτους,εφόσον το σχέδιο: 

(α) έχει άμεση σημασία για την εξερεύνηση και εκμετάλ
λευση των φυσικών πόρων, ζωντανών ή μη" 
(β) συνεπάγεται γεώτρηση στη\ι ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, τη 
χρήση εκρηκτικών ή την εισαγωγή επιβλαβών ουσιών στο 
θαλάσσιο περιβάλλον" 
(γ) συνεπάγεται την κατασκευή, λειτουργία ή χρήση τεχνιτών 
νήσων, εγκαταστάσεων και κατασκευών που αναφέρονται στα 
άρθρα 60 και 80" 
(6) περιέχει πληροφορίες παρεχόμενες δυνάμει του άρθρου 248 
αναφορικά με τη φύση και τους αντικειμενικούς σκοπούς του 
σχεδίου, οι οποίες είναι ανακριβείς ή εφόσον το διεξάγον 
τις έρευνες Κράτος ή ο'αρμόδιος διεθνής οργανισμός έχει 
εκκρεμείς υποχρεώσεις προς to παράκτιο Κράτος από προη
γούμενο σχέδιο ερευνών. 

6. Παρά τις διατάξεις της παραγράωου 5, τα παράκτια Κράτη 
δεν μπορούν, ασκώντας τη διακριτική τους εξουσία, να αρνηθούν 
τη συναίνεση τους δυνάμει της υποπαραγράφου (α) της ειρημένης 
παραγράφου αναφορικά με σχέδια θαλάσσιων επιστημονικών ερευνών 
που θα αναληφθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους αυτού 
στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, 200 ναυτικά μίλια πέρα από τις 
γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της χωρικής 
θάλασσας, έξω από τις ειδικές περιοχές τις οποίες τα παράκτια 
Κράτη μπορούν οποτεδήποτε δημόσια να καθορίσουν ως περιοχές 
στις οποίες εκμετάλλευση ή λεπτομερείς ερευνητικές εργασίες 
που επικεντρώνονται στις περιοχές αυτές διεξάγονται ή 6ά 
διεξαχθούν μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα. Τα παράκτια Κράτη 
θα παρέχουν λογική προειδοποίηση του καθορισμού τέτοιων 
περιοχών, καθο>ς και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων τους, αλλά 
δεν είναι υποχρεωμένα να παρέχουν λεπτομέρειες το>ν r.oyctni.w\j 
σ' αυτές· 
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7. Οι ..διατάζεις της παραγράφου 6 τίθενται χ&>ρίς επηρεασμό 
των δι καιωμάτων των παράκτιων Κρατών πάνο> στην ηπειρωτική 
υφαλοκρηπίδα όπως αυτά καθορίζονταν στο άρθρο 77. 

8.. Οι δραστηριότητες θαλάσσιων επιστημονικών ερευνών 
που αναίρέρονται στο άρθρο αυτό δεν πρέπει να παρακωλύουν αδι
καιολόγητα άλλες δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από άλλα 
παράκτια Κράτη κατά την άσκηση των κυριαρχικών τους δικαιω
μάτων και της δικαιοδοσίας τους, που προβλέπονται στη Εύμβαση 
αυτή. 

Άρθρο 24 7 
Σχέδια θαλάσσιων επιστημονικών ερευνών που 
εκτελούνται από ή κάτω από την προστασία 

διεθνών οργανισμών 

Παράκτιο Κράτος το οποίο είναι μέλος ή έχει διμερή 
συμφωνία με ένα διεθνή οργανισμό, και στην αποκλειοτ ική ©ν«ο— 
νομική ζώνη η στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, του οποίου D 
οργανιομός αυτός επιθυμεί να εκτελέσει σχέδια θαλάσσιων επι
στημονικών ερευνών, απευθείας π κάτω από την προσταοία τοΟ, 
θα θεωρείται ότι έχει εξουσιοδοτήσει την εκτέλεση του σχεδίου 
σύμφωνα με τις συμφωνημένες προδιαγραφές αν το Κράτος αυτό 
έχει εγκρίνει το λεπτομερές σχέδιο όταν λήφθηκε η απόφαση από 
τον οργανισμό για την εκτέλεση του σχεδίου, ή είναι πρόθυμο 
να συμμετάσχει σ* αυτό, και δεν έχει εκφράσει οποιαδήποτε 
ένσταση μέσα σε τέσσερέις μήνες από τη γνωστοποίηση του σχε
δίου από τον οργανισμό στο παράκτιο Κράτος. 

'Αρθρο 248 
Καθήκον παροχής πληροφοριών στο παράκτιο Κράτος 

..'/Κράτη και αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί που προτίθενται 
να.αναλάβουν θαλάσσιας επιστημονικές έρευνες οτην αποκλειστι
κή οικονομική ΐώνη ή στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα ενός παρά; 
κτιου. Κράτους Οφείλουν, όχι λιγότερο από έξι μήνες προηγουμέ
νως, να παράσχουν στο Κράτος αυτό πλτ»ρη περιγραφή: 

(α) της φύσης και των αντικειμενικών σκοπών του σχεδίου* 
(β)' των μεΘό£(Α> KOL μέσων που θα χρησιμοποιηθούν, περι
λαμβανομένων ονόματος, χωρητικότητας, τύπου και κλάσης 
των πλοίων και περιγραφής του επιστημονικού εξοπλισμού" 
(γ) των επακριβών γεωγραφικών περιοχών στις οποίες θα 
εκτελεσθεί το σχέδιο* 
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(6) της αναμενόμενης ημερομηνίας πρώτης εμφάνισης Mat 
οριστικής αναχώρησης των ερευνητικών πλοίων, ή της 
ανάπτυξης του εξοπλισμού Mat της απομάκρυνσης αυτού, 
ως ήθελε είναι κατάλληλο" 
(ε) του ονόματος του ιθύνοντος ιδρύματος, του διευθυντού 
του και του προσώπου του υπευθύνου για το σχέδιο* και 
ίζ) της έκτασης κατά την οποία το παράκτιο Κράτος θεω
ρείται ότι πρέπει να μπορεί να συμμετάσχει ή να αντιπροσω
πεύεται στο σχέδιο. 

Άρθρο 249 
Καθήκον σημμόρφωσης με ορισμένους όρους 

1. Κράτη Mat αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί όταν αναλαμβά
νουν θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στην αποκλειστική οικο
νομική ζώνη ή στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα ενός παράκτιου 
Κράτους οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ακόλουθους όρους: 

(ο) να διασφαλίζουν, το δικαίωμα του παράκτιου Κράτους, 
αν το επιθυμεί, να συμμετέχει ή αντιπροσωπεύεται στο 
σχέδιο θαλάσσιων επιστημονικών ερευνών, ιδιαίτερα πάνω 
στα ερευνητικά πλοία και άλλα σκάφη ή επιστημονικές ερευνη
τικές εγκαταστάσεις, όταν είναι πρακτικό, χωρίς Πληρωμή 
οποιασδήποτε αμοιβής στους επιστήμονες του παράκτιου Κράτους 
και χωρίς υποχρέωση συνεισφοράς στα έξοδα του σχεδίου" 

(β) να παρέχουν στο παράκτιο Κράτος, κατόπιν αίτησης του, 
προκαταρκτικές εκθέσεις, ευθύς οις είναι πρακτικό, καθώς 
και τα τελικά αποτελέσματα και συμπεράσματα μετά από τη 
συμπλήρωση των ερευνών* 
(γ) να ανπ λάβουν να παρέχουν στο παράκτιο Κράτος, κατόπιν 
αίτησης του, πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και τα δείγματα 
που προέρχονται από το σχέδιο θαλάσσιων επιστημονικών .' 
ερευνών και επίσης να εφοδιάζουν αυτό με στοιχεία που μπο
ρούν να αντιγραφούν και με δείγματα που μπορούν να διαι
ρεθούν χωρίς βλάβη της επιστημονικής τους αξίας" 
(6) αν τους ζητηθεί, να παρέχουν στο παράκτιο Κράτος 
αξιολόγηση αυτών των στοιχείων, δειγμάτων και των αποτε^ 
λεσμάτων των ερευνών ή να παρέχουν βοήθεια στην αξιολόγηση 
ή ερμηνεία τους" 
(ε) να διασφαλίζουν, τηρούμενης της παραγράφου 2, ότι ta 
αποτελέσματα των ερευνών θα διατίθενται διεθνώς, μέσω 
κατάλληλων εθνικών ή διεθνών οδών, ευθύς ως είναι πρακτικό δυνατό* 
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(ζ) να πληροφορούν to παράκτιο Κράτος αμέσως για οποιαδή
ποτε μεγάλη αλλαγή στο πρόγραμμα ερευνών" 
(η) εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, να απομακρύνουν τις 
εγκαταστάσεις ή τον εξοπλι,σμό επιστημονικών ερευνών μόλις 
συμπληρωθούν οι έρευνες. 

2. Το άρθρο αυτό δεν επηρεάζει τους όρους που καθορίζονται 
από τους νόμους και κανονισμούς του παράκτιου Κράτους για την 
άσκηση της διακριτικής του εξουσίας στη χορήγηση ή άρνηση 
συναίνεσης σύμφωνα με το άρθρο 246, παράγραφος 5, περι
λαμίϊανομένης της απαίτησης προηγούμενης συμφωνίας για την 
διάθεση διεθνώς των αποτελεσμάτων των ερευνών ενός σχεδίου 
άμεσης σπουδαιότητας για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση των 
φυσικών πόρων. 

Άρθρο 250 
Ανακοινώσεις για σχέδια θαλάσσιων 

επιστημονικών ερευνών 

Ανακοινώσεις που αφορούν..σε σχέδια Όαλάασιων επιστημο
νικών ερευνών πρέπει να γίνονται μέσω κατάλληλων επίσημο»ν οδών 
εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. 

Άρθρο 251 
Γενικά κριτήρια και οδηγίες 

Τα Κράτη πρέπει να επιζητούν να προωθούν μέσω αρμόδιων 
διεθνών οργανισμών, τη θέσπιση γενικών κριτηρίων και οδηγιών 
για να υπορΌτνθοϋν τα Κράτη στη 6ια*ρίΒωση της Φύσηε Hat "*"»"»» 
συνεπειών των θαλάσσιων επιστημονικών ερευνών. 

Άρθρο 252 
Σιωπηρή συναίνεση 

Κράτη η αρμόδιοι δ«.εβνείς οργανισμοί μπορούν να προχω
ρήσουν με σχέδιο βαλάσσιων επιστημονικών ερεννών £ξ*. μήνες 
μετά αήό την ημερομηνία κατά την οποία έδωσαν στο παρά*τι© 
Κράτος τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του ύ&θρον 249, 
εκτός αν μέσα σε τέσσερις μήνες από την παραλαΒή της κοινο
πίησης που περιέχει τέτοιες πληροφορίες το παράκτιο Κράτος, 
έχει πληροφορήσει το Κράτος ή τον οργανισμό που διεξάγει τις 
έρευνες ότι.: 

(α) έχει αρνηθεί τη συναίνεση του, δυνάμει των διατάξεων 
του άρθρου 246* ή 
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(β) οι πληροφορίες που δόθηκαν από το Κράτος αυτό η τον 
αρμόδιο διεθνή οργανισμό αναφορικά με τη φύση η τους αντί 
κειμενικούς σκοπούς του σχεδίου δεν συνάδουν προς σαφώς 
Φανερά γεγονότα* ή 
(γ) απαιτεί συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τους 
όρους και τις πληροφορίες που δόθηκαν δυνάμει των άρθρων 
248 «at 249* ή 
(δ) υπάρχουν εκκρεμείς υποχρεώσεις αναφορικά ue προηγού
μενο σχέδιο θαλάσσιων επιστημονικών ερευνών που εκτελέ
σθηκε από το Κράΐσς αυτό ή τον οργανισμό, σχετικά με 
τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 249. 

'Άρθρο 253 
Αναστολή ή διακοπή δραστηριοτήτων θαλάσσιων 

επιστημονικών ερευνών 
1. Το παράκτιο Κράτος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την 

αναστολή οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων θαλάσσιων επιστημονικών 
ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη μέσα στην αποκλειστική 
οικονομική ζώνη του ή στην ηπειρωτική του υφαλοκρηπίδα αν: 

(
:
α) οι ερευνητικές δραστηριότητες δεν διεξάγονται σύμφω

να με τις πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 248 με βάση τις οποίες δόθηκε η συναίνεση του 
παράκτιου Κράτους* ή 
{&) το Κράτος ή ο αρμόδιος διεθνής οργανισμός που διε
ξάγει τις ερευνητικές δραστηριότητες παραλείπει να 
συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 24 9 που αφορά 
στα δικαιώματα του παράκτιου Κράτους σε σχέση με το 
σχέδιο θαλάσσιων επιστημονικών ερευνών. 

2. Το παράκτιο Κράτος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη 
διακοπή οποιωνδήποτε δραστηριοτήτο)ν θαλάσσιων επιστημονικών 
ερευνών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του 
άρθρου 248 η οποία ισοδυναμεί με σημαντική μεταβολή του 
σχεδίου ερευνο'>ν ή των ερευνητικών δραστηριότητος ν. 

3. Το παράκτιο Κράτος μπορεί επίσης να απαιτήσει τη δια
κοπή των δραστηριοτήτων θαλάσσιων επιστημονι κών ερευνών αν 
οποιοσδήποτε από τους όρους που προβλέπεται στην παράγραφο 1 
δεν επανορθωθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

4. Μετά από τη γνωστοποίηση από το παράκτιο Κράτος για 
την απόφαση του να διατάξει αναστολή ή διακοπή, τα Κράτη ή 
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οι αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί που εξουσιοδοτήθηκαν να 
διεξάγουν δραστηριότητες θαλάσσιων επιστημονικών ερευνών 
οφείλουν να τερματίσουν τις ερευνητικές δραστηριότητες όι 
οποίες αποτελούν το αντικείμενο τέτοιας γνωστοποίησης. 

5, Διαταγή αναστολής δυνάμει της παραγράφου 1 αίρεται 
από το παράκτιο Κράτος και οι δραστηριότητες θαλάσσιων επι
στημονικών ερευνών επιτρέπεται να συνεχισθούν εφόσον το 
Κράτος ή ο αρμόδιος διεθνής οργανισμός που διεξάγει τις 
έρευνες έχει συμμορφωθεί με τους όρους που απαιτούνται 
δυνάμει των άρθρων 248 και 249. 

Άρθρο 254 
Δικαιώματα των γειτονικών περίκλειστων 

και γεωγραφικά μειονεκτικών Κρατών 

1. Κράτη και αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί που έχουν 
υποβάλει σε παράκτιο Κράτος σχέδιο για διεξαγωγή θαλάσσιων 
επιστημονικών ερευνών ως αναφέρεται στο άρθρο 246, παρά
γραφος 3, οφείλουν να δώσουν ειδοποίηση; στα γειτονικά περί
κλειστα και γεωγραφικά μειονεκτικά Κράτη για το σκοπούμενο 
σχέδιο ερευνών, και επίσης οφείλουν να ειδοποιήσουν σχετικά 
το παράκτιο Κράτος^ 

2. Μετά από την παροχή της συναίνεσης αηό το ενδιαφερόμε
νο παράκτιο Κράτος για το σκοπούμενο σχέδιο θαλάσσιων επιστη
μονικών ερευνών, σύμφωνα με το άρθρο 246 και άλλες σχετικές 
διατάξεις της Χύμρασης «ϋτής, τα Κράτη «*αι οι αρμόδιοι 
διεθνές οργανισμοί ησα αναλαμβάνουν τέτοιο σχέδιο οφείλουν 
να παράσχουν στα γειτονικά περίκλειστά και γεωγραφικά 
μειονε«τίκά Κράτη, κατόπιν αίτηση τβυ»ς «αχ όταν ~xpl&&'SaA Ίφ&ΚΟ&ι 
σχετιπές πληροφορίες ως καθαρίζονται στο άρθρο 24Β και 
άρθρο 249 παράγραφος 1ί£5. 

3. "Ετα γειτονικά περίλειστβ του γεωγρα^ιβά μειονεκτικά 
Κράτη που αναφέρονται ηιο πάνω πρέπει, κατόπιν αίτηση τους, 
να δίδεται ευκαιρία συμμετοχής, οποτεδήποτε είναι εχρικτό, 
στο σκοπούμενο σχέδιο θαλάσσιων επιστημονικών ερευνών με 
προσοντούχους εμπειρογνώμονες που υποδεικνύονται από αυτά 
και για τους οποίους δεν ενίσταται τρ παράκτιο Κράτος, 
σύμφωνα με τους όρους που συμφωνήθηκαν για το σχέδιο, κατά 
ΤΑ ς διατάξεις της. Χύμ&ασης αυτής, μεταξύ του ενδιαφερομένου 
παράκτιου Κράτους και του Κράτους ή του αρμόδιου διεθνούς 
οργανισμού που διεξάγει τις θαλάσσιες ετΜ,στηνονικές έρευνες 
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4. Κράτη και αρμόδιο ι δι εθνείς οργανισμοί που αναφέρονται, 

στην» παράγραφο 1 οφείλουν να παρέχουν στα πιο πάνω αναφερό
μενα περίκλειστα και γεωγραφικά μειονεκτικά Κράτη, κατόπιν 
αίτησης τους, τις πληροφορίες και τη βοήθεια που καθορίζονται 
στο άρθρο 249, παράγραφος 1(6), με επιφύλαξη των διατάξεων 
του άρθρου 249, παράγραφος 2. 

Άρθρο 255 
Μέτρα για διευκόλυνση θαλάσσιων επιστημονικών 
ερευνών και για βοήθεια ερευνητικών πλοίων 

Τα Κράτη θα προσπαθήσουν να υιοθετήσουν λογικούς κα
νόνες, κανονισμούς και διαδικασίες για προώθηση και διευκό
λυνση θαλάσσιων επιστημονικών ερευνών που διεξάγονται σύμφω
να με τη Σύμβαση αυτή πέραναπό τη χωρική τους θάλασσα και, 
ως ήθελε είναι κατάλληλο, για τη διευκόλυνση, τηρουμένων των 
διατάξεων των νόμων και κανονισμών τους, της προσέγγισης 
στους λιμένες τους και την παροχή βοήθειας για τα πλοία που 
διεξάγουν θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες και συμμορφώνονται 
με τις σχετικές διατάξεις του Μέρους αυτού. 

'Αρθρο 256 
θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στην Περιοχή 

. Όλα τα Κράτη, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους, θέση, 
και οι αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί έχουν το δικαίωμα, σύμφω
να με τις διατάξεις του Μέρους XI, να διεξάγουν θαλάσσιες 
επιστημονικές έρευνες στην Περιοχή. 

Άρθρο 257 
θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στα ύδατα πέραν 

από την αποκλειστική οικονομική ζώνη 

Όλα τα Κράτη, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση, 
και οι αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί έχουν το δικαίωμα, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή, να διεξάγουν θαλάσσιες επιστημο
νικές έρευνες στα ύδατα πέρα από τα όρια της αποκλειστικής 
οικονομικής ζώνης. 

ΤΜΗΜΑ 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η Ε30ΠΛΙΣΜΟΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΟΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Άρθρο 258 
Ανάπτυξη και Χρησιμοποίηση 

Η ανάπτυξη και χρησιμοποίηση οποιουδήποτε τύπου 
εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού επιστημονικών ερευνών σ' οποιαδή
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ποτέ περιοχή του θαλάσσιου περιβάλλοντος υπόκειται στους 
ίδιους όρους που περιγράφονται στη Σύμβαση αυτή για τη διε
ξαγωγή θαλάσσιων επιστημονικών ερευνών σ" οποιαδήποτε τέτοια 
περιοχή

Άρθρο* 259 
Νομικό καθεστώς 

Οι εγκαταστάσεις ή ο εΕοπλισμός που αναφέρονται στο 
Tunua αυτό δεν έχουν το καθεστώς νήσων. Δεν έχουν δική τους 
χωρική θάλασσα και η παρουσία τους δεν επηρεάζει την οριο
θέτηση της χωρικής θάλασσας, της αποκλειστικής οικονομικής 
ζώνης ή της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας. 

'Αρθρο 260 
Ζώνες ασφάλειας 

Ζώνες ασφάλειας λογικού πλάτους μη υπερβαίνοντος ιβ 
500 μετρά μπορούν να δημιουργηθούν γύρω από εγκατασταθείς 
επιστημονικών ερευνών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 
Σύμβασης αυτής 'Ολα τα Κράτη θα διασφαλίζουν ότι οι ζώνες βάτες 
ασφάλειας τηρούνται από τα πλοία τους. 

'Αρθρο 261 
Μη παρακώλυση ναυτιλιακών διαδρόμων 

Η ανάπτυξη και χρησιμοποίηση οποιουδήποτε τύπου εγκα
ταστάσεων ή εξοπλισμού επιστημονικών ερευνών δεν τιρέπει να 
αποτελεί εμπόδιο στους καθιερωμένους διεθνείς ναυτιλιακούς 
διαδρόμους. 

Άρθρο 2*2 
Διακριτικές σημάνσεις και προειδοποιητικά σήματα 

εγκαταστάσεις ή ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο 
Τμήμα αυτό πρέπει, να φέρει διακριτικές σημάνσεις που να 
δείχνουν το Κράτος εγγραφής π το διεθνή οργανισμό στον οποίο 
ανήκουν αυτά και πρέπει να έχου επαρκή διεθνώς συμφωνημένα 
προειδοποιητικά σήματα για διασφάλιση της ασφάλειας στη θάλασ
σα και την ασφάλεια αεροναυσιπλοιας, λαμΒ,άνοντας υπόφη κανόνες 
και πρότυπα καθιερωμένα από αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. 

ΤΜΗΜΑ S. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ 
Άρθρο 263 

"Υπευθυνότη τα και ευθύνη 

1. Κράτη και αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί είναι υπεύθυνοι 
για τη διασφάλιση ότι οι θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες. 
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είτε αυτές αναλαμβάνονται από αυτούς είτε για λογαριασμό τους, 
διεξάγονται σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή. 

2. Κράτη και αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί είναι υπεύθυνοι 
και φέρουν ευθύνη για τα μέτρα που λαμβάνουν κατά παράβαση 
της Σύμβασης αυτής αναφορικά με θαλάσσιες επιστημονικές 
έρευνες που διεξάγονται από άλλα Κράτη, από φυσικά ή νομικά 
τους πρόσωπα ή από αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και οφείλουν 
αποζημίωση για ζημιές που προκύπτουν από τέτοια μέτρα. 

3. Κράτη και αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί είναι υπεύθυνοι 
Mat φέρουν ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 2 35 για ζημιές που 
προκλήθηκαν από ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος συνεπεία 
θαλάσσιων επιστημονικών ερευνών που αναλαμβάνονται από αυτούς 
ή για λογαριασμό τους. 

ΤΜΗΜΑ 6. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΛΦΟΡΡ.Ν ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ 
Άρθρο 26 4 

Επίλυση διαφορών 

Διαφορές αναφορικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των 
διατάξεων της Σύμβασης αυττΥς σε σχέση με θαλάσσιες επιστημο
νικές έρευνες θα επιλύονται σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ XV, Τμήματα 2 
και 3. 

Άρθρο 265 
Προσώρι νά μέτρα 

Εκκρεμούσης της επίλυσης μιας διαφοράς σύμφωνα με το 
Μέρος XV, Τμήματα 2 και 3, το Κράτος ή ο αρμόδιος διεθνής 
οργανισμός που είναι εξουσιοδοτημένος να διεξάγει σχέδιο θαλάσ
σιων επιστημονικών ερευνών δεν θα επιτρέπει να αρχίσουν ή να 
συνεχιστούν ερευνητικές δραστηριότητες χωρίς τη ρητή συναίνεση 
του ενδιαφερόμενου παράκτιου Κράτους. 

ΜΕΡΟΣ XIV 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ffiEftBIBftm ΘΑΛΑΣΣίΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 266 

Προώθηση της ανάπτυξης και μεταβίβασης 
θαλάσσιας τεχνολογίας 

1. Τα Κράτη, απευθείας ή μέσω αρμόδιων διεθνών οργανισμών, 
θα συνεργάζονται σύμφωνα με τις δυνατότητες τους στην ενεργό 
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προώθηση της ανάπτυξης Μα ι μεταΐίβχΓη ς Βαλάσσιας επιστημονικής 
γνο>σης και τεχνολογίας με δίκαιους Mat λογικούς όρους και 
προϋποθέσει.ς . 

7. Τα Κράτη θα προωθούν την ανάπτυξη της θαλάσσιας επι
στημονικής και τεχνολογικής ικανότητας των Κρατών τη οποία 
1/πορεί \η έχουν «\ηγ<η, και ΘΙΪ ζητούν τεχνική βοήθεια στον 
τομέα αυτό, ιδιαίτερα τα αναπτυσσόμενα Κράτη, αναφορικά με 
την εξερεύνηση, εκμετάλλευση και διατήρηση και διαχείριση των 
θαλάσσιων

 π
όρων, την προστασία και διαφύλαξη του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, τις θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες και άλλες 
δραστηριότητες στο θαλάσσιο περιβάλλον που συνάδουν με τη 
Σύμβαση αυτή, με σκοπό την επιτάχυνση της κοινωνικής και 
οικονομικής ανάπτυξης των αναπτυσσομένων Κρατών. 

3.. Τα Κράτη θα προσπαθούν να ενθαρρύνουν ευνοϊκές, atwo— 
νομικές και νομικές προϋποθέσεις για τη μετάβαση θαλάσσιας 
τεχνολογίας προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών πάνω 
σε δίκαιη βάση. 

Άρθρο 267 
Προστασία νομίμων συμφερόντων 

Τα Κράτη, στην προώθηση συνεργασίας σύμφωνα με το άρ
θρο 266, θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόφη τους όλα τα 
νόμιμα συμφέροντα περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δικαιω
μάτων και καθηκόντων των κατόχων, προμηθευτών και ληπτών 
θαλάσσιας τεχνολογίας. 

'Αρθρο 268 
Βασικοί, στόχοι 

Κράτη, απευθείας ή μέσω αρμόδιων διεθνών οργανιομών 
θα προωθούν: 

(α) την απόκτηση» αξιολόγηση και διάδοση θαλάσσιων 
τεχνολογικών γνώσεων και %Τ): διευκόλυνση ττπς" 

(β) την ανάπτυξη κατάλληλης θαλάσσιας τεχνολογίας' 
(γ) την ανάπτυξη της αναγκαίας τεχνολογικής υποδομής 

για διευκόλυνση της μεταβίφοηςθαλάσσιας τεχνολογίας" 
(δ) την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων μέσω τττς άσκησης «at 

εκπαίδευσης πολιτών αναπτυσσομένων Κρατών και χωρών 
και * ιδιαίτερα των πολιτών των ελάχιστα αναπτυγμένων 
μεταξύ αυτών* 
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(ε) τη διεθνή συνεργασία σ' όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα 

σε περιφερειακά, υποπερίφερειακά και διμερή επίπεδα. 

Άρθρο 26 9 
Μέτρα επίτευξης των βασικών στόχων 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται στο 
άρθρο 268, τα Κράτη, απευθείας ή μέσω αρμόδιων διεθνών οργα
νισμών, θα προσπαθούν, μεταξύ άλλων: 

(α) να καταρτίσουν προγράμματα τεχνικής συνεργασίας για 
την αποτελεσματική μετοβίβααη. όλων των ειδών θαλάσσιας 
τεχνολογίας σε Κράτη τα οποία μπορεί να χρειάζονται 
και ζητούν τεχνική βοήθεια στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα 
στα αναπτυσσόμενα περίκλειστα και γεωγραφικά μειο
νεκτικά Κράτη τα οποία δεν κατέστη δυ*>ατσνείτε να 
δημιουργήσουν είτε να αναπτύξουν δική τους τεχνολο
γική ικανότητα στη θαλάσσια επιστήμη και στην εξε
ρεύνηση και εκμετάλλευση θαλάσσιων πόρων, είτε να 
αναπτύξουν την υποδομή τέτοιας τεχνολογίας* 

(β) να προάγουν ευνοϊκές συνθήκες για τη σύναψη συμφωνιών, 
συμβολαίων και άλλων παρόμοιων διευθετήσεων, κάτω 
από δίκαιους και λογικούς όρους* 

(γ) να συγκοτούν διασκέψεις, σεμινάρια και συμπόσια 
για επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα, ιδιαίτερα 
για την πολιτική και τις μεθόδους της μεταβίβασης 
θαλάσσιας τεχνολογίας" 

(6) να προάγουν την ανταλλαγή επιστημόνων και τεχνολόγων 
και άλλων εμπειρογνωμόνων* 

(ε) να αναλαμβάνουν σχέδια και προωθούν κοινοπραξίες και 
άλλες μορφές διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας. 

ΤΜΗΜΑ 2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Άρθρο 270 

Τρόποι και μέσα διεθνούς συνεργασίας 

Η διεθνής συνεργασία για την ανάπτυξη Kat μεταβίβαση 
θαλάσσιας τεχνολογίας θα διεξάγεται, όπου είναι εφικτό και 
κατάλληλο, μέσω υφιστάμενων διμερών, περιφερειακών ή πολυμε
ρών προγραμμάτων και επίσης μέσω διευρημένων και νέων προγραμ
μάτων με σκοπό τη διευκόλυνση των θαλάσσιων επιστημονικών 
ερευνών, της μετβίβααης θαλάσσιας τεχνολογίας, ιδιαίτερα σε 
νέους τομείς, και κατάλληλης διεθνούς χρηματοδότησης για 
ωκεάνιες έρευνες και ανάπτυξη. 
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Άρθρο 271 

Κατευθυντήριες γραμμές, κριτήρια Mat πρότυπα 

Τα Κράτη, απευθείας π μέσω αρμόδιων διεθνών οργα
νισμών. ,, θα προωθούν την καθιέρωση γενικά αποδεκτών κατευθα* 
τηρίων γραμμών, κριτηρίων και προτύπων για τη μεταβίβαση θαλάσ

σιας τεχνολογίας πάνω σε διμερή Βάση η μέσα στο πλαίσιο 
διεθνών οργανισμών και άλλων Βημάτων, λαμβάνοντας υπόφη, 
ιδιαίτερα, τα συμφέροντα και τις ανάγκες αναπτυσσομένων 
Κρατών. 

Άρθρο 27? 
Συντονισμός διεθνών προγραμμάτων 

Γτον τομέα της μετββίβοβης θαλάσσιας τεχνολογίας, τα 
Κράτη θα προσπαθούν να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιοι διεθνείς 
οργανισμοί συντονίζουν τις δραστηριότητες τους, ncpιλαμβανομέ
νων οποιωνδήποτε περιφερειακών ή παγκόσμιων προγραμμάτων, 
λαμβάνοντας υπόφη τα συμφέροντα και τις ανάγκες τ«βν αναητικ*
σομένων Κρατών, ιδιαίτερα των δερίκΑεισπίν wai γεωγοαφίϋά 
μειονεκτικών Κρατών. 

Άρθρο 273 
Συνεργασία με διεβνεις οργανισμούς και την Αρχή 

Τα Κράτη θα συνεργάζονται ενεργά με αρμόδιους διεθνείς 
οργανισμούς «αι την Αρχή για ενθάρρυνση χαι διευκόλυνση tnc 

\£te0Bxf^ σε αναπτυσσόμενα Κράτη, στους πολίτεξ τους και 
στην Επιχείρηση τεχνικών δεξιοτήτων και θαλάσσιας τεχνολογίας 
αναφορικά με δραστηριότητες στην Περιοχή. 

Άρβρο 274 
Στόχοι τη^ Αρχής 

Επιφυλασσομένων όλων των νόμιμων συμφερόντων περι
λαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δικαιωμάτων «at καθηκόντων 
των κατόχων, προμηθευτών ι»αι λητιτων τεχνολογίας, *ϊ ΑΡΧΉ, 
αναφορικά με δραστηριότητες στην Περιοχή, θα διασφαλίζει, ότι 3 

(α) με βάση την αρχή τιγς δίκαιης γεωγραφικής «ατανομής. 
οι πολίτες αναπτυσσομένων Κρατών, ανεξάρτητα αν 
είναι παράκτια, περίκλειστα ή γεωγραφικά μειονεκτικά. 
Θα προσλαμβάνονται για σκοπούς εκπαίδευσης «ς μέλη 
του" διευθυντικού, ερευνητικού και τεχνικού προσωπι
κού που συγκροτείται για τις εργασίες της* 
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(β) π τεχνική τεκμηρίωση Τΐ·<* to σχετικό εξοπλισμό, μη

χανήματα, συσκευές Met διαδικασίες είναι διαθέσιμη 
σε όλα τα Κράτη, ιδιαίτερα στα αναπτυσσόμενα Κράτη 
τα οποία μπορεί να χρειάζονται και ζητούν τεχνική 
βοήθεια στον τοιιέα auto* 

.(γ) γίνεται επαρκής πρόνοια αιιό την Αρχή ftot διευκόλυνση 
της απόκτησης τεχνικής βοήθειας στον τοιιέα της 
θαλάσσιας τεχνολογίας από Κράτη τα οποία ιιπορεί να 
χρειάζονται και τή» ζητούν, ιδιαίτερα τα αναπτυσ
σόμενα Κράτη και της απόκτησης από τους πολίτες'τους 
των αναγκαίων τεχνικών δεξιοτήτων και. πείρας, περι
λαμβανομένης επαγγελματικής εκπαίδευσης* 

ίο) τα Κράτη τα οποία απορεί να χρειάζονται και ζητούν 
τεχνική βοήθεια στον τομέα αυτό, ιδναίτερα τα 
αναπτυσσόμεΛτα Κράτη. βοηθούνται στην απόκτηση του 
αναγκαίου εξοπλισμού, διαδικασιών, εγκαταστάσεων και 
άλλης τεχνικής εμπειρίας, μέσω οποιωνδήποτε οικονομικών 
διευθετήσεων που προβλέπονται στη Ζύνβαστ) αυτή

ΤΕΤΒΜΛ 3. ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ EfTIETHHONIKA ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 

Άρθρο 275 
Δημιουργία εθνικών κέντρων 

1. Τα Κράτη, απευθείας ή μέσω αρμόδιων διεθνών οργανισμών 
και της Αρχής, θα προωθούν τη δημιουργία, ιδιαίτερα στα. 
αναπτυσσόμενα παράκτια Κράτη εθνικών κέντρων θαλάσσιων επι
στημονικών και τεχνολογικών ερευνών και την ενίσχυση των 
υφιστάμενων εθνικών κέντρων, με σκοπό την υποκίνηση και 
προαγωγή της διεξαγωγής θαλάσσιων επιστημονικών ερευνών από 
αναπτυσσόμενα παράκτια Κράτη και την επαύξηση των εθνικών 
δυνατοτήτων τους για χρησιμοποίηση και διαφύλαξη των θαλάσσιων 
πόρων τους για δικδ τους οικονομικό όφελος. 

2. Τα Κράτη, μέσω αρμόδιων διεθνών οργανισμών και της 
Αρχής, θα παρέχουν επαρκή υποστήριξη για διευκόλυνση της 
δημιουργίας και ενίσχυσης τέτοιων εθνικών κέντρων ώστε να 
παρέχουν εξελιγμένες εκπαιδευτικές διευκολύνσεις Kat τον 
αναγκαίο εξοπλισμό, τεχνικές δεξιότητες Kat εμπειρία, καθώς 
και τεχνικούς εμπειρογνώμονες σε τέτοια Κράτη τα οποία μπορεί 
να χρειάζονται και ζητούν τέτοια βοήθεια. 
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* Αρθρο 276 

Δημιουργία περιφερειακών κέντρων 

1. Τη Κράτη, σε συνεργασία ιιε τους αρμόδιους διεθνείς 
οργανισμούς, π Αρχή Mat τα εθνικά ιδρύματα θαλάσΟιων επι
στημονικών και τεχνολογικών ερευνών, θα προωθούν τη δημιουρ
γία περιφερειακών κέντρων θαλάσσιων επιστημονικών και τεχνο
λογικών ερευνών, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενα Κράτη, με 
σκοπό την υποκίνηση και προαγωγή της διεξαγωγής θαλάσσιων 
επιστημονικών ερευνών από αναπτυσσόμενα Κράτη και την υποστή
ριξη της ΐΕπβίβαΘΠς θαλάσσιας τεχνολογίας. 

2. Όλα τα Κράτη μιας περιοχής Φα συνεργάζονται με 
τα περιφερειακά κέντρα τής για τη διασφάλιση πιο αποτελε
σιιατικης επίτευζηε των στόχων τους. 

Άρθρο 277 
Αρμοδιότητες περιφερειακών «έντρων 

Οι αρμοδιότητες τέτοιων περιφερειακών κέντρων θα 
πει λαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 

(α) εκπαιδευτικά προγράμματα" σε όλα τα £πίτιεδα τ<άνω 
οτι^ διάφορες πλευρές των θαλάσσιων επιστημο
νικών ερευνών, ιδιαίτερα της θαλάσσιας βιολογίας, 
περιλαμβανομένης της διατήρησης και διαχείρισης 
των ζώντων πόρων., της ωκεανογραφίας, υδρογραφίας, 
μηχανικής, γεωλογικής εξερεύνησης του θαλάσσιου 
βυθού, μεταλλευπκής τεχνολογίας και τεχνολογίας 
αφαλάτωσης" 

(Π) μελέτες διαχείρισης* 
(γ) προγράμματα μελετών σχετικά με την προστασία «αι 

διαφύλαξη του θαλάσσιου περιΒαλλοντος stat ττην 
πρόληΦί, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης* 

(δ) οργάνωση περιφερειακών διασκέψεων, σεμιναρίων και 
συμποσίων" 

(ε) απόκτηση και επεξεργασία θαλάσσιων επιστημονικών 
και τεχνολογικών στοιχείων και πληροφοριών* 

(ζ) γρήγορη διάδοση των αποτελεσμάτων των θαλάσσιων επι
στημονικών και τεχνολογικών ερευνών με άμεσα δια
θέσιμα δημοσιεύματα* 

(η) δημοσίευση, εθνικών πολιτικών αναφορικά με τη μεταβί
βαση θαλάσσιας τεχνολογίας και συστηματικής συγκρι
τικής μελέτης των πολιτικών αυτών* 
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(Θ) αχάνθΐσμ&
 Hat συστηματοποίηση πληροφοριών για την 

αγορά τεχνολογίας Mat για συμβόλαια και άλλες 
διευθετήσεις αναφορικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας" 

(ι) τεχνική συνεργασία με άλλα Κράτη της περιοχής. 

ΤΜΗΜΑ 4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΕΘΝΏΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ 
"Αρθρο 278 

Συνεργασία μεταξύ διεθνών οργανισμών 

Οι αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί που αναφέρονται στο 
Μέρος αυτό και στο Μέρος XIII θα λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα 
μέτρα για να διασφαλίζουν, είτε απευθ€ΐας είτε σε στενή 
συνεργασία μ€ταξύ τους, την αποτελεσματική εκπλήρωση των 
αρμοδιοτήτων και ευθυνών τους δυνάμει του Μέρους αυτού. 

ΜΕΡΟΣ XV 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΝ 

ΤΜΗΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 279 

Υποχρέωση επίλυσης διαφορών με ειρηνικά μέσα 

Τα Κράτη Μέρη θα επιλύουν οηοιαδήποτε μεταξύ τους 
διαφορά αναφορικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή της Σύμβασης 
αυτήξ νε ειρηνικά μέσα σύμφωνα'με το Άρθρο 2, παράγραφος 3, 
του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και, για το σκοπό αυτό, θα 
επιδιώκουν λύση με τα μέσα που αναφέρονται στο Άρθρο 33, 
παράγραφος 1, του Χάρτη. 

Άρθρο 280 
Επίλυση διαφορών με κάθε ειρηνικό μέσο που επιλέγουν τα μέρη 

Καμιά διάταξη του Μέρους αυτού δεν εξασθενεί το 
δικαίωμα οποιωνδήποτε ΚρατώνΜερών να συμφωνούν οποτεδήποτε 
σε επίλυση μιας μεταξύ τους διαφοράς αναφορικά με την ερμη
νεία ή την εφαρμογή της Σύμβασης αυτής με οποιοδήποτε ειρηνικό 
μέσο της εκλογής τους. 

Άρθρο 281 
AlaotxaoCa οε χερίχτωση μη εχ£τευζης εχίλνοης dtayopdc αχό τα μέρη 

Ι. Αν τα ΚράτηΜέρη τα οποία είναι μέρη της διαφοράς 
αναφορικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Σύμβασης αυτής έχουν 
συμφωνήσει να επιδιώξουν επίλυση της διαφοράς με ειρηνικά 
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μέσα της εκλογής τους, οι διαδικασίες που προβλέπονται, στο 
Μέρος αυτό εφαρμόζονται ιιόνο εφόσον 6εν έχει επιτευχθεί 
επίλυση κατόπιν προσφυγής σε τέτοια μέσα και εφόσον η 
μεταξύ των μερών συμφωνία δεν αποκλείει οποιαδήποτε περαιτέ
ρω διαδικασία. 

2. Αν τα μέρη έχουν επίσης συμφωνήσει σε κάποια προθε
σμία, η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνο με την εκπνοή της 
προθεσμίας αυτής. 

Άρθρο 282. 
Υποχρεώσεις δυνάμει γενικών, περιφερειακών ή διμερών συμφωνιών 

Αν τα ΚράτπΜερη τα οποία είναι μέρη της διαφοράς 
αναφορικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή της Σύμβασης αυτής 
έχουν» συμφωνήσει, μέοω γενικής περιφερειακής ή διμερούς 
συμφωνίας η άλλοϊς πως, ότι τέτοια διαφορά, με αίτηση οποιου
δήποτε μέρους της διαφοράς, θα υποβάλλεται σε διαδικασία 
η οποία συνεπάγεται δεσμευτική απόφαση, η διαδικασία αυτή θα 
εφαρμόζεται avtr των διαδικασιών που προβλέπονται σιο Μέρος 
ακτό, εκτός αν τα μέρη της διαφοράς συ&Φωνούν δ ι απορεί. Ufa. 

Άρθρο 283 
Υποχρέωση ανταλλαγής απόψεων 

1. Όταν μεταξύ ΚρατώνΜερών προκύψει διαφορά αναφορικά 
Μ>ε..την ερμηνεία ή εφαρμογή της Σύμβασης αυτής, ια μέρη της 
διαφοράς θα προχωρούν γρήγορα σε ανταλλαγή απόψεων για την 
επίλυση της με διαπραγματεύσεις ή άλλα ειρηνικά μέσα. 

2. Τα μέρη επίσης θα προχωρούν γρήγορα σε ανταλ.λαγή 
απόι'/εων .όταν μια διαδικασία για την επίλυση τέτοιας διαφορά 
έχει. τερματισθεί χωρίς επίλυσήτης ή ότανTJεπίλύση trjg έχει ΐιεν επι
τευχθεί, αλλά οι περιστάσεις απαιτούν διαβουλεύσεις αναφορικά 
με τον τρόπο υλοποίησης της επίλυσηςτης διαφοράς. 

Άρθρο 284 
Συνδιαλλαγή 

'.Ι... ΚράτοςΜέρος το οποίο είναι μέρος μιας διαφοράς α\κι

φορίΜά με την ερμηνεία ή εφαρμογή της Σύμβασης αυτής μπορεί 
να καλέσει το άλλο μέρος ή μέρη να υποβάλουν την διαφορά σε 
συνδιαλλαγή σύμφωνα με τη διαδικασία δυνάμει του Παραρτήματος V, 
Τμήμα 1, ή σε άλλη. διαδικασία συνδιαλλαγής. 

2. Αν η πρόσκληση γίνει δεκτή και αν τα μέρη συμφωνούν 
στην εφαρμοστέα διαδικασία συνδιαλλαγής, οποιοδήποτε μέρος 
μπορεί να υποβάλει τη διαφορά στη διαδικασία αυτή. 
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3. Αν η πρόσκληση δεν γίνει δεκτή Π τα μέρη δεν συμφωνούν 

στη διαδικασία, η διαδικασία συνδιαλλαγής Θα Θεωρείται ο>ς 
τερματισθείσα. . . ■ 

4. Εκτός αν τα μέρη συμφωνούν διαφορετικά, όταν μια δια
φορά έχει υποβληθεί σε συνδιαλλαγή, Π διαδικασία μπορεί να 
τερματισθεί μόνο σύμφωνα με τη συμφωνημένη διαδικασία 
συνδιαλλαγής. 

Άρθρο 285 
Εφαρμογή του Τμήματος αυτού σε διαφορές 
που υποβάλλονται σύμφωνα με το Μέρος XI 

Το Τμήμα αυτό εφαρμόζεται σε κάθε διαφορά η οποία 
σύμφωνα με το Μέρος XI, Τμήμα 5, πρόκειται να επιλυθεί 
σύμφωνα με τις διαδικασίες του προβλέπονται στο Μέρος αυτό. 
Αν μια οντότητα εκτός από Κράτος Μέρος,, είναι μέρος μιας 
τέτοιας διαφοράς, το Τμήμα αυτό εφαρμόζεται, τηρουμένων των 
αναλογιών. 

ΤΜΗΜΑ 2. ΥΠΟΧΓΕΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ 
ΑΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Άρθρο 286 
Εφαρμογή διαδικασιών δυνάμει του Τμήματος αυτού 

Επιφυλασσομένου του Τμήματος 3, κάθε διαφορά αναφο
ρικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή της Σύμβασης αυτής, όταν 
δεν έχει επιτευχθεί επίλυση κατόπιν προσφυγής στο Τμήμα 1, 
θα υποβάλλεται με αίτηση οποιουδήποτε μέρους της διαφοράς 
στο δικαστήριο (COURT OR TRIBUNAL) που έχει δικαιοδοσία 
δυνάμει του Τμήματος αυτού. 

Άρθρο 287 
Επιλογή διαδικασίας 

1. Όταν υπογράφει, επικυρώνει ή προσχωρεί στη Σύμβαση 
αυτή ή οποτεδήποτε μεταγενέστερα, ένα Κράτος είναι ελεύθερο 
να επιλέξει, με γραπτή δήλωση του, ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα μέσα για την επίλυση διαφορών αναφορικά με την 
ερμηνεία ή εφαρμογή της Σύμβασης αυτής: 

(α) το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της θάλασσας, 
που ιδρύθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα VI" 

<β) το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης" 
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(γ) ένα διαιτητικό δικαστήριο, συγκροτούμενο σύμφωνα 

με το Παράρτημα VII" 
(6) ένα ειδικό διαιτητικό δικαστήριο, συγκροτούμενο 

σύμφωνα με το Παράρτημα VIII για μια η περισσότερες 
ατιό τις κατηγορίες διαφορών που καθορίζονται σ' αυτό. 

2. Δήλωση που γίνεται δυνάμει της παραγράφου 1 δεν 
επηρεάζει ή επηρεάζεται από την υποχρέωση ενός Κράτους
Μερους να δεχθεί τη δικαιοδοσία Διευθέτησης Διάιίοοώυ θαλάσ
σιου Βυθού του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασ
σας στην έκταση και κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο Μέρος XI, 
Τμήμα 5. 

3. ΚράτοςΜέρος, το οποίο είναι μέρος σε διαφορά που 
δεν καλύπτεται από δήλωση ίου βρίσκεται σε ισχύ. Θα Θεωρεί
ται ότι έχει αποδεχθεί διαιτησία,σύμφωνα με το Παράρτημα VII. 

4. Αν τα μέρη μιας διαφοράς έχουν αποδεχθεί τη,ν ίδια 
διαδικασία για την επίλυση της διαφοράς, αυτή μπορεί να 
υποβληθεί μόνο στη διαδικασία αυτή, εκτός αν τα μέρη συμφω
νούν διαφορετικά. 

5. Αν τα μέρη μι,ας διαφοράς δεν έχουν αποδεχθεί την t6ttx 
διαδικασία γ^α την επίλυση της διαφοράς, αυτή μπορεί να 
υποβληθεί μόνο σε διατησία, εκτός αν τα μέρη συμφωνούν 
διαφορετικά. 

6. Δήλωση που γίνεται δυνάμει της παραγράφου .1 παραμένει 
σε ισχύ μέχρι τρεις μήνες μετά από την κατάθεση ειδοποίησης 
για ανάκληση στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Β&νών*, 

7. Νέα δήλωση, ειδοποίηση για ανάκληση ή η ε.κπνοη μιιας 
δήλωσης δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο διαδικασίες που εκκρε
μούν ενώπιον δικαστηρίου (0na*L or IrihmiL), nou tyci δικαιο
δοσία δυνάμει του άρθρου αυτού., εκτός αν τα μέρη συμφωνούν 
διαφορετικά. 

8. Δηλώσεις KOL ειδοποιήσεις που αναφέρονται σ" αυτό το 
άρθρο θα κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών, ο οποίος θα διαβιβάζει αντίγραφα αυτών στα ΚοάτηΜέρη.. 

*Αρθρο 288 
Δικαιοδοσία 

1. Δικαστήριο (court or tribunal) που αναφέρεται στο 
άρθρο 287 θα έχει δικαιοδοσία για κάθε διαφορά αναφορικά 
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με την ερμηνεία ή εφαρμογή της Εύμβασης αυτής π οποία υποβάλ
λεται ο" αυτό σύμφωνα με το Μέρος αυτό. 

2. Δικαστήριο (court or tribunal) που αναφέρεται στο 
άρθρο 287 Θα έχει επίσης δικαιοδοσία για κάβε διαφορά ανα
φορικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή μιας διεθνούς συμφωνίας 
σχετικής με τους σκοπούς της Εύμβασης αυτής, η οποία υποβάλ
λεται σ* αυτό συμφωνά με τη συμφωνία. 

3. Το Τμήμα Διευθέτησης Διαφβραν θαλάσσιου ί&θαύ του ΛίΓ.Ονρυς 
Δικαστηρίου για το Δίκαιο της θάλασσας που καθιδρύεται 
συμφωνάμε τα Παράρτημα VT καισπαιοδήπατεάλλο τμήμα 6ΐκα<τττρΓσν (cnOJ 
διαιτητικό δικαστήριο που αναφέρεται στό Μέρος XI» Τμήμα 5, 
ββ exei δικαιαδοσία για οποιοδήποτε θέμα το οποίο υποβάλ
λεται σ" αοτσ συμφωνά με το Μέρας εκείνο. 

4. £ε περίπτωση διαφοράς ως προς τοττσιδ δικαστήριο 
(court or tribunal) έχει δικαιοδοσία, το θέμα θα επιλύεται 
με απόφαση του δικαστηρίου αυτού (court or tribunal). 

Άρθρο 289 
Εμπειρογνώμονες 

Εε κάθε διαφορά η οποία συνεπάγεται επιστημονικά ή 
τεχνικά θέματα, το δικαστήριο (court or tribunal) το οποίο 
ασκεί δικαιοδοσία δυνάμει του Τμήματος αυτού μπορεί, με 
αίτηση ενός μέρους ή αυτεπάγγελτα, να επιλέΕει σε συνεννόηση 
με τα μέρη οχι λιγότερους από δύο επιστημονικούς ή τεχνικούς 
εμπειρογνώμονες επιλεγμένους κατά προτίμηση από το σχετικό 
κατάλογο που ετοιμάζεται σύμφωνα με τα Παράρτημα VIU, άρθρο 2, 
για να παρακάθονται με το δικαστήριο (court or tribunal), αλ
λά χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Άρθρο 290 
Προσωρινά μέτρα 

1. Αν μια διαφορά έχει προσηκόντως υποβληθεί σε δικαστή
ριο (court or tribunal) το οποίο θεωρεί ότι εκ πρώτης όψεως 
έχει δικαιοδοσία δυνάμει του Μέρους αυτού ή του Μέρους XI, 
Τμήμα 5, το δικαστήριο (court or tribunal) μπορεί να καθο
ρίσει οποιαδήποτε προσωρινά μέτρα τα οποία θεωρεί κατάλληλα 
υπό τις περιστάσεις για συντήρηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων 
των μερών της διαφοράς ή Υΐα πρόληψη σοβαρής βλάβης στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, εκκρεμούσης της τελικής απόφασης. 
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2. Προσο>ρινά μέτρα μπορούν να τροποποιούνται ή ανακα

λούνται ευθύς ως, οι περιστάσεις που τα δικαιολογούν έχουν 
μεταβληθεί ή έπαυσαν να υπάρχουν. 

3. Προσωρινά μέτρα μπορούν να καθορίζονται, τροποποιού
νται η ανακαλούνται δυνάμει του άρθρου αυτού μόνο με αίτποη 
ενός μέρους της διαφοράς και αφού στα μέρη παρασχεθεί ευκαι
ρία να ακουσθούν. 

4. Το δικαστήριο (court or tribunal) θα ειδοποιεί 
αμέσως τα μέρη της διαφοράς, καθώς και τέτοια άλλα Κράτη
Μέρη που θεωρεί κατάλληλα, για τον καθορισμό, τροποποίηση ή 
ανάκληση των προσωρινιόν μέτρων. 

5. Εκκρεμούσης της συγκρότησης ενός διαι τητικού δικαστηρίου 
στο οποίο υποβάλλεται μια διαφορά δυνάμει του Τμήματος 
αυτού, οποιοδήποτε δικαστήριο (court or tribunal) για το 
οποίο συμφωνούν τα μέρη ή, ελλείψει τέτοιας συμφωνίας μέσα σε 
δύο βδομάδες από την ημερομηνία της αίτησης για προσωρινά 
μέτρα., το .Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της θάλασσας ή, 
σε σχέση με δραστηριότητες στην Περιοχή, το Tyfta Δΐεαθετηοης AICBJQTUW 
θαλάσσιου Βυθού, μπορεί να καθορίσει , τροτιοποχησει ή ανα
στείλει προσωρινά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο αυτά, αν «pi\»ci 
ότι εκ πρώτης όψεως το δικαστήριο το οποίο θα auTrHpoTneci 
θα είχε δικαιοδοσία και ότι το επείγον της κατάστασης το 
απαιτεί. Αφού συγκροτηθεί, το δικαστήριο στο οποίο έχει υπο
βληθεί η διαφορά μπορεί να τροποποιήσει, αναστείλει η επιβε
βαιώσει τα προσωρινά αυτά μέτρα, ενεργώντας σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 μέχρι 4. 

6. Τα μέρη της διαφοράς οφείλουν να συμμορφώνονται 
γρήγορα με οποιαδήποτε προσωρινά μέτρα καθορίζονται δυνάμει 
του άρθρου αυτού. 

Άρθρο 291 
Προσιτοτητα 

χ. Όλες οι διαδικασίες επίλυσης διαφορών ποώ καθαρί
ζονται στο Μέρος αυτό θα είναι προσιτές σε όλα τα Κράτη
Μέρη 

2. Οι διαδικασίες επχλυσηε διαφορών που καθορίζονται στίο 
Μέρος αυτό θα είναι προσιτές σε οντότητες άλλΈς, εκτός από 
ΚράτηΜέρη μόνο όπως ειδικά προβλέπεται στη Σύμβαση αυτή, 

"Άρθρο 292 
Ταχεία απόλυση πλοίων και πληρωμάτων 

1. Όταν οι αρχές ενός ΚράτουςΜέρους έχουν κατακρατήσει 
πλοίον που φέρει τη σημαία άλλου ΚράτουςΜέρους και προβάλλε
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ται ο ισχυρισμός ότι το κατακρατούν Κράτος δεν έχει τήρησε·, 
τις διστάζεις της Σύμβασης αυτής για την ταχεία απόλυοη του 
πλοίου ή του πληρώματο'ς του με την παροχή λογικής ε,γγύησης ή. 
άλλης οικονομικής εξαοφάλισης, το θέμα της απόλυσης από την 
κατακράτηση μπορεί να υποβάλλεται σ' οποιοδήποτε δικαστήριο 
{court or tribunal) που συμφο>νείται από τα μέρη της διαφοράς 
ή, ελλείψει τέτοιας συμφωνίας μέσα σε 10 μέρες από του χρό
νου της κατακράτησης, σε δικαστήριο (court or tribunal) που 
γίνεται αποδεκτό από το κατακρατούν Κράτος δυνάμει του άρθρου 
287 ή στο Διεθνές Λικαστήριο για το Δίκαιο της θάλασσας, 
εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. 

2. Η αίτηση για απόλυση μπορεί να γίνει μόνο αηό 
ή για λογαριασμό του Κράτους της σημαίας του πλοίου. 

3. Το δικαστήριο (court or tribunal) Θα επιλαμβάνεται 
χωρίς καθυστέρηση τ̂ ς αίτησης για απόλυση και θα επιλαμβάνεται 
μόνο του θέματος της απόλυσης, χωρίς να προδικάζει την ουσία 
σπαιασδήποτε υπόθεσης ενώπιον των αρμόδιων εσωτερικών 'αρχών 
εναντίον του πλοίσυ,του πλιοκτήτπ ή του πληρώματος αυτού. 
Οι ανχες, του κατακρατούντος Κράτους παραμένουν αρϋάδιες για 
, την απόλυση του πλοίου ή του πληρώματος αυτού οποτεδήποτε. 

4. Με την παροχή της εγγύησης π άλλης οικονομικής εξα
σφάλισης που αποφασίζεται από _ το δικα,στήριο (court or 
tribunal), σι αρχές του κατακρατούντος Κράτους οφείλουν να 
συμμορφωθούν γρήγορα με την απόφαση του δικαστηρίου (court 
or tribunal) αναφορικά με την απόλυση του πλοίου ή του 
πληρώματος αυτού. 

'Αρθρο 293 
Εφαρμοστέο δίκαιο 

1. Το δυνάμει του Τμήματος αυτού αρμόδιο δικαστήριο 
(court or tribunal) θα εφαρμόζει τη Σύμβαση αυτή και άλλους 
κανόνες διεθνούς δικαίου μη συγκρουσμένους με τη Σύμβαση 
αυτή. 

2. Η παράγραφος Ι δεν επηρεάζει την εξουσία του δυνάμει 
του τμήματος αυτού αρμοδίου δικαστηρίου (court or tribunal) 
να αποφασίζει μια υπόθεση ex ae«ruo et bono, εφόσο το μέρη 
συμφωνούν σ' αυτό. 

Άρθρο 2 94 
Προκαταρκτική διαδικασία 

1. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 287 δικαστήριο (court or 
tribunal) στο οποίο υποβάλλεται μια αίτηση αναφορικά με μια 
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διαφορά που αναφέρεται στο άρθρο 297 θα αποφασίζει κατόπιν 
αίτησης ενός μέρους, ή μπορεί να αποφασίζει αυτεπάγγελτα, κα
τά πόσο η αΕίο>ση συνιστά κατάχρηση νομικής διαδικασίας π 
κατά πόσο εκ πρώτης όψεως έχει καλή νομική βάση. Αν το δικα
στήριο (court or tribunal) αποφασίσει ότι η αξίωση συνιστά 
κατάχρηση νομικής διαδικασίας ή ότι εκ πρώτης όψεως 
είναι αβειιελίωτη, αυτό εγκαταλείπει οποιαδήποτε ενέργεια στην 
υπόθεση. 

2. Με την παραλαβή της αίτησης, το δικαστήριο (court 
or tribunal) ειδοποιεί αμέσως το άλλο αέρος ή μέρη της 
αίτησης, και καθορίζει λογική, προθεσμία μέσα στην οποία αυτά 
μπορούν να ζητήσουν από αυτό να αποφασίσει σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. 

3.· Το άρθρο αυτό δεν επηρεάζει το δικαίωμα οηοιουδήηοτ€ 
Ιΐέρους μιας διαφοράς να προβεί σε προκαταρκτικές ενστάσεις 
σύμφωνα με τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες^ 

'Αρθ_Αο_295 
Εξάντληση τοτιι κών,χνόίκων μέσων 

Κάθε ca αφορά μεταξύ Κρατών»ερών αναφορικά με την 
ερμηνεία ή εφαρμογή της Σύμβασης αυττΥς μπορεί να «ποϊϋληΦεί 
στις διαδικασίες που προβλέπονται στο "Τμήμα αυτό μόνο μετά 
την εξάντληση τοηικών ένδικων μέσων όταν αυτό ««ΒϊΐτεΐταΑτ and 
το διεθνές δίκαιο. 

Άρθρο 296 
Τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύς απ&ψάοεων 

■!..'■ Κάθε απόφαση τισυ εκδίδεται «no αρμόδιο, δυνάμει ~row 
Τμήματος αυτού δικαστήριο (court or tribunal) εϊν&ι τελεσίδι
κη και ηρέιιει να τηρείται από όλα τα μέρη της δχαιρσράς

2„ ϊΚάθε τέτοια απόφαση δεν έχει ΒεΡμευτική ισχύ τταρά 
μόνο μεταξύ των μερών και αναφορικά με τη συγκεκριμένη 
διαφορά. 

ΤΜΗΗΑ 3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΗΑΙΡΕΕΕΙΪ ETHW 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 

'Αρθρο 297 
Περιορισμοί στην εφαρμογή του Τμήματος 2 

1 Διαφορές αναφορικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή της 
Σύμβασης αυτής σχετικά με την άσκηση από ένα παράκτιο Κράτος 
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των κυριαρχικών του δικαιωμάτων ή της δικαιοδοσίας του που 
προβλέπεται στη Σύμβαση αυτή υπόκεινται στις διαδικασίες που 
διαλαμβάνονται στο Τμήμα 2 στις ακόλουθες περί ητώσευς: . 

(α) όταν υπάρχει ισχυρισμός ότι ένα παράκτιο Κράτος 
έχει ενεργήσει κατά παράβαση των διατάξεων της Σύμβασης 
αυτής αναφορικά με τις ελευθερίες και τα δικαιώματα 
ναυσιπλοΐας, υπέρπτησης ή της τοποθέτησης υποβρύχιων 
καλωδίων και σωληυαγωγών Π αναφορικά με άλλες διεθνείς νό
μιμες χρήσεις της θάλασσας που καθορίζονται στο άρθρο 58" 
(β) όταν υπάρχει ισχυρισμός ότι ένα Κράτος ασκώντας 
τις πιο πάνω αναφερόμενες ελευθερίες, δικαιώματα ή 
χρήσεις έχει ενεργήσει κατά παράβαση της Σύμβασης αυτής 
ή των νόμων ή κανονισμών που υιοθετήθηκαν από το παράκτιο 
Κράτος σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή και άλλους κανόνες τον 
διεθνούς δικαίου "Κον δεν eCval αντί θετοί με ττι Σύμβαση αυτή ' ή 
(γ) όταν υπάρχει ισχυρισμός ότι ένα παράκτιο Κράτος 
έχει ενεργήσει κατά παράβαση καθορισμένων δι εθνο>ν 
κανόνων και προτύποιν για την προστασία και διατήρηση 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος που είναι εφαρμοστέα στο 
παράκτιο Κράτος και τα οποία έχουν καθιερωθεί από τη 
Σύμβαση αυτή ή μέσω αρτιόδιων διεθνών οργανισμών ή 
διπλωματικής διάσκεψης σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή. 

2. (α) Διαφορές αναφορικά με .την ερμηνεία ή εφαρμογή το>ν 
διατάξεων της Σύμβασης αυτής σχετικά με θαλάσσιες 
επιστημονικές έρευνες θα επιλύονται σύμφωνα με το Τμήμα 2, 
αλλ<£ το παράκτιο Κράτος δεν θα είναι υποχρεωμένο 
να δεχθεί την υποβολή σε τέτοια επίλυση οποιασδήποτε 
διαφοράς που προκύπτει από: 

(ι) την άσκηση από το παράκτιο Κράτος ενός 
δικαιώματος ή μιας διακριτικής ευχέρειας σύμφωνα 
με το άρθρο 246" ή 
(ιι) απόφαση του παράκτιου Κράτους να διατάξει ανα
στολή ή παύση ενός ερευνητικού σχεδίου σύμφωνα 
με το άρθρο 253. 

(β) Διαφορές που προκύπτουν από ισχυρισμό Κράτους που 
• διεξάγει έρευνες ότι σε σχέση με ένα ειδικό σχέδιο το 
παράκτιο Κράτος δεν ασκεί τα δικαιώματα του βάσει των 
άρθρων 246 και 25 3 κατά τρόπο σύμφωνο με τη Σύμβαση 
αυτή θα υποβάλλονται, με αίτηση του ενός ή του άλλου 
μέρους, σε συνδιαλλαγή βάσει του Παραρτήματος V, Τυήμα 2, 
νοουμένου ότι η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν Θα αμφίσβη
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τήαει την άσκηση από το παράκτιο Κράτος της διακριτικής 
του ευχέρειας να καθορίζει περιοχές όπως αναφέρεται οτο 
άρθρο 2 46, παράγραφος 6, ή της διακριτικής του ευχέρειας 
να αρνείται τη συγκατάθεση του σύμφωνα με το άρθρο 246, 
παράγραφος 5. 

(α) Διαφορές αναφορικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των 
διατάξεων της Σύμβασης αυτής σχετικά με την αλιεία θα 
επιλύονται σύμφωνα με το Τμήμα 2, αλλά to παράκτιο 
Κράτος, δεν θα είναι υποχρεωμένο να δεχθεί την υποβολή 
σε τέτοια επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς που αφορά στα 
κυριαρχικά του δικαιώματα αναφορικά με τους ζωντανούς 
πόρους στην αποκλειστική οικονομική ζώνη ή στην άσκηση 
τους, περιλαμβανομένων των διακριτικών του εξουσιών για 
καθορισμό του επιτρεπόμενου αλιεύματος, της αλιευτικής 
δυναμικότητας του, της κατανομής των πλεονασμάτων σε άλ
λα Κράτη Μαι των όρων και προϋποθέσεων που καθιερώβηβαν 
στους νόμους και κανονισμούς του για τη διατήρηση και 
διαχείριση. 

(0) 'όταν καμιά επίλυση δεν έχει επιτευχθεί 4JE τπν προσφυ
γή στο Τμήμα 1 του «έρους αυτούς η διαφορά θα υποβάλλεται 
σε συνδιαλλαγή βάσει του Παραρτήματος V, Τμήμα 2, με 
αίτηση οποιουδήποτε μέρους της διαφοράς, όταν προβάλλεται 
ο ισχυρισμός ότι: 

(ι) ένα παράκτιο Κράτος έχει κατάδηλα παραλείφει 
να τηρήσει τις υποχρεώσεις του να εξασφαλίσει .μέσω 
κατάλληλων μ£τρ&ΐ? &ΐα/*ήρπι»}ζ «α* διαχείρισης 
ότι η συντήρηση των ζωντανών πόρων στην «ποκλε.ιστι«ή 
οικονομική ζώνη δεν κινδυνεύει σοΒαρά* 
(ιι) ένα παράκτιο Κράτος έχει αυθαίρετα αρνηβεί να 
καθορίσει, με αίτηση ενός άλλου Κράτους, το επιτρε
πόμενο αλίευμα και. την δυνατότητα του για συλλογή 
ζωντανών πόρων αναφορικά με αποθέματα τα οποία το 
άλλο αυτό Κράτος ενδιαφέρεται να αλιεύσει" ή 

(ιιι) ένα παράκτιο Κράτοε έχει αυθαίρετα αρνηθεί να 
κατανείμει σε κάποιο Κράτος, δυνάμει των af>Gfyj>M 62, 
6 9 και 70 και δυνάμει των όρων και προϋποθέσεων 
που καθόρισε το παράκτιο Κράτος σύΐίφωνα με τη 
Σύμβαση αυτή, ολόκληρο ή μέρος του πλεονάσματος 
που έχει δηλώσει ότι υπάρχει. 

(γ) Σε καμιά περίπτωση η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν 
μπορεί να υποκαταστήσει τη διακριτική αυτής ευχέρεια 
με εκείνη του παράκτιου Κράτους. 
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(6) Η έκθεση της επιτροπής συνδιαλλαγής Θα πρέπει να 
MOLνοποιείται στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. 
(ε) Κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών δυνάμει των 
άρθρων 69 και 70, τα ΚράτηΜέρη, εκτός αν αυτά συμφοϊ
νσύν διαφορετικά, θα περιλαμβάνουν μια ρήτρα για τα 
μέτρα που θα λαμβάνουν ώστε να ελαχιστοποιούν τη δυνα
τότητα μιας διαφωνίας αναφορικά με την ερμηνεία η εφαρ
μογή της συμφωνίας, και για τον τρόπο με τον οποίο θα 
πρέπει να προχωρήσουν αν παρόλα αυτά προκύφει. μια 
διοφωνία. 

Άρθρο 298 
Προαιρετικές εξαιρέσεις στην εφαρμογή του Τμήματος 2 

Ι. Όταν υπογράφει, επικυρώνει η προσχωρεί στη Γύμβαστι 
αυτή η οποτεδήποτε μεταγενέστερα, ένα Κράτος μπορεί, χωοίς 
επηρεασμό των υποχρεώσεων που προκύπτουν δυνάμει του Τμή
ματος 1, να δηλώσει γραπτώς ότι δεν αποδέχεται μια οποια
δήποτε η περισσότερες από τις διαδικασίες που προβλέπει το 
Τμήμα 2 αναφορικά με μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
κατηγορίες διαφορών: 

(α) (ι) διαφορές αναφορικά με την ερμηνεία η εφαρμογή 
των άρθρο>ν 15, 74 και 83 σχετικών με τις θαλάσσιες 
οριοθετήσεις, ή εκείνες που συνεπάγονται ιστορι
κούς κόλπους ή τίτλους, νοουμένου ότι ένα Κράτος 
που έχει κάμει τέτοια δήλωση οφείλει, όταν μια 
τέτοια διαφορά προκύψει μετά την έναρξη ισχύος της 
Εύμβασης αυτής και όταν καμιά συμφωνία δεν έχει 
επιτευχθεί μέσα σε λογική χρονική περίοδο σε 
διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερώ\>, με αίτηση οποιου
δήποτε μέρους της διαφοράς, να αποδεχθεί την υπο
βολή του θέματος σε συνδιαλλαγή δυνάμει του 
Παραρτήματος V, Τμήμα 2" και νοουμένου περαιτέρω 
ότι οποιαδήποτε διαφορά η oftoia αναγκαστικά συνε
πάγεται την ταυτόχρονη εξέταση οποιασδήποτε 
ανεπίλυτης διαφοράς αναφορικά με κυριαρχικά ή άλλα 
δικαιώματα πάνω στο ηπειρωτικό ή το νησιο)Τΐκό 
χερσαίο έδαφος θα εξαιρείται από την υποβολή αυτή" 

(ιι) μετά την παρουσίαση από την επιτροπή συνδιαλλα
γής της έκθεσης της, η οποία πρέπει να αναφέρει τους 
λόγους στους οποίους αυτή βασίζεται, τα μέρη θα 
διαπραγματεύονται μια συμφωνία με βάση την έκθεση 
αυτή" αν αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν 
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σε συμφο>νία, τα μέρη οφείλουν, με αμοιβαία συναί
νεση, να υποβάλουν το θέμα σε uta από τις 6xa6i.ua
σίες που προβλέπει το Τμήμα 2, εκτός αν τα μέρη 
συμφωνούν διάφορετ ιΜά* 

(ιιι) η υποπαράγραφος αυτή 6εν εφαρμόζεται σε οποια
δήποτε διαφορά θαλάσσιας οριοθέτησης που έχει ορι
στικά επιλυθεί με μια διευθέτηση μεταξύ των μερών, 
ή σ'οποιαδήποτε τέτοια διαφορά που πρόκειται να 
επιλυθεί σύμφωνα με μια διμερή ή πολυμερή συμφωνία 
δεσμευτική για τα μέρη αυτά" 

(β) διαφορές αναφορικά με στρατιωτικές δραστηριότητες, 
περιλαμβανομένων στρατιωτικών δραστηριοτήτων από κυβερνη
τικά πλοία και αεροσκάφη που ασχολούνται σ€ μη εμπορική 
υπηοεσία, και διαφορές αναφορικά με δραστηριότητα εφαρμο
γής του νόμου σχετικά με την άσκηση κυριαρχικών δικαιω
μάτων ή δικαιοδοσίας που δεν περιλαμβάνονται στη δικαιο
δοσία τσυ δικαστηρίου (court or tribunal) δυνάμει του 
άρθρου 297, παράγραφος 2 ή 3" 
(γ) διαφορές αναφορικά με τις οποίες το Τυμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ασκεί τα καθήκοντα που του 
ανατέθηκαν από το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, εκτός αν το 
Συμβούλιο Ασφαλείας αποφασίσει να αφαιρέσει το θέμα από 
την ημερήσια διάταξη του η καλέσει τα μέρη να επιλύσουν 
αυτό με τα μέσα που προβλέπει π Τύμφαση αυτή

2. ΚράτοςΜέρος το οποίο έχει προβεί σε δήλωση δυνάμει 
της παραγράφου 1 μπορεί οποτεδήποτε να αποσύρει αυτή, π. 
να συμφωνήσει να υποβάλει μια διαφορά που έχει αποκλεισθεί 
με τέτοια δήλωση σ' οποιαδήποτε διαδικασία που καθορίζεται 
στη Σύμβαση αυτή. 

3. ΚράτοςΜέρος το οποίο έχ=ει προβεί σε δήλωση δυνάμει 
της παραγράφου 1 δεν δικαιούται να υποβάλει οποιαδήποτε 
διαφορά που εμπίπτει στην εξαιρούμενη κατηγορία διαφορών σ' 
οποιαδήποτε διαδικασία της Σύμβασης αυτής έναντι άλλου 
ΚράτουςΜέρους., χωρίς τη συναίνεση του μέρους τούτου. 

4. Αν ένα από τα ΚοάτηΜέρη έχει προβεί σε δήλωση 
δυνάμει της παραγράφου 1(α), οποιοδήποτε άλλο ΚράτοςΝέρος 
μπορεί να υποβάλει οποιαδήποτε διαφορά που εμπίπτει στην 
εξαιρούμενη κατηγορία έναντι του δηλώσαντος μέρους στη 6ια6ι
πασία που καθορίζεται στη δήλωση αυτή. 

http://6xa6i.ua
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5. Μια νέα δήλωση, η η απόσυρση μιας δήλωσης, δεν επη

ρεάζει ιιε κανένα τρόπο δ ιαδ ικασίες που εκκρεμούν ενώπιον 
δικαστηρίου (cour t or t r i b u n a l ) σύμφωνα ιιε το άρθρο αυτό,'εκτός 
αν τα μέρη συμφωνούν διαφορετικά. 

6. Δηλώσεις και ειδοποιήσεις για απόσυρση δηλώσεων δυ
νάμει του άρθρου αυτού Θα κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος θα διαβιβάζει αντίγραφο αυτών 
στα ΚράτηΜέρη. 

Άρθρο 299 
Δικαίωμα των μερών να συμφωνούν διαδικασία 

1. Διαφορά που έχει αποκλεισθεί δυνάμει του άρθρου 297 ή 
έχει εξαιρεθεί κατόπιν δήλωσης γενόμενης δυνάμει του άρθρου 
298 από τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών που προβλέπονται 
στο Τμήμα 2 μπορεί να υποβληθεί στις διαδικασίες αυτές μόνο 
κατόπιν συμφωνίας των μερών της διαφοράς. 

2. Καμιά *ρδνοΐα στο Τμήμα αυτό δεν εξασθενεί το δικαίωμα t<ov 
μερών της διαφοράς να συμφωνήσουν σε κάποια άλλη διαδικασία 
για την επίλυση της διαφοράς αυτής ή να επιτύχουν κάποια 
φιλική διευθέτηση. 

ΜΕΡΟΣ XVI 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ά ρ θ ρ ο 300 

Καλή πίοτη και κατάχρηση δικαιωμάτων 

Τα ΚράτηΜέρη θα εκπληρώνουν με καλή πίστη τις 
υποχρεώσεις που ανέλαβαν δυνάμει της Σύμβασης αυτής και θα 
ασκούν τα δικαιώματα, τη δικαιοδοσία και τις ελευθερίες που 
αναγνωρίζονται από τη Σύμβαση αυτή κατά τρόπο που δεν απο
τελεί κατάχρηση δικαιώματος. 

Άρθρο 301 
Ειρηνικές χρήσεις της θάλασσας 

Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την εκπλήρωση 
των καθηκόντων τους δυνάμει της Σύμβασης αυτής, τα Κράτη
Μέρη θα απέχουν από κάθε απειλή ή χρήση βίας κατά της εδα
φικής ακεραιότητας ή πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε 
Κράτους, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ασυμβίβαστο με τις 
αρχές του διεθνούς δικαίου που περιέχονται στο Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών. 
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' Αρθρο 302 

Αποκάλυψη πληροφοριών 

Χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος κάθε ΚράτουςΜέρους να 
προσφεύγει στις διαδικασίες για την επίλυση διαφορών που 
προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή", καμιά διάταξη της Σύμβασης 
αυτής δεν θα θεωρείται ότι απαιτεί από ένα ΚράτοςΜέρος, 
κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του δυνάμει της 
Σύμβασης αυτής, να παρέχει πληροφορίες των οποίων η αποκά
λυψη είναι αντίθετη στα ουσιώδη συμφέροντα της ασφάλειας του. 

Αρθρο 303 
Αρχαιολογικά και ιστορικά αντικείμενα, 

η ο
°" βρέθηκαν στη θάλασσα. 

1. Τα Κράτη υπέχουν καθήκον να προστατεύουν αντικείμενα 
αρχαιολογικού Kat ιστορικού χαρακτήρα που βρέθηκαν στη 
θάλασσα Kat ©α συνεργάζονται για το σκοπό αυτό. 

. 2 . Με σκοπό τον έλεγχο εμπορίας τέτοιων αντ*«εΐ4ίέ<νων , 
το παράκτιο Κράτος μπορεί , εφαρμόζοντας το άρθρο 3 3 , να 
θεωρήσει ότι η ανέλκυση τους από το βυθό τηε θάλασσας μέσα 
στη ζώνη που αναφέρεται στο άρΦρο εκε ίνο χωρίς την έγκριση 
του αποτελεί παραβίαση μέσα στο έδαφος του ή τη χωρική του 
θάλασσα των νόμων και κανονισμών που προβλέπονται στο ί δ ι ο 
άρθρο. 

3 . Καμιά διάταξη του άρβρου αυτού δεν Βίγε ι το. δικαιώματα 
των εξακριβώσιυων ιδ ιοκτητών, το δ ίκα ιο τητ; ναυάγιαίρεσης 
ή άλλους κανόνες ναυτικού δικαίου , ή τους νόμους και πρακτικές 
αναιρορικά με τ ι ς τ ισλιτ ιστ ικές ανταλλαγές. 

4 . Το άρθρο αυτό δεν ΕΤΐηρ5α%ει £Μ£4 ofceUwelji; 
Ouugserific χαΛ *3ivifv&c διεθνούς δ ικα ίου αναφορικά JUC την 
προστασία αντικειμένων αρχαιολογικού και ιστορικού χαρακτήρα

'Αρθρο 304 
Ευθύνη σε περίπτωση ζημιάς 

Οι δ ιατάξε ι ς της Σύμβασης αυτής οι σχετ ικές με την 
ευθύνη σε περίπτωση ζημιάς δεν θίγουν ' «.ην εφαρμοτή υφιστα^ 
μένων κανόνων και. την ανάπτυξη περαιτέρω κανόνων σχετικών 
με την ευθύνη δυνάμει του διεθνούς δ ικα ίου . 
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ΜΕΡΟΣ XVII 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Αρθρο 305 
Υπογραφή 

1. Η Σύμβαση αυτή είναι ανοικτή για υπογραφή: 

(α) απ" όλα τα Κράτη* 

(0) από τη Ναμίμπια, εκπροσωπούμενη από το Συμβούλιο τ<ι>ν 
Ηνωμένων Εθνών για τη Ναμίμπια' 

(γ) από όλα τα συνδεδεμένα αυτοκυβερνώμενα Κράτη τα οποία 
έχουν επιλέξει αυτό το καθεστώς με πράξη αυτοδιάθεσης 
υπό την επίβλεφη nat έγκριση των Ηνωμένων Εθνών 
σύμφωνα με την Απόφαση 1514 (XV) της Γενικής Συνέλευσης 
και τα οποία έχουν αρμοδιότητα σε θέματα διεπόμενα 
από χη Σύμβαση αυτή, περιλαμβανομένης της αρμοδιότητας 
να συνάπτουν συνθήκες Yta τα θέματα αυτά" 

(6) από όλα τα συνδεδεμένα αυτοκυβερνώμενα Κράτη τα οποία, 
σύμφωνα με τα σχετικά τους έγγραφα σύνδεσης, έχουν 
αρμοδιότητα στα θέματα που διέπονται από τη Σύμβαση 
αυτή, περιλαμβανομένης της αρμοδιότητας να συνάπτουν 
συνθήκες για τα θέματα αυτά" 

(ε) από όλα τα εδάφη τα οποία απολαύουν πλήρους 
εσωτερικής αυτοκυβέρνησης, που αναγνωρίζεται 

ως τέτοια από τα Ηνωμένα Έ θ ν η , αλλά τα οποία δεν 
έχουν αποκτήσει πλήρη ανεξαρτησία σύνφωνα με την 
Απόφαση 1514(XV) της Γενικής Συνέλευσης και τα οποία 
έχουν αρμοδιότητα στα θέματα που διέπονται από τη 
Σύμβαση αυτή, περιλαμβανομένης της αρμοδιότητας να 
συνάπτουν συνθήκες για τα θέματα αυτά* 

(στ) από διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με το Παράρτημα IX. 

2. Η Σύμβαση αυτή θα παραμείνει ανοικτή για υπογραφή μέ
χρι τις 9 Δεκεμβρίου 19Β4 στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ιαμαι

κής , καθώς και στην ΈΒρα των Ηνοιμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη 
από της 1ης Ιουλίου 1983 μέχρι της 9 Δεκεμβρίου 1984. 

Άρθρο 306 
Επικύρωση και επίσημη επιβεβαίωση 

Η Σύμβαση αυτή υπόκειται σε επικύρωση από τα Κράτη 
τις άλλες οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 305, παρά
γραφος 1(β),(γ).(6) και (ε), και σε επίσημη επιβεβαίωση, 
σύμφωνα με το Παράρτημα IX, από τις οντότητες που αναφέρονται 
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στο άρθρο 305, παράγραφος ΐ(θτ)· Τα έγγραφα επικύρωσης και. 
επίσημης επιβεβαίο>σης θα κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα 
των Ηνωμένο>ν Εθνών. 

Άρθρο 307 
ίΐροσχώρηση 

Η Σύμβαση αυτό θα παραμένει ανοικτή για προσχώρηση 
από τα Κράτη Μαι τις άλλες οντότητες που αναφέρονται, oto 
άρβρο 305. Η προσχώρηση των οντοτήτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 305, παράγραφος ΐ(στ)γίνεται σύμφωνα με το Παράρτημα 
IX. Τα έγγραφα προσχώρησης θα κατατίθενται στο Γενικό Γραμ
ματέα των Ηνωμένων Εθνών. 

Άρθρο 308 
Εναρξη ισχύος 

1. Η Σύμβαση αυτή αρχίζει να ισχύει. 12 μήνες αετά την 
ημερομηνία κατάθεσης του εξηκοστού, εγγράφου επικύρωσης Π 
προσχώρησης

2. Τια κάθε Κράτος που επικυρώνει ή προσχωρεί στη Σύμβαση 
αυτή μετά την κατάθεση του εξηκοστού εγγράφου επικύρωσης ή 
προσχώρησης, η:Σύμβαση αρχίζει να ισχύει την τριακοστή ημέρα 
μετά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράτρου επικύρωσης ή 
προσχώρησης του, με την tm.φύλαξη της παραγράφου 1. 

3. « Συνέλευση της Αρχής Θα συνέλθει Kema τηυ ημεροΜηνία 
έναρξης ισχύος της Σύμβασης αυτής και θα εκλέξει το Συμβούλιο 
της Αρχής. Το πρώτο Συμβούλιο θα συγκροτηθεί «ατα τρόπο 
σύμφωνο με τό σκοπό του άρθρου Ιίΐ σε περίπτωση που οι δια
τάξεις του άρθρου εκείνου δεν ιιπορούν να εφαρμοσθούν αυστηρά. 

4. Όι κανόνες, κανονισμοί και διαδικασίες που εκπονούνται 
από την Προπαρασκευαστική Επιτροπή θα εφαρμόζονται προοωρινά 
μέχρις ότου υιοθετηθούν επίσημα από την Αρχή σύμφωνα με το 
Μέρος XI. 

5. Η Αρχή και τα όργανα της ενεργούν σύμφωνα με την 
Απόφαρη II της Τρίτης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το 
Δίκαιο της θάλασσας, τη σχετική ιιε την προπαρασκευαστική 
επένδυση, καθώς και με τις αποφάσεις της Προπαρασκευαστικής 
Επιτροπής που λαμβάνονται κατ* εφαρμογή της Λπόφασηε εκείνης. 
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Άρθρο 309 
Επιφυλάξεις και εξαιρέσεις 

Καμιά επιφύλαξη η εξαίρεση δεν μπορεί να γίνει για τη 
Σύμβαση αυτή εκτός αν αυτό επιτρέπεται ρητά από άλλα άρθρα 
της Σύμβασης αυτής.

Άρθρο 310 
Διακηρύξεις και 6ηλώσεις 

Τό άρθρο 309 δεν απαγορεύει ρ" ένα Κράτος, όταν υπογρά
φει , επικυρώνει η προσχωρεί στη Σύμβαση αυτή, ·να προβεί σε 
διακηρύξεις ή δηλώσεις, με οποιαδήποτε διατύπωση ή ονομασία, 
με σκοπό, μεταξύ άλλων, την εναρμόνιση των νόμων και κανονι
σμών του με τις διατάξεις της Σύμβασης αυτής, νοουμένου ότι 
τέτοιες διακηρύξεις ή δηλώσεις δεν αποσκοπούν στον αποκλεισμό 
ή στην τροποποίηση της νομικής ισχύος των διατάξεων της 
Σύμβασης αυτής κατά την εφαρμογή τους στο Κράτος αυτό. 

Άρθρο 311 
Σχέση με άλλες συμβάσεις και διεθνείς συμφωνίες 

1. Η Σύμβαση αυτή υπερισχύει, μεταξύ των ΚρατώνΜερών, 
των Συμβάσεων της Γενεύης της 29ης Απριλίου 1958 για το 
Δίκαιο της θάλασσας. 

2. Η Σύμβαση αυτή δεν μεταβάλλει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των ΚρατώνΜερο>ν Που προκύπτουν από άλλες συμφω
νίες συνάδουσες με τη Σύμβαση αυτή καχ που δεν θίγουν την 
απόλαυση από άλλα ΚράτηΜέρη των δικαιωμάτων τους ή την εκπλή
ρωση των υποχρεώσεων τους δυνάμει της Σύμβασης αυτής. 

3. Δύο ή περισσότερα ΚράτηΜέρη μπορούν να συνάπτουν 
συμφωνίες που διαφοροποιούν ή αναστέλλουν την εφαρμογή των 
διατάξεων της Σύμβασης αυτής, εφαρμοζόιανες «ποκλειστι κά στις 
μεταξύ τους σχέσεις, νοουμένου ότι τέτοιες συμφωνίες δεν 
αφορούν σε διάταξη από την οποία τταρέκκληση είναι ασυμβίβαστη 
με την αποτελεσματική εκτέλεση του αντικειμένου και του 
σκοπού της Σύμβασης αυτής. Μαι νοουμένου περαιτέρω ότι τέτοιες 
συμφωνίες δεν θίγουν την εφαρμογή των βασικών αρχών που περιέ
χονται σ" αυτή, και ότι οι διατάξεις τέτοιων συμφωνιών δεν 
θίγουν την απόλαυση από άλλα ΚράτηΜέρη των δικαιωμάτων 
τους ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους δυνάμει της Σύμβασης 
αυτής 



3315 
4. ΚράτηΜέρη που προτίθενται, να συνάψουν συμφωνία ιιου 

αναφέρεται στην παράγραφο 3 οφείλουν \α γχωττοιι̂ χόν στα άλΑχ Κράτη
Μέρη, ιίΓοω του θεματοφύλακα της Σύμβασης αυτής, την πρόθεση 
ιουΓ. να συνάψουν τη συμφωνία, καθώς Mat τις διαφοροποιήσεις 
η την αναστολή που προβλέπει αυτή η συμφωνία. 

5. Το άρθοο αυτό 6ev θίγει διεθνεί συμφωνίες ου οποίες 
ρητά επιτρέπονται ή διαφυλάσσονται από άλλα άρθρα της 
Σύμβασης αυτής. 

6. Τα ΚράτηΜέρη συμφωνούν ότι καμιά τροποποίηση δεν μπο
ρεί να γίνει στη βασική αρχή που αφορά στην κοινή κληρονομιά 
της ανθρωπότητας που εκτίθεται στο άρθρο 136 και ότι δεν θα 
καταστούν συμβαλλόμενα μέρη σ' οποιαδήποτε συμφωνία που 
παραβιάζει αυτή την αρχή. 

ΆρΒρο 312 
Τροηοποί ηση 

.1. Μετά την εκπνοή δεκαετούς περιόδου υπολογιζόμενης από 
της ημερομηνίας έναρΕης ισχύος της Σύμβασης αυτής, «άβε 
ΚράτοςΜέρσς μπορεί, με γραπτή ανακοίνωση προς το Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εβνών, να προτείνει συγκεκριμένες 
τροποποιήσεις της Σύμβασης αοτής„ εκτός από εκείνες που 
αφορούν στις δραστηριότητες στην Περιοχή, και να ζητήσει τη 
σύγκληση διάσκεψης προς εξέταση των προτεινομένων αυτών 
τροποποιήσεων. Ο Γενικός Γραμματέας κυκλοφορεί την ανακοίνωοη 
αυτή σε όλα τα ΚράτηΜέρη Αν, μέσα σε 12 μήνες από της 
ημερομηνίας της κυκλοφορίας της ανακοίνωσης, τουλάχιστον τα 
μισά ΚράτηΜέρη απαντήσουν ευνοΐΜά στην αίτηση αυτή, ο Γενικός 
Γραμματέας συγκαλεί τη διάσκεψη

2. Η εφαρμοστέα διαδικασία λήψης απόφασης στην τροποποιη
τική διάσκεψη θα είναχ η ίδια με αυτή που εφαρμόστηκε πχτιν 
Τρίτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας, 
εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η διάσκεψη. Η βιάσκεφη πρέ
πει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για επίτευξη συμφωνίας για τις 
τροποποιήσεις με ομοφωνία KOL δεν θα διεξάγεται Ψηφοφορία 
πάνω σ' αυτές, εκτός αν έχουν εξαντληθεί όλες OL προσπάθειες για 
επίτευξη ομοφωνίας. 

"Αρθρο 313 
Τροποποίηση με απλοποιημένη διαδικασία 

Κάθε ΚράτοςΜέρος μπορεί, με γοαητή ανακοίνωση προς το 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, να προτείνει τροποποίηση 

1

Γενικό 
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της Σύμβασης αυτής, εκτός από τροποποίηση που αφορά or δρα
στηριότητες στην Περιοχή, για να υιοθετηθεί με την α.πλοποιημέ
νη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο αυτό χωρίς τή" 
σύγκληση διάσκεψης. Ο Γενικός Γραμματέας Θα κυκλοφορεί την 
ανακοίνωση σε όλα τα ΚράτηΜέρη. 

2. Λν „ μέσα σε 12 μήνες από της ημερομηνίας της κυκλοφορίας 
της ανακοίνωσης, ένα ΚράτοςΜέρος προβάλει ένσταση στην προ

τεινόμενη τροποποίηση ή στην πρόταση για υιοθέτηση της με 
απλοποιημένη διαδικασία, η τροποποίηση θεωρείται απορριφθείσα. 
Ο Γενικός Γραμματέας θα πληροφορεί σχετικά όλα τα ΚράτηΜέρη 
αμέσως. 

3. Αν, 12 ιιήνες μετά την ημερομηνία της κυκλοφορίας της 
ανακοίνωσης, κανένα Κράτος δεν έχει προβάλει ένσταση στην 
προτεινόμενη τροποποίηση π στην πρόταση για υιοθέτηση της με 
απλοποιημένη διαδικασία, η προτεινόμενη τροποποίηση θα θεωρεί

ται υιοθετηθείσα. Ο Γενικός Γραμματέας θα πληροφορεί όλα 
τα ΚράτηΜέρη ότι η προτεινόμενη τροποποίηση έχει υιοθετηθεί. 

Άρθρο 314 
Τροποποιήσεις των διατάξεων της Σύμβασης αυτής των 

σχετιζομένων αποκλειστικά με δραστηριότητες στην Περιοχή 

1. Κάθε ΚράτοςΜέρος μπορεί, με γραπτή ανακοίνωση προς 
το Γενικό Γραμματέα της Αρχής, να προτείνει τροποποίηση των 
διατάξεων της Σύμβασης αυτής που αφορούν αποκλειστικά σε 
θραστηρΙσότητες στην Περιοχή, περιλαμβανομένου του Παραρτήματος IV, 
Τμήμ« 4. Ο Γενικός Γραμματέας κυκλοφορεί την ανακοίνωση 
αυτή σε όλα τα ΚράτηΜέρη. Μ προτεινόμενη τροποποίηση υπό

κειται στην έγκρισ/ι τηζ Συνέλευσης, αφού προηγουμένως εγκρι

θεί από το Συμβούλιο. Οι αντιπρόσωποι των ΚρατώνΜερών στα 
όργανα αυτά είναι πλήρως εξουσιοδοτηΐιένοι να εξετάζουν και 
εγκρίνουν την προτεινόμενη τροποποίηση. Η προτεινόμενη τροπο

ιτοίηοη, όπως εγκρίνεται αιιό το Συμβούλιο και τη· Συνέλευση, θα 
θεωρείται ως υιοθετηθείσα. 

2. Πριν από την έγκριση οποιασδήποτε τροποποίησης δυνάμει 
της παραγράφου 1, το Συμβούλιο και η Συνέλευση θα διασφαλίζουν 
ότι αυτή δεν θίγει το σύστημα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης 
των πόρων της Περιοχής, εν αναμονή της Αναθεωρητικής Διάσκεψης 
σύμφωνα με το άρθρο 155. 

Άρθρο 315 
Υπογραφή, επικύρωση, προσχώρηση και 

αυθεντι κά κείμενα τροποποιήσεων 

1. Οι τροποποιήσεις της Σύμβασης αυτής, μόλις υιοθετηθούν, 
θα είναι ανοικτές για υπογραφή από τα ΚράτηΜέρη για 12 
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μήνες από της ημερομηνίας υιοθέτησης στην έδρα των Ηνωμένων 
Εθνόιν στη Νέα Υόρκη, εκτός αν προβλέπεται. διαφορετι κά στην 
ίδια 'την τροποποίηση. 

2. Τα άρθρα 306, 307 Mat 320 εφαρμόζονται σε όλες τις 
τροποποιήσεις της Σύμβασης αυτός. 

Άρθρο 316 
"Εναρξη ισχύος τροποποιήσεων 

1. Οι τροποποιήσεις της Σύμβασης αυτής, εκτός εκείνων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 5, αρχίζουν να ισχύουν για 
τα ΚράτηΜέρη που επικυρώνουν ή προσχωρούν σ' αυτές την 
τριακοστή ημέρα μετά από την ημερομηνία κατάθεσης των εγγρά
φων επικύρωσης ή ης>οοχώρΓ\οηζ των δύοτρίτων των ΚρατώνΜερών 
ή των 60 ΚρατώνΜερών, οποιοσδήποτε από τους αριθμούς αυτούς 
είναι ο μεγαλύτερος Οι τροποποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν 
την απόλαυση από τα άλλΛ ΚράτηΜέρη των δικαιωμάτων τους ή 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους δυνάμει της Σύίΐβασης αυτής

2., Τροποποίηση μπορεί να πρό0λέπει ότι για την Έναρξη 
ισχύος αυτής απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός επικυρώσεων ή 
προσχωρήσεων από εκείνον που απαιτεί το άρθρο αυτό.. 

3. Για κάθε ΚράτοςΜέρος που επικυρώνει η προοχωρεί σε μια 
τροποποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μετά από την 
κατάθεση του απαιτούμενου αριθμού εγγράφων επικύρωσης ή 
προσχώρησης, η τροποποίηση αρχίζει να ισχύει την τριακοστή 
ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης από το ΚράτοςΜερος 
αυτό του εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης του. 

4.. Κάθε. Κράτος το οποίο καθίσταται «έρος της Σύμβασης 
αυτής μετά την έναρξη ισχύος μιας τροποποίησης σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 θα θεωρείται, ελλείψει εκπεφρασμένης δια
φορετικής πρόθεσης από το Κράτος αυτό, ως; 
.. (α) :Μέρος της Σύμβασης αυτής όπως αυτή τροποποιήθηκε" «αι 
(β) Μέρος της μη τροποποιημένης Σύμβασης αναφορικά με 

κάθε ΚράτοςΜέρος το οποίο δεν δεσμεύεται από την 
τροποποίηση. 

5. Κάθε τροποποίηση σχετιζόμενη αποκλειστικά σε δραστηριό
τητες στην Περιοχή και κάθε τροποποίηση του Παραρτήματος VI 
τίθεται σε ισχύ για όλα τα ΚράτηΜέρη ένα χρόνο μετά την 
ημερομηνία της κατάθεσης των εγγράφων επικύρωσης ή προσχώρησης 
των τριών τετάρτων των ΚρατώνΜερών. 
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6. Κάθε Κράτος το οποίο καθίσταται Μέρος στη Σύμβαση 
αυτή μετά την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα ιιε την 
παράγραφο 5, θα θεωρείται ως Μέρος της Σύμβασης αυτής όπως 
αυτό τροποποιήθηκε. 

Άρθρο 317 
Καταγγελία 

1. ΚράτσςΜέρος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση αυτή, 
με γραπτή γνωστοποίηση προς το Γενικό Γραμματέα των Ηνω
μένων Εθνών, και μπορεί να αναφέρει τους λόγους αυτής. Πα

ράλειψη αναφοράς των λόγων 6εν επηρεάζει τό πύρος της καταγ
γελίας. Η καταγγελία αρχίζει να ισχύει ένα χρόνο μετά την 
ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης, εκτός αν η γνιοστο
ποίηση καθορίζει μεταγενέστερη ημερομηνία. 

2. Κράτος δεν απαλλάσσεται συνεπεία της καταγγελίας από 
τις οικονομικές και συμβατικές υποχρεώσεις που προέκυψαν 
όταν ήταν Μέρος της Σύμβασης αυτής, ούτε και η καταγγελία 
επηρεάζει οποιοδήποτε δικαίωμα, υποχρέωση ή τη νομική θέση 
του Κράτους αυτού που δημιουργήθηκε από την εφαρμογή της 
Σύμβασης αυτής πριν από τον τερματισμό της από το Κράτος αυτό. 

3. Η καταγγελία με κανένα τρόπο δεν επηρεάζει το καθήκον 
κάθε ΚράτουςΜέρους να εκπληρώνει κάθε υποχρέωση που περιέ
χεται στη Σύμβαση αυτή στην οποία υπόκειται δυνάνει του 
διεθνούς δικαίου, ανεξάρτητα από τη Σύμβαση αυτή. 

Άρθρο 318 
Καθεστώς των Παραρτημάτων 

Τα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβα
σης αυτής και, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά, αναφορά 
στη Σύμβαση αυτή ή σε ένα από τα Μέρη αυτής περιλαμβάνει 
και αναφορά στα σχετικά με αυτά Παραρτήματα. 

Άρθρο 319 
θεματοφύλακας 

1. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθν<ί>ν είναι ο θεμα
τοφύλακας της Σύμβασης αυτής και των σχετικών με αυτή 
τροποποιήσεων. 

2. Επιπρόσθετα με τα καθήκοντα του ως θεματοφύλακα, ο 
Γενικός Γραμματέας: 
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(α) δίνει αναφορά σε όλα τα ΚράτηΜέρη, στην Αρχή και 

στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς για θέματα 
γενικής φύσης που προκύπτουν αναφορικά με τη Σύμβαση 
αυτή' 

(0) γνωστοποιεί στην Αρχή τις επικυρώσεις και επίσημες 
επιβεβαιώσεις και προσχο>ρήσεις στη Σύμβαση αυτή και 
τις σχετικές με αυτή τροποποιήσεις, καθώς και τις 
καταγγελίες της Σύμβασης αυτής* 

(γ) γνωστοποιεί στα ΚράτηΜέρη τις συμφωνίες σύμφωνα με το 
άρθρο 311, παράγραφος 4* 

(6) κυκλοφορεί τις τροποποιήσεις που υιοθετούνται σύμφωνα 
τη Σύμβαση αυτή στα ΚράτηΜέρη για επικύρωση ή 
προσχώρηση" 

(ε) συγκαλεί τις αναγκαίες συνόδους των ΚρατώνΜερών 
σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή# 

3. (α) ί) Γενικός Γραμματέας διαβιβάζει επίσης στους ηαρατΐϊρ*ί
τές που αναφέρονται στο άρθρο 156: 
(ι) τις αναφορές πουμνημονεύονται στην παράγραιρο 2<α)* 
(ιι) τις γνωστοποιήσεις που μνημονεύονται στην παρά

γραφο 2(β) και (γ)* και 
(til) τα κείμενα των τροποποιήσεων που ^Jvημovεύovτa^ 

στην παράγραφο 2(b) για πληροφόρηση τους. 

(β) Ο. Γενικός Γραμματέας θα προσκαλεί επίσης τους παρατη
ρητές αυτούς να συμμετάσχουν ως παρατηρητές στις συνό
δους των ΚρατώνΜερών που μνημονεύονται στην παράγρα
φο 2 (ε).. ' 

'Αρθρο 320 
Αυθεντικό κείμενο 

Το πρωτότυπο της Σύμβασης αυτής, της οποίας τα κείμενα 
στην Αγγλική, Αραβική, Γαλλική, Ισπανική, Κινεζική και 
Ρωσβική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά, θέλει κατατεθεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 305, παράγραφος ·2, στο Γενικό Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών. 

ΕΕ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΝ ΠΙΟ ΠΑΝΟ, οι υπογεγραμμένοι πληρε
ξούσιοι, δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι, έχουν υπογρά
Φευτη Σύμβαση αυτή. 

ΕΓΙΝΕ στο MONTEGO BAY στις 10 Δεκεμβρίου του χίλια 
εννιακόσια ογδόντα δυο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I . AlfPDt ΜΕΤΑΝΑΓΤΕΥΤΙΚΑ ΕΙΜΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΛ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑΣ 
* Αρθρο 1 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76, θα συσταθεί 
Uta Επιτροπή για τα Όρια της Υφαλοκρηπίδας πέραν των 200 
ναυτικών μιλίων με βάση τα πιο κάτω άρθρα: 
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'Αρθρο 2 

1.. ϋ Επιτροπή θα αποτελε ίτα ι από 21 μέλη που θα ε ί ν α ι 
ε ι δ ι κ ο ί στον τομέα της γεωλογίας , γεωφυσικής

 M a t υδρογρα

φ ία ς , εκλεγμένο ι από τα ΚράτηΜέρη της παρούσας Σύμβασης από 
τους υπηκόους τους , με γνώμονα την ανάγκη εξασφάλισης δίκαιης 

.γεωγραφικής αντιπροσώπευσης, που θα υπηρετούν ανάλογα με τ ι ς 
προσωπικές τους ι κ α ν ό τ η τ ε ς . 

2 . Οι α ρ χ ι κ έ ς εκλογές θα γ ί ν ο υ ν όσο το δυνατό νωρίτερα 
αλλά πάντως μέσα σε 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας Σύμβασης, Τουλάχιστον τ ρ ε ι ς μήνες πριν 
«πό την ημερομηνία κάθε εκλογής, ο Γεν ικός Γραμματέας των 
Ηνωμένων Εθνών θβ απευθύνει επιστολή στα ΚράτηΜέρη, καλώντας 
αυτά γ ια υποβολή υποψηφιοτήτων, κατόπιν κατάλληλων π ε ρ ι φ ε 

ρειακών διαβουλεύσεων, ε ν τ ό ς τριών μηνών. Ο Γεν ικός Γραμ

ματέας θα κ α τ α ρ τ ί ζ ε ι κατάλογο κατ* αλφαβητική σ ε ι ρ ά άλω» 
των υποψηφίων και θα τον υποβάλλει σε όλα τα KparnJfcDpin. 

3 . . Η εκλογή των μελών της Επιτροπής fie γ ί ν ε τ α ι « ε 
συνέλευση των ΧρατώνΜερών που 15α .συγκαλείται από τ© Γένι*© 
Γραμματέα στην Έδρα των ενωμένων Εθνών. ϊ τ π συνέλευση αυτή. 
γ ι α ττ>ν οπο ία θα αποτελούν απαρτία τα δυο—τρίτα των Κρατών— 
ί<ερών4 οι εκλεγόμενο ι γ ι α τι*ν Επιτροπή θα ε ί ν α ι αυτοί ο ι 
υποψήφιοι που συγκεντρώνουν πλειοψηφία δύοτρ ίτων των ψήφων 
των αντιπροσώπων των Κρατώνβερών ποι> ε ί ν α ι παρόντες «αι 
Ψηφίζουν. "Οχι λιγώτερα βπό τ ρ ί α μέλη Βα ε κ λ έ γ ο ν τ α ι β π ό 
κάθε γεωγραφική π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α . 

4 . Τα ιιέλη τηε Επιτροπής ©α εκλέγονται γ ι α *ιια « η τ ε ί β 
« ε ν τ ε ε τ ώ ν . θα μπορούν να ε π α ν ε κ λ ε γ ο ύ ν . 

5 . To &ρατο£Μέρος πουΐΓσδΒ»^ τ π ν υπσΦηΦίόχηια ενός 
μέλους τττε Επιτροπής θα αναλαμβάνει τα έξοδα αυτού τ ο υ «έλους 
ενώ θα ε κ τ ε λ ε ί καβήκοντα της Επιτροττήε. Το ενδ ιαφερόμενο 
παράκτιο Κράτος θα αναλαμβάνει τα έξοδα που δα δτϊμιουργούντβι 
αναφορικά με τη συμβουλευτική γνώμη «ου αναφέρεΐat στο 
άρθρο 3 , παράγραφος 1ίβ> του παρόντρς Παραρτήματος. Η Ypaaajaa

τ ε ί α της Επιτροπής βα παρέχεται από τον Γ ε ν ι κ ό Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών. 

Άρθρο 3 

1. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής θα είναι: 
a) n εξέταση των στοιχείων και άλλου υλικού που θα υποβάλ

λεται από τα παράκτια Κράτη αναφορικά με τα εξωτερικά 
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όριο της υφαλοκρηπίδας σε περιοχές όπου αυτά τα όρια 
εκτείνονται πέραν τον 200 ναυτικών μιλίων, και η 
υποβολή εισηγήσεων σύμφωνα με το άρθρο 76 ΗΙΗΛΠ 

Δήλωση Κατανόησης που υιοθετήθηκε σ τ ι ς 29 Αυγούστους 
19BG από την Τρίττ» Διάσκεψη των Ηυωμένων Εθνών γ^α το 
Δίκαχ,σ της θάλασσας" 

β) η παροχή επιστημονικών και τεχνικών συμβουλευτικών 
γνωμών αν ζητηθούν από τό ενδιαφερόμετνο παράκτιο Κρά

τος κατά την προπαρασκευή των στοιχείων που αναφέρονται 
στη^ν υποπαράγραφο (α) . 

2» W Em. τροπή μπορεί να συνεργάζεται, στην έκταση που 
θεωρείται αναγκαίο και χρήσιμο, με τη Διακυβερνητική Οκεα

νοτροκρική ErtiTponn της 0ΥΙΙΕΕΚ0, t o Διεθνή Υδρογραφικό Οργα

vtouo και άλλους, αρμόδιους δ ι ε θ ν ε ί ς apYavtouoOc με σκοπό την 
ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών που θα μπο

ρούσαν να βοηθήσουν την Επιτροπή στην εκτέλεση των καθηκόντων τ 

'Αρθρο 4 

Σε περίπτωση που το παράκτιο Κράτος σκοηεύει να 
καθιερώσει, σύμφωνα με τσ άρθρο 76, τα εξωτερικά όρια της 
υφαλοκρηπίδας ταυ$·πέρα από τα 200 ναυτικά μίλια, θα καταθέτει 
στοιχεία των ορίων αυτών στην Επι τρσαή μαζί ϊ*ε επιοτημσνικά 
wat τεχνικά στοιχεία υποστηρικτνκά της κατάθεσης, τσ ταχύτερο 
δυνατό, αλλά σε κάθε περίπτωση εντός 10 ετών από την έναρξη 
ισχύος τπς παρούσας Εύμβασης Yta το Κράτος αυτό» Παράλληλα 
τσ παράκτιο Κράτος θα καταθέτει και τα ονόματα των μελών της 
Επιτροπής που του έδωσαν τις επιστημονικές και τεχνικές 
συμβουλές. 

Άρθρο 5 

Γ·:«τό<; αν η Επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά, η Επιτροπή 
θα λειτουργεί με επταμελείς υποεπιτροπές, διοριζόμενες καιά 
ισόρροπο τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών στοιχείων κάθε 
κατάθεσης από το παράκτιο Κράτος. Υπήκοοι του παράκτιου Κρά
τους που προβαίνει στην κατάθεση^ οι οποίοι είναι και μέλη 
της Επιτροπής, καθώς και οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής που 
βοήθησε το παράκτιο Κράτος χορηγώντας του επιστημονικές 
και τεχνικές συμβουλές σχετικά με χπν οριοθέτηση δεν θα είναι 
μέλη στην υποεπιτροπή που ασχολείται με την κατάθεση αυτή , 
αλλά θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως μέλη στις εργασίες της 
Επιτροπής που αφορούν την κατάθεση αυτή. Το παράκτιο Κράτος 
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που έκανε την κατάθεση στην Επιτροπή μπορεί να στείλει αντι
προσώπους του να συμμετάσχουν στις σχετικές εργασίες , χωρίς 
6ι καί οι μα Ψηψου . 

Άρθρο 6 

1. Η υποεπι. τροπή θα υποβάλλει τις εισηγήσεις της στην 
Επιτροπή. 

2. Η έγκριση από την Επιτροπή το>ν προτάσεων της υποεπι
τροπής .απαιτεί πλειοψηφία το>ν 6ύοτρί των Τωνπβροντω^ κτκι ψηφιζόντων 
μελών της Ετιιτροττης. 

3. Οι εισηγήσεις της Επιτροπής υποβάλλονται γραπτώς στο 
παράκτιο Κράτος που έκανε την κατάθεση και στον Γενικό Γραμ
ματέα το»ν Ηνωμένων Εθνών. 

Άρθρο 7 

Τα παράκτια Κράτη θα καθιερώνουν τα εξωτερικά όρια της 
υφαλοκρηπίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76, παρά
γραφος 8, και σύμφωνα με τις προσήκουσες εθνικές διαδικασίες. 

Άρθρο Β 

Σε περίπτωση διαφωνίας του παράκτιου Κράτους με τις 
εισηγήσεις της Επιτροπής, το παράκτιο Κράτος θα προβαίνει, 
μέσα σε λογικά χρονικά όρια, σε αναθεωρημένη n νέα κατάθεση 
στην Επιτροπή. 

Άρθρο 9 

Οι ενέργειες της Επιτροπής δεν θα θίγουν θέν«τα που 
αναφέρονται στη χάραξη "ίων ορίων μεταξύ Κρατών των οποίο>ν 
οι ακτές είναι παρακείμενες ή απέναντι η uia στην άλλη. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ TJ.I. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
Ε5ΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

' Αρθρο 1 
Τίτλος ιδιοκτησίας των ορυκτών 

Τίτλος ιδιοκτησίας των ορυκτών αποκτάται με την ανά
κτηση σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή

• 'Αρθρο 2 

1.(α) Η Αρχή θα ενθαρρύνει την αναζήτηση στην Περιοχή. 
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(β) Η" αναζήτηση θα διεξάγεται μόνο μετά που π Αρχή έχει 

λάβει ικανοποιητική γραπτή υπόσχεση ότι ο προτιθέμενος 
αναζητητής θα συμμορφούται υε το Εύμβαση αυτή. Mat 
τους σχετικούς κανόνες, κανονισμούς Mat διαδικασίες; 
της Αρχής αναφορικά με Τη συνεργασία στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα «ου αναφέρονται στα άρθρα 143 και 144 και 
τπν προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, «at ότι 
θα δέχεται επαλήθευση από την Αρχή της σχετικής συμ_
μσρφωσης. Ο προτιθέμενος αναζητητής οφείλει παράλληλα 
να γνωστοποιεί στην Αρχή, κατά προσέγγιση, την περιοχή 
ή τις περιοχές στις οποίες θα διεξάγεται η αναζήτηση. 

(γ) Αναζήτηση μπορεί να διεξάγεται ταυτόχρονα από περισ
σότερους του ενός αναζητητές στην ίδια περιοχή ή 
περιοχές. 

7. F? αναζήτηση δεν παρέχει στον αναζητητή οποιαδήποτε 
δικαιώματα σχετικά ρε τους πόρους. Ο αναζητητής όμως μπορεί 
να λάβει λογική ποσότητα ορυκτών για σκοπούς δοκιμών. 

Άρθρο 3 
Εξερεύνηση και εκμετάλλευση 

Ι. Η Επιχείρηση, τα ΚράτηΜέρη και σι άλλες οντότητες 
που αναφέρονται στο άρθρο 153, παράγραφος 2(0), μπορούν να 
αποταθούν στην Αρχή για την έγκριση προγραμμάτων εργασίας 
για δραστηριότητες στην Περιοχή. 

2. Η Επιχείρηση μπορεί να αποταθεί αναφορικά με οποιοδή
ποτε μέρος της Περιοχής, αλλά οι αιτήσεις από άλλους αναφορικά 
με διαφυλασσόμενες περιοχές υπόκεινται στις πρόσθετες διατυ
πώσεις του άρθρου 9 του Παραρτήματος αυτού. 

3. Η εξερεύνηση και εκμετάλλευση διεξάγεται μόνο στις 
περιοχές που καθορίζονται στα προγράμματα εργασίας που ανα
φέρονται στο άρθρο 153, παράγραφος 3, και που εγκρίνονται από 
την Αρχή σύμφωνα με τη Εύμβαση αυτή και τους σχετικούς κανόνες, 
κανονισμούς και διαδικασίες της Αρχής. 

4. Κάθε εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας πρέπει: 
(α) να συνάδει με τη Σύμβαση αυτή και τους κανόνες, κανο

νισμούς και διαδικασίες της Αρχής" 
(β) να προβλέπει έλεγχο από την Αρχή των δραστηριοτήτων 

στην Περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 153, παράγραφο 4' 
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(γ) υα ηορήχη otov ent χειρηματ ία,' σύμφωνα με τους 'κανόνες,, 

κανονισμούς και διαόι κασί ες της Λρχής, το αποκλειστι κό 
δικαίωμα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των καθορισμένων 
κατηγοριών πόρων στην καλυπτόμενη από το πρόγραμμα 
εογαοίας. περιοχή. αν, όμως, ο αιτητής παρουσιάζει για 
έγκριση πρόγραμμα εργασίας που καλύπτει μόνο το στάδιο 
εξερεύνησης ή το στάδιο εκμετάλλευσης, το εγκεκριμένο 
πρόγραμμα εογαοίας θα παρέχει τέτοιο αποκλειστικό 
δικαίωμα μόνο αναφορικά με το στάδιο αυτό. 

5. Μόλις εγκριθεί από την Αρχή, κάθε πρόγραμμα εργασίας, 
εκτός εκείνο>ν που παρουσιάζονται από την Επιχείρηση, Θα 
λαμβάνει τη μορφή συμβολαίου συναπτόμενου μεταξύ της Λρχής 
και του αιτητού ή αιτητών. 

" Αρθρο 4 
Προσόντα αιτητών 

1. Οι αιτητές, εκτός από την Επιχείρηση, θεωρούνται ότι 
είναι προσοντούχοι αν έχουν την εθνικότητα ή τον έλεγχο και 
την εγγύηση που απαιτεί το άρθρο 153,. παράγραφος 2(β), και 
αν ακολουθούν τις διαδικασίες και πληρούν τα επίπεδα προσόντων 
που εκτίθενται στους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες 
της Λρχής. 

2. Εκτός όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6, τα επίπεδα 
αυτά προσόντων Θα αφορούν στις οικονομικές και τεχνικές ικανό
τητες του αιτητή και την απόδοση του δυνάμει οποιωνδήποτε προη
γούμενων συμβολαίων με την Λρχή. 

3. Κάθε αιτητής θα πρέπει vu τυγχάνει της εγγύησης του 
ΚράτουςΜέρους του οποίου είναι υπήκοος, εκτός αν ο αιτητής 
έχει περισσότερες της μίας υπηκοότητες, όπως είναι η περίπτωση 
συνεταιρισμού ή κοινοπραξίας οντοτήτων από διάφορα Κράτη, στην 
οποία περίπτωση όλα τα ενδιαφερόμενα ΚράτηΜέρη πρέπει να 
εγγυηθούν την αίτηση, ή εκτός αν ο αιτητής ελέγχεται ουσιαστι
κά από άλλο ΚράτοςΜερος ή υπηκόους αυτού, στην οποία περί
πτωση και τα δύο ΚράτηΜέρη πρέπει να εγγυηθούν την αίτηση. 
Τα κριτήρια και οι διαδικασίες για εφαρμογή των απαιτήσεων 
εγγύησης θα εκτίθενται στους κανόνες, κανονισμούς και διαδι
κασίες της Αρχής. 

• 4. Το παρέχον την εγγύηση Κράτος ή Κράτη, σύμφωνα με 
το άρθρο 139, θα έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν, μέσα 
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στα πλαίσια του συστήματος ιούς, ότι ο συμβασιούχος tov 
οποίου εγγυούνται κατ' αυτό τον τρόπο θα διεξάγει 6paotnpio
τητες στηυ Περιοχή σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου «at 
τις υποχρεώσεις του δυνάμει της Σύμβασης αυτής Το παρέχον την 
εγγύηση Κράτος δεν βα είναι όμως υπεύθυνο για ζημιές προκα
λούμενες από οποιαδήποτε παράλειψη του συμβασιούχου που εγγυή
θηκε να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του, εφόσον το Κράτος 
Μέρος έχει υιοθετήσει νόμους, και κανονισμούς και έχει λάβει 
διοικητικά μέτρα τα οποία μέσα στα πλαίσια του νομικού του 
συστήματος, είναι λογικά κατάλληλα να εξασφαλίσουν συμμόρφωση 
των προσώπων rrot» βρίσκονται στη δικαιοόοσία του. 

5. Οι διαδικασίες Yta την αξιολόγηση των προσόντων των 
ΚρατώνΜερών τα οποία είναι αιτητές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
το χαρακτήρα τους ως Κρατών. 

6. Τα επίπεδα προσόντων Θα πρέπει να απαιτούν όπως κάθε 
αιτητής, χωρίς εξαίρεση, ως μέρος της αίτησης του αναλαμβάνει 

(α) να αποδέχεται ως εκτελεστές και να συμμορφώνεται με 
τις εφαρμοστέες υποχρεώσεις που δημιουργούνται από 
τις διατάξεις του Μέρους XI, τους κανόνες, κανονισμούς 
και. διαδικασίες της Αρχής, τις αποφάσεις των οργάνων 
της Αρχής και τους όρους των συμβολαίων του με την 
Αρχή" 

(β) να αιιοδι'χΓ ιαι έλεγχο από ιην ΑΡχή των δραοtnpioι ήιων 
στην Περιοχή, όπως επιτρέπεται από τη Πυμβαση αυτή* 

(γ) να παρέχει στην Αρχή γραπτή διαβεβαίωση ότι οι υποχρεώ
σεις του δυνάμει του συμβολαίου Θα εκπληρώνονται με 
καλή πίστη* 

(δ) να συμμορφώνεται με τις διατάξεις τις σχετικές με τη 
Μεταβίβαση τεχνολογίας που εκτίθενται στο άρθρο 5 ι ου 
ίίαραρτήματος αυτού. 

'Αρθρο 5 
Μεταβίβαση τεχνολογίας 

1. Όταν υποβάλλει πρόγραμμα εργασίας, κάθε αιτητής θα 
εφοδιάζει την Αρχή με μια γενική περιγραφή του εξοπλισμού και 
των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διεξαγο>γή δραστη
ριοτήτων στην Περιοχή, καθώς και. άλλες σχετικές μη ιδιόκτητες 
πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά τέτοιας τεχνολογίας και 
πληροφορίες ως προς το που είναι διαθέσιμη τέτοια τεχνολογία. 
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2. Κάθε eru χειρηματίας Οφείλει να πληροφορεί την» Αρχή για 

αναΟεο>ρήσεις στην περιγραφή και τις πληροφορίες Που έδωσε 
δυνάμει της παραγράφου 1, οποτεδήποτε εισάγεται uia ουσιαστική 
τεχνολογική αλλαγή ή καινοτοιιία. 

3. Κάθε συμβόλαιο για διεξαγωγή δραστηριοτήτων στην Π€ριοχή 
θα πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις από πλευράς 
συμβασιούχου: 

(α) να καθιστά διαθέσιμη στην Επιχείρηση κάτω από δίκαιους 
και λογικούς εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις, οπο
τεδήποτε ζητήσει τούτο η Λρχή, την τεχνολογία την 
οποία χρησιμοποιεί στη διεξαγωγή δραστηριοτήτο>ν στην 
Περιοχή δυνάμει του συμβολαίου, την οποία ο συμβα
σιούχος νομικά δικαιούται να μεταβιβάσει. Αυτό θα 
γίνεται με τη βοήθεια αδειών ή άλλων καταλλήλων 
διευθετήσεων τις οποίες ο συμβασιούχος θα διαπραγμα
τεύεται με την Επιχείρηση και οι οποίες θα εκτίθενται 
σε ειδική συμφωνία συμπληρωματική του συμβολαίου. 
Της υποχρέωσης αυτής μπορεί να γίνει επίκληση μόνο 
αν π Επιχείρηση διαπιστώσει ότι αδυνατεί να εξασφαλίσει 
την ίδια ή εξίσου αποτελεσματική και χρήσιμη τεχνολογία 
στην ανοικτή αγορά κάτω από δίκαιους και λογικούς 
εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις* 

(β) να εξασφαλίζει γραπτή διαβεβαίωση από τον ιδιοκτήτη 
οποιαδήποτε τεχνολογίας που χρησιμοποιεί στη διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων στην Περιοχή δυνάμει του συμβολαίου, η 
οποία δεν είναι γενικά διαθέσιμη στην ανοικτή αγορά 
και η οποία δεν καλύπτεται από την υποπαράγραφο (α), 
ότι ο ιδιοκτήτης, οποτεδήποτε ζητήσει τούτο η Αρχή, 
θα καθιστά την τεχνολογία διαθέσιμη στην ΕπιχείρηΡη 
δυνάμει άδειας ή άλλων κατάλληλων διευθετήσεων και κάτω 
από δίκαιους και λογικούς εμπορικούς όρους και προϋ
ποθέσεις, στην ίδια έκταση που έγινε διαθέσιμη στον 
συμβασιούχο. Αν η διαβεβαίωση αυτή δεν εξασφαλισθεί, 
η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από το συμβασιούχο στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων στην 
Περιοχή" 

(γ) να αποκτά από τον ιδιοκτήτη μέσω εκτελεστού συμβολαίου, 
άμα ζητήσει τούτο η Επιχείρηση και εφόσον είναι δυνατό 
να πράξει τούτο χωρίς ουσιαστική δαπάνη του συμβασιούχου, 
το νομικό δικαίωμα να μεταβιβάσει στην Επιχείρηση οποια
δήποτε τεχνολογία που χρησιμοποιείται από το συμβασιού
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χο, στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων στην» Περιοχή δυνάμει 
του συμβολαίου, την οποία ο συμβασιούχος διαφορετικά 
δεν δικαιούται νομικά να μεταβιβάσει και η οποία δεν ... 
είναι γενικά διαθέσιμη στην ανοικτή αγορά. Ετις 
περιπτώσεις όπου υπάρχει ουσιαστική εταιρική σχέση μετα
ξύ του συμβασιούχου και του ιδιοκτήτη της τεχνολογίας, 
η στενότητα της σχέσης αυτής και ο βαθμός ελέγχου ή 
επιρροής θα είναι σημαντικά για τον καθορισμό κατά πόσο 
έχουν ληφθεί όλα τα εφικτά μέτρα για την απόκτηση 
τέτοιου δικαιώματος. Στις περιπτώσεις όπου ο συμβα
σιούχος ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο πάνω στον ιδιο
κτήτη, παράλειφη να αποκτήσει από τον ιδιοκτήτη το 
νομικό δικαίωμα θα θεωρείται σημαντικό για το προσόν 
του συμβασιούχου για οποιαδήποτε μεταγενέστερη αίτηση 
του για έγκριση προγράμματος εργασίας* 

(6) να διευκολύνει, κατόπιν αίτησης της Επιχείρησης, την 
απόκτηση από την Επιχείρηση οποιασδήποτε τεχνολογίας 
καλυπτόμενης από την υποπαράγραφο (β), δυνάτιει άδειας 
ή άλλων κατάλληλων διευθετήσεων και κάτω από δίκαιους 
και λογικούς εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις, αν η 
Επιχείρηση αποφασίσει να διαπραγματευθεί απευθείας με 
τον ιδιοκτήτη της τεχνολογίας" 

(ε> να λαμβάνει τα ίδια μέτρα όπως προβλέπονται στις 
υποπαραγράφους (α),(β),(γ) και (6) προς όφελος ενός 
αναπτυσσόμενου Κράτους ή ομάδας αναπτυσσομένων Κρατών 
το οποίο ή η οποία έχει αποταθεί για συμβόλαιο δυνάμει 
του άρθρου 9 του Παραρτήματος αυτού, νοουμένου ότι τα 
utxpa αυτά θα περιορί("ονται στην εκμετάλλευση του μέρους 
της Περιοχής που προτείνει ο συμβασιούχος η οποία έχει. 
διαφυλαχθεί σύμφωνα με το άρβρο 8 του Παραρτήματος 
αυτού και νοουμένου ότι οι δραστηριότητες δυνάμει του 
συμβολαίου που επιδια>κει το αναπτυσσόμενο Κράτος ή 
η ομάδα αναπτυσσομένων Κρατών δεν συνεπάγονται μετα
βίβαση τεχνολογίας σε ένα τρίτο Κράτος ή σε υπηκόους 
ενός τρίτου Κράτους. Η υποχρέωση δυνάμει της διάταξης 
αυτής εφαρμόζεται μόνο αναφορικά με ένα δεδομένο 
συμβασιούχο όταν η τεχνολογία δεν έχει ζητηθεί από 
την Επιχείρηση ή μεταβιβασθεί από το συμβασιούχο αυτό 
στην Επιχείρηση. 

4. Διαφορές αναφορικά με τις υποχρεώσεις που απαιτούνται 
από την παράγραφο 3, όπως και οι άλλες πρόνοιες των συμβολαίων. 
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υπόκεινται, σε υποχρεωτική επίλυση σύμφωνα με το Μέρος XI και, 
σε περιπτώσεις παράβασης των υποχρεώσεων αυτών, αναστολή ή 
τερματισμός του συμβολαίου η χρηματικές ποινές μπορούν να 
διαταχθούν σύμφωνα με το άρθρο 18 του Παραρτήματος αυτού. 
Λ ι «φορές ο>ς προς το κατά πόσο προσφορές που γίνονται από το 
συμβασιούχο είναι μέσα στα πλαίσια δίκαιο>ν και λογικών όρων 
και προϋποθέσεων μπορούν να υποβάλλονται από το ένα ή το άλλο 
μέρος σε δεσμευτική εμπορική διαιτησία σύμφωνα με τους Λιαιτη
τικούς Κανόνες UNCITRAL ή τέτοιους άλλους διαιτητικούς κανόνες 
που δυνατό να καθορίζονται στους κανόνες, κανονισμούς και 
διαδικασίες της Αρχής. Αν η διαπίστωση είναι ότι η προσφορά 
που έγινε από το συμβασιούχο δεν είναι μέσα στα πλαίσια δίκαιων 
και λογικών εμπορικών όρων και προϋποθέσεων, στο συμβασιούχο 
θα παρέχεται προθεσμία 45 ημερών για αναθεώρηση της προσφοράς 
του ώστε να την φέρει μέσα στα πλαίσια αυτά προτού η Αρχή 
προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
Παραρτήματος αυτού. 

Γ
*. Αν η Επιχείρηση αδυνατεί να εΓ.ασφαλί σε ι, κάτω από δίκαιους 

και λογικούς εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις κατάλληλη, 
τεχνολογία για να μπορέσει να αρχίσει με έγκαιρο τρόπο 
την ανάκτηση και επεξεργασία ορυκτών από την Περιοχή, τόσο το 
Συμβούλιο όσο και η Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει μια ομάδα 
ΚρατώνΜερών αποτελούμενη από εκείνα τα Κράτη που ασχολούνται 
με δραστηριότητες στην Περιοχή, από εκείνα τα· Κράτη τα οποία 
έχουν εγγυηθεί οντότητες που ασχολούνται με δραστηριότητες 
στην Περιοχή, καθώς και από άλλα. ΚράτηΜέρη τα οποία έχουν 
πρόσβαση στην τεχνολογία αυτή. Η ομάδα αυτή θα κάμει διαβου
λεύσεις μετα£ύ των αποτελούντων αυτή Κρατών και θα λάβει 
αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι η τεχνολογία αυτή 
είναι στη διάθεση της Επιχείρησης κάτω από δίκαιους και λογικούς 
εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις. Το καθένα από τα Κράτη 
αυτά οφείλει να λάβει κάθε πρακτικό μέτρο για το σκοπό αυτό 
μέσα στα πλαίσια του δικού του νομικού συστήματος^ 

6. Στην περίπτωση κοινοπραξιών με την Επιχείρηση, η μετα
βίβαση της τεχνολογίας θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της 
συμφωνίας για την κοινοπραξία. 

7. Οι υποχρεώσεις που απαιτούνται από την παράγραφο 3 πρέπει 
να περιλαμβάνονται σε κάθε συμβόλαιο για τη διεξαγωγή δραστηριο
τήτων στην Περιοχή μέχρι 10 έτη μετά από την έναρΕη εμπορικής 
παραγωγής από την Επιχείρηση και μπορεί να γίνεται επίκληση 
τους κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής. 
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8. Tta τους σκοπούς του άρθρου αυτού, "τεχνολογία" 

σημαίνει τον εξειδικευμένο εξοπλισμό Mat τεχνική μέθοδο, 
περιλαμβανομένων εγχειριδίων χρήσης, σχεδίων, .σ6πγιώ.ν .λει
τουργίας, εκπαιδευτικών και τεχνικών συμβουλών και βοήθειας, 
αναγκαίων στη συναρμολόγηση, συντήρηση και λειτουργία ενός 
Βιώσιμου συστήματος, καθώς και το νομικό δικαίωμα για χρήση 
των ειδών αυτών για το σκοπό αυτό πάνω σε μη αποκλειστική 
βάση. 

* Αρθρο 6 
* ΕΙγ κρ ι ση προγραμμά των ερ γασ ί ας, 

1. Έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης αυτής, 
Rett στη* συνέχεια κάβε τέταρτο μήνα, η Αρχή θα επιδίδεται 
στην εξέταση προτεινόμενων προγραμμάτων εργασίας. 

2. Όταν εξετάζει μια αίτηση για έγκριση ενός προγράμ
ματος εργασίας με τη μορφή συμβολαίου, n Αρχή πρέπει πρώτα 
να διαβεβαιώνεται κατά πόσο: 

(α) ο αιτητής έχει συμμορφωθεί με π ς διαδικασίες ττσυ 
καθιερώθηκαν για αιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 
αυτού του Παραρτήματος και έχει αναλάβει προς την 
Αρχή τις υποχρεώσεις και έχει δώσει τις διαβεβαιώσεις 
που απαιτούνται από το άρθρο εκείνο. Σε περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης με τις διαδικασίες αυτές ή έλλειψης 
οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις και διαβεβαιώσεις 
αυτές, στον αιτητή θα παρέχετε προθεσμία 45 ημερών 
για διόρβωση των ελλείφεων αυτών* 

(β) ο αιτητής κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα που προβλέ
πονται στο άρθρο 4 αυτού του Παραρτήματος. 

3. "Ολα τα προτεινόμενα προγράμματα εργασίας θα εξετάζονται 
με τη σειρά με την οποία παραλαμβάνονται. Τα προτεινόμενα 
προγράμματα εργασίας πρέπει να πληρούν και να διέπονται από 
τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης αυτής και τους VC<3.\^O\J€Q , 
κανονισμούς και διαδικασίες της Αρχής, περιλαμβανομένων 
εκείνο>ν που αφορούν στις λειτουργικές απαιτήσεις, στις οικονο
μικές εισφορές και στις υποχρεώσεις σχετικά με τη μεταβίβαση 
τεχνολογίας. Αν τα προτεινόμενα προγράμματα εργασίας πληρούν 
τις απαιτήσεις αυτές, n Αρχή θα εγκρίνει αυτά νοουμένου ότι 
είναι σύμφωνα με τις ομοιόμορφες και αμερόληπτες απαιτήσεις 
που εκτίθενται στους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες 
της Αρχής, εκτός αν: 
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(ο) μέρος ή ολόκληρη η περιοχή που καλύπτεται από το 

προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνεται οε 
κάποιο εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας ή σε προηγού
μενο πρόγραμμα εργασίας ή σε προηγούμενο υποβληθέν 
προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας για το οποίο δεν έχει 
ακόμη ενεργήσει οριστικά η Αρχή" 

(β) μέρος ή ολόκληρη η πίεριοχή που καλύπτεται από το 
προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας δεν εγκρίνεται οπό 
την Αρχή σύμφο>να με το άρθρο 162, παράγραφος 2 (ω) " η 

(γ) το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας έχει υποβληθεί 
ηπό ή τύχει της εγγύησης ενός ΚράτουςΜέρους, το 
οποίο ήδη κατέχει: 
(ι) προγράμματα εργασίας για εξερεύνηση και εκμετάλ

λευση πολυμεταλλικών κονδύλων σε μη διαφυλαγμένες 
περιοχές,οι οποίες, μαζί με το ένα ή το άλλο μέ
ρος της περιοχής που καλύπτεται από την αίτηση για 
πρόγραμμα εργασίας, υπερβαίνουν σε μέγεθος το 30*£ 
μιας κυκλικής περιοχής 400,000 τετραγωνικών χιλιο
μέτρων που περιβάλλει το κέντρο του ενός ή του άλλου 
μέρους της περιοχής που καλύπτεται από το προτεινό
μενο πρόγραμμα εργασίας* 

(ιι) προγράμματα εργασίας για εξερεύνηση και εκμετάλλευση 
πολυμεταλλικών κονδύλων σε μη διαφυλαγμένες περιο
χές οι οποίες, λαμβανόμενες, μαζί, αποτελούν τα 2% 
του συνολικού θαλάσσιου βυθού της περιοχής που δεν 
διαφυλάσσεται ή δεν εγκρίνεται για εκμετάλλευση 
σύμφωνα με το άρθρο 162, παράγραφος 2(ω). 

4. ΓΊα τους σκοπούς του κανόνα που εκτίθεται στην παράγρα
φο 3(γ), πρόγραμμα εργασίας που υποβάλλεται από συνεταιρισμό 
ή κοινοπραξία θα υπολογίζεται πάνω σε αναλογική βάση μεταξύ 
των παρεχόντων την εγγύηση ενδιαφερομένων Κρατών"4ερών σύμφωνα 
με το άρθρο 4, παράγραφο?3, αυτού του Παραρτήματος. Η Αρχή 
μπορεί να εγκρίνει προγράμματα εργασίας καλυπτόμενα από την 
παράγραφο 3{γ) αν αποφασίσει OTL τέτοια έγκριση δεν θα επέτρε
πε σε ένα ΚράτοςΜέοσς ή σε οντότητες που έτυχαν εγγύησης από 
αυτό να μονοπωλήσουν την διεξαγωγή δραστηριοτήτων στην Περιοχή 
ή να αποκλείσουν άλλα Κράτη Μέρη από δραστηριότητες στην 
Περιοχή. 

5. Ανεξάρτητα άπδ τι ς β ι στάξεις της παραγράφου 3 (α), μετά το τέλος της 
μεταβατικής περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 151, παράγραφο 3, 
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η Αρχή μπορεί να υιοθετήσει με κανόνες, κανονισμούς KUI διαδι
κασίες άλλες διαδικασίες η κριτήρια nou συνάδουν με τη Σύμβαση 
αυτή για τΓ> λόΦη αποφάσεων ως προς το ποιοι .αι τητές .πρέπει να 
έχουν προγράμματα εργασίας εγκεκριμένα σε περιπτώσεις επιλογής 
μεταξύ αιτητών για μια προτεινόμενη περιοχή Οι διαδικασίες 
και τα κριτήρια αυτά βα διασφαλίζουν έγκριση προγραμμάτων 
εργασίας πάνω σε δίκαιη και αμερόλητττη βάση. 

Άρθρο 7 
Επιλογή μεταξύ αιτητών για άδειες παραγωγή€ 

1. 'EFft μήνες μετά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης αυτής, 
και στη συνέχεια κάθε τέταρτο μήνα, η Αρχή θα επιδίδεται στην 
εξέταση αιτήσεων για άδειες παραγωγής που υποβάλλονται κατά 
τη διάρκεια της αμέσως προηγούμενης περιόδου. Η Αρχή θα εκδί

διrt τις ζητούμενες άδειες, αν όλες αυτές οι αιτήσΓίς μπορούν 
να εγκριθούν χωρίς υπέρβαση ίου ορίου παραγωγής ή παράβαση 
των υποχρεώσεων της Αρχής δυνάμει εμπορικής συμφωνίας ή 
διευθέτησης στην οποία έγινε συμβαλλόμενο μέρος, όπως προβλέπει 
το άρθρο 151. 

2. Όταν η επιλογή πρέπει να γίνει μεταξύ αιτητών για 
άδειες παραγωγής λόγω του ορίου παραγωγής που προβλέπεται στο 
άρθρο 151, παράγραφοι 2 μέχρι 7, ή λόγω των υποχρεώσεων της 
Αρχής δυνάμει εμπορικής συμφωνίας ή διευθέτησης στην οποία 
έγινε συμβαλλόμενο μέρος, όπως προβλέπει το άρθρο 151, παρά
γραφος 1, η Αρχή θσ προβαίνει στην επιλογή με βάση αντικει
μενικά και αμερόληπτα πρότυπα εκτιθέμενα στους κανόνες, 
κανονισμούς και διαδικασίες αυτής. 

3. Στην εφαρμογή της παραγράφου 2, η Αρχή θα δίδει προ

τεραιότητα σε εκείνους τους αιτητές οι οποίοι: 

(α) παρέχουν καλύτερη διαβεβαίωση εκπλήρωσης, λαμβάνοντας 
υπόψη τα οικονομικά και τεχνικά τους προσόντα και 
την εκπλήρωση τους, αν υπάρχει, δυνάμει προηγουμένων 
εγκριθέντων προγραμμάτων εργασίας* 

(β) παρέχουν ενωρίτερα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη 
στην Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη πότε πρόγραμμα τίζειαι 
να αρχίσει η εμπορική παραγωγή" 

(γ) έχουν ήδη επενδύσει τους περισσότερους πόρους και 
προσπάθεια στην αναζήτηση ή εξερεύνηση. 

4. Οι αιτητές που δεν επιλέγονται σε οποιαδήποτε περίοδο 
θα έχουν προτεραιότητα σε μεταγενέστερες περιόδους μέχρι να 
πάρουν άδεια παραγωγής. 
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5. Η επιλογή θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αύζη

οης των ευκαιριών για όλα τα ΚράτηΜέρη, ανεξάρτητα από τα 
κοινωνικά και οικονομικά τους συστήματα ή τη γεωγραφική τους 
Θέση ώστε να αποφεύγονται. διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε 
Κράτους ή συστήματος, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες σι ην 
Περιοχή και να παρεμποδίζουν μονοπώληση των δραστηριοτήτων 
αυτών. 

6. Οποτεδήποτε λι γότερες δΐαφυΛαΥΜένες παρά μη διαφυλαγμέ
νες περιοχές ευρίσκονται υπό εκμετάλλευση, οι αιτήσεις για 
άδειες παραγωγής αναφορικά με διαφυλαγμένες περιοχές θα έχουν 
προτεραιότητα. 

7. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό θα λαμβάνο
νται το συντομότερο δυνατό μετά τη λήξη της κάθε περιόδου. 

Άρθρο 8 
Διαφύλαξη περιοχών 

Κάθε αίτηση, εκτός εκείνων που υποβάλλονται από την 
Επιχείρηση ή an' οποιεσδήποτε άλΑες οντότητες για διαφυλαγμέ
νες περιοχές, θα καλύπτει μια συνολική περιοχή, η οποία δεν 
χρειάζεται να eivaL μια μόνη συνεχής περιοχή, επαρκώς μεγάλη 
και επαρκούς υπολογιζόμενης εμπορικής αξίας για να επιτρέπει 
δύο ορυκτικές επιχειρήσεις. Ο αιτητής θα δείχνει τις συντε
ταγμένες που διαιρούν την περιοχή σε δύο μέρη ίσης υπολογι
ζόμενης εμπορικής αξίας και θα υποβάλλει όλα τα στοιχεία που 
λαμβάνει ava<popma με τα δύο αυτά μέρη. Χωρίς επηρεασμό των 
εξουσιών της Αρχής δυνάμει του άρθρου 11 αυτού του Παραρτήμα
τος, τα στοιχεία που ©ά υποβάλλονται για τους πολυμεταλλικόύς 
κονδύλους πρέπει να αφορούν στη χαρτογράφηση, δειγματοληψία, 
στην αφθονία πολυμεταλλικών κονδύλων και στην περιεκτικότητα 
του σε νέταλλο. Μέσα σε 45 ημέρες από την παραλαβή των στοι
χείων αυτών, η Αρχή θα καθορίζει ποιο μέρος θα διαφυλάσσεται 
αποκλειστικά για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων από την Αρχή, 
μέσω της Επιχείρησης ή σε συνεργασία με αναπτυσσόμενα Κράτη. 
Ο καθορισμός αυτός μπορεί να αναβληθεί για περαιτέρω περίοδο 
45 ημερών, αν η Αρχή ζητήσει από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα 
να γνωματεύσει κατά πόσο έχουν υποβληθεί όλα τα στοιχεία πόυ 
απαιτούνται από το άρθρο αυτό. Η καθοριζόμενη περιοχή 
καθίσταται διαφυλαγμένη περιοχή μόλις εγκριθεί to πρόγραμμα 
εργασιών"για τη μη διαφυλαγμένη περιοχή και υπογραφεί το 
συμβόλαιο. 
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Άρθρο 9 

Δραστηριότητες σε διαφυλαγμένες περιοχές 

1. Ετην Επιχείρηση θα παρέχεται ευκαιρία να αποφασίσει 
κατά πόσον προτίθεται να διεξάγει δραστηριότητες στην κάθε 
διαφυλαγμένη περιοχή. Η απόφαση αυτή μπορεί να ληφθεί οπο
τεδήποτε, εκτός αν η Αρχή λάβει γνωστοποίηση δυνάμει της 
παραγράφου 4, οπότε η Επιχείρηση οφείλει να λάβει την απόφαση 
της μέσα σε λογικό χρόνο. Η Επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει 
να εκμεταλλευθεί τέτοιες περιοχές, μέσω κοινοπραξιών με το 
ενδιαφερόμενο Κράτος ή οντότητα. 

2. Η Επιχείρηση μπορεί να συνάπτει συμβόλαια για την 
εκτέλεση μέρους των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με το 
Παράρτημα IV, άρθρο 12. Αυτή μπορεί επίσης να μετέχει σε 
κοινοπραξίες για τη διεξαγωγή τέτόιιον δραστηριοτήτων με 
οποιεσδήποτε οντότητες που έχουν τα προσόντα για διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων στην Περιοχή δυνάμει του άρθρου 153, παρα.2(β). 
Όταν εξετάζει τέτοιες κοινοπραξίες, η Επιχείρηση θα προσφέ
ρει στα ΚράτηΜέρη που είναι αναπτυσσόμενα Κράτη και στους 
υπηκόους αυτών την ευκαιρία ουσιαστικής συμμετοχής. 

3. Η Αρχή μπορεί να καθορίζει στους κανόνες, κανονισμούς 
και διαδικασίες της, ουσιαστικές και διαδικαστικές απαιτήσεις 
και προϋποθέσεις αναφορικά με τα συμβόλαια αυτά και τις 
κοινοπραξίες. 

4. Κάθε ΚράτοςΜέρος που είναι αναπτυσσόμενο Κράτος ή 
κάβε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έτυχε της εγγύησης του 
Κράτους τούτου ή που ελέγχεται ουσιαστικά απ' αυτό ή από 
άλλο αναπιυσσόμευο Κράιός που eivui προσοντούχος uiintnc;, ή 
οποιαδήποτε ομάδα από τους πιο πάνο>, μπορεί να γνωστοποιήσει 
στην Αρχή ότι επιθυμεί να υποβάλει πρόγραμμα εργασιο>ν σύμφωνα 
με το άρθρο 6 αυτού του Παραρτήματος αναφορικά με μια διαφυ
λαγμένη περιοχή. Το πρόγραμμα εργασίας θα εξετάζεται αν η 
Επιχείρηση αποφασίσει, σύμφωνα με την παράγραφο 1, ότι δεν 
προτίθεται να διεξάγει δραστηριότητες στην περιοχή αυτή. 

Άρθρο 10 
Προτίμηση και προτεραιότητα μεταξύ αιτητών 

Επιχειρηματίας ο οποίος έχει εγκεκριμένο πρόγραμμα 
εργασίας για εξερεύνηση μόνο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, 
παράγραφος 4(γ), του Παραρτήματος αυτού θα τυγχάνει προτίμησης 
Μαι προτεραιότητας μεταξύ αιτητών για πρόγραμμα εργασίας που 



3335 

καλύπτει εκμετάλλευση της ίδιας περιοχής, και πόρων». Όμως 
η προτίυπση ή η προτεραιότητα αυτή μπορεί να αποσυρθεί αν ο 
επιχειρηματίας δεν εκπληρώνει ικανοποιητικά τις υποχρεώσεις 
του. 

Άρθρο 11 
Κοινές διευθετήσεις 

1. Τα συμβόλαια μπορούν να προνοούν για κοινές διευθετή
σεις μεταξύ του συμβασιούχου και της Αρχής μέσω της Επιχείρησης, 
με τη μορψή κοινοπραξιών ή κατανομής της παραγωγής, καθώς επί
σης οποιαδήποτε άλλη μορφή κοινής διευθέτησης, η οποία θα 
έχει την ίδια προστασία έναντι αναθεο>ρησης, αναστολής ή 
τερματισμού.όπως και τα συμβόλαια με την Αρχή. 

2. Συμβασιούχοι που μετέχουν τέτοιων κοινών διευθετήσεων 
με την Επιχείρηση μπορούν να λαμβάνουν οικονομικά κίνητρα 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 αυτού του Παραρτήματος. 

3 Συνέταιροι σε κοινοπραξίες με την Επιχείρηση υπέχουν 
ευθύνη για τις πληρωμές που απαιτούνται από το άρθρο 13 αυτού 
του Παραρτήματος στην έκταση του μεριδίου τους στις κοινοπρα
ξίες., με την επιφύλαξη οικονομικών κινήτρων όπως προβλέπεται 
ατο άρθρο εκείνο. 

Άρθρο 12 
Δραστηριότητες διεξαγόμενες από την Επιχείρηση 

1. Δραστηριότητες στην Περιοχή διεξαγόμενες από την Επι
χείρηση σύμφωνα νε το άρθρο 153, παράγραφος 2{α) , θα διέπονται 
από το Μέρος XI, τους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες 
της Αρχής και από τις σχετικές αποφάσεις της. 

2, Κάθε Ηρόγραμμα εργασίας που υποβάλλεται από την Επι
χείρηση θά συνοδεύεται από απόδειξη υποστηρίζούσα τις οικο
νομικές και τεχνικές της δυνατότητες. 

Άρθρο 13 
Οικονομικοί όροι συμβολαίων 

1. Κατά την υιοθέτηση κανόνων, κανονισμών και διαδικασιών 
αναφορικά με τους οικονομικούς όρους συμβολαίου μεταξύ της 
Αρχής και των οντοτήτο>ν που αναφέρονται στο άρθρο 153, παρά
γραφος 2(β), και κατά.τη διαπραγμάτευση των οικονομικών αυτών 
όρων σύμφωνα με το Μέρος XI και τους κανόνες, κανονισμούς και 
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διαδικασίες αυτές, η Αρχή θα καθοδηγείται από τους πιο κάτω 
αντικειμενικούς στόχους: 

(α) να εξασφαλίζει χα καλύτερα δυνατά έσοδα για την Αρχή 
από το προϊόν της εμπορικής παραγο>γής' 

(β) να προσελκύει επενδύσεις και τεχνολογία στην εξερεύνηση 
και εκμετάλλευση της Περιοχής* 

(γ) να εξασφαλίζει ισότητα οικονομικής μεταχείρισης και 
ανάλογων οικονομικών υποχρεώσεων για τους συμβασιούχους' 

(6) να παρέχει κίνητρα πάνω σε ομοιόμορφη και αμερόληπτη 
βάση για τους, συμβασιούχους που μετέχουν σε κοινές 
διευθετήσεις με την Επιχείρηση και τα αναπτυσσόμενα 
Κράτη ή τους υπηκόους τους, που ενθαρρύνουν τη μεταβί
βαση της σχετικής τεχνολογίας και που εκπαιδεύουν το 
προσωπικό της Αρχής και των αναπτυσσομένων Κρατών* 

(ε) να διευκολύνουν την Επιχείρηση ώστε να ασχολ,ηθεί με 
μεταλλευτικές εργασίες θαλάσσιου βυθού αποτελεσματικά 
κατά τον ίδιο χρόνο όπως και οι οντότητες που αναφέρο
νται στο άρθρο 153, παράγραφοζ2(β)* και 

(ζ) να εξασφαλίζει ότι, ως αποτέλεσμα των οικονομικών κι
νήτροιν που παρέχονται στους συμβασιούχους δυνάμει της 
παραγράφου 14, σύμφωνα με τους όρους των συμβολαίων ιιου 
αναθεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 19 αυτού του Παραρτή
ματος ή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 αυτού 
του Παραρτήματος αναφορικά με τις κοινοπραξίες, οι συμβα
σιούχοι δεν επιχορηγούνται κατά τρόπο ώστε να τους 
παρέχεται τεχνητό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση 
με τους χερσαίους μεταλλωρύχους. 

2. Έ ν α τέλος θα επιβάλλεται για τη διοικητική δαπάνη επε
ξεργασίας της αίτησης για έγκριση προγράμματος εργασίας με 
τη μορφή συμβολαίου» το οποίο θέλει καθορισθεί στο ποσό των $500,000 
ΗΠΑ για κάθε αίτηση. Το ποσό του τέλους θα αναθεωρείται, 
από καιρό σε καιρό, από το Συμβούλιο ώστε να διασφαλίζεται ότι 
αυτό καλύπτει τη συνεπαγόμενη διοικητική δαπάνη. Αν η διοι
κητική αυτή δαπάνη στην οποία υποβάλλεται η Αρχή για την 
επεξεργασία της αίτησης είναι μικρότερη από το καθορισθέν ποσό, 
η Αρχή θα επιστρέφει τη διαφορά στον αι. τητή

3. Ο συμβασιούχος θα πληρώνει ένα ετήσιο σταθερό τέλος 
$1 εκατομμυρίου δολλαρίων ΗΠΑ από της ημερομηνίας έναρξης του 
συμβολαίου. Αν η εγκριθείσα ημερομηνία έναρξης της εμπορικής 
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παράγωγης αναβάλλεται συνεπεία καθυστέρησης στην έκδοση της 
άδειας παράγωγης, σύμφωνα νιε το άρθρο 151, το ετήσιο σταθερό 
τέλος εγπαταλείπεται για την περίοδο της αναβολής. Από την 
ημερομηνία έναρξης της. εμποοικης παράγωγης, ο συμβασιούχος θα 
πληρο>νει είτε την επιβάρυνση παράγωγης είτε το ετήσιο σταθερό 
τέλος, οποιοδήποτε απ" αυτά είναι το μεγαλύτερο. 

4, Μέσα σ' ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης_εμπορικής 
παραγωγής, σύμφωνα με τπν παράγραφο 3, ο συμβασιούχος πρέπει 
να επιλέξει να προβεί στην οικονομική του εισφορά στην Αρχή 
εί τε : 

(α) με το να πληρώσει την επιβάρυνση παραγωγής μόνο" ή 

(β) με το να πληρώσει ένα συνδυασμό επιβάρυνσης παράγωγης 
και μεριδίου καθαρών εσόδων. 

5.(α) Αν ο συμβασιούχος επιλέξει να προβεί στην οικονομική 
του εισφορά στην Αρχή με την πληρωμή επιβάρυνσης 
παράγωγης μόνο, αυτή θα καθορισθεί σε ποσοστό πάνω 
στην αγοραία αξία των επεξεργασμένων μετάλλων που 
παράγονται από τους πολυμεταλλικούς κονδύλους; ιιου 
ανακτούνται σπό την περιοχή που καλύπτεται από to 
συμβόλαιο. Το ποσοστό αυτό θα καθορίζεται ως ακολούθως: 

(ι) 110 έτη εμπορικής παράγωγης 5% 

(ιι) 11 έτη μέχρι τέλους εμπορικής παραγωγής 12%. 

(β) Μ εν λόγω αγοραία αξία θα είναι η παραγωγή της ποσό
τητας των επεξεργασμένων μετάλλων που παράγονται από 
τους πολυμεταλλικούς κονδύλους που εξάγονται από την 
περιοχή που καλύπτεται από το συμβόλαιο και η μέσο 
τιμή Υΐα τα μέταλλ,α αυτά κατά τη διάρκεια του σχετικού 
λογιστικού έτους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 7 και 8 

6. Λν ο συμβασιούχος επιλέξει να προβεί στην οικονομική 
του εισφορά στην Αρχή Με την πληρωμή ενός συνδυασμού επιβά

ρυνσης παραγωγής και μεριδίου καθαρών εσόδων, οι πληρωμές αυτές 
θα καθορίζονται ως ακολούθως: 

(α) Ή επιβάρυνση παράγωγης θα καθορίζεται οε ποσοστό της 
αγοραίας αξίας, υπολογιζόμενης σύμφωνα με την υποπα
ράγραφο (8), των επεξεργασμένων μετάλλων που παράγονται 
από τους πολυμεταλλικούς κονδύλους που ανακτούνται 
από την περιοχή που καλύπτεται από το συμβόλαιο. Το 
ποσοστό αυτό θα καθορίζεται ως ακολούθως: 

(ι) πρώτη περίοδος εμπορικής παραγωγής 20/6 
(ιι) δεύτερη περίοδος εμπορικής παραγωγής 4%. 
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Αν, στη δεύτερη περίοδο εμπορικής παράγωγης, όπως ορίζετα», στην 
υποπαράγραφο (6), π απόδοση της επένδυσης σε οποιοδήπ.οιε 
λογιστικό έτος όπως ορίζεται στην υποπαράγραφο (ν) πέσει 
κάτω από το 15% ως αποτέλεσμα της πληρωμής της επιβάρυνσης 
παραγωγής TOU 4%, η επιβάρυνση παραγωγής θα είναι 2% αντί 4% 
κατά το λογιστικό αυτό έτος. 

(β) Η εν λόγω αγοραία αξία Θα είναι το προϊόν της ποσό
τητας των επεξεργασμένων μετάλλων που παράγονται από 
τους πολυμεταλλικούς κονδύλους που «νακτούνται από την 
περιοχή που καλύπτεται από το συμβόλαιο και η μέση 
Tiun των μετάλλων αυτών κατά τη διάρκεια του σχετικού 
λογιστικού έτους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 7 και 8. 

(γ) (ι) Το μερίδιο της Αρχής πάνω στα καθαρά έσοδα θα 
λαμβάνεται από το μέρος των Μαθαρών εσόδων του 
συμβασιούχου τα οποία προκύπτουν από την .εξόρυξη 
πόρων της περιοχής που καλύπτεται από το συμβόλαιο, 
τα οποία θα αναφέρονται στο εξής ως προκύπτοντα 
καθαρά έσοδα. 

(11 ■) Το αερίδιο της Αρχής πάνω στα προκύπτοντα καθαρά 
έσοδα θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο 
αυξητικό πίνακα:

Με,ρος, προκυπτόντων 
καθαρών εσόδων 

Μερίδιο της Αρχής 

Πρώτη Περίοδος Δεύτερη περίοδος 
εμπορικής παράγωγης εμπορικής παράγωγη 

Το μέρος που αντιπροσωπεύει 35% 
απόδοση επένδυσης η οποία είναι 
μεγαλύτερη του 0 % αλλά μικρό
τερη του 10% 
Το μέρος που αντιπροσωπεύει 42.5% 
απόδοση επένδυσης η οποία είναι 
10% ή μεγαλύτερη, αλλά μικρότερη 
του 20% 
Το μέρος που αντιπροσωπεύει 50% 
απόδοση επένδυσης η οποία 
είναι 20% ή μεγαλύτερη 

40% 

50% 

70% 

(6) (ι) Η πρώτη περίοδος εμπορικής παραγωγής που αναφέρεται 
στις υποπαραγράφους (α) και (γ) θα αρχίζει κατά το 
πρώτο λογιστικό έτος εμπορικής παραγωγής και θα. 
λήγει κατά το λογιστικό έτος στο οποίο τα έξοδα 
ανάπιυξης του συμβασιούχου, μαζί με τον τόκο 
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πάνω στο μη ανακτηθέν μέρος αυτών, ανακτώνται 
πληροίς από το πλεόνασμα του σε μετρητά, ως 
ακολούθως: 

Κατά το πρώτο λ ο γ ι σ τ ι κ ό έτος κατά το οποίο γ ί ν ο ν τ α ι 
έξοδα ανάπτυξης, τα μη ανακτώμενα έξοδα ανάπτυξης 
ισούνται, με τα έΕοδα ανάπτυξης μ ε ί ο ν το πλεόνασμα 
σε μετρητά κατά το έτος αυτό . Σε Μάθε μ ε τ α γ ε ν έ 

στερο λ ο γ ι σ τ ι κ ό έ τ ο ς , τα %ιη ανακτα>μενα έξοδα ανά

πτυξης ισούνται με τα μη ανακτώμενα έξοδα κατά το 
τέλος του προηγούμενου λ ο γ ι σ τ ι κ ο ύ έτους , συν τον 
τόκο πάνω σ' αυτά με ετήσιο ε π ι τ ό κ ι ο 10%, συν τα 
έξοδα ανάπτυξης που γίνονται κατά το τρέχον λογιστικόν έτος, 
και μείον το πλεόνασμα σε μετρητά του συμβασιούχου κατά το : 
τρέχον λογιστικό έτος. Το λογιστικό έτος κατά το οποίο τα μη 
auasciiurva έξοδο αιάπτυξπζ γίνονται μηδέν fia τξρώτη &ρά θα είναι το Αογιοτικό 
έτος «ατά το orcno τα έξοδα ανάπτυξης του συιβΗπούχου μαζί με τον tooo 
πάνω στο μη ανακτώμενο μέρος αυτών ανακτώνται 
πλήρως με το πλεόνασμα του σε μετρητά. Το πλεόνασμα 
σε μετρητά του συμβασιούχου σ' οποιοδήποτε λ ο γ ι σ τ ι κ ό 
έ τ ο ς θα ε ί ν α ι τα ακαθάριστα έσοδα του μ ε ί ο ν τα 
έΕοδα λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς και μ ε ί ο ν οχ πληρωμές του στην 
Αρχή δυνάμει της υποπαραγράφου ( γ } * 

it ι.) Η δεύτερη περίοδος εμπορικής παραγωγής θα αρχίζει 
κατά το λογιστικό έτος που ακολουθεί τη λήξη της 
πρώτης περιόδου εμπορικής παραγωγής και θα συνε
χίζεται μέχρι το τέλος του συμβολαίου. 

(ε) " Προκύπτοντα καθαρά έσοδα" σημαίνει το προϊόν των καθα
ρών εσόδων του συμβασιούχου και την αναλογία των εξόδων 
ανάπτυξης στον μεταλλευτικό τομέα προς τα έξοδα ανά
πτυξης του συμβασιούχου. Αν ο συμβασιούχος ασχολείται 
στην εξόρυξη, μεταφορά πολυμεταλλικώυ κονδύλων Μαι 
στην παραγωγή πρωτίστως τριών επεξεργασμένων μετάλλων, 
δηλαδή, κοβαλτίου, χαλκού και νικελίου, το ποσό των 
προκυπτόντων καθαρών εσόδων δεν θα είναι μικρότερο 
του 25% των καθαρών εσόδων του συμβασιούχου. Επιφυ

λασσομένης της παραγράφου (ξ), σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, περιλαμβανομένων εκείνων όπου ο συμβα
σιούχος ασχολείται στην εξόρυξη, μεταφορά πολυμεταλ
λικών κονδύλων και στην παραγωγή πρωτίστως τεσσάρων 
επεξεργασμένων μετάλλων, δηλαδή, κοβαλτίου, χαλκού, 
μαγγανίου και νικελίου, n Αρχή μπορεί, στους κανόνες, 
κανονισμούς και διαδικασίες αυτής, να καθορίζει κατάλ
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ληλα επίπεδα τα οποία βα έχουν την ίδια σχέση στην 
κάθε περίπτωση όπως και. το επίπεδο του 25% npoc την 
περίπτωση των τριών Μετάλλων. 

(ζ) " Καθαρά έσοδα συμβασιούχου" σημαίνει, τα ακαθάριστα 
έσοδα του συμβασιούχου μείον τα έξοδα λειτουργίας 
Mat μείον η ανάκτηση των εξόδων ανάπτυξης όπως εκτί
θενται στην υποπαράγραφο (κ). 

(η) (ι) Αν ο συμβασιούχος ασχολείται στην εξόρυξη, μεταφορά 
πσλυμεταλλικών κονδύλων και στην παραγωγή επεξεργα
σμένων μετάλλων, τα "ακαθάριστα έσοδα του ουνβασ». σύ
χου" σημαίνει τα ακαθάριστα έσοδα από την πωληον» 
των επεξεργασμένων μετάλλων και οποιαδήποτε άλ
λα χρήματα τα οποία θεωρούνται λογικά ότι προκύ
πτουν από εργασίες δυνάμει του συμβολαίου σύμφωνα 
με τους οικονομικούς κανόνες, κανονισμούς ΜΟΙ 
διαδιΜασιές της Αρχής. 

ίιι) Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός εκείνων που καθορί
ζονται στις υποπαραγράφους (η) (ι) και (ξΗιιι) 
τα "ακαθάριστα έσοδα του συμβασιούχου" σημαίνει 
τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση των ημιεπεξεργα
σμένων μετάλλο>ν από τοος πολυμεταλλικούς κονδύ
λους tou ανακτώνται από την περιοχή που καλύπτεται 
από το συμβόλαιο, και οποιαδήποτε άλλα χρήματα τα 
οποία θεωρούνται λογικά ότι προκύπτουν από εργασίες, 
δυνάμει του συμβολαίου σύμφωνα με τους οικονομικούς 
κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες της Αρχής. 

(θ) " έξοδα ανάπτυξης του συμβασιούχου" σημαίνει: 
(ι) όλες τις δαπάνες που γίνονται πριν από την έναρξη 

εμπορικής παραγωγής οι οποίες σχετίζονται απευθείας 
με την παραγωγική ικανότητα της περιοχής που^καλύπτε
ται από το συμβόλαιο και τις συναφείς με αυτή 
δραστηριότητες για εργασίες δυνάμει του συμβολαίου 
σ* όλες τις περιπτώσεις εκτός εκείνης που καθορίζε
ται στην υποπαράγραφο (ξ), σύμφωνα με τις γενικά ανα
γνωρισμένες λογιστικές ap\eQ, περιλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, των εξόδων για μηχανήματα, εξοπλισμό, 
πλοία, εγκαταστάσεις επεξεργασίας, κατασκευές, 
οικοδομές, γή, δρόμους, αναζήτηση και εξερεύνηση 
της περιοχής που καλύπτεται από το συμβόλαιο, 
έρευνες και ανάπτυξη, τόκους, αναγκαίες μισθώσεις, 
άδειες και τέλη" και ■:' 
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III) δαπάνες παρόμοιες με εκείνες που εκτίθενται στο 
πιο πάνα» (ι) που γίνονται υετά από την έναρξη 
εμπορικής παραγωγής Mat που είναι αναγκαίες για 
εκτέλεση του προγράμματος εργασίας, εκτός εκείνων 
που βαρύνουν τα έξοδα λειτουργίας. 

) Το προϊόν από τη διάθεση κεφαλαιουχικών ενεργητικών 
στοιχείων και η αγοραία αξία εκείνων των κεφαλαιουχι
κών ενεργητικών στοιχειο>ν τα οποία δεν απαιτούνται 
πλέον για εργασίες δυνάμει του συμβολαίου και τα 
οποία δεν πωλούνται θα αφαιρούνται από τα έξοδα ανά
πτυξης του συμβασιούχου κατά τη διάρκεια του σχετικού 
λογιστικού έτους. Όταν αυτές οι αφαιρέσεις υπερβαί
νουν τα έξοδα ανάπτυξης του συμβασιούχου* το πλεόνασμα 
θα προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα του συμβασιούχου:. 

) Τα έξοδα ανάπτυξης του συμβασιούχου, που έγιναν πριν 
από την έναρξη εμπορικής παραγωγής που αναφέρονται 
στις υποπαραγράφους (θ) (ι) και (ξΗιν) θα ανακτώνται 
σε 10 ετήσιες δόσεις από την ημερομηνία έναρξης εμπο
ρικής παραγωγής. Τα έξοδα ανάπτυξης του συμβασιούχου, 
που γίνονται μετά την έναρξη εμπορικής παραγωγής ~πσυ 
αναφέρονται στις υποπαραγράφους ΓΘΜιι) και {ξ)(ιν> 
θα ανακτώνται σε 10 ή λιγότερες ίσες ετήσιες δόσεις 
^στε να διασφαλίζεται πλήρης ανάκτηση μέχρι το τέλος 
του συμβολαίου. 

) "Εξοδα λειτουργίας του συμβασιούχου" σημαίνει όλες 
τις δαπάνες που γίνονται, μετά την έναρξη εμπορικής 
παραγωγής για τη λειτουργία της παραγωγικής ικανότη
τας της περιοχής που καλύπτεται από το συμβόλαιο Kat 
για δραστηριότητες συναφείς με αυτή για εργασίες 
δυνάμει του συμβολαίου, σύμφωνα με γενικά αναγνο>ρισμένες 
λογιστικές αρχές,, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλο»ν, του 
ετήσιου σταθερού τέλους ή της επιβάρυνσης παραγωγής, 
οποιοδήποτε απ* αυτά είναι το μεγαλύτερο, δαπάνες 
για μισθούς, ημερομίσθια, «φελήματα υπαλλήλων, υλικά, 
υπηρεσίες, μεταφορές, επεξεργασία και έξοδα εμπoptκής 
τοποθέτησης, τόκους, χρήσιμα πράγματα, διατήρηση του 
θαλάσσιου περίΒάλλοντος, πάγια και διοικητικά έξοδα 
ειδικά σχετιζόμενα με εργασιε.ς δυνάμει του συμβολαίου, 
και οποιεσδήποτε καθαρές λειτουργικές ζημιές που μετα
φέρονται σε προηγούμενη ή επόμενη χρήση όπως καθορί
ζεται εδώ. Καθαρές λειτουργικές ζημιές μπορούν να 
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μεταφερθούν οτα επόμενα δύο συνεχή έτη, εκτός των δύο 
τελευταίων ετών του συμβολαίου, οπότε στην περίπτωση 
αυτή οι ζημιές μπορούν να μεταφερθούν στα δύο προη
γούμενα έτη. 

4 

Αν ο συμβασιούχος ασχολείται στην εξόρυξη, μεταφορά 
πολυμεταλλικών κονδύλων και στην παραγωγή επεξεργα
σμένων και ημιεπεξεργασμένων μετάλλων, " έξοδα ανάπτυξης 
του μεταλλευτικού τομέα" σημαίνει το μέρος των εξόδων 
ανάπτυξης του συμβασιούχου το οποίο σχετίζεται 
απευθείας με τηυ εξόρυξη των πόρων της περιοχής που κα
λύπτεται από το συμβόλαιο, σύμφωνα με γενικά αναγνω
ρισμένες λογιστικές αρχές, και τους οικονομικούς 
κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες της Αρχής, περι
λαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του τέλους για την αίτηση, 
του ετήσιου σταθερού τέλους και, όπου αρμόζει, των 
εξόδων αναζήτησης και εξερεύνησης της περιοχής που 
καλύπτεται από το συμβόλαιο, και ενός μέρους των εξό
δων για έρευνες και ανάπτυξη. 
"Απόδοση επένδυσης" σ' οποιοδήποτε λογιστικό έτος 
σημαίνει την αναλογία των προκυπτόντων καθαρών εσόδων 
του έτους αυτού προς τα έξοδα ανάπτυξης του μεταλλευτι
κού τομέα. Για σκοπούς υπολογισμού της αναλογίας 
αυτής τα έξοδα ανάπτυξης του μεταλλευτικού τομέα θα 
περιλαμβάνουν δαπάνες για νέο ή αντικατάσταση εξοπλισμού 
στο μεταλλευτικό τομέα μείον το αρχικό έξοδο του 
εξοπλισμού που αντικαθίσταται. 
Αν ο συμβασιούχος ασχολείται μόνο με την εξόρυξη: 
(ι) " προκύπτοντα καθαρά έσοδα" σημαίνει όλα τα 

καθαρά έσοδα του συμβασιούχου* 
(ιι) ."καθαρά έσοδα του συμβασιούχου" είναι ως ορίζονται 

στην υποπαράγραφο (ζ)* 
ιιι) "ακαθάριστα έσοδα του συμβασιούχου" σημαίνει τα 

ακαθάριστα έσοδα από την πώληση των πολυμεταλλικών 
κονδύλων, καθώς και οποιαδήποτε άλλα χρήματα 
που θεωρούνται λογικά ότι προκύπτουν από εργασίες, 
δυνάμει του συμβολαίου σύμφωνα με τους οικονομικούς 
κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες της Αρχής" 

(ιν) " έξοδα ανάπτυξης του συμβασιούχου" σημαίνει όλες 
τις δαπάνες που γίνονται πριν από την έναρξη εμπο
ρικής παραγωγής όπο>ς εκτίθενται στην υποπαράγραφο 
(θ)(ι), καθώς και όλες τις δαπάνες που γίνονται 



με τα. τ ην έναρξη εμπορικής παραγωγής" όπως εκτίθενται 
στην υποπαράγραφο (θ)(ιι), οϊ οποίες σχετίζονται 
απευθείας με την εξόρυξη των πόρων της περιοχής που 
καλύπτεται από το συμβόλαιο, σύμφωνα με γενικά 
αναγνωρισμένες λογιστικές αρχές' 

(ν) " έξοδα λει τουργίαςτου συμβασιούχου" σημαίνει τα 
έξοδα λειτουργίας τόυ συιιβασιούχου όπως στην 
παράγραφο (λ) τα οποία σχετίζονται απευθείας με 
εξόρυξη των πόρων της περιοχής που καλύπτεται από 
το συμβόλαιο σύμφωνα με τις γενικά αναγνωρισμένες 
λογιστικές αρχές" 

ίνι) "απόδοση επένδυσης" σ' οποιοδήποτε λογιστικό 
έτος σημαί.νει την αναλογία των καθαρών εσόδων του 
συμβασιούχου κατά το έτος αυτό προς τα εξόδα ανά
πτυξης του συμβασιούχου.. Για σκοπούς υπλογισμού 
της αναλογίας αυτής., τα έξοδα ανάπτυξης του 
συμβασιούχου θα περιλαμβάνουν δαπάνες ν*>& νέο ή 
αντικατάσταση εξοπλισμού μείον το αρχικό κόστος 
του εξοπλισμού που αντικαθίσταται, 

(ο) Τα έξοδα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (θ) , (λ), 
(μ) και ΐξ) αναφορικά με τόκους που πληρώνονται από 
τον συμβασιούχο θα επιτρέπονται στην έκταση κατά την 
οποία, κάτω από όλες τις περιστάσεις, η Αρχή θελεχ 
εγκρίνει, ούΐίφίονα V£ to άρθρο 4, παράγραφος 1, 
του Παραρτήματος αυτού, την αναλογία δανείων και περι
ουσιακών στοιχείων και τα επιτόκια ως λογικά, λαμβά
νοντας υπόψη την υφιστάμενη εμπορική πρακτική, 

(π) "Εα έξοδα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή δεν πρέπει 
■;, να ερμηνεύονται ως περιλαμβάνοντα πληρωμές φόρων εισο

δήματος εταιρειών ή παρόμοιων επιβαρύνσεων που επιβάλ
λονται από Κράτη αναφορικά με τις εργασίες του 
συμβασιούχου. 

7. (α) "Επεξεργασμένα μέταλλα" , τα οποία αναφέρονται στις 
παραγράφους 5 και 6, σημαίνει τα μέταλλα στην πιο 
βασική τους μορφή στην οποία αυτά συνήθως πωλούνται 
σε διεθνείς τελικές αγορές. Για το σκοπό αυτό, η 
Αρχή θα καθορίσει, στους οικονομικούς της κανόνες, 
κανονισμούς και διαδικασίες; τη σχετική διεθνή τελική 
αγορά. Για τα.μέταλλα τα οποία δεν πωλούνται σε τέ

.·,;..·. τοιες αγορές, "επεξεργασμένα μέταλλα" σημαίνει μέταλ
λα στην πιο βασική τους μορφή στην οποία αυτά συνήθως 
πωλούνται σε αντιπροσωπευτικές επί ίροις όροις 
συναλλαγές. 
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(β) Αν η Αρχή δεν μπορεί διαφορετικά να προσδιορίσει την 
ποσότητα των επεξεργασμένων μετάλλων που παράγονται 
από τους πολυμεταλλικούς κονδύλους που ανακτώνται από 

την περιοχή που καλύπτεται από το συμβόλαιο που 
αναφέρεται στις παραγράφους 5(0) και 6(β), η ποσότητα 
θα προσδιορίζεται με βάση την περιεκτικότητα σε' μέταλ
λο των κονδύλων, την αποδοτικότητα της επεξεργασίας 
ανάκτησης και άλλους σχετικούς παράγοντες, σύμφωνα με 
τους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες της Αρχής 
και σύμφωνα με γενικά αναγνωρισμένες λογιστικές αρχές. 

8. Αν μια διεθνής τελική αγορά παρέχει αντιπροσωπευτικό 
μηχανισμό καθορισμού τιμών για επεξεργασμένα μέταλλα, πολυμεταλ
λικούς κονδύλους και ημιεπεξεργασμένα μέταλλα από τους κονδύ
λους, στην αγορά αυτή η μέση τιμή θέλει χρησιμοποιείται. Σ' 
όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Αρχή, αφού συνεννοηθεί με τον 
συμβασιούχο, θα καθορίζει λογική τιμή για τα προϊόντα αυτά, 
σύμφωνα με την παράγραφο 9. 

9. (α) Όλα τα έξοδα, οι δαπάνες,οι πρόσοδοι και τα έσοδα 
και όλοι οι καθορισμοί τιμής και αξίας που αναφέρονται 
στο άρθρο αυτό θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα 
ελεύθερης αγοράς ή επί ίσοις όροις συναλλαγών. Σε 
περίπτωση απουσίας αυτών, αυτά θα καθορίζονται από 
την Αρχή, κατόπιν συνεννόησης με το. συμβασιούχο, ως αν 
αυτά ήσαν το αποτέλεσμα ελεύθερης αγοράς ή επί ίσοις 
όροις συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη σχετικές συναλ
λαγές σε άλλες αγορές. 

(β) Με σκοπό τη διασφάλιση συμμόρφωσης και εφαρμογής των 
διατάξεων της παραγράφου αυτής, η Αρχή θα καθοδηγείται 
από τις αρχές που υιοθετούνται και από την ερμηνεία 
που δίδεται στις επί ίσοις όροις συναλλαγές από την 
Επιτροπή Διεθνών Εταιρειών των Ηνωμένων Εθνών, την 
Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για ΦορολογΊκές Συνθήκες μεταξύ 
Αναπτυσσομένων και Ανεπτυγμένων Χωρών και άλλους 
διεθνείς οργανισμούς, και θα καθορίζει στους κανόνες, 
κανονισμούς και διαδικασίες της, ομοιόμορφους και 
διεβνώς αποδεκτούς λογιστικούς κανόνες και διαδικασίες 
καθώς και τα μέσα επιλογής από το συμβασιούχο 
εγκεκριμένων, ανεξάρτητων λογιστών αποδεκτών στην 
Αρχή για το σκοπό διεξαγωγής ελέγχου σύμφωνα με τους 
κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες αυτές. 
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.10. Ο συμβασιούχος θα καθιστά διαθέσιμα στους λογιστές, 

σύμψωνα με τους οικονομικούς κανόνες, κανονισμούς και διαδικα
σίες της Αρχής, τέτοια οικονομικό, στοιχεία όσα απαιτούνται για 
να διαπιστωθεί συμμόρφωση με το άρθρο αυτό. 

. 11. Όλα τα έξοδα, οι δαπάνες, οι πρόσοδοι και τα έσοδα, 
καθώς και όλες οι τιμές και αξίες που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, 
θα προσδιορίζονται σύμφωνα με γενικά αναγνωρισμένες λογιστικές 
αρχές και τους οικονομικούς κανόνες, κανονισμούς και διαδικα
σίες της Αρχής. 

12. Πληρωμές προς την Αρχή δυνάμει των τίαραγράφων 5 και 6 
θα γίνονται σε ελεύθερα χρησιμοποιήσιμα νομίσματα ή σε νομίσματα 
που είναι τηλ^ύθερα διαθέσιμα και πραγματικά χρησιμοποιήσιμα 
στις μεγάλες αγορές ξένου συναλλάγματος ή, με εκλογή του συμβα
σιούχου, στα ισάξια επεξεργασμένων μετάλλων στην αγοραία αξία. 

fl αγοραία αξία θα προσδιορίζεται σύμφωνα" με την παράγραφο 5 (β Κ 
Τα ελεύθερα χρησιμοποιήσιμα νομίσματα και τα νομίσματα που 
είναι ελεύθερα διαθέσιμα και πραγματικά χρησιμοποιήσιμα στιτ; 
μεγάλες αγορές ξένου συναλλάγματος θα καθορισθούν στους κανόνες, 
κανονισμούς και. διαδικασίες της Αρχής σύμφωνα με την επικρατού
σα διεθνή νομισματική πρακτική. 

13. Όλες. οι οικονομικές υποχρεώσεις του συμβασιούχου 
προς την Αρχή., καθώς και όλα τα τέλη, έξοδα, δαπάνες, 
πρόσοδοι, και έσοδα που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, θα προσαρμό
ζονται με τη διατύπωση τους σε σταθερούς όρους σχετικούς με 
ένα βασικό έτος. 

14. Η Αρχή μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε εισηγή
σεις της Επιτροπής Οικονομικού Προγραμματισμού και της Νομικής 
και Τεχνικής Επιτροπής, να υιοθετήσει κανόνες, κανονισμούς και 
διαδικασίες που να προβλέπουν κίνητρα, πάνω σε ομοιόμορφη και 
αμερόληπτη βάση, γ,ια τους συμβασιούχους με σκοπό την προα
γωγή των αντικειμενικών στόχων που εκτίθενται στην παράγραφο 1. 

15. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της Αρχής και ενός συμβα
σιούχου αναφορικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των οικονομικών 
όρων ενός συμβολαίου, είτε το ένα είτε το άλλο μέρος μπορεί να 
υποβάλει τη διαφορά σε δεσμευτική εμπορική διαιτησία, εκτός 
αν και τα δύο μέρη συμφωνούν να επιλύσουν τη διαφορά με άλλα 
μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 188, παράγραφος 2. 



3346 

Άρθρο 14 
Διαβίβαση στοιχείων 

1. Ο επιχειρηματίας θα διαβιβάζει στην Αρχή, σύμφωνα με 
τους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες αυτής και τους όρους 
και προϋποθέσεις του προγράμματος εργασίας, σε χρονικά διαστή
ματα καθοριζόμενα από την Αρχή όλα τα στοιχεία τα οποία είναι 
και αναγκαία και σχετικά με την αποτελεσματική άσκηση των εξου
σιών και αρμοδιοτήτων των κυρίων οργάνων της Αρχής αναφορικά με 
την περιοχή που καλύπτεται από το πρόγραμμα εργασίας. 

2. Τα διαβιβαζόμενα στοιχεία αναφορικά με την περιοχή που 
καλύπτεται οπό το πρόγραμμα εργασίας, θεωρούμενα ως ιδιόκτητα, 
μπορούν μόνο να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που εκτίθενται 
στο άρθρο αυτό. Στοιχεία αναγκαία για τη διαμόρφωση από την 
Αρχή κανόνων, κανονισμών και διαδικασιών αναφορικά με την 
προστασία του Θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ασφάλειας, εκτός 
στοιχείων σχεδιασμού εξοπλισμού, δεν θα θεωρούνται ως ιδιόκτητα. 

3. Στοιχεία διαβιβαζόμενα στην Αρχή από αναζητητές, αιτη
τές για συμβόλαια ή συμβασιούχους, θεωρούμενα ως ιδιόκτητα, 
δεν θα αποκαλύπτονται από την Αρχή στην Επιχείρηση ή σε οποιο
δήποτε πρόσωπο ξένο προς την Αρχή αλλά στοιχεία για τις διαφυ
λαγμένες περιοχές μπορούν να αποκαλύπτονται στην Επιχείρηση. 
Τέτοια στοιχεία που διαβιβάζονται από τέτοια πρόσωπα στην 
Επιχείρηση δεν θα αποκαλύπτονται από την Επιχείρηση στην Αρχή 
ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ξένο προς την Αρχή. 

"Αρθρο 15 
Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Ο συμβασιούχος θα καταρτίζει πρακτικά προγράμματα 
για την εκπαίδευση προσωπικού της Αρχής και των αναπτυσσομένων 
Κρατών, περιλαμβανομένης της συμμετοχής τέτοιου προσωπικού 
σ' όλες τις δραστηριότητες στην Περιοχή οι οποίες καλύπτονται 
από το συμβόλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 144, παράγραφος 2. 

Άρθρο 16 
Αποκλειστικό δικαίωμα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης 

Η Αρχή θα παρέχει, σύμφωνα με το Μέρος XI και τους κανό
νες, κανονισμούς και διαδικασίες αυτής, στον επιχειρηματία το 
αποκλειστικό δικαίωμα να εξερευνά και εκμεταλλεύεται την 
περιοχή που καλύπτεται από το πρόγραμμα εργασίας αναφορικά 
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με ορισμένη κατηγορία πόρων Mat θα διασφαλίζει ότι καμιά άλλη 
οντότητα δεν λειτουργεί στην ίδια περιοχή για διαφορετική κατή 
γορία πόρων κατά τρόπο ο οποίος θα μπορούσε να παρακωλύσει τις 
εργασίες του επιχειρηματίαν Ο επιχειρηματίας θα έχει εγγύηση 
κατοχής σύμφωνα με το άρθρο 153, παράγραφο 6. 

Άρθρο 17 
Κανόνες^ κανονισμοί και διαδικασίες της Αρχής 

1. Η Αρχή θα υιοθετεί και βα εφαρμόζει ομοιόμορφα κανόνες 
κανονισμούς και διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 160, 
παράγραφο 2(ζ)(ιι), και το άρθρο 162 παράγραφος 2(ο)(ιι), για 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων της όπως εκτίθενται στο Ηέρος XI 
πάνω στα ακόλουθα, μεταξύ άλλων, θέματα: 

ία) διοικητικές διαδικασίες πουαφορούν στην αναζή
τηση, εξερεύνηση και εκμετάλλευση στην Περιοχή" 

(β) εργασίες: 
(ι) μέγεθος περιοχής* 

(ιι) διάρκεια εργασιών* 
(ιιι) απαιτήσεις «κπλήρωσης, περιλαμβανομένων διαβε

βαιώσεων σύμφωνα με το άρβρο 4, παράγραφος 6ίγ) 
αυτού του Παραρτήματος" 

(ιν) κατηγορίες πόρων" 
■(ν) εγκατάλειψη περιοχών" 

_(νι·) εκθέσεις προόδου"* 
(νιι) υποβολή στοιχείων* 

(νιιι) «επιθεώρηση και εποπτεία εργασιών* 
(ι χ) αποφυγή παρακώλυσης άλλων δραστηριοτήτων 

στο θαλάσσιο περιβάλλον" 
(χ) μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από 

το συμβασιούχο* 
(χι) διαδικασίες μεταβίβάσης τεχνολογίας στα αναπτυσ

σόμενα Κράτη σύμφωνα με το άρθρο 144 και για 
την απευθείας συμμετοχή τους* 

(χιι) επίπεδα και πρακτικές μεταλλευτικής χρήσης περιλαμβανο
μένων των σχετικών με τη λειτουργική ασφάλεια, 
διατήρηση των πόρων και την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος* 

(χιιι) ορισμός εμπορικής παραγωγής* 
(χιν) επίπεδα προσόντων για αιτητές* 
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(γ) οικονομικά θειιατα: 
(ι) καθιέρωση ομοιόμορφων Mat αμερόληπτων κα

νόνων κοστολόγησης και λογιστικής και της 
Μεθόδου επιλογής ελεγκτών* 

(ti) κατανομή των εσόδων από εργασίες" 
(ILL) τα κίνητρα που αναφέρονται στο άρθρο 13 αυτοό 

του Παραρτήματος* 
(6) υλοποίηση αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με το 

άρθρο 151, παράγραφο*10, και το άρθρο 164, 
παράγραφο 2(6). 

2. Οι κανόνες, κανονισμοί και διαδικασίες για τα ακόλουθα 
θέματα θα πρέπει να αντανακλούν πλήρως τα αντικειμενικά κρι
τήρια που εκτίθενται πιο κάτω: 

(α) Μέγεθος περιοχών: 
Η Αρχή θα προσδιορίζει το κατάλληλο μέγεθος των 

περιοχών για εξερεύνηση, οι οποίες μπορεί να είναι 
μέχρι το διπλάσιο σε έκταση από εκείνες που προορί
ζονται για εκμετάλλευση, με σκοπό να επιτρέπει εντα
τικές εργασίες εξερεύνησης. Το μέγεθος της περιοχής 
θα προορίζεται να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 8 αυτού του Παραρτήματος για τις διαφυλαγμένες 
περιοχές, καθώς και τις καθορισμένες απαιτήσεις παρα
γωγής που συνάδουν με το άρθρο 151 σύμφωνα με τους 
όρους του συμβολαίου,λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση 
της τεχνολογίας που είναι τότε διαθέσιμη για μεταλλευτική χρήση 
θαλάσσιου βυθού και τα σχετικά φυσικά χαρακτηριστικά 
των περιοχών. Οι περιοχές δεν πρέπει να είναι ούτε 
μικρότερες ούτε μεγαλύτερες απ'ό,τΐ είναι αναγκαίο 
για να ικανοποιήσουν το σκοπό αυτό. 

(0) Διάρκεια εργασιών: 
(ι) Η αναζήτηση θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό 

(ιι) Η εξερεύνηση θα πρέπει να είναι επαρκούς διάρ
κειας για να επιτρέπει πλήρη χωρογράφηση της 
ειδικής περιοχής, το σχεδιασμό και κατασκευή 
μεταλλευτικού εξοπλισμού για την περιοχή και 
το σχεδιασμό και κατασκευή μικρού και μέσου 
μεγέθους εγκαταστάσεων επεξεργασίας για το 
σκοπό δοκιμής συστημάτων μετάλλευσης και 
επεξεργασίας * 
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(iu) Η διάρκεια εκμετάλλευσης θα πρέπει να σχετί
ζεται με την οικονομική ζωή του μεταλλευτικού 
σχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη τέτοιους παράγοντες 
όπως είναι η εξάντληση του μεταλλεύματος, 
η χρήσιμη ζωή του μεταλλευτικού εξοπλισμού 
και οι ευκολίες επεξεργασίας και η εμπορική 
βιωσιμότητα.· Η εκμετάλλευση θα πρέπει να 
είναι επαρκούς διάρκειας για να επιτρέπει εμπο
ρική 'εξόρυξη μεταλλευμάτων από την περιοχή και 
πρέπει να περιλαμβάνει μια λογική χρονική 
περίοδο .για την κατασκευή εμπορικής κλίμακας 
συστημάτων μετάλλευσης και επεξεργασίας, κατά 
τη διάρκεια της οποίας δεν θα απαιτείται εμπο
ρική παραγωγή. Η συνολική διάρκεια εκμετάλ
λευσης, όμως, θα πρέπει επίσης να είναι αρκετά 
μικρή ώστε να παρέχεται στην Αρχή π ευκαιρία 
να τροποποιεί τους όρους KOL προϋποθέσεις του 
προγράμματος εργασίας κατά τον χρόνο που μελετά 
ανανέωση σύμφωνα με τους κανόνες, κανόνισμούς 
και διαδικασίες που αυτή έχει υιοθετήσει μετά 
την έγκριση του προγράμματος εργασίας. 

(γ) Απαιτήσεις εκπλήρωσης: 
H Αρχή θα απαιτεί όπως, κατά τη διάρκεια του στα

..&£ου εκμετάλλευσης·, γίνονται περιοδικές δαπάνες από τον 
επιχειρηματία, οι οποίες λογικά συνδέονται με ΙΌ μέ
γεθος της περιοχής που καλύπτεται από το πρόγραμμα 
εργασίας και με τις δαπάνες οι οποίες θα αναμένονταν 
Ώπό ένα καλόπιστο επιχειρηματία,ο οποίος προτίθεται να 
φέρει την περιοχή σε εμπορνκή παραγωγή μέσα στα χρο
νικά όρια που καθορίζονται από την Αρχή. Οι απαιτού
μενες δαπάνες δεν πρέπει να καθορίζονται σε επίπεδο 
το οποίο θα αποθάρρυνε αναμενόμενους επιχειρηματίες 
με μικρότερου κόστους τεχνολογία από εκείνη που γενικά 
βρίσκεται σε χρήση. Η Αρχή Θα καθορίσει ένα μέγιστο 
χρονικό διάστημα, μετά τη συμπλήρωση του σταδίου 
εξερεύνησης και την έναρξη του σταδίου εκμετάλλευσης, 
για την επίτευξη εμπορικής παραγωγής. Για τον. καθο
ρισμό του διαστήματος αυτού, η Αρχή θα λαμβάνει υπόψη 
της ότι η κατασκευή μεγάλης κλίμακας συστημάτων μετάλ
λευσης και επεξεργασίας δεν μπορεί να αρχίσει παρά μόνο 
μετά το τέλος του σταδίου εξερεύνησης και την έναρξη 
του σταδίου εκμετάλλευσης. Επομένως, το διάστημα για 
να αχθεί μια περιοχή σε εμπορική παραγωγή θα πρέπει 
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να λαμβάνει υπόψη τον απαιτούμενο χρόνο για τηυ κατασκευή αυτή 
μετά από τη συμπλήρωση του σταδίου εξερεύνησης και ένα λογικό 
περιθώριο πρέπει να παρέχεται για αναπόφευκτες καθυστερήσεις στο 
πρόγραμμα κατασκευής. Μόλις επιτευχθεί εμπορική παραγωγή, η 
ιΑρχή μέσα σε λογικά όρια και λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς 
παράγοντες θα απαιτεί από τον επιχειρηματία να διατηρήσει την 
εμπορική παραγωγή καθόλη την περίοδο του προγράμματος εργασίας. 

(6) Κατηγορίες πόρων: 
Για τον καθορισμό της κατηγορίας πόρων για την οποία 

μπορεί να εγκριθεί ένα πρόγραμμα εργασίας, η Λρχή θα δίδει 
έμφαση, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

(ι) ότι ορισμένοι πόροι απαιτούν τη χρήση παρόμοιων 
μεταλλευτικών μεθόδων' και 

(ti) ότι ορισμένοι πόροι μπορούν να αναπτυχθούν ταυτό
χρονα, χωρίς υπερβολική παρακώλυση επιχειρηματιών 
που αναπτύσσουν διαφορετικούς πόρους στην ίδια 
περιοχή. 

Καμιά πρόνοια της υποπαραγράφου αυτής δεν αποκλείει την Λρχή από του 
να εγκρίνει ένα πρόγραμμα εργασίας αναφορικά με περισσότερες 
της μιας κατηγορίες πόρων στην ίδια περιοχή και στον ίδιο 
αιτητή. 

(ε) Εγκατάλειψη περιοχών: 

Ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να εγκα
ταλείψει, χωρίς οποιαδήποτε κύρωση, όλα ή μέρος των δικαιωμά
των του στην περιοχή που καλύπτεται από το πρόγραμμα εργασίας. 

(ζ) Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος: 
Οι κανόνες, κανονισμοί και. διαδικασίες θα καταρτίζονται 

με σκοπό τη διασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας του θαλάσ
σιου περιβάλλοντος από επιβλαβείς συνέπειες που προκύπτουν 
απευθείας από δραστηριότητες στην Περιοχή ή από επεξεργασία 
που γίνεται πάνω σε πλοία αμέσως πάνω από την τοποθεσία εξό
ρυξης μεταλλευμάτων που προέρχονται από την τοποθεσία αυτή, 
λαμβάνοντας υπόψη την έκταση στην οποία οι επιβλαβείς αυτές 
συνέπειες μπορούν απευθείας να προκύψουν από γεωτρήσεις, 
βυθοκορήσεις, διαμορφώσεις σωληνωτών γεωτρυπάνων και εκσκαφές 
και από τη διάθεση, απόρριψη και αποδέσμευση μέσα στο θαλάσσιο 
περιβάλλον ιζημάτων, απορριμάτων ή άλλων υγρών. 
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(η) Εμπορική παραγωγή: 
Η Εμπορική παραγωγή θα θεωρείται ότι έχει αρχίσει αν ο επι·̂  
χειρηματίας ασχολείται σε εντατικές μεγάλης κλίμακας εργασίες . 
ανάκτησης οι οποίες αποφέρουν μια ποσότητα υλικών αρκετή για να 
καταδείξει καθαρά ότι ο κύριος σκοπός είναι μάλλον παραγωγή σε 
μεγάλη κλίμακα παρά παραγωγή αποσκοπούσα στη συλλογή πληροφοριών, 
ανάλυση > δοκιμή του εξοπλισμού ή των εγκαταστάσεων. 

Άρθρο 18 
Κυρωθείς 

1. Το. δικαιώματα ενός συμβασιούχου δυνάμει του συμβολαίου 
μποοούν να ανασταλούν ή να τερματισθούν μόνο στι.ς ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

ία) αν, παρά τις προειδοποιήσεις της APXHC, ο συμβα
σιούχος έχει διεξάγει τις δραστηριότητες του κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να προκύψουν σοβαρές, επίμονες, 
και εσκεμμένετ* παραβιάσεις των θεμελιωδών όρων του 
συμβολαίου, ίου Μέρους XI και των κανόνων, κανο
νισμών «αι διαδικασιών της Αρχής' ή 

(β) αν ο συμβασιούχος έχει παραλείψει· να συμμορφωθεί 
με τελεοίδικη δεσμευτική απόφαση του οργάνου επί
λυσης διαφορών now είναι εφαρμοστέα ο" αυτόν. 

2. Στην περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης του συμβολαίου 
nou ΰεν καλύπτεται από την παράγραφο Ιία), ή αντί της αναστολής 
ή τερματισμού δυν^μεν της παραγράφου 1 {α) , τι Αρχή μπορεί να 
επιβάλει στο συμβασιούχο χρηματικές κυρώσεις ανάλογα με τη 
σοβαρότητα της παραβίασης. 

3..' ■ β̂ τός από την ιττρίτπωση των επειγουσών διαταγών δυχήμει του άρθρου 1ό2, 
παράγραφος 2(ψ1 , n Αρχή δεν μπορεί να εκτελέσει απόφαση που 
συνεπάγεται χρηματικές κυρώσεις., αναστολή ή τερματισμό μέχρις 
ότου παρασχεθεί στο συμβασιούχο λογική ευκαιρία να εξαντλήσει 
τα δικαστικά μέσα θεραπείας που είναι διαθέσιμα σ" αυτόν σύμφω
να με το Κέρος XI, Τμήμα 5. 

Άρθρο 19 
Αναθεώρηση συμβολαίου 

1. Όταν έχουν προκύψει ή είναι πιθανό να προκύψουν περι
στάσεις οι οποίες, κατά τη γνώμη του ενός ή τόυ άλλου μέρους, 
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θα καθιστούσαν το συμβόλαιο άδικο π μη πρακτικό ή αδύνατο στην 
επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών που εκτίθενται στο συμβό
λαιο ή στο Μέρος XI, τα μέρη θα διεξάγουν διαπραγματεύσεις για 
ανάλογη αναθεώρηση του. 

2. κάθε συμβόλαιο που συνάπτεται σύμφωνα με το άρθρο 153, 
παράγραφος 3, μπορεί να αναθεωρείται μόνο με τη συγκατάθεση των 
μερών. — 

Άρθρο 20 
Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν δυνά
μει ενός συμβολαίου μπορούν να μεταβιβάζονται μόνο με τη συγκα
τάθεση της Αρχής, και σύμφωνα με τους κανόνες κανονισμούς και 
διαδικασίες αυτής. Η Αρχή δεν μπορεί αδικαιολόγητα να αρνείται 
τη συγκατάθεση της για τη μεταβίβαση» εφόσον το πρόσωπο στο 
οποίο πρόκειται να γίνει η μεταβίβαττηεί ναι από κάθε άποψη 
προσοντούχος αιτητής και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του 
μεταβιβάζοντος και εφόσον η μεταβίβαση δεν μεταβιβάζει στο 
δεχόμενο την μεταβίβαση πρόσωπο πρόγραμμα εργασίας,του οποίου 
η έγκριση θα απαγορεύετο από το άρθρο 6, παράγραφος 3(γ) αυτού 
του Παραρτήματος. 

Άρθρο 21 
Εφαρμοστέο δίκαιο 

1. Το συμβόλαιο θα διέπεται από τους όρους του συμβολαίου, 
τους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες της Αρχής, το Μέρος 
XI και από άλλους κανόνες διεθνούς δικαίου, που δεν είναι 
ασυμβίβαστοι με τη Σύμβαση αυτή. 

2. Κάθε τελεσίδικη απόφαση που εκδίδεται από ένα δικα
στήριο (court or tribunal) το οποίο έχει δικαιοδοσία δυνάμει 
της Σύμβασης αυτής αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώ
σεις της Αρχής και του συμβασιούχου θα είναι εκτελεστή στην 
επικράτεια του κάθε ΚράτουΜέρους. 

3. Κανένα ΚράτοςΜέρος δεν μπορεί να επιβάλει όρους σε 
ένα συμβασιούχο οι οποίοι είναι αντίθετοι με το Μέοος XI. 
Όμως, η εφαρμογή από ένα ΚράτοςΜέρος σε συμβασιούχους τους 
οποίους έχει εγγυηθεί, ή σε πλοία που φέρουν τη σημαία του, 
περιβαλλοντικών ή άλλων νόμων και κανονισμών πιο αυστηρών από 
εκείνους που προβλέπονται στους κανόνες, κανονισμούς και δια
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δικασίες της Αρχής που υιοθετούνται σύμφωνα με■το άρθρο 17, 
παράγραφο 2(ζ), αυτού του Παραρτήματος 6cv θα θεωρείται αντί
θετη με το Μέρος XI. 

Άρθρο 22 
Ευθύνη 

Ο συμβασιούχος υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που 
προκύπτει από παράνομες πράξεις κατά τη διεξαγωγή των εργασιών 
του, λαμβανομένων υπόψη τυχόν συν>τρεχουσών πράξεων ή παραλεί
ψεων της Αρχής. Παρόμοια, η Αρχή υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε 
ζημιά πόυ προκύπτει από παράνομες πράξεις κατά την άσκηση των 
εξουσιών και αρμοδιοτήτων αυτής, περίλαμβανομένων παραβιάσεων 
δυνάμει του άρθρου 168, παράγραφος 2, λαμβανομένων υπόψη 
τυχόν αυντρεχουσών πράξεων ή παραλείψεων του συμβασιούχου. Η 
ευθύνη σε κάθε περίπτωση θα αφορά στο πραγματικό ποσό της 
ζημιάς. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
'Αρθρο 1 
Σκοποί 

■'■'■'!... Η Επιχείρηση είναι το όργανο της Αρχής το οποίο Θα. 
διεξάγει δραστηριστητε.ς στην Περιοχή απευΦείας, σύμφωνα με 
τοάρβρο 153. παράγραφος Σία), καθώς επίσης τη υεταφαρά, 
επεξεργάσία και εμπορία μεταλλευμάτων που ανακτώνται από 
την Περιοχή. 

2. Στην εκπλήρωση των σκοπών της και στην άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της, η Επιχείρηση θα ενεργεί σύμφωνα με τη 
Σύμβαση αυτή και τους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες 
της Αρχής. 

3. Στην ανάπτυξη των πόρων της Περισχή^ σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, η Αρχή, επιφυλασσομένης της Σύμβασης αυτής, θα 
λειτουργεί συμφώνα »ε υγιείς εαποοιίίέ.ς αρχές. 

"Αρθρο 2 
Σχέση με την Αρχή 

.1. Σύμφωνα με το άρθρο 179, η Επιχείρηση θα ενεργεί σύμφωνα 
,με τη γενική πολιτική της Ευνέλευσης και τις οδηγίες του 
Συμβουλίου. _ 

;2. Επιφυλασσομένης της παραγράφου' Ι, η Επιχείρηση θα απο
λαύει αυτονομίας στη διεξαγωγή των.εργασιών της. 
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3. Καμιά πρόνοια . της Σύμβασης αυτής θέλει καθιστά την Επιχείρηση 

υπεύθυνη για τις πράξεις ή υποχρεώσεις της. Αρχής, ή θέλει 
καθιστά ιην Αρχή υπεύθυνη για τις πράξεις ή υποχρεώσεις της 
Επιχείρησης. 

'Αρθρο 3 
Περιορισμός της ευθύνης 

Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 11, παράγραφος 3, αυτού του 
Παραρτήματος, κανένα μέλος της Αρχής δεν θα είναι υπεύθυνο, 
λόγω μόνο της ιδιότητας του ως μέλους,για τις πράξεις ή υπο
χρεώσεις της Επιχείρησης. 

'Αρθρο 4 
Αιάρθρωση 

II Επιχείρηση θα έχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο, ένα 
Γενικό Διευθυντή και το αναγκαίο προσωπικό για την άσκηση των 
^αρμοδιοτήτων της. 

Άρθρο 5 
Διοικητικό Συμβούλιο 

1. Το Διοικητικό Ευμβούλιο συντίθεται από 15 μέλη εκλεγό
μενα από τη Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 160, παράγραφος 2(γ). 
Στην εκλογή των μελών του Συμβουλίου, θα πρέπει να δίδεται 
η προσήκουσα σημασία στην αρχή της δ·'χαιης γεωγραφικής κατανο
μής. Κατά την υποβολή υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Συμβούλιο, 
τα μέλη της Αρχής θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τις ανάγκες 
υπόδειξης υποψηφίων υψηλού επιπέδου ικανότητας, με προσόντα 
στους σχετικούς τομείς, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και 
η ειιιτυχία της Επιχείρησης. 

2. Τα μέλη του Συμβουλίου θα εκλέγονται για τέσσερα έτη 
και μπορούν να επανεκλεγούν" επίοης πρέπει να δίδεται η 
προσήκουσα σημασία στην αρχή της εναλλαγής των μελών. 

3. Τα μέλη του Συμβουλίου θα συνεχίζουν να κατέχουν το 
αξίωμα μέχρις ότου εκλεγούν οι διάδοχοι τους. Αν η θέση ενός 
μέλους του Συμβουλίου κενωθεί, η Συνέλευση, σύμφωνα με το 
άρθρο 160, παράγραφος 2(γ), θα εκλέξει νέο μέλος για την υπό
λοιπη θητεία του προκατόχου. 

4. Τα μέλη του Συμβουλίου θα ενεργούν υπό την προσο»πική 
τους ιδιότητα. Στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους αυτά δεν 
πρέπει να επιζητούν ή να δέχονται οδηγίες απ' οποιαδήποτε 
κυβέρνηση ή απ' οποιαδήποτε άλλη πηγή. Κάθε μέλος της Αρχής 
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πρέ'πε». να σέβεται τον ανεξάρτητο χαρακτήρα των μελών του Συμβου
λίου και πρέπει να απέχει, από κάθε προσπάθεια να επηρεάσει 
οποιοδήποτε από αυτά στην εκτέλεση των Μπθηκόντο>ν τους. 

5. Κάθε μέλος του Συμβουλίου θα λαμβάνει αμοιβή Π οποία 
£« καταβάλλεται από τους χρηματικούς πόρους της Επιχείρησης. 
Το ποσό της αμοιβής θα καθορίζεται από τη Συνέλευση, κατόπιν 
εισήγησης τού Συμβουλίου. 

6. Το Συμβούλιο κανονικά θα λειτουργεί στο κεντρικό γρα
φείο της Επιχείρησης **αι θα συνέρχεται τόσο συχνά όσο απαιτούν 
οι εργασίες της Επιχείρησης. 

7. Τα δύοτρίτα των μελών του Συμβουλίου θα αποτελούν 
απαρτ ίο, 

8. Το κάθε μέλος του Συμβουλίου θα έχει, μία μόνο Ψήνο. 
Ό λ α χα ενώπιον του Συμβουλίου θέματα θα αποφασίζονται κατά 
πλειοφηφία των μελών του. Λ ν ένα μέλος έχει σύγκρουση συμφέ
ροντος πάνω ο' ένα θέμα ενώπιον το.υ Συμβουλίου, αυτό θα πρέπει 
να απέχει, της ΦηΦΟΦορίας για το θέμα αυτό. 

9. Οποιοδήποτε μέλος της Αρχής μπορεί να ζητήσει από το 
Χυμβούλιο πληροφορίες αναφορικά με τας εργασίες του οι οποίες 
χδιαί τερα; επηρεάζουν το ιιέλος αυτό. Το Συμβούλιο θα προσπαθεί 
να παράσχει τ ι ς πληροφορ i ες αυτές. 

Άρθρο β 
Εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Τυμβούλιο διευθύνει τις εργασίες της Επι
χείρησης. Επιφυλασσομένης της Σύμβασης αυτής, το Διοικητικό 
Συμβούλιο θα ασκεί τις αναγκαίες εξουσίες για την εκπλήρωση των 
σκότιων της Επιχείρησης, περιλαμβανομένων εζόυαιών* 

(α) για την εκλογή Προέδρου μεταξύ των μελών του" 
(β) για υχοθέτηση των κανόνων διαδικασίας αυτού* 
(γ) για κατάρτιση και υποβολή επίσημων γραπτών προγραμ

μάτων εργασίας προς το Συμβούλιο (Council) σύμφωνα 
με το άρθρο 153, παράγραφος 3, και το άρθρο 162, 
παράγραφος 2(κ)* 

(δ) για ανάπτυξη προγραμμάτων εργασίας και προγραμμά
των για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που καθο
ρίζονται στο άρθρο 170" 
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(ε) για ετοιμασία Mat υποβολή προς το Συμβούλιο (council) 

αιτήσιων για άδειες παοαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 
151, παράγραφοι 2 μέχρι 7 ' 

(Ο να επιτρέπει διαπραγματεύσεις αναφορικά με την 
αιτό

κτ
Πθπ τεχνολογίας, περιλαμβανομένων εκείνων που 

προβλέπονται στο Παράρτημα III, άρθρο 5, παράγραφος 
3(a),(γ) και (δ), και να εγκρίνει τα αποτελέσματα 
των διαπραγματεύσεων αυτών* 

(η) να καθορίζει όρους και προϋποθέσεις, και να επι
τρέπει διαπραγματεύσεις, αναφορικά με κοινοπρα
ξίες και άλλες μορφές κοινών διευθετήσεων αναφερο
μένων στο Παράρτημα III, άρθρα 9 και 11, και να 
εγκρίνει τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων αυτών" 

(θ) να εισηγείται στη Συνέλευση τι μέρος του καθαρού 
εισοδήματος της Επιχείρησης πρέπει να αποθεματοποιη
θεί σύμφωνα με το άρθρο 160, παράγραφος 2(C). και 
το άρθρο 10 αυτού του Παραρτήματος* 

(ι) να εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της Επιχείρησης* 

(κ) να εξουσιοδοτεί την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών 
σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 3, αυτού του 
Παραρτήματος* 

(λ) να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Συμβούλιο (council), 
σύμφωνα με το άρθρο 9 αυτού του Παραρτήματος* 

(μ) να υποβάλλει στο Συμβούλιο (Council) για έγκριση 
από τη Συνέλευση προσχέδιο κανόνων αναφορικά με 
την οργάνωση, διοίκηση, διορισμό και απόλυση του 
προσωπικού της Επιχείρησης και να υιοθετεί κανονι
σμούς για την υλοποίηση τέτοιων κανόνων" 

(ν) να δανείζεται χρήματα και να παρέχει τέτοια επιπρό
σθετη ή άλλη εγγύηση ως ήθελε αποφασίσει σύμφωνα 
με το άρθρο 11, παράγραφος 2, αυτού του Παραρτήματος. 

(ξ) να μετέχει οποιωνδήποτε νομικών διαδικασιών, συμφωνιών 
και· συναλλαγών και να προβαίνει σ' οποιεσδήποτε 
ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 13 αυτού του Παραρτήματος* 

(ο) να εκχωρεί, με την έγκριση του Συμβουλίου (Council), 
οποιεσδήποτε μη διακριτικές εξουσίες στο Γενικό 
Διευθυντή και στις επιτροπές του. 
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' Αρθρο 7 

Γενικός διευθυντής και προσωπικό της Επιχείρησης 

1. Η Συνέλευση, με εισηγηοη του Συμβουλίου iCoucil) 
και την υπόδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα εκλεγεί to Γευι
κό Διευθυντή της Επιχείρησης, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μέλος 
του Συμβουλίου. Ο Γενικός Διευθυντής θα ι«ιτέχει το αξίωμα για 
ορισμένη θητεία, μη υπερβαίνουσα τα πέντε έτη, και unopci να 
επανεκλέγεται για περαιτέρω θητείες. 

.2. Ο Γενικός Διευθυντής θα είναι ο νομικός αντιπρόσωπος 
και πρώτος εκτελεστικός της Επιχείρησης και 9α είναι απευθείας 
υπόλογος ότο Συμβούλιο για τη διεξαγωγή των εργασιών της Επι
χείρησης.. Λυτός θα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση 
διορισμό και απόλυση του προσωπικού της Επιχείρησης συμφωνά
με τ σΰς κανόνες και κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο €Λ· 
υποπαράγραφος (μ) αυτού του Παραρτήματος. θα μετέχει, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης κα?. του 
Συμβουλίου (co'unoil) όταν τα όργανα αυτά χειρίζονται θέιιατα 
που αφορούν την Επιχείρηση. 

3. Το κύριο κριτήριο στην πράσληφη και απασχόληση του 
προσωπικού και στον καθαρισμό των όρων υπηρεσίας αυτού θα 
πρέπει, να είναι η avaten, εξασφάλισης των πιο υφηλών επιπέδων 
αποδοτικότητας και τεχνίίίής ΐίατάρτισης. Τηρώντας το κριτήριο 
αυτό, .πρέπει να δίδεται η προσήκουσα σημασία στην πρόσληψη προ
σωπικού πάνω σε δίκαιη γεωγραφίκή βάση. 

.4.. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ο Γενικός 
Διευθυντής και το προσωπικό δεν πρέπει να επιζητούν ή να δέχονται 
οδηγίες απ' οποιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλη πηγή ξένη προς την 
.Επιχείρηση Αυτοί πρέπει να απέχουν απ* οποιαδήποτε ενέργεια 
που μπορεί να έχει αντίκτυπο στη βέσπ. τους ως διεθνών εξ ι ωιιατού
χων της Επιχείρησης., υπεύθυνων μόνον προς την Επιχείρηση Κάθε 
ΚράτοςΜέρος αναλααΒάνει να σέβεται τον αποκλειστικό χαρακτήρα 
ίων ευθυνών του Γενικού 'Διευθυντή και του προσωπικού: και να μη· 
επιζητεί.να επηρεάσει αυτούς στην εκπλήρωση των ευθυνών τους. 
1 '5. ' ·Όι ευθύνες που εκτίθενται στο άρθρο 168, παράγραφος 2, 
είναι εξίσου εφαρμοστέες στο προσωπικό της Επιχείρησης. 

Άρθρο 8 
Εγκατάσταση 

Η Επιχείρηση θα έχει το κύριο αυτής γραφείο στην έδρα 
της Αρχής. Η Επιχείρηση μπορεί να εγκαθιστά και άλλα γραφεία 
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και ευκολίες στην» επικράτεια οποιουδήποτε Κράτους Μέρους, με 
την έγκριση του ΚράτουςΜέρους αυτού. 

Άρθρο 9 
Εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις 

1. Η Επιχείρηση πρέπει, όχι αργότερα από τρεις μήνες από 
to τέλος κάθε οικονομικού έτους, να ποβάλλέι στο Συμβούλιο 
(Council) τΐα μελέτη μία ετήσια έκθεση που να περιέχει μια 
ε£ελεγμένη κατάσταση των λογαριασμών της και. να διαβιβάζει 
ο' αυτό σε κατάλληλα διαστήματα μια περιληπτική 

κατάσταση της οικονομικής της θέσης και μια κατάσταση κερδοζημιών 
που να δείχνει, τα αποτελέσματα των εργασιών της. 

2. Η Επιχείρηση θα δημοσιεύει την ετήσια έκθεση της και 
τέτοιες άλλες εκθέσεις,τιου θέλει θεωρεί κατάλληλες. 

3. Όλες οι εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις που ανα
φέρονται σιο άρθρο αυτό θα διανέμονται στα μέλη της Αρχής. 

Άρθρο 10 
Κατανομή καθαρού εισοδήματος 

1. Τηρούμενης της παραγράφου 3, η Επιχείρηση θα προβαίνει 
σε πληρωμές προς την Αρχή δυνάμει του Παραρτήματος III, άρθρο 13, 
ή των ισοδύναμων τους. 

2. Η Συνέλευση, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα 
καθορίζει τί μέρος του καθαρού εισοδήματος της Επιχείρησης θα 
τηρείται ως αποθεματικό της Επιχείρησης. Το υπόλοιπο θα διαβι
βάζεται προς την Αρχή

Ί. Καιά τη διάρκεια μιας αρχικής περιόδου που απαιτείται 
για να μπορέσει η Επιχείρηση να γίνει αυτοδύναμη, η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα 10 έτη από της έναρξης εμπορικής παραγω
γής από αυτήν, η Συνέλευση θα εξαιρεί την Επιχείρηση από π ς 
πληρωμές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και θα αφήνει όλο το 
καθαρό εισόδημα της Επιχείρησης στα αποθεματικά της. 

Άρθρο 11 
Οικονομικά 

1. Τα κεφάλαια της Επιχείρησης θα περιλαμβάνουν: 
(α) ποσά εισπραττόμενα από την Αρχή σύμφωνα με το 

άρθρο 173, παράγραφος 2(β)* 
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<β) εθελουτιχές ειοφορές οπό Κράτη—Μέρη για σκοπούς 

. χρηματοδότησης δραστηριοτήτων της Emχείρησης * 

(γ) ποσά που δανείζεται ΓΙ; Επιχείρηση σύμφωνα νιε τις 
παραγράφους 2 «οι. 3* . 

16) ειορδημα της Επιχείρησης από τις Φργασιες της' 

ίΐ.) άλλα.κεφάλαια που τίθενται στη διάθεση της Επι

χείρησης Υιό να μπορέσει να αρχίσει εργασίες ίο 
σοντα«ότερο δυνατό και για να εκπληρώνει τις 
αρμοδιότητες της. 

2. tα> ίΐ .Επιχείρηση 9α έχχι την εΕουσία να δανείζεται κεφάλαια 
«at να ηβρέχίΐ τέτοια επιπρόσθετη ή άλλη εγγύηση ως 
•ϊέλει αποφσοίσει^ Βριν προβεί οε δημόσια πώληση των 
υποχρεώσεων της στις χρηματαγορές ή στο νόμισ«α ενός 
ίφαΤ ουςΜέρους, 1 £»ι.χείρηση πρέπει να εξβσ^αλί^*· 

. . την^έγίίριση τ©υ ϊΚρατουςΜέρουςαυτού.. . to συν©λι*ό κοοό 
τ©ν δανείίβν θα εγκρίνετσι από To ΧυμΒουλι© I council >„ 
«ατόηιν ειοηγηαης του niOxM^rtMGVt Ευμβουλίου. . 

ί8) Τα ΚράτηΜέρη θα καταΡέλλουν Μάθε λοτγικη ίϊροσπάΒενα 
;■■·..· ,Tt« unoo^np» En «ίτησεβΛν ?»πό. την Επιχείρηση για δάνεια 

«τ ις κεϊραλαιατορές nai ηηό διεθνή χ<ρηϊκτιοδ©τ*«3« iofjonate. 

3 Χα) Τ.ιτην Ιϊπιχενρηοη θα ηαρασχε©ρτ*ν τα β\κ*τ*βχίβ κεφάλαια 
ΥΑβ την εξερεύνηση NO*. *:»£ϋετάλλευση ίΐι^ις .ί*εταλλευτι*ίης 

; πε^^οχής:, και για τη ^ετεβΌρά. επεξεργασία και εμπορία 
των μεταλλευμάτων που ανακτώνται «η* αυτή «αι του 

.ν ικελίου, χαλκούς κρραλτίου: Μ& ι ιιαγγανίου που λαμβάνεται , 
■ καθώς και για την β.ντί.*ιετώπχση ~ζ<α& αρχικών της διοικη

τιιιών δαπανών. Το βοοδ των «ιρημένών κεφαλαίων, και 
τ» κριτήρια και ©ι παράγοντες για την avanpotkepjioirn 
του, ©α ιτερι λαμβάνονται από την ΠροΤϊοραοΗευαστική ϋπι

 τρο«?η στο προσχέδιο κανόνων, κανονισμών wax διαδικασιών 
τττς Αρχής, 

(Π5 Όλα τβ ΗράτηΚέρη θα θέσουν στη διάθεση της Επιχείρησης 
ένα ποσό ισοδύναμο νε το ήμισυ των κεφαλαίων που ..ανα; 

( Λ . . :·. ■ ΛρέροVrai στην υποπαράγραφο ία) υπό «ίορφη μακροπρό6εσμων< 
άτοκων δανείων σύμφωνα με την κλίμακα έπτιμησεων του 
τακτικού προϋπολογισμού των Ηνωμένων Εθνών που ισχύει 
κατά το χρόνο ηου γίνονται οι εκτιμήσεις., προσαρμοσμέ

νες ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα Κράτη που δεν είναι 
μέλη των Κνωιιένων Εθνών. Χρέη που δημιουργεί η Επι

χείρηση για την. εξασφάλιση του άλλου nutσεος των κενά
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λαίων θα τυγχάνουν της εγγύησης όλων των ΚρατώνΜερών 
σύμφωνα νιε την ίδια κλίμακα. 

(γ) Αν το ποσό των οικονομικών εισφορών των ΚρατώνΜερών 
είναι μικρότερο από τα κεφάλαια που Θα παρασχεθούν 
στην Επιχείρηση δυνάμει της υποπαραγράφου (α), η 
Συνέλευση, στην πρώτη σύνο6ό της, θα εξετάσει την 
έκταση του ελλείμματος και θα υιοθετήσει ομόφωνα μέτρα 
αντιμετώπισης του ελλείμματος αυτού, λαμβάνοντας υπόψη 
την υποχρέωση των ΚρατώνΜερών δυνάμει των υποπαραγρά
φων (α) και (β) και οποιεσδήποτε εισηγήσεις της 
Προικιρασκευαστ ι κής Επι τροπής . 

(6) (ι) Κάθε ΚράτοςΜέρος οφείλει, μέσα σε 60 ημέρες μετά την 
έναοε^,ιοχύος Tr,o Σύρατε αυτής, ή μέσα σε 30 ημέρες 
μετά την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης ή προσχώ
ρησης του, οποιαδήποτε από αυτές είναι η μεταγενέστε
ρη ημερομηνία, να καταθέσει στην Επιχείρηση ανέκ
κλητα, μη μεταβιβάσιμα, άτοκα γραμμάτια για το 
ποσό του μεριδίου του ΚράτουςΜέρους αυτού των 
ατυκων δανείων δυνάμει της υποπαραγράφου (β). 

Γιι) Το Συμβούλιο θα ετοιμάσει, στη συντομότερη δυνατή 
δυνατή ημερομηνία μετά την έναρξη ισχύος της Σύμβα
σης αυτής, και στη συνέχεια κατά ετήσια ή άλλα 
κατάλληλα διαστήματα, ένα πίνακα για το μέγεθος 
και το χρόνο των αναγκών του για τη χρηματοδότηση 
των διοικητικών του δαπανών και για δραστηριότητες 
διεξαγόμενες από την Επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 
170 και το άρθρο 12 αυτού του Παραρτήματος. 

(ιιι) Τα ΚράτηΜέρη θα πληροφορούνται από την Επιχείρηση, 
μέσω της Αρχής, για τα αντίστοιχα μερίδια των 
κεφαλαίων τους σύμφωνα με την παράγραφο 3(β), τα 
οποία απαιτούνται για τις δαπάνες αυτές. Η Επι
χείρηση θα εξαργυρώνει τα ποσά των γραμματίων ως 
θέλει απαιτείται για την αντιμετώπιση της δαπάνης 
που αναφέρεται στον Πίνακα αναφορικά με τα άτοκα 
δάνεια. 

(ιν) Τα ΚράτηΜέρη οφείλουν, μόλις λάβουν τη γνωστο
ποίηση, να παραχωρήσουν τα αντίστοιχα μερίδια τους 
στην εγγύηση των χρεών της Επιχείρησης σύμφωνα \ic 
την υποπαράγραφο (β). 

(ε) (ι) Εφόσον το ζητήσει n Επιχείρηση, τα ΚράτηΜέρη μπο
ρούν να παράσχουν εγγυήσεις χρεών επιπρόσθετα με 
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εκείνες που παρέχοντα», σύμφωνα με . την. ..κλίμακα που 
αναφέρεται, στην υποπαράγραφο (β). . 

(ιι) Αντί εγγυήσεων χρεών, ένα ΚράτοςΜέρος μπορεί να 
προβεί σε εθελοντική εισφορά στην Επιχείρηση για 
ποσό ισοδύναμο με το μέρος των χρεών το οποίο 6ια
φορετικά θα ήταν υπόχρεο να εγγυηθεί. 

(ζ) Η αποπληρωμή των έντοκων δανείων θα έχει προτεραιότητα 
έναντι της αποπληρωμής των ατόκων δανείων. Η αποπληρωμή 
των άτοκων δανείων θα γίνεται συμφωνά με πίνακα που 
υιοθετείται από τη Ευνέλευση, κατόπιν εισήγησης του 
Συμβουλίου iCourrdl ) και συμβουλής από το Συμβούλιο 
ίBoard). Στην άσκηση /της αρμοδιότητας βυτης το Συμβού
λιο iEoard V θέλει καθοδηγείχα ν από τις σχετικές διατά
£εις των κανόνων, κανονισμών καν διαδικασιών της Αρχής, 
οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ύψιστη σημα
σία διασφάλισης της αποτελεσματικής λει.τουργί«'ς της 

..Επιχείρησης και ιδιαίτερα, διασφάλισης της οικονομικής 
■=. Γης ανεξαρτησίας. 

(η) Τα κεφάλαιβί$ο»#ε^χίΰρούνπη στην Ι&ιχείρτδη πρέπει Λ« 
είναι σε ελεύθερα χρησιμοποιήσιμα νομίσματα η σε 
νομίσματα που είναι ελεύθερα δταΒεσιμο και πραγματικά 
χρησιμοποιήσιμα οτις μεγάλες αγορές ξένου συναλλάγματος. 
ΤΛ νομίσματα SUTR θα καθορίζονται στους «ανδνες, κανόνισμους 
και Βιαδικασίετζ της Αρχής, 
συμφωνά yc την επικρατούσα Si«&vn νομισματική 
πρακτική. Εκτος ως προβλέπεται, στην παράγσατρο 2 , 
κανένα ΚράτοςΜέρος δεν μπορεί να. διατηρήσει ή 
επιβάλει TtcpLορισμούς στην κατοχή, χρήση η «νταλλαγή 
από την Επιχείρηση των κεφαλαίων αυτών, 

. Ο) 'Έγγΰηση χρέους** σημαίνει υπόσχεση ενός Κράτους 
Μέρους προς τους πιστωτές της Επιχείρησης να 
πληρώσει κατ* αναλογία σύμφωνη με την κατάλληλη 
κλίμακα, T I C οικονομικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης 
που "καλύπτονται σπό την εγγύηση μετά από ειδοποίηση 
των πιστωτών προς το ΚράτοςΗέρσς γ να γενόμενη 
παράλειψη από πλευράς της Επιχείρησης. Οι διαδι
κασίες για την πληρωμή των υποχρεώσεων αυτών πρέπει 
να συνάδουν με τους κανόνες, κανονισμούς και διαδι
κασίες της Αρχής. 

4. Τα κεφάλαια, τα ενεργητικά στοιχεία και οι δαπάνες 
της Επιχείρησης θα πρέπει να τηρούνται Εεχωριστά από εκείνες 
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της Αρχής. Το άρθρο αυτό δεν κωλύει την Επιχείρηση από ίου 
να προβεί σε διευθετήσεις ιιε την Αρχή αναφορικά με τις 
ευκολίες, το προσα)πικό και τις υπηρεσίες, καθώς και σε 
διευθετήσεις για απόδοση διοικητικών δαπανών που πληρώθηκαν 
από τη wia ή την άλλη για λογαριασμό της άλλης. 

5. Τα έγγραφα, τα βιβλία και οι λογαριασμοί της Επιχεί
pησηc, περιλαμβανομένων των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεο>ν 
θα εξελέγχονται ετήσια από ανεξάρτητο ελεγκτή διοριζόμενο από 
το Συμβούλιο (Council). 

Άρθρο 12 
Εργασίες 

1. Η Επιχείρηση θα προτείνει στο Συμβούλιο (Council) 
σχέδια για τη 6ιεξαγο>γή δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 
170. Οι προτάσεις αυτές θά περιλαμβάνουν επίσημο γραπτό 
πρόγραμμα εργασίας για δραστηριότητες στην Περιοχή σύμφωνα 
με το άρθρο 153, παράγραφος 3, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία 
και στοιχείο ως. ήθελε απαιτείται από καιρό πε καιρό για την 
αξιολόγηση του από τη Νομική και Τεχνική Επιτροπή και την 
έγκριση του από το Συμβούλιο (Council). 

2. Μόλις εγκριθεί από το Συμβούλιο (Council), 
η Επιχείρηση θα εκτελεί το σχέδιο με βάση το επίσημο 
γραπτό πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1. 

3.(α) Αν η Επιχείρηση δεν κατέχει τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες που απαιτούνται για τις εργασίες της, 
αυτή μπορεί να τις προμηθευτεί. Για το σκοπό 
αυτό, η Επιχείρηση θα εκδίδει προσκλήσεις για 
υποβολή προσφορών και θα κατακυρώνει συμβόλαια 
στους ποοσφοροδότες που παρέχουν τον καλύτερο 
συνδυασμό ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης. 

(β) Λν υπάρχουν περισσότερες της μιας προσ.φορές που 
παρέχουν τέτοιο συδνυασμό, το συμβόλαιο θα κατα
κυρώνεται σύμφωνα με: 

(ι) την αρχή της μη διάκρισης με βάση πολιτικά 
ή άλλα κρι τήρια, άσχετα με την εκτέλεση το>ν 
εργασιών με την προσήκουσα επιμέλεια και 
αποδοτικότητα' και 

(ιι) κατευθυντήριες γραμμές εγκεκριμένες από το 
Συμβούλιο (Council) αναφορικά με τις προτιμήσεις 
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που θα παραχωρούνται σε αγαθά Mat υπηρεσίες που 
προέρχονται από αναπτυσσόμενα Κράτη, περιλαμ

βανομένου των περίκλειστων ΜΟΙ γεωγραφικά 
μειονεκτικών μεταξύ αυτών. 

(γ) Το Διο ικητ ικό Συμβούλιο μπορεί να υ ι ο θ ε τ ε ί κανόνες 
καθορίζοντες τ ι ς ε ι δ ι κ έ ς π ε ρ ι σ τ ά σ ε ι ς σ τ ι ς ο π ο ί ε ς η 
απαίτηση προσκλήσεων γ ι α υποβολή προσφορών μπορε ί , 
χάριν υψίστων συμφερόντων, της Επιχείρησης να 
ε γ κ α τ α λ ε ί π ε τ α ι . 

4 . Η Επιχείρηση θα έ χ ε ι τ ί τ λ ο ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς πάνω σε όλα 
χα =μετ«.λλεύματα και τ ι ς επεξεργασμένες ο υ σ ί ε ς που παράγονται 
από αυτή . 

5 . Η Επιχείοηση θα πωλεί "τα προϊόντα της πάνω σε 
αμεοόληιττη Β «Λ. Λεν θα παραχωρεί μη ε μ π ο ρ ι κ έ ς εκπτώσε ι ς . 

6 . Χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε γ ε ν ι κ ή ς ή ε ι δ ι κ ή ς εξουσίας 
που χορηγε ίτα ι στην Επιχείρηση, δυνάμει οποιασδήποτε άλλης δ ι ά 

ταξης τ η ς Εύμβασης αυτής, η Επιχείρηση θα ασκεί τ έ τ ο ι ε ς παρε

πόμενες προς τ ι £ εργασίες της ε ξ ο υ σ ί ε ς « ς ήθελε ε ί ν α ι ανβτγκαίο, 

7. Η Επιχείρηση δεν θα παρεμβαίνε ι στι.ς π ο λ ι τ ι κ έ ς 
«ποθέσεΐς οποιουδήποτε Κράτοος—Μέρους* ούτε 9α. επηρεάζεται 
σ τ ι ς αποφάσεις TTIC βηό τ ο ν ftoXtTtst© χαρα»τ^ρα χοο ε ν δ ι α φ ε ρ ό 

μ ε ν η ΚρατουςΜέρους. Ηόνο ειιπορικά κ ρ ι τ ή ρ ι α θα ε ί ν α ι 
σ χ ε τ ι κ ά προς TLC αποφάσεις ~*τν.ς, και τα κ ρ ι τ ή ρ ι α αυτά βα 
οταθμΐξονται αμερόληπτα ώστε να εκπληρώνονται οι σκοποί που 
καθορίζονται στο άρθρο 1 αυτού του ΤΙαραρτηματρε.. 

Νομικό καθεστώς, προνόμια και α σ υ λ ί ε ς 

1.. Για να μπορεί η Επιχε ίρηση ν α ασκεί T I C αρ,μοβιότητε'ς 
~mc , τ ο καθεστώς^ τα προνόμια και ο ι ασυλ:ίες που ε κ τ ί θ ε ν τ α ι 
στο άρθρο αυτό θα χορηγούνται οτην Επιχείρηση σ τ ο έδαφος των 
ΚράτώνΜερών. Για την εφαρμογή της αρχής αυτής η Επιχείρηση 
και τα ΚράτηΜερη μπορούν, όπου ε ί ν α ι α ν α γ κ α ί ο , να συνομολογούν 
ε ι δ ι κ έ ς συμφωνίες . 

2. Η Επιχείρηση θα έ χ ε ι την αναγκαία νομική ικανότητα 
γ ι α την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και την εκπλήρωση των 
σκοπών της κ α ι , ι δ ι α ί τ ε ρ α , την ικανότητα: 

(α) να συνάπτει συμβόλαια, κ ο ι ν έ ς ή άλλες δ ι ε υ θ ε τ ή σ ε ι ς , 
περιλαμβανομένων συμφωνιών με άλλα Κράτη και δ ι ε θ ν ε ί ς 
οργανισμούς ' 
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(0) να αποκτά, ενοικιάζει, κατέχει. Kat διαθέτει ακίνητη 

ή κινητή περιουσία' 

(γ) να μετέχει ως διάδικος σε νομικές διαδικασίες. 

3.(α) Αγωγές εναντίον της Επιχείρησης μπορούν να εγείρονται 
μόνον ενώπιον δικαστηρίου αρμόδιας δικαιοδοσίας στο 
έδαφος ενός ΚράτουςΜέρους στο οποίο η Επιχείρηση: 

(ι) διαθέτει γραφείο ή εγκατάσταση* 

(ιι) έχει διορίσει αντιπρόσωπο για.το σκοπό αποδοχής 
επιδόσεων ή ειδοποιήσεων νομικής διαδικασίας* 

(ιιι) έχει συνάψει συμβόλαιο για παροχή αγαθών ή 
υπηρεσιών" 

(ιν) έχει εκδώσει χρεώγραψα" ή 

(ν) ασχολείται κατ' άλλο τρόπο σε εμπορική 
δραστηριότητα. 

(0) Η περιουσία και τα ενεργητικά στοιχεία της 
Επιχείρησης, οπουδήποτε και αν ευρίσκονται και απ* οποιοδήποτε 
και αν κατέχονται, θα απολαύουν ασυλίας έναντι κάθε μορφής 
κατάσχεσης, δήμευσης: ή εκτέλεσης πριν από την έκδοση τελικής 
απόφασης εναντίον της Επιχείρησης. 

4.(α) Η περιουσία και τα ενεργητικά στοιχεία της 
Επιχείρησης οπουδήποτε και αν ευρίσκονται και απ'οποιονδήποτε 
και αν κατέχονται, θα απολαύουν ασυλίας έναντι επίταξης, 
δήμευσης, απαλλοτρίωσης ή οποιασδήποτε άλλης μοροης κατάσχεσης 
κατόπιν Γκτελεστικης n νομοθετικής ενέργειας. 

(0) Η περιουσία και τα ενεργητικά στοιχεία της 
Επιχείρησης οπουδήποτε και αν ευρίσκονται κα», απ* οποιοδήποτε 
και αν κατέχονται, θα απαλλάσσονται από μεροΑηπτ ικούς 
περιορισμούς, κανονισμούς, ελέγχους και δικαιοστάσια 
οποιασδήποτε φύσης. 

(γ) Η Επιχείρηση και οι υπάλληλοι της πρέπει να 
σέβονται τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς σ' οποιοδήποτε 
Κράτος ή έδαφος στο οποίο n Επιχείρηση ή οι υπάλληλοι της 
μπορούν να διεξάγουν εργασίες ή άλλως πως να ενεργούν. 

(δ) Τα ΚράτηΜέρη θα διασφαλίζουν ότι η Επιχείρηση 
απολαύει όλων των δικαιωμάτων, προνομίων και ασυλιών που 
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παραχωρούνται από αυτά σε οντότητες που διεξάγουν εμπορικές 

: δραστηριότητες στα εδάφη τους. Αυτά τα δικαιώματα, προνόμια 
και ασυλίες θα .παραχωρούνται στην Επιχείρηση πάνω σε μή 
λιγότερη ευνοϊκή 0άση από εκείνη πάνω στην''οποία παραχωρούνται 
αυτά σε οντότητες που ασχολούνται σε παρόμοιες εμπορικές 
δραστηριότητες. Αν προβλέπονται ειδικά προνόμια από ΚράτηΜέρη 
γι* αναπτυσσόμενα Κράτη η τις εμπορικές οντότητες τους,η 
Επιχείρηση βα απολαύει των προνομίων αυτών πάνω σε παρόμοια 
προτιμησιακη βάση: 

|«) Τα ΚράτηΜέρη μπορούν να παρέχουν ειδικά κίνητρα, 
δικαιώματα, προνόμια και ασυλίες στην Επιχείρηση χωρίς την 
υποχρέωση ."παροχή ς τέτοιων κινήτρων, δικαιωμάτων, προνομίων και 
ασυλιών σε άλλες εμπορικές οντότητες. 

5. Κ Επιχείρηση Βα διαπραγματεύεται με τις φιλοξενούσες 
.χώρεςϊστις οποίες ευρίσκονται τα γραφεία και οι εγκαταστάσεις 

: . της την απαλλαγή της από άμεσους και έμμεσους ©όρους; 
6. Κάθε ΚράτοςΜέρος βα προβαίνει στις Εναγκαίες 

ενέργειες τ*a εφαρμογή μέσ» στο δικό του νομικό Guexnua. των 
αρχών που εκτίθενται ί?τ?> ϋαράρτ^μα αυτό seal βκ ^λη#»©^ορε1 TUV 
Επιχείρηση; τ*α σνγκεκίϊνμένες «ν£ργ«4β? βτι§: ©soei*s έχει «ροθεΐ. 

"7. Η Εχιχ«ϊφη^η lisô si ν© mpevrnfcei τΛοιοτί&ΐνβοτε 
rxoovouiot* seai ©χοβ.ασδήΐ£οτε atn&iaf so» :&©*wv?.'S4sa* δυνάμει το» 

. .'Άρβφσυ.'βυτρώ η στις «ιδικές συμφωνίες «ου αναθέτονται στην 
παοάγρα»© 1 στην έκταση εκείνη και μ« τους εύρους εκείνους που 
νέλει αποφασίσει. 

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ 
Τ»ΙΑ 1.. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΥ*ίΑ1 ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΥΜΦΟΝΑ HE Τ© 

THffliA 1 ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ XV. 

Άρβ,ρο 1 
^Έναρξη διαδικασίας 

■'·■''■ ■··<·■■"". ' Λν·τϊ« μέρη μιας διαφοράς συμφωνούν, συμφώνα με το άρθρο 
284y να την υποΒάλουν σε συνδιαλλαγή δυνάμει αυτού του 
τμήματος., οποιΓ δηποτε από τα μέρη αυτά μπορεί να κινήσει τη 
διαδικασία με γραπτή ειδοποίηση ϋρος το άλλο μέρος η μέρη της 
διαφοράς. 
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J.Afi(9fiO_2 

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών καταρτίζει και 
τηρεί ένα κατάλογο συνδιαλλακτών. Κάθε-Κράτος-Μέρος δικαιούται 
να υποδείξει τέσσερις συνδιαλλακτές, ο καθένας αχό τους οποίους 
πρέπει να είναι πρόσωπο που χαίρει της υψηλότερης Φήμης, 
εντιμότητας, ικανότητας και ακεραιότητας. Τα ονόματα των ούτω 
υποδεικνυομένων προσώπων θα συνιστούν τον κατάλογο. Αν 
οποτεδήποτε ο αριθμός των συνδιαλλακτών που υπέδειξε ένα Κράτος-
Μέρος για να περιληφθούν στον κατάλογο είναι μικρότερος των 
τεσσάρων, το Κράτος-Μέρος αυτό δικαιούται να προβεί σε 
περαιτέρω αναγκαίες υποδείξεις. Το όνομα του συνδιαλλακτη θα 
παραμένει στον κατάλογο μέχρις ότου αποσυρθεί από το Κράτος-
Μέρος που τον υπέδειξε, νοουμένου ότι ο συνδιαλλακτης αυτός θα 
συνέχιση να μετέχει οποιασδήποτε επιτροπής συνδιαλλαγής στην 
οποία έχει διορισθεί ως συνδιαλλακτης μέχρι να περατωθεί η 
ενώπιον της επιτροπής αυτΛς διαδικασία. 

Άρθρο 3 
Σύσταση της επιτροπής συν6ιαλλαγής 

Εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών, η επιτροπή 
συνδιαλλαγής συγκροτείται ως εξής: 

(α) Επιφυλασσομένης της παραγράφου (η), η επιτροπή 
συνδιαλλαγής απαρτίζεται από πέντε μέλη. 

(β) Το μέρος που Μίνεί τη διαδικασία διορίζει δυο 
συνδιαλλακτές που επιλέγονται κατά προτίμηση από 
τον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 2 αυτού του 
Παραρτήματος, ο ένας από τους οποίους μπορεί να 
είναι υπήκοος του, εκτός αντίθετης συμφωνίας τα>ν 
μερών. Οι διορισμοί αυτοί θα περιλαμβάνονται στην 
ειδοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 1 αυτού του 
Παραρτήματος. 

(γ) Το άλλο μέρος της διαφοράς διορίζει, μέσα σε προθεσμία 
21 "ημερών" από τη" λήψη "της έ ΐδόπόίησης που αναφέρεται "στο 
άρθρο 1 αυτού του Παραρτήματος, δυο συνδιαλλακτές με 
τον τρόπο που ορίζεται στην υποπαράγραφο (β). Αν οι 
διορισμοί δεν γίνουν μέσα στην προθεσμία αυτή, το μέρος 
που κινεί τη διαδικασία μπορεί, μέσα σε μια εβδομάδα 
από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, είτε να τερματίσει τη 
διαδικασία αυτή με γνωστοποίηση προς το άλλο μέρος είτε να 
ζητήσει από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να 
προβεί στους διορισμούς σύμφωνα με την υποπαράγραφο (ε). 
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(6) Μέσα σε 30 μέρες αφότου έχουν διορισθεί ΜΟΙ ot τέσσερις 
συνδιάλλακτές, οι συνδιαλλακτές 6α διορίζουν ένα πέμπτο 

··.'... > συνδιαλλακτή επιλεγόμενο από τον κατάλογο πόυ ανατρέρεται 
στο άρθρο 2 αυτού του Παραρτήματος , ο οποίος θα είναι 
ο πρόεδρος. Αν ο διορισμός δεν. γίνει μέσα στην 

. προθεσμία αυτή, κάθε μέρος μπορεί, μέσα σε μια εβδομάδα 
από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, να ζητήσει από το 
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να προβεί στο 
διορισμό σύμφωνα με την υποπαράγραφο (ε). 

(ε) Μέσα.σε 30 ήμερες από τη λήψη της αίτησης δυνάμει 
της υποπαραγράφου (γ) ή (6) , ο Γενικός Γραμματέας 
των Ηνωμένων Εθνών θα προβαίνει στους αναγκαίους 
διορισμούς από τον κατάλογο που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 αυτού του Παραρτήματος, μετά από συνεννόηση 
με τα μέρη της διαφοράς. 

(ζ) Οι ΚΕνούμενες θέσεις βα πληρούνται με τον τρόπο 
που προβλέπεται για τον αρχικό διορισμό. 

(η) Δυο η περισσότερα μέρη, τα οποία απφοασίζουν με 
συμφωνία ότι έχουν κοινό συμτρέ^ον, διοοίΓουν από 
κοινού δυο συνδιρ.λλακτε£. Όταν δυο ή περισσότερα 

. μέρη έχουν διαφορετικά συμίρέοοντα η όταν δεν συμ
^Φ»νούν ος προς το αν £y_oov το ίδιο συμρέοον, αυτά 
6LOPI£OUV συνδιαλλακτές ξεχωριστά. 

(Ti) ΧΕ διαφορές με περισσότερα απο δυο μέρη που έχουν 
διαφορετικά συμοέοοντα, ή όταν υπάοχει δια::τονία 
<ος προς το αν έχουν το ίδιο συμφέρονψ τα μέρη θα 
εφαρμόζουν τις υποπαραγράφους {α) μέχρι (ζ) στο 
μέτ^ο του δυνατού. 

Άρθρο 4 
Διαδικασία  . 

Εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών., η επιτροπή . 
συνδιαλλαγής αποφασίζει τη δική της διαδικασία. Η επιτοοπή 
μποοεί , με τη συγκατάθεση των μερών της διαφοράς, να 
ποοσκαλεί οποιοδήποτε ΚοάτοςΜέρος για να της εκθέσει 
jig απόψεις του προφορικά ή γραπτά. Οι αποφάσεις της 
επιτροπής αναφορικά με διαδικαστικά θέματα, τη»ν έκθεση και 
Τιζ εισηγήσεις της λαμβάνονται με πλειο'ύηφία των μελών της. 
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Άρθρο 5 

Οιλικός διακανονισμός 

Η επιτροπή μπορεί να επισύρει τη\> ποοσοχή των 
μερών αε οποιαδήποτε μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να διευκο
λύνουν ένα φιλικό διακανονισμό της διαφοράς. 

' Αρθρο ο 
Αρμοδιότητες της επιτροπής 

Η επιτροπή ακούει τα μέρη, εξετάζει τις αξιώσεις 
και ενστάσεις τους και προβαίνει σε προτάσεις προς τα μέρη 
με σκοπό την επίτευξη φιλικού διακανονισμού. 

"Αρθρο 7 
Έκθεση 

.1. Η επιτροπή συντάσσει την έκθεση της μέσα σε 12 μήνες 
από τη συγκρότηση της. Η έκθεση της αναφέρει κάθε επιτευχθείσα 
συμ<ρωνία και, αν δεν υπήο[;ε συμωωνία, τα συμπεράσματα της για 
κάθε πραγματικό ή νομικό ζήτημα που σχετίζεται με το αντι
κείμενο της διαφοράς, καθώς και τις εισηγήσεις που κρίνει 
πρόσφορες για την επίτευξη φιλικού διακανονισμού. Η έκθεση 
κατατίθεται στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και 
διαβιβάζεται αμέσως από αυτόν στα μέρη της διαφοράς. 

2. Η έκθεση της επιτροπής, πεοιλαμβανομένων των 
συμπερασμάτων ή εισηγήσεων της, δεν είναι δεσμευτική 
για τα μέρη. 

Άρθρο 8 
Τερματισμός 

Μ διαδικασία συνδιαλλαγής τερματίζεται όταν επιτευχθεί 
διακανονισμός, όταν τα μέρη αποδεχθούν ή ένα μέρος απορρί'1/ει 
τις εισηγήσεις της έκθεσης με γραπτή ειδοποίηση προς το Γενικό 
Γραμματέα TCOV Ηνωμένων Εθνών, ή όταν παρέλθει πεοίοδος τριών 
μηνών από την ημερομηνία διαβίβασης της έκθεσης στα μέρη. 

Άρθρο 9 
Αμοιβές και έξοδα 

Οι αμοιβές και τα έξοδα της επιτροπής βαρύνουν τα 
μέοη της διαφοράς. 
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'_ Αρθρο 10 

Δικαίωμα ■ των μερών γ ι α διαφοροποίηση· . της δ ι α δ ι κ α σ ί α ς 

. < Τα μέρη της 6 ιαφοράς μπορούν , με συμνών ίa : που θ α t ο χ ΰ ε ι 
μόνο γ ι α τη σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η δ ι α φ ο ρ ά , να δ ιαφοροπο ιήσουν ο π ο ι α δ ή π ο τ ε 
δ ι ά τ α ξ η αυτού του Παραρτήματος . 

ΤΜΗΜΑ 2 . ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔ.ΙΚΑΣΓΑ 
ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ME TO ΤΜΗΜΑ 3 

 ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ XV ' 
Ά ο θ ρ ο I I 

Έ ν α ρ ξ η τ η ς δ ι α δ ι κ α σ ί α ς , 

..'· .1...... Κάβε ΐ ί έρος yiας διοΜροράς η ο η ο ί α , bwutptevc $ηε τ ό Μέρος 
.χνΛ T w i y a 3 , μπορε ί Λ?» ϋηο&ληθει σε συνδιάλλαγή δυνάμε ι τ ό υ 
1^ΐ^·ίϊτος α υ τ ο ύ , μ π ο ρ ε ί ν α κ ι ν ή σ ε ι TTJ δ ι α δ ι κ α σ ί α , με γραπτή 
ε<.δ©ποί*}ση προς το άλλο α έ ρ ο ς ή ιιέρτ} τ π ς διαφοράς■;. 

Ζ. Κάθε $»ερος τ»ϊς διαφοράς . , τ ο « π ο ί ο έ χ ε ι ε ι δ ο π ο ι η θ ε ί 
δ υ ν ά ν ε ι . της *ταοαγρά©ο*> 1 ,  ε ίνα ι υποχρεωΐίένί» να ϊ ίπαχθε ί σ τ η 
δχαδίΜασία tjtirrn

"Up9po 12 * 
Ώαοάλειφη Εηάντηστΐς ή ignaryssryng σ ε συνδ ιαλλαγή . , 

H παράλε ιψη « ν 6 ε uSpouc /ή $ts$Mev i r i s διαφοράς vw: 

eiasvT^easitjv οτι ιν stStmoiiio*» τ · .» τ η ν ssjap^n δ ι α δ ι « α σ ί α . ς ' 
. ^ wa ΈΠΐώχβοών OTTJ Si*ssss.?i3oCa. surn" δ ε ν απ©τέλε£ ε μ π ό δ ι ο 
γ i s "τι? δ ι α δ ι κ α σ ί ε „ 

"ΑρΒρο 13 
.... Αρμοδιότητα 

2 ε π£ρϊΐϊτ»στ} Siagsovoxg. see Tssrc iriiiv.san»65toir7?Tta εηιτ?3©33ΐής 
ουνδι^Λλίϊγτίε ενερ^τίύσης StsvasiEi. TO« I W I S S T O E ai i i©u a a » p i o i | ; t . t π 
ί δ ι α n ε π ν τ ρ σ π ή . 

"Αοθρσ 14 
Έτ!ίΗ3ρ ι̂οτή "rot? Τμήιιατος 1 

Τα άρθρα 2 *»έχρι l u ττ^Τ*Μη$ατσς 1 β υ τ ο δ τ ο υ Ώαοαρτήιιατος 
εφαρϋόΓ,ονται ε π ι φ υ λ α σ σ ο μ έ ν ο υ τ ο υ Τμήματος α υ τ ο ύ . 

ΏΑ?ΑΡΤΗ«Δ V I . ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΓΕβ«0ΥΣ ; 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ W &ΊΚΑΤ0 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
'Αρθρο 1 

Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ζ ε ι ς 

1. Το Δ ι ε θ ν έ ς Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο γ ι α τ ο Δ ί κ α ι ο της θάλασσας 
σ υ γ κ ρ ο τ ε ί τ α ι κα ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί σύμφωνα ν ε τ ι ς " δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ η ς 
ΣύμΒασης α υ τ ή ς κα ι τ ο υ Καταστατ ικού τχυτοό. 
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2. Η έδρα του Δικαστηρίου ευρίσκεται στην Ελεύθερη και 

Χανσεατική Πόλη του Αμβούργου στην Ομόσπονδη Δημοκρατία της 
Γερμανίας. 

3. Το Δικαστήριο μπορεί να συνεδριάζει και ασκεί τις 
αρμοδιότητες του σε άλλο τόπο οποτεδήποτε κρίνει αυτό επι3υμητό. 

4. Η παραπομπή διαφοράς στο Δικαστήοιο διέπεται από τις 
διατάζεις των Μερών XI και XV. 

ΤΜΗΜΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Άρθρο 2 
Σύνθεση 

Ι. Το Δικαστήριο αποτελείται από σώμα 21 ανεξάρτητων 
μελών, εκλεγομένων μεταξύ προσώπων που χαίρουν της υψηλότερης 
Φήμης, εντιμότητας και ακεραιότητας και αναγνωρισμένης ικα

νότητας στον.τομέα του δικαίου της θάλασσας. 

2. Στο Δικαστήριο ως σύνολο πρέπει να διασφαλίζεται η 
εκπροσώπηση των κυρίων νομικών συστημάτων του κόσμου, καθώς 
και η δίκαιη γέωργραφίκή κατανομή. 

' Αρθρο 3 
Μέλη 

1. Δεν επιτρέπεται δυο μέλη του Δικαστηρίου να είναι 
υπήκοοι του ίδιου Κράτους. Το πρόσωπο το οποίο για σκοπούς 
συμμετοχής ο)ς μέλους του Δικαστηρίου θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ως υπήκοος περισσοτέρων του ενός Κράτους θα θεωρείται ως, υπήκοος 
του ενός στο οποίο το ποόσωπο αυτό συνήθως ασκεί τα αστικά και 
πολιτικά του δικαιώματα. 

2. θα πρέπει να υπάρχουν όχι λιγότερα των τριών μελών 
από κάθε γεωγραφική ομάδα όπως καθορίζεται από τη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνο')ν. 

Άρθρο 4 
Υποφηωιότητες και εκλογές 

1. Κάθε Κράτος Μέρος μπορεί να υποδείξει ως υποψήφιους 
όχι περισσότερα από δυο πρόσωπα που κατέχουν τα προσόντα που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 αυτού του Παραρτήματος. Τα μέλη του 
Δικαστηρίου εκλέγονται από κατάλογο ποοσώπων που υποδεικνύονται 
νιε το τρόπο αυτό. 
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2. Τουλάχιστο τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία της 

εκλογής, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στην περίπτωση 
της πρώτης εκλογής, και ο Πρωτοκολλητης του Δικαστηρίου στην 
πέοίπτωαη μεταγενέστερων εκλσγοϊν, θα απευθύνει γραπτή πρόσκληση 
στα Κράτη Μέρη για να υποβάλουν τις υποδείξεις υποιΐ>ηφίο>ν μελών 
του Δικαστηρίου μέσα σε δυο. μήνες. θα καταρτίζει ένα κατάλογο 
με αλφαβητική σειρά όλων των ούτω υποδεικνυόμενων προσώπων, 
με ένδειξη των ΚοατώνΜερών που τα έχουν υποδείξει, και θα 
τον υποβάλλει στα ΚράτηΜέρη πριν από την έβδομη ήμερα του 
τελευταίου μήνα προ της ημερομηνίας κάθε εκλογής. 

. 3. Η πρώτη εκλογή θα γίνει μέσα σε έξι μήνες από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της ΐύμβασης αυτής. 

4 Τα μέλη του Δικαστηρίου εκλέγονται, με μυστική ψηφοφορία^ 
Οι εκλογές θα διεξάγονται σε σύνοδο των ΚρατώνΜερώνπου συγκα
λεί ται από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων ΈΠνών στην περίπτωση 
της πρώτης εκλογής και με διαδικασία που συμφωνείται από τα 
ΚράτηΜέρη στην περίπτωση μεταγ εν εστέρων εκλογών.. Δυοτρίτα 
των ΚρατώνΜερών αποτελούν απαρτία στη σύνοδο αυτή Τα πρόσωπα 
που εκλέγονται για το Δικαστήριο θα είναι εΜείνοι οι υποψήφιοι 
που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και τη πλειοψηφία 
των δυοτρίτων των ΚοατώνΜεοών που παρίστανται και ψηφίζουν, 
νοουμένου ότι n πλειοψηφία αυτή περιλαμβάνει τη^τιλειοψηφία των 
Κρα των̂  Μερών. 

'Αρθρο 5 
Διάρκεια θητείας 

1 Τα μέλη του Δικαστηρίου εκλέγονται για εννέα έτη και 
μπορούν να επανεκλέγονται· 

Νοείται, όμως, ότι από τα μέλη που 
εκλέγονται στην πρώτη εκλογή, n θητεία των επτά μελών «α λήγει 
στο τέλος τριών ετών και n θητεία επτά επιπλέον μελών θα λήγει 
στο τέλος έξι ετών. 

2. Τα μέλη του Δικαστηρίου των οποίων η θητεία πρόκειται να 
λή?.ει στο τέλος των πιο πάνω αναφερομένων αρχικών περιόδων τριών 
και εξι ετών θα επιλέγονται με Μλήρωση ενεργούμενη από το Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών αμέσως μετά από την πρώτη εκλογή. 

3. Τα μέλη του Δικαστηρίου θα συνεχίζουν να ασκούν τα 
καθήκοντα τους μέχρις ότου πληρωθούν οι θέσεις τους. Παρά την 
αντικατάσταση τους, τα μέλη θα πεοατώνουν οποιαδήποτε διαδικασία 
που έχουν αρχίσει.πριν από την ημερομηνία αντικατάστασης του? 
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4. Σβ πεοίπτωση παραίτησης ενός μέλους του Δικαστηρίου, 

η επιστολή παραίτησης πρέπει να απευθύνεται στον Πρόεδρο του 
Δικαστηρίου. Η Θέση κενώνεται με τη λήύη της επιστολής αυτής. 

Άρθρο δ 
Κενές θέσεις 

.1. Οι κενές θέσεις θα πληρούνται με την ίδια μέθοδο 
που καθορίζεται για την πρώτη εκλογή, με την επιφύλαξη της 
ακόλουθης διάταξης: ο Πρωτοκολλητής, μέσα σε ένα μήνα από 
την κένωση της θέσης, θα προβαίνει στην έκδοση των προσκλήσεων 
που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού του Παραρτήματος, και η 
ημερομηνία της εκλογής θα καθορίζεται από τον Πρόεδοο του Δικα
στηρίου μετά από συνεννόηση με τα ΚράτηΜέρη. 

2. Μέλος του Δικαστηρίου που εκλέγεται για να αντικατα
στήσει μέλος του οποίου θητεία δεν έχει λήξει θα κατέχει τη 
θέση για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του. 

Άρθρο 7 
Ασυμβίβαστες δραστηριότητες 

1. Κανένα μέλος του Δικαστηρίου δεν μπροεί να ασκεί 
οποιαδήποτε πολιτική ή διοικητική αρμοδιότητα, ή iVa συνδέεται 
ενεργά ή να έχει οικονομικό συμφέρον σ' οποιεσδήποτε από 
τις εργασίες οποιασδήποτε επιχείρησης ασχολούμενης με την 
εξερεύνηση ή την εκμετάλλευση των πόρων της θάλασσας ή του 
θαλάσσιου βυθού ή με άλλη εμπορική χρήση της θάλασσας ή του 
θαλάσσιου βυθού. 

2. Κανένα μέλος του Δικαστηοίου δεν μπορεί να ενεργεί ιος 
αντιποόσωπος, σύμβουλος ή δικηγόρος σ' οποιαδήποτε υπόθεση. 

3. Κάθε αμφιβολία πάνω στα σημεία αυτά θα επιλύεται με 
απόφαση της πλειοψηφίας των άλλων μελών του Δικαστηρίου που είναι 
παρόντα. 

Άρθρο 8 
Όροι σχετικοί με τη συμμετοχή 
μελών σε συγκεκριμένη υπόθεση 

1. Κανένα μέλος του Δικαστηρίου δεν μπορεί να συμμετέχει 
στην απόφαση για οποιαδήποτε υπόθεση στην οποία έλαβε μέρος 
προηγουμένως ως αντιπρόσωπος, σύμβουλος ή δικηγόρος για ένα 
από τα μέρη, ή ως μέλος εθνικού ή διεθνούς δικαστηρίου (court 
or tribunal), ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα. 
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2. Αν, για ορισμένο ειδικό λόγο, ένα μέλος του Δικαστηοίου 

upivri OTL δεν ποέπει να συμμετάσχει, στην απόφαση για συγκε
κοι μένη υπόθεση, οφείλει να πληροφορήσει σχετικά τον Πρόεδρο 
του Δικαστηρίου. 
3. Αν ο Πρόεδρος κρίνει ότι για ορισμένο ειδικό λόγο . 

ένα από τα μέλη του Δικαστηρίου δεν πρέπει να παοακαβήσει 
σε συγκεκριμένη υπόθεση, ο Ποόεδρος οφείλει να το ειδοποιηθεί 
ανάλογα. 

4. Κάθε αμφιβολία πάνω στα σημεία αυτά θα επιλύεται 
με απόφαση της πλειοψηφίας των άλλων μελών του Δικαστηρίου 
που είναι παρόντα. 

Άρθρο 9 
Συνέπεια παύσης πλήρωσης 
απαιτουμένων όρων 

Αν, με την ομόφωνη γνώμη των άλλων μελών του 
Δι «αστήρ ίου, eve. μέλος έχει παύσει να πληροί τους απαιτού
μενους όρους, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου κηρύσσει τη θέση 
κενή. 

'Αρθρο 10 
Προνόμια και, ασυλίας 

Τα μέλη του Δικαστηρίου,, όταν ασχολούνται με τις 
εργασίες του Δικαστηρίου, απολαύουν διπλωματικών προνομίων 
και ασυλιών.. 

'Αρθρο 11 
' ■ ■ ■. Επίσημη διαβεβαίωση από τα μέλη 

Κάθε μέλος του Δικαστηοίοΐ), πριν από την ανάληψη των 
καθηκόντων του, προβαίνει σε επίσημη διαβεβαίωση σε ανοικτή 
συνεδρίαση ότι θα ασκεί τις εΕουαίες του αμερόληπτα και 
ευσυνείδητα.. 

Άρθρο 12 
Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Πρωτοκολλητής 

1. Το Δικαστήριο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του για 
τρία έτη" αυτοί μπορούν να επανεκλεγούν. 

2. Το Δικαστήριο διορίζει τον Πρωτοκολλητή του και μπορεί 
να προβλέπει για το διορισμό τέτοιων άλλων λειτουργών, ως ήθελε 
κρίνει αναγκαίο. 
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3. Ο Πρόεδρος και Ο Πρωτρκολλητής διαμένουν στην έδρα 

του Δικαστηρίου. 
Άρθρο 13 
Απαρτία 

1. . Όλα τα διαθέσιμα μέλη του Δικαστηρίου θα παρακάθονται ' 
στις συνεδριάσεις τονΥ 1

" τη συγκρότηση του Δικαστηρίου 
απαιτείται απαρτία από 11 εκλεγμένα μέλη. 
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 αυτού του Παραρτήματος, 

το Δικαστήριο αποφασίζει ποια μέλη είναι διαθέσιμα για τη 
συγκρότηση του Δικαστηρίου για την εζέταση συγκεκριμένης 
διαφοράς, λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματική λειτουργία 
των τμημάτων όπως προβλέπονται στα άρθρα 14 και 15 αυτού 
του Παραρτήματος. 

3. Όλες οι διαφορές και οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο 
Δικαστήριο θα ακούονται και αποφασίζονται από το Δικαστήριο, 
εκτός αν τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 14 αυτού του Παραρτήματος, 
ή τα μέρη ζητήσουν όπως αυτή τύχει χειρισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 15 αυτού του Παραρτήματος. 

Άρθρο 14 
Τμήμα Διευθέτησης Διαφορών θαλάσσιου Βυθού 

δημιουργεί ται Τμήμα Διευθέτηση! Διαφορών Θαλασσίου Βυθού σύμφωνα 
με τις διατάζεις του Τμήματος 4 αυτού του Παραρτήματος. Η 
δικαιοδοσία, οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες αυτού είναι ως 
προβλέπονται στο Μέρος XI, Τμήμα 5. 

Άρθρο 15 
Ειδικά τμήματα 

1.' Το Δικαστήριο μπορεί να σχηματίζει τέτοια τμήματα, απο
τελούμενα από τρία ή περισσότερα από τα εκλεγμένα μέλη του, 
ως ήθελε κρίνει, αναγκαίο για το χειρισμό συγκεκριμένων κατη
γοριών διαφορών. 

2. Το Δικαστήριο θα σχηματίζει τμήμα για το χειρισμό 
συγκεκριμένης διαφοράς ποι.ι υποβάλλεται ο' αυτό αν τα μέση 
το ζητήσουν. Η σύνθεση ενός τέτοιου τμήματος θα αποφασίζεται 
από το Δικαστήριο με την έγκριση των μερών. 

3. Με σκοπό τη γρήγορη διεκπεραίωση των εργασιών, το 
Δικαστήριο θα σχηματίζει ετήσια ένα τμήμα αποτελούμενο από 
πέντε από τα εκλεγμένα μέλη του το οποίο μπορεί να ακούει 
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Mat αποφαο ι ζε ι διαφορές με συνοπτική διαδικασία. Δυο 
αναπληρωματικά μέλη θα επιλέγονται για το σκοπό αντικατάστασης 
μελών που αδυνατούν να> συμμετάσχουν σε ουγκερκιμένη διαδικασία. 
4. Οι διαφορές Θα ακούονται και αποφασίζονται από τα 
τμήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, αν τα μέρη το Γ.ητήσουν. 

5. Απόφαση που εκδίδεται απ' οποιοδήποτε από τα τμήματα 
που προβλέπονται στο άρθρο αυτό και στο άρθρο 14 αυτού του 
Παραρτήματος 8α θεωρείται ως εκδοθείσα από το Δικαστήριο. 

Άρθρο 16 
Kavovec του Δικαστηρίου 

Το Δικαστήριο διαμορφώνει κανόνες για την εκπλήρωση 
των αρμοδιοτήτων του. Συγκεκριμένα Θα διατυπώνει διαδικα
στικούς κανόνες. 

Άρθρο 17 
Υπηκοότητα μελών 

1. Μέλη του Δικαστηρίου έχοντα την υπηκοότητα οποιουδήποτε 
από τα μέρη τηε διαφοράς διατηρούν το δικαίωμα τους να συμμε
τέχουν ως μέλη του Δικαστηρίου. 
2. Αν το Δικαστήριο/ όταν ακούει μια διαφορά, περιλαμβάνει 

στην. έδρα ένα μέλος υπήκοο ενός από τα μέρη, οποιοδήποτε άλλο 
μέρος μπορεί να επιλέξει ένα πρόσωπο για να συμμετέχει ως 
μέλος του Δικαστηρίου. 
3. Αν το Δικαστήοιο, όταν ακούει μια διαφορά, όεν περι

λαμβάνει στην έδρα μέλος υπήκοο των μερών, το καθένα από τα 
μέρη αυτά μπορεί να επιλέξει ένα πρόσωπο για να συμμετέχει ως 
μέλος του Δικαστηρίου
4. Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται στα τμήματα που αναφέρονται 

στα άρβρα 14 και 15 αυτού του Παραρτήματος. Στις περιπτώσεις 
αυτές, ο Πρόεδρος, σε συνεννόηση με τα μέρη., θα ζητεί από 
ορισμένα μέλη του Δικαστηρίου που σχηματίζουν το τμήμα,τοαα Λ» 
είναι αναγκαία, να παραχωρήσουν τη θέση τους στα μέλη του 
Δικαστηρίου της υπηκοότητας των ενδιαφερομένων μερών, και, αν 
παραλείψουν αυτά ή αδυνατούν να παρευρίσκονται, στα μέλη που 
θα επιλέγουν ειδικά τα μέρη. 
5. Σε περίπτωση που. υπάρχουν διάφορα μέρη με το ίδιο 

συμφέρον, αυτά θα θεωρούνται, για τους σκοπούς των προηγου
μένων διατάΕεων, ως ένα μέρος μόνο. Κάθε αμφιβολία πάνω στο 
σημείο αυτό θα επιλύεται με απόφαση του Δικαστηρίου. 
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6. Μέλη που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις παραγράφους 

2, 3 Mat 4 πρέπει, να πληρούν τους όρους που απαιτούν τα 
άρθρα 2, 8 και 11 αυτού του Παραρτήματος. Αυτά θα συμμετέχουν 
στην απόφαση με όρους πλήρους ισότητας με τους συναδέλφους 
τους. . 

Άρθρο 18 
Αμοιβή μελών 

1. Το κάθε εκλεγμένο μέλος του Δικαστηρίου λαμβάνει 
ετήσιο επίδομα και, για κάθε ημέρα που ασκεί τις αρμοδιότητες 
του, ειδικό επίδομα, με τον όρο ότι σ' οποιοδήποτε έτος το 
συνολικό ποσό το πληρωτέο σ' ένα οποιοδήποτε μέλος ως ειδικό 
επίδομα δεν θα υπερβαίνει το ποσό του ετήσιου επιδόματος. 

2. Ο Πρόεδρος λαμβάνει ειδικό ετήσιο επίδομα. 

3. Ο Αντιπρόεδρος λαμβάνει ειδικό επίδομα για κάθε ημέρα 
κατά την οποία ενεργεί ως Πρόεδρος. 

4. Τα μέλη που επιλέγονται δυνάμει του άρθρου 17 αυτού του 
Παραρτήματος, εκτός των εκλεγμένων μελών του Δικαστηρίου, λαμ
βάνουν αποζημίωση για κάθε ήμερα κατά την οποία ασκούν τις 
αρμοδιότητες τους. 

5. Οι μισθοί, τα επιδόματα και η αποζημίωση θα καθορίζονται 
από καιρό σε καιρό, σε συνοδούς των ΚρατώνΜερών, λαμβάνοντας 
υπόύη το φόρτο εργασίας του Δικαστηρίου. Αυτά δεν επιτρέπεται 
να μειωθούν κατά τη διάρκεια της θητείας. 

6. Ο μισθός του Πρωτοκολλητή αποφαίζεται σε συνόδους 
των ΚρατώνΜερών, κατόπιν πρότασης του Δικαστηρίου. 

7. Κανονισμοί που υιοθετούνται σε συνόδους των 
ΚρατώνΜερών θα καθορίζουν τους όρους με τους οποίους μπορούν 
να παρέχονται συντάΕεις αφυπηρέτησης στα μέλη του Δικαστηρίου 
και στονΠρωτοκολλητή, καθώς και τους όρους με τους οποίους 
θα αποδίδονται στα μέλη του Δικαστηρίου και στον Πρωτοκολλητή 
τα οδοιπορικά τους έξοδα. 

8. Οι μισθοί, τα επιδόματα και η αποζημίωση απαλλάσσονται 
κάθε φορολογίας. 

Άρθρο 19 
Δαπάνες του Δικαστηρίου 

1. Οι δαπάνες του Δικαστηρίου βαρύνουν τα ΚράτηΜερη 
και την Αρχή με τέτοιους όρους Μαι με τέτοιο τρόπο ως Θέλει 
αποφασίζεται σε συνόδους των ΚρατώνΜεροΊν. 
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2. Όταν οντότητα, εκτός από ΚράτοςΜέρος ή την Αρχή, 
είναι μέρος μιας υπόθεσης που υποβάλλεται σ* αυτό, το 
Δικαστήριο Θα καθορίζει, το ποσό το οποίο το μέρος αυτό 
πρέπει να συνεισφέρει έναντι των δαπανών του Δικαστηρίου. 

ΤΜΗΜΑ 2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 
Άρθρο 20 

Πρόσβαση στο Δικαστήριο 

1. Το Δικαστήριο είναι προσιτό σε όλα τα ΚράτηΜέρη. 

2. Το Δικαστήριο είναι προσιτό σε οντότητες, που δεν 
είναι ΚράτηΜερη, σε κάθε υιτόβεση ηον ρητά προβλέπεται στο 
Μέρος ΧΓ ή σε κάθε υπόθεση που υποβάλλεται σύμφωνα με 
οποιαδήποτε άλλη συμφωνία που χορηγεί δικαιοδοσία, στο Δικα
στήριο το οποίο ε.ίναι αποδεκτό από όλα τα φέρη , της υπόθεσης 
αυτής. 
• Άρθρο 21 

Δικαιοδοσία 

Η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου καλύπτει όλες τις διαφορές 
και όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται σ.' αυτό σύμφωνα με τη 
Σύμβαση αυτή και όλα τα θέματα που προβλέπονται ειδικά σ' οποια
δήποτε άλλη συμφωνία που χορηγεί δικαιοδοσία στο Δικαστήριο. 

Άρθρο 22 
Παραπομπή διαφορών χαλυπτομΕνων από 
άλλες συμφωνίες 

. Αν όλα.τα μέρη μιας συνθήκης ή σύμβασης που ισχύει ήδη 
wxi που αφορά £ήτη;μα καλυπτόμενο από τη Σύμβαση αυτή συμφωνούν 
ο*, αυτό., οποιεσδήποτε διαφορές αναφορικά με την ερμηνεία η την 
εφαρμογή Τέτοιας συνθήκης ή σύμβασης μπορούν συμφωνά με τη 
συμφωνία αυτή, να υποβάλλονται στο Δικαστήριο. 

Άρθρο 23 
Εφαρμοστέο δίκαιο 

Το Δικαστήριο αποφασίζει όλες τις διαφορές και αιτήσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 293. 

ΤΜΗΜΑ 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Άρθρο 24 
Έναρξη διαδικασίας 

···:.!,.·:.■% Οι διαφορές υποβάλλονται στο Δικαστήριο, ανάλογα με την 
περίπτωση, είτε με γνωστοποίηση ειδικής συμφωνίας είτε με γραπτή 
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αίτηση προς τον Πρωτοκολλητή. Στην καθεμιά περίπτωση, το αντι
κείμενο της διαφοράς και τα μέρη πρέπει να αναφέρονται. 

2. Ο ΠρωτοΜολλητής θα γνωστοποιεί αμέσως την ειδική 
συμφωνία ή την αίτηση σ' όλους τους ενδιαφερόμενους. 

3. Ο Πρωτοκολλητής θα πληροφορεί επίσης όλα τα Κράτη Μέρη. 

'Αρθρο 25 
Προσωρινά μέτρα 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 290, το Δικαστήριο και το Τμήμα Διευθέτησης 
Διαφορών θαλάσσιου Βυθού, έχουν εξουσία να επιβάλλουν προσωρινά 
μέτρα. 

2· Αν το Δικαστήριο δεν ευρίσκεται σε σύνοδο ή αν δεν 
υπάρχει επαρκής αριθμός μελών για να αποτελέσουν απαρτία, τα 
προσωρινά μέτρα επιβάλλονται από το τμήμα συνοπτικής διαδικασίας 
που σχηματίζεται δυνάμει του άρθρου 15, παράγραφος 3, αυτού του 
Παραρτήματος. Ανεξάρτητα από το άρθρο 15, παράγραφος 4, αυτού 
του Παραρτήματος, τα προσωρινά αυτά μέτρα μπορούν να υιοθετηθούν 
κατόπιν αίτησης οπιουδήποτε μέρους της διαφοράς. Αυτά υπόκεινται 
σε έλεγχο και αναθεώρηση από το Δικαστήριο. 

Άρθρο 26 
Ακρόαση 

1 Η ακρόαση τελεί κάτω από τον έλεγχο του Προέδρου ή, αν 
αυτός αδυνατεί να προεδρεύει, του Αντιπροέδρου. Αν κανένας 
απ'αυτούς δεν μπορεί να προεδρεύει, του Δικαστηρίου θα προεδρεύει 
ο αρχαιότερος παρών δικαστής. 
2. Η ακρόαση διεξάγεται δημόσια, εκτός αν το Δικαστήριο 

αποφασίσει διαφορετικά ή εκτός αν τα μέρη ζητήσουν όπως μη 
επιτραπεί η είσοδος στο κοινό. 

Άρθρο 27 
Διεξαγωγή της υπόθεσης 

Το Δικαστήριο εκδίδει διαταγές για τη διεξαγωγή της 
υπόθεσης, αποφασίζει τον τύπο και το χρόνο στον οποίο το κάθε 
μέρος πρέπει να διατυπώνει τα επιχειρήματα του, και προβαίνει 
σ' όλες τις διευθετήσεις τις σχετικές iΐε τη λήψη μαρτυρίας. 

Άρθρο 28 
Παράλειψη εμφάνισης 

Όταν ένα από τα Μέρη δεν εμφανίζεται ενώπιον του 
Δικαστηρίου ή παραλείπει να υπερασπίσει την υπόθεση του, το 



3379 

άλλο μέρος μπορε ί να ζητήσε ι από το Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο να σ υ ν ε χ ί σ ε ι 
τη δ ι α δ ι κ α σ ί α και να εκδόσε ι την απόφαση τ ο υ . Απουσία ενός 
μέρους ή παράλειψη ενός μέρους να υ π ε ρ α σ π ί σ ε ι την υπόθεση του 
6εν α π ο τ ε λ ε ί κώλυμα στη δ ι α δ ι κ α σ ί α . Πριν από την έκδοση της 
απόφασης τ ο υ , το Δικαστήρ ιο πρέπε ι να Βεβα ιώνετα ι όχ ι μόνο 
ό τ ι έ χ ε ι δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α στην υπόθεση, αλλά ε π ί σ η ς ό τ ι η αξίωση 
ε ί ν α ι καλά θεμελ ιωμένη από πραγματ ικής και ν ο μ ι κ ή ς άποψης. 

Άρθρο 29 
Πλειοψηφία στη λήψη απόφασης 

1 . Ό λ α τα ζητήματα αποφασ ί ζοντα ι με π λ ε ι ο ψ η φ ί α των 
μελών του Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ που ε ί ν α ι παρόντα . 

2. Σε περίπτωση ι σοψηφ ίας , ο Πρόεδρος ή τ ο μ έ λ ο ς του 
Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ το ο π ο ί ο ε ν ε ρ γ ε ί α ν τ ί αυτού θα έ χ ε ι νιπώσα ψήφο. 

Άρθρο 30 
Δ ι κ α σ τ ι κ ή απόφαρη 

1 . Η δ ι κ α σ τ ι κ ή απόφαση θα αναφέρε ι τ ο υ ς λόγους στους ο π ο ί ο υ ς 
Β α σ ί ζ ε τ α ι . 

2 . Αυτή π ρ έ π ε ι να π ε ρ ι έ χ ε ι τα ονόματα των μελών τ ο υ 
Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ που σ υ μ μ ε τ ε ί χ α ν στην απόφαση. 

3·. Αν η δ ι κ α σ τ ι κ ή απόφαση δεν ε κ φ ρ ά ζ ε ι εξολοκλήρου ή 
μ ε ρ ι κ ώ ς τ η ν ομό<ρωνη γνώμη των μελών τ ο υ Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ , ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε 
μέλος δ ι κ α ι ο ύ τ α ι να εχδώσει £εχωριστή γνώμη

4 . Η δ ι κ α σ τ ι κ ή απόφαση θα υπογράφεται από τ ο ν Προ€δρο και 
τ ο ν /Πρωτοκόλληση Αυτή θα απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρ ίαση 
τ ο υ Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ , αφοό oc6a η προσή»*ουσα εχδοπο ιηση στα μέρη 
τ η ς δ ι α φ ο ρ ά ς . 

Άρθρο 31 
Αίτηση παρέμβασης 

1 *ν «να ΚράτοςΗέρος θεωρεί ό τ ι έ χ ε ι ένα ν ο μ ι κ ή ς φύσης 
συμφέρον τ ο ο π ο ί ο μπορε ί να επηρεασθε ί από την απόφαση σε 
ο π ο ι α δ ή π ο τ ε δ ι α φ ο ρ ά , αυτό μπορεί να υποβάλλε ι α ί τ η σ η στο 
Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο γ ι α να του ε π ι τ ρ α π ε ί να π α ρ έ μ β ε ι . 

2 . Ε ν α π ό κ ε ι τ α ι στο Δικαστήρ ιο να αποφασ ίσε ι πάνω στην 
α ί τ η σ η α υ τ ή . 

3 . Αν n α ί τ η σ η παρέμβασης γ ί ν ε ι δ ε κ τ ή ς n απόφαση του . 
Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ αναφορικά με τη διαφορά ε ί ν α ι δ ε σ μ ε υ τ ι κ ή γ ι α το 
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παρεμβαίνον Κράτος-Μέρος στην έκταση που αφορά στα θέματα 
για τα οποία το Κράτος-Μέρος αυτό έχει παρέμβει.. 

"Αρθρο 32 
Δικαίωμα παρέμβασης σε υποθέσεις 
ερμηνείας ή εφαρμογής 

1. Οποτεδήποτε η ερμηνεία ή εφαρμογή της Σύμβασης αυτής 
εορίσκεται υπό αμφισβήτηση, ο Πρωτοκολλητής πληροφορεί αμέσως 
όλα τα Κράτη-Μέρη. 

2. Οποτεδήποτε, δυνάμει του άρθρου 21 ή 22 αυτού του 
Παραρτήματος, η ερμηνεία ή εφαρμογή μιας διεθνούς συμφα>νίας 
ευρίσκεται υπό αμφισβήτηση, ο Πρωτοκολλητής πληροφορεί αμέσως 
όλα τα μέρη της συμφωνίας. 

3. Κάθε μέρος που αναφέρεται στις Παραγράφους 1 και 2 
έχει το δικαίωμα να παρέμβει στη διαδικασία' εφόσον χρησιμοποιήσει 
το δικαίωμα αυτό, η ερμηνεία που δίδεται με τη δικαστική απόφαση 
θα είναι εξίσου δεσμευτική γι' αυτό. 

"Αρθρο 33 
Τελεσίδικο και δεσμευτική ισχύς αποφάσεων 

1. Η απόφαση του Δικαστηρίου είναι τελεσίδικη και οφείλεται 
συμμόρφωση με αυτή από όλα τα μέρη της διαφοράς. 

2. Η απόφαση δεν έχει δεσμευτική ισχύ, εκτός μεταξύ των 
μερών αναφορικά με τη συγκεκριμένη διαφορά. 

3. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την έννοια ή το πεδίο 
εφαρμογής της απόφασης, το Δικαστήριο ερμηνεύει αυτήν κατόπιν 
αίτησης οποιουδήποτε μέρους. 

Άρθρο 34 
'Εξοδα 

Εκτός αντίθετης απόφασης του Δικαστηρίου, το κάθε 
μέρος επωμίζεται τα δικά του έξοδα. 

ΤΜΗΜΑ 4. ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΒΥΘΟΥ 

Άρθρο 35 
Σύνθεση 

1· Το Τμήυα Διευθέτησης Διαφορών θαλάσσιου Βυθού που αναφέρεται 
στο άρθρο 14 αυτού του Παραρτήματος συντίθεται από 11 μέλη, 
επιλεγόμενα από την πλειοψηφία των εκλεγμένων μελών του Δικαστηρίου 
και υεταξύ των μελών αυτών. 
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2. Στην επιλογή των μελών του Τμήματος, πρέπει να 

διασφαλίζεται η εκπροσώπηση των κύριων νομικών συστημάτων 
του κόσμου Μαι η δίκαιη γεωγραφική κατανομή. Η Συνέλευση 
της Αρχής μπορεί να υιοθετεί εισηγήσεις γενικής φύσης 
αναφορικά με τέτοια εκπροσώπηση και κατανομή. 

3. Τα μέλη του Τμήματος θα επιλέγονται κάθε τρία έτη και 
μπορούν να επιλέγονται για δεύτερη θητεία. 

4. Το Τμήμα εκλέγει τον Πρόεδρο του μεταξύ των μελών του, 
ο οποίος θα υπηρετεί για όσο χρόνο έχει επιλεγεί, το Τμήμα. 

5. Αν οποιαδήποτε διαδικασία ευρίσκεται ακόμη σε εκκρεμό
τητα στο τέλος οποιασδήποτε τριετούς περιόδου για την οποία 
έχει επιλεγεί το Τμήμα, το Τμήμα συμπληρώνει τη διαδικασία 
με την αρχική του σύνθεση. 

6. Αν κενωθεί μια βέαη στο Τμήμα, το Δικαστήριο επιλέγει 
ένα διάδοχο μεταξύ των εκλεγμένων μελών του, ο οποίος 9α κατέχει 
τη θέση για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του. 

7.ν Για τη ουγκρότηση του Τμήματος απαιτείται απαρτία 
επτά από τα μέλη που έχουν επιλεγεί από το Δικαστήριο. 

Άρθρο 36 
Ειδικά Τμήματα 

1 Το Τμήμα Διευθέτησης Διαφορών» Θ̂ άοοισυ HJ8OJ to σχηματίζει ειδικό 
τμήμα, αποτελούμενο από τρία από τα μέλη του, για το χειρισμό 
συγκεκριμένης διαφοράς που υποβάλλεται σ* αυτό σύμφωνα με το 
άρθρο 188, παράγραφος 1(Β) Η σύνβεση του τμήματος αυτού 
αποφασίζεται από το Τμήμα Διευθέτησης Διαφορών θαλάσσιου Βυθού, 
με την έγκριση των μερών. 
2. Αν τα μέρτ» δεν συμφωνούν πάνω στη σύνθεση ειδικού 

τμήματος, κάθε μέρος της διαφοράς διορίζει ένα μέλος, KOL 
το τρίτο μέλος διορίζεται απ' αυτά από κοινού. Σε περίπτωση 
διαφωνίας αυτών, ή αν οποιοδήποτε μέρος παραλείπει να προβεί 
σε διορισμό, ο Πρόεδρος του Τμήματος Διευθέτηση* Δ ι αφορών θαλάσσιου Βϋθσυ 
προβαίνει αμέσως στο διορισμό ή διορισμούς μεταξύ των μελών 
του, αφού συνεννοηθεί με τα μέρη.. 

3. Τα μέλη του ειδικού τμήματος πρέπει να μην είναι 
στην υπηρεσία, ή υπήκοοι, οποιουδήποτε από τα μέρη" τηε 
βι αφοράς. 
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Άρθρο 37 
Πρόσβαση 

Το Τμήμα είναι, προσιτό στα ΚράτηΜέρη, στην Αρχή και 
στις άλλες οντότητες που αναφέρονται στο Μέρος XI, Τμήμα 5. 

Άρθρο 38 
Εφαρμοστέο δίκαιο 

Πρόσθετα με τις 6ιατά£εις του άρθρου 293, το Τμήμα 
θα εφαρμόζει: 

(α) τους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες της 
Αρχής, που υιοθετούνται σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή* 
Μα ι 

(β) χους όρους συμβολαίων που αφορούν δραστηριότητες 
στην Περιοχή σε θέματα σχετικά με τα συμβόλαια αυτά. 

Άρθρο 39 
Εκτέλεση αποφάσεων του Τμήματος 

Οι αποφάσεις του Τμήματος είναι εκτελεστές στα 
εδάφη των ΚρατώνΜερών με τον ίδιο τρόπο όπως και οι δικαστικές 
αποφάσεις ή τα διατάγματα του ανωτάτου δικαστηρίου του Κράτους
Μέρους στο έδαφος του οποίου επιδιώκεται η εκτέλεση. 

Άρθρο 40 
Εφαρμογή άλλων τμημάτων αυτού του Παραρτήματος 

1. Τα άλλα Τμήματα αυτού του Παραρτήματος που δεν είναι 
ασυμβίβαστα με Το τμήμα αυτό εφαρμόζονται στο Τμήμα. 
2. Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού σχετικά με συμβου

λευτικές γνώμες, το Τμήμα καθοδηγείται από τις διατάΕεις αυτού 
του Παραρτήματος τις σχετικές με τη διαδικασία ενώπιον του 
Δικαστηρίου στην έκταση που τις αναγνωρίζει ως εφαρμοστέες. 

ΤΜΗΜΑ 5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Άρθρο 41 
Τροποποιήσεις 

1. Τροποποιήσεις του Παραρτήματος αυτού, εκτός από 
τροποποιήσεις του Τμήματος 4, μπορούν να υιοθετηθούν μόνο 
σύμφωνα με το άρθρο 313 ή με ομοφωνία σε διάσκεψη που 
συγκαλείται σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή. 
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2. Τροποποιήσεις του Τμήματος 4 μπορούν να υιοθετηθούν 

μόνο σύμφωνα με το άρθρο 314. 

3,: Το Δικαστήριο μπορεί να προτείνει τέτοιες τροποποιήσεις 
του Καταστατικού αυτού τις οποίες θεωρεί αναγκαίες, νιε γραπτές 
ανακοινώσεις στα ΚράτηΜέρη για να τις μελετήσουν σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1 και 2. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

'Αρθρο 1 
Έναρξη της διαδικασίας 

.Επιφυλασσομένων των διατάξεων του Μέρους XV, κάθε 
μέρος μιας διαφοράς μπορεί να την υποβάλει στη διαιτητική 
διαδικασία που προβλέπεται στο Παράρτημα αυτό WE γραπτή 
ειδοποίηση προς το άλλο μέρος ή μέρη της διαφοράς. Η 
ειδοποίηση συνοδεύεται από μια έκθεση της αξίωσης και 
των λόγων στους οποίους βασίζεται» 

'Άρθρο 2 
Κατάλογος διαιτητών 

1 Ο Γενικός Γραμματέας των ΗνωμένωννΕΒνών καταρτίζει 
και τηρεί κατάλογο διατητών. Κάθε ΚράτοςΛέρος δικαιούται 
να υποδείξει τέσσερις διαιτητές, ο καθένας από τους οποίους 
πρέπει να έχει πείρα στα ναυτιλιακά θέματα Ήαι να χαίρει της 
υψηλότερη? Φήμης ως προς την εντιμότητα, ικανότητα και 
ακεραιότηταcow. Τα ονόματα των υποδεικνυομένων με αυτό τον 
τρόπο προσώπων αποτελούν τον κατάλογο. 

2. Αν οποιαδήποτε στιγμή ο αριθμός των υποδεικνυομένων 
από ένα ΚράτοςΜέρος για τον κατάλογο διαιτητών είναι μικρό
τερος των τεσσάρων, το ΚράτοςΜέρος αυτό δικαιούται να προβεί 
στις αναγκαίες συμπληρωματικές υποδείξεις 

3. Το όνομα ενός διαιτητή παραμένει στον κατάλογο μέχρις 
ότου. αποσυρθεί από το ΚράτοςΜέρος που τον υπέδειξε, με τον 
όρο ότι ο διαιτητής αυτός θα συνεχίσει να υπηρετεί σ" οποιο
δήποτε διαιτητικό δικαστήριο στο οποίο αυτός έχει διορισθεί 

. μέχρι τη συμπλήρωση τηε διαδικασίας ενώπιον του διαιτητικού 
αυτού δικαστηρίου. 

Άρθρο 3 
Συγκρότηση του διταχτητικού δικαστηρίου 

Για σκοπούς διαδικασίας δυνάμει του Παραρτήματος 
αυτού/ το διαιτητικό δικαστήριο, εκτός αντίθετηε συμφωνίας 
των μερών., συγκροτείται ως ακολούθως: 
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) Επιφυλασσομένης της παραγράφου (η), το διαιτητικό 

δικαστήριο αποτελείται από πέντε μέλη. 

) Το μέρος που κινεί τη διαδικασία διορίζει ένα μέλος 
το οποίο επιλέγεται κατά προτίμηση από τον κατάλογο 
που αναφέρεται στο Αρθρο 2 αυτού του Παραρτήματος, 
και το οποίο μπορεί να είναι υπήκοος του. Ο διορισμός 
θα αναφέρεται στην ειδοποίηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 1 αυτού του Παραρτήματος. 

) Το άλλο μέρος της διαφοράς, μέσα σε 30 ημέρες από τη 
λήψη της ειδοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 1 αυτού 
του Παραρτήματος, διορίζει ένα μέλος το οποίο επιλέ
γεται κατά προτίμηση από τον κατάλογο και το οποίο 
μπορεί να: είναι υπήκοος του. Αν ο διορισμός δεν 
γίνει μέσα σ\ αυτή την προθεσμία, το μέρος που 
κινεί τη διαδικασία μπορεί, μέσα σε δυο εβδομάδες 
από την εκπνοή της προθεσμίας, να ζητήσει να γίνει ο 
διορισμός συμφωνά με την υποπαράγραφο (ε). 

) Τα άλλα τρία. μέλη διορίζονται, με κοινή συμφωνία των 
μερών. Επιλέγονται κατά προτίμηση από τον κατάλογο 
και είναι υπήκοοι τρίτων Κρατών εκτός αν τα μέρη 
συμφωνήσουν διαφορετικά. Τα μέρη της διαφοράς 
διορίζουν τον Πρόεδρο του διαιτητικού δικαστηρίου 
μεταξύ των τριών αυτών μελών. Αν, μέσα σε 60 ημέρες 
από τη λήψη της ειδοποίησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 1 αυτού του Παραρτήματος, τα μέρη 
αδυνατούν να συμφωνήσουν ως προς το διορισμό 
ενός ή περισσοτέρων μελών του δικαστηρίου 
που διορίζονται με κοινή συμφωνία, ή ως προς 
το διορισμό του Προέδρου, ο διορισμός ή οι 
διορισμοί αυτοί γίνονται σύμφωνα με την υποπαρά
γραφο (ε), ύστερα από αίτηση ενός μέρους της 
διαφοράς. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται μέσα σε δυο 
εβδομάδες από την εκπνοή της πιο πάνω αναφερόμενης 
προθεσμίας των 60 ημερών. 

) Εκτός αν τα μέρη συμφωνούν ότι οποιοσδήποτε διορισμός 
δυνάμει των υποπαραγράφων (γ) και (δ) θα γίνει από 
ένα πρόσωπο ή ένα τρίτο Κράτος που επιλέγεται από τα 
μέλη, ο Πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο 
της θάλασσας προβαίνει στους αναγκαίους διορισμούς. 
Αν ο Πρόεδρος αδυνατεί να ενεργήσει δυνάμει αυτής της 
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υποπαραγράφου ή είναι υπήκοος ενός από τα μέρη της 
διαφοράς, ο διορισμός γίνεται από το αμέσως αρχαιότερο 
μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της 
θάλασσας που είναι διαθέσιμο και που δεν είναι υπήκοος 
κανενός από τα μέρη. Οι διορισμοί που αναφέρονται στην 
υποπαράγραφο αυτή γίνονται από τον κατάλογο που 

. αναφέρεται στο άρθρο 2 αυτού του Παραρτήματος μέσα σε 
προθεσμία 30 ημερών από τη ληφη της αίτησης και σε 
συνεννόηση με τα μέρη. Τα κατ' αυτό τον τρόπο διορι
ζόμενα μέλη πρέπει να είναι διαφορετικών υπηκοοτήτων και 
να μήνετναι στην υπηρεσία να \sf\\> έχουν συνήθη 
διαμονή στο έδαφος, ή να μην είναι υπήκοοι, οποιου
δήποτε από τα μέρη της διαφοράς. 

{ζ) Κάθε κενούμενη θέση πληρούται με τον τρόπο που 
προβλέπεται για τον αρχικό διορισμό. 

(η) Τα μέρη που έχουν κοινό συμφέρον διορίζουν από 
κοινού ένα μέλος του δικαστηρίου. 'Οταν υπάρχουν 
διάφορα μέρη "που έχουν διαφορετικά συμφέροντα 
ή όταν υπάρχει διαφωνία ως ττρος την ύπαρξη κοινού 
συμφέροντος, το καθένα uw' αυτά διορίζει ένα μέλος του 
δικαστηρίου. 0 αριθμός των μελών του δικαστηρίου «ου 
διορίζονται ξεχωριστά από τα υέρη πρέπει πάντοτε να 
είναι μικρότερος κατά ένα αϊτό τον αριθμό των μελών 
του δικαστηρίου ιτου διορίζονται από τα μέρη από 
κοινού. 

(β) Σε δταφορές στις οποίες εμττλέκονταΐ τερισσότερ*» 
από δύο μέρη, οι διατάζεις των υποπαραγράφων (α) 
μέχρι (ζ) τυγχάνουν εφαρμογής στο μέγιστο δυνατό 
μέτρο. 

Άρθρο 4. 
Αρμοο* χπτγτφζ 5*αιτητt &οΰ 6 vxaorrqp iον 

Διαιτητικό δικαστήριο, «ου συγκροτείται δυνάμει 
του άρθρου 3 αυτού του Παραρτήματος, ασκεί 
τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με το ΙΙαράρτημα αυτό 
και τις άλλες διατάζεις της Σύμβασης αυτής. 

Άρθρο 5 
Διαδικασία 

Εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών της διαφοράς, 
το διαιτητικό δικαστήριο καθορίζει τη δική του 
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διαδικασία, εξασφαλίζοντας στο κάθε υέρος πλήρη 
δυνατότητα να ακουσθεί και να ^αοουσιάσει την 
υπόθεση του. 

Άρθρο 6 
Καθήκοντα μερών της διαφοράς 

Τα μέρη της διαφοράς οφείλουν να διευκολύνουν το 
έργο του διαιτητικού δικαστηρίου και, ιδιαίτερα, 
σύμφωνα ιιε τη νομοβεσία τους και χρησιμοποιώντας όλα 
τα μέσα που έχουν στη διάθεση τους, οφείλουν: 

να το εφοδιάζουν ρε όλα τα σχετικά έγγραφα» 
διευκολύνσεις και πληροφορίες* και 
να τουπαράσχουν τη δυνατότητα, όταν είναι 
απαραίτητο, να καλεί μάρτυρες π εμπειρογνώμονες 
και να λαμβάνει τη μαρτυρία τους και να 
επισκέπτεται τις τοποθεσίες με τις οποίες 
σχετίζεται η υπόθεση. 

Άρθρο 7 
*Εξοδα 

Εκτός αν το διαιτητικό δικατήριο αποφαοίζπ 
διαφορετικά λόγω των ειδικών περιστάσεων της 
υπόθεσης, τα έξοδα του δικαστηρίου, περιλαμβανομένης 
της αμοιβής των μελών του, βαρύνουν εξίσου τα μέρη 
της διαφοράς. 

Άρθρο 8 
Απαιτούμενη πλειοψηφία για λήψη αποφάσεων 

Οι αποφάσεις του διαιτητικού δικαστηρίου 
λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών νου. Η απουσία 
η η αποχή λιγότερων του ημίσεος των μελών δεν 
αποτελεί κώλυμα στη λήψη απόφασης από το δικαστήριο. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο. 

Άρθρο 9 
Παράλειψη εμφάνισης 

Αν ένα μέρος της διαφοράς δεν εμφανισθεί ενώπιον 
του διαιτητικού δικαστηρίου ή παραλείψει να υπερασπίσει 

(α) 

(β) 
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την υπόθεση του, το άλλο μέρος μπορεί να ζητήσει 
από το δικαστήριο να συνεχίσει τη διαδικασία και να 
εκδώσει την απόφαση του. Η απουσία ενός μέρους ή 
ητΒΒράλειφη ενός μέρους να υπερασπίσει την υπόθεση 
του δεν αποτελεί κώλυμα στη διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Πριν από την έκδοση της απόφασης του, το διαιτητικό 
δικαστήριο πρέπει να βεβαιώνεται όχι μόνο ότι έχει 
δικαιοδοσία πάνω στη διαφορά, αλλά και ότι η αξίωση 
είναι καλά θεμελιωμένη από πραγματικής και 
νομικής άποφης. 

Άρθρο 10 
Απόφαση 

Η απόφαση TOD διαιτητικού δικαστηρίου ιτεριόρίζεται 
στο αντικείμενο της διαφοράς και αναφέρει τους λόγους 
στους οποίους αυτή βασίζεται. Πρέπει να εεριέχει τα 
ονόματα των μελών που συμμετείχ&υ και την ηϋερουηνία 
έκδοσης της απόφασης. Οποιοδήποτε υέλος το« δικαστηρίου 
μπορεί να επισυνάψει ξεχωριστή ή διισταμένη γνώμη στον 
απόφαση.. 

'Αρθρο 11 
Τελεσίδικο της απόφασης 

Η απόφαση είναι τελεσίδικη και δεν εφεσιβάλλεται, 
εκτός αν τα μέρη της διαφοράς έχουν συμφωνήσει από 
πριν σεΐίΐα διαδικασία έφεσης.. Τα μέρη της διαφοράς 
οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτή. 

Άρθρο 12 
Ερμηνεία ή εφαρμογή της αττδφτισης 

1. Κάθε διαφωνία που μϋορεί ιτρσκύφει μεταξύ 
των μερών της διαφοράς αναφορικά με την ερυηνεία 
ή τον τρόπο εφαρυογής της αιτόφαοης ρπορεί να υποβάλλεται 
από οποιοδήποτε από τα μέρη στην κρίση του διαιτητικού 
δικαστηρίου που έχει εκδώσει την απόφαση. Για το 
σκοπό αυτό, οποιαδήποτε κενή θέση στο δικαστήριο 
θα πληρούται με τον τρόπο που προβλέπεται για τον 
αρχικό διορισμό των μελών του δικαστηρίου. 

2. Κατόπιν συμφωνίας όλων των μερών της διαφοράς, 
οποιαδήποτε τέτοια διαφωυία μπορεί να υποβάλλεται σε 
άλλο δικαστήριο (Court vr Tribunal) δυνάμει του 
άρθρου 287. 
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Ά Ρ Θ Ρ Ο 13 

Εφαρμογή σε οντότητες άλλες από ΚράτηΜέρη 

Οι διατάξεις του Παραρτήματος αυτοό εφαρμόζονται, 
τηρουμένων των αναλογιών , σε κάθε διαφορά στην' 
οποία εμπλέκονται οντότητες άλλες από ΚοάτπΜέρη, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Άρθρο 1 

Έναρξη διαδικασίας 

Επιφυλασσομένου του Μέρους XV, κάθε μέρος μιας 
διαφοράς που αφορά στην ερμηνεία ή την εφαρμογή των άρθρον 
της Σύμβασης αυτής των σχετικών με (1) την αλιεία, (2) την προστασία 
και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, (3) τη θαλάσσια 
επιστημονική έρευνα, ή (Λ) τη ναυσιπλοΐα, περιλαμβανομένη»; της 
ρύπανσης από πλοία και από την απόρριψη αποβλήτοιν, μπορεί 
να υποβάλει, τη διαφορά στην ειδική διαιτητική διαδικασία 
που προβλέπεται στο Παράρτημα αυτό, με γραπτή ειδοποίηση προς 
το άλλο μέρος ή μέρη της διαφοράς. Η ειδοποίηση πρέπει να 
συνοδεύεται από έκθεση της αξίωσης και των λόγων στους οποίους 
βυτή βασίζεται.. 

Αρθρο 2 

Κατάλογος εμπειρογνωμόνων 
Τ. Κατάλογος εμπειρογνωμόνων καταρτίζεται και τηρείται 

σχετικά με τον καθένα από τους τομείς (1) της αλιείας, (2) 
της προστασίας και διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 
(3) της θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας, και (4) της 
ναυσιπλοίας, περιλαμβανομένης της ρύπανσης από πλοία κο ι ο.»ό 
την απόρριψη αποβλήτων. 

2. Οι κατάλογοι εμπειρογνωμόνων καταρτίζονται και 
τηρούνται, στον τομέα της αλιείας από την Οργάνωση Τροφίμων 
και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, στον τομέα της προστασίας, 
και διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από το Πρόγραμμα 
Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών, στουτομέα της θαλάσσιας 
επιστημονικής έρευνας από τη Διακυβερνητική Ωκεανογραφική 
Επιτροπή, στον τομέα της ναυσιπλοίας, περιλαμβανομένης της 
ρύπανσης από πλοία και από την απόρριψη αποβλήτων, από το 
Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό , ή σε κάθε περίπτωση από το 
κατάλληλο ενδιαφερόμενο βοηθητικό όργανο στο οποίο η εν λόγω 
οργάνωση, το πρόγραμμα ή η επιτροπή έχουν εκχωρήσει αυτή 
την αρμοδιότητα. 
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J. Κάθε ΚράτοςΜέρος δικαιούται να υποδεικνύει δύο 

εμπειρογνώμονες για τον κάθε τομέα, των οποίων η ικανότητα στα 
νομικά, επιστημονικά και τεχνικά θέματα του κάθε τομέα είναι 
αποδεδειγμένη και γενικά αναγνωρισμένη και οι οποίοι χαίρουν της 
υψηλότερης φήυης για την εντιμότητα και ακεραιότητα τους. Τα 
ονόματα των κατ' αυτό του τρόπο υποδεικνυομένων προσώπων σε 
κάθε τομέα αποτελούν τον οικείο κατάλογο. 

4. Οποτεδήποτε ο αριθμός των εμπειρογνωμόνων που 
υποδεικνύονται από 'ένα ΚράτοςΜέρος και περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο γίνει μικρότερος από δύο, το ΚράτοςΜέρος αυτό 
δικαιούται να προβεί στις αναγκαίες συμπληρωματικές υποδείζεις. 

5 Το όνομα κάθε εμπειρογνώμονα παραμένει στον κατάλογο 
μέχρις ότου αποσυρθεί από το ΚράτοςΜέρος που τον υπέδειξε, με 
την προϋπόθεση ότι ο εμπειρογνώμονας αυτός θα εξακολουθήσει να 
συμμετέχει σε οποιοδήποτε £ ιδικό διαιτητικό δικαστήριο στο 
οποίο έχει διορισθεί μέχρι να συμπληρωθεί ηδιαδικασία ενώπιον του 
ειδικού αυτού διαιτητικού δικαστηρίου, 

^Αρθρο 3 
Συγκρότηση ειδικού διαιτητικού δικαστηρίου 

Για σκοπούς διαδικασίας δυνάμει αυτού του Παραρτήματος, 
το € ι δικό διαιτητικό δικαστήριο, εκτός αντίθετης συμφωνίας των 
μερώνr συγκροτείται ως ακολούθως: 

(α) Επιφυλασσομένης της υποπαραγράφου (η), το ειδικό 
διαιτητικό δικαστήριο αποτελείται ά»ό πέντε μέλη. 

(Β) Το μέρος που κινεί τη διαδικασία διορίζει δύο μέλη 
ττου επιλέγονται, κατά προτίμηση, από το σχετικό 
κατάλογο ή τους καταλόγους ττου αναφέρονται στο άρθρο 2 
αυτού του Παραρτήματος και ττου αφορούν στα θέματα 
της διαφοράςt το ένα από τα οποία μπορεί να είναι 
υπήκοος του. Οι διορισμοί θα περιλαμβάνονται στην 
ειδοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 αυτού του 
Παραρτήματος. 

(Ϋ) ΤΟ άλλο μέρος της διαφοράς διορίζει, μέσα σε 30 
ημέρες από τη λήψη της ειδοποίησης που αναφέρεται 
στο ΟΡΟρο. 1 αυτού του Παραρτήματος, δύο μέλη που 
επιλέγονται, κατά ·τμοτίμηση, από το σχετικό κατάλογο 

, ή τονς καταλόγους που αφορούν στα θέματα της διαφοράς, 
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το ενα από τα οποίο μπορεί να 
είναι υπήκοος του. Αν οι διορισυοί δεν γίνουν 
Μέσα α' αυτή την προθεσμία, το μέρος που κινεί 
τη διαδικασία μπορεί μέσα σε δύο βδομάδες 
από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, να ζητήσει 
να γίνουν οι διορισμοί σύμφωνα με την υποπαράγραφο 
(ε). 

Τα μέρη της διαφοράς με κοινή συμφωνία τους διορίζουν 
τον Πρόεδρο του ειδικού διαιτητικού δικαστηρίου, 
ο οποίος επι λέγεται, κατά προτίμηση, από το σχετικό 
κατάλογο και ο οποίος θα είναι υπήκοος ενός τρίτου 
Κράτους, εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών. 
Αν, μέσα σε 30 ημέρες από τη λήφη της ειδοποίησης 
που αναφέρεται στο άρθρο 1 αυτού του Παραρτήματος, 
τα μέρη αδυνατούν να συμφωνήσουν ως προς το 
διορισμό του προέδρου, ο διορισμός γίνεται σύμφωνα 
με την υποπαράγραφο (ε), κατόπιν αίτησης ενός, από 
τα μέρη της διαφοράς. Η αίτηση αυτή γίνεται μέσα 
σε δυο εβδομάδες από την εκπνοή της πιο πάνω 
αναφερομένης προθεσμίας των 30 ημερών. 

Εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν ότι ο διορισμός 
θα γίνει από ένα πρόσωπο ή ένα τρίτο Κράτος 
που επιλέγεται από τα μέρη, ο Γενικός Γραμματέας 
των Ηνωμένων Εθνών θα προβαίνει στους αναγκαίους 
διορισμούς μέσα σε 30 ημέρες από τη λήφη αίτησης 
σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (γ) και (δ). Οι 
διορισμοί που αναφέρονται στην υποπαράγραφο αυτή 
θα γίνονται από το σχετικό κατάλογο ή καταλόγους 
εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο άρθρο 2 αυτού 
του Παραρτήματος και σε συνεννόηση με τα μέρη 
της διαφοράς και τον αρμόδιο διεθνή οργανισμό. 
Τα κατ' αυτό τον τρόπο διοριζόμενα μέλη πρέπει 
να είναι διαφορετικών υπηκοοτήτων και δεν μπορούν 
να ευρίσκονται στην υπηρεσία κανενός από τα μέρη 
της διαφοράς, ούτε να έχουν τη συνήθη διαμονή 
τους στο έδαφος, ή να είναι υπήκοοι, οποιουδήποτε 
από τα μέρη αυτά. 
Κάθε κενούμενη θέση θα πληρούται με τον τρόπο 
που προβλέπεται για τον αρχικό διορισμό. 

Τα μέρη που έχουν κοινό συμφέρον διορίζουν από 
κοινού δύο μέλη του δικαστηρίου. Όταν υπάρχουν 
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διάφορα μέρη που έχουυ διαφορετικά συμφέροντα 
ή όταν υπάρχει διαφωνία ως προς την ύπαρξη κοινού 
συμφέροντος, το καθένα απ* αυτά διορίζει ένα 
μέλος του δικαστηρίου . 

(θ) Σε διαφορές στις οποίες εμπλέκονται περισσότερα 
από δύο μέρη, οι διατάζεις των υποπαραγράφων 
(α) μέχρι (ζ) τυγχάνουν εφαρμογής στο μέγιστο 
δυνατό μέτρο. 

Άρθρο 4 
Γενικές Διατάζεις 

Τα άρθρα U μέχρι .13 του Παραρτήματος VII εφαρμόζονται, 
τηρουμένων των αναλογιών, στην ειδική διαιτητική διαδικασία 
σύμφωνα με το Παράρτημα αυτό. 

"Αρθρο 5 

Διαπίστωση γεγονότων 

1. Τα μέρη μίΛζ διαφοράς που αφορά στην ερμηνεία η 
τήλ» εφαρμογή των διατάξεων αυτής της Σύμβασης των σχετικών με 
{1)την αλιεία., (2) την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, (3) τη θαλάσσια επιστημονική έρευνα ή (£) 
τη ναυσιπλοΐα, περιλαμβανομένης της ρύπανσης α̂ τό πλοία και από 
την απόρριψη αποβλήτων, μπορούν οποτεδήποτε να συμφωνήσουν να 
ζητήσουν τη συγκρότηση ειδικού διαιτητικού δικαστηρίου σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του ΙΙαραρτήματος βυτού, με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας 
και τη διαπίστωση γεγονότων ττσυ προκάλεσαν τη διαφορά. 

2. Εκτός αντί θετής συμφωνίας των μερών, οι διαπιστώσεις 
γεγρνότων από το ειδικό διαιτητικό δικαστήριο που ενεργεί 
σύμφωνα με την τιαράγραφό 1,, θα θεωρούνται ως αναμφισβήτητες 
μεταξύ των μερών. 

3. Αν το ζητήσουν όλα τα μέρη της διαφοράς, τό ειδικό 
διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να διατυπώσει εισηγήσεις οι 
οποίες, χωρίς να έχουν την ισχύ απόφασης, θα αποτελούν μόνο τη 
Βάση για επανεξέταση από τα μέρη των ζητημάτων που προκάλεσαν 
τη διαφορά. 

Λ Επιφυλασσουέυης της παραγράφου 2, το ειδικό 
διαιτητικό δικαστήριο ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού 
του Παραρτήματος, ε<τός αντίθετης συμφωνίας των μερών. 



5392 
IFftPAPTHMA IX. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΕΘΝΠΒ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

^Αρθρο t 
Χρήση όρων 

Γιβ τους σκοπούς: ταυ άρθρου 305 *at του {ϊαραρτηματσς 
αυτσύ> *δί;ε&ν̂ ς̂  οργανισμός* σημαίνει διακυβερνητικό οργανισμό 
που συγκροτείται οατό Κράτη στον οποίο τα Κράτη? μέλη αυτού έχουν 
μεταβΊ βάσει αρμοδιότηταπάνω σε θέματα; διεπόμενα από τη Σύμβασην 
αυτή,, περιλαμβανομένης: και της αρμοδιότητας να συνομολογεί 
συνθήκες αναφορικά: με τα θέματα αυτά. 

'Αρθρο 2 
Υπογραφή 

Ένα διεθνής; οργανισμός μπορεί να υπογράφει τη 
Σύμβαση αυτή α» η: χλε*σφηφ£α των Κρατών μελών αυτού έχουν 
υπρετρράφει τη Z&u&exm αυτή. Κατά τη στιγμή της; υπβγράφης; ένας 
δτεβνίΐς βρητανεσμάς: οφείλει να κάμει μια δή̂ ωσιτ καθσρίξοτντας; τα 
βεματα WSUJ StewevTat απύ τη Εΰμβαση αυτή για τα σπβίία τοϋ 
έχει μεταβτβ&αβεΐ αρμοδιότητα οπό τα Κράτημέλη του τα οποία 
έχουν υπογράφει τη Ευμβαση αυτή, καθώς και τη φύση κατ την 
έκτασης τηζ αρμοδιότη,τας αυτής. 

"Αρθρο 3 
Egtomm επιΒεβαίωση και προσχώρηση 

tr Ένας διεθνής «ργανισρός μπορεί να καταθέσει τσ 
έγγραφα επίσημης επιβεβαίωσης η νροσχύρ^σήζ του αν η πλειονό
τητα των Κρατώνμελών του καταθέτει ή έχει καταθέσει τα 
έγγραφα εττ ι κύρωσης η προσχώρησης τους. 

2 Τα έγγραφα που κατατίθενται από τα διεθνή οργανισμό 
πρέπει να περιέχουν τις υποχρεώσεις και τις διακηρύξεις που 
απαιτούνται από τα άρθρα 4 και 5 του Παραρτήματος αυτού. 

Άρθρο Λ 

"Εκταση συμμετοχής και δικαιώματα και υποχρεώσεις 

Τ. Το έγγραφο επίσημης επιβεβαίωσης ή προσχώρησης 
ενός διεθνούς οργανισμού πρέπει να περιέχει την υποχρέωση 
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αποδοχής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Κρατών δυνάμει 
της Σύμβασης αυτής ως προς τα θέυατα για τα οποία του έχει 
μεταβιβασθεί αρμοδιότητα από τα Κράτημέλη του τα οποία 
είναι Μέρη αυτής της Σύμβασης. 

2. Ένας διεθνής οογανισυός καθίσταται Μέρος της Σύμβασης 
αυτής στην έκταση που αυτός έχει αρμοδιότητα σύμφωνα υε τις 
διακηρύξεις, κοινοποιήσεις πληροφοριών ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 αυτού του Παραρτήματος. 

. 3. 0 διεθνής αυτός οργανισμός θα ασκεί τα δικαιώματα 
και θ« εκπληρώνει τις υποχρεώσεις τις οποίες τα Κράτημέλη 
αυτού, ταοποί π είναι Μέρη, θα είχαν ούτως ή άλλως δυνάμει της Σύμβασης 
αυτής, για θέυατα για τα οποία του έχει μεταβιβασθεί 
αρμοδιότητα από τα Κράτητμέλη αυτά. Τα Κράτημέλη του 
διεθνούς αυτού οργανισμού δεν θα ασκούν αρμοδιότητα την οποία 
έχουν μεταβιβάσει σ'αυτόν. 

Λ· Η συμμέτοχη ενός τέτοιου διεθνούς οργανισμού δεν 
συνεπάγεται σε καμμιά περίπτωση αύξηση της αντιπροσώπευσης την 
οποία τα Κράτημέλη αυτού τα οποία είναι ΚράτηΗέλη, θα 
εδικαιούντο ούτως ή άλλως, ιιερι λαμβανομένων των δικαιωμάτων στη 
λήψη αποφάσεων. 

5 Η συμμετοχή ενός τέτοιου διεθνούς οργανισμού δεν 
απονέμει σε καμμιά ιτερίπτωση οποιβδήτιοτε δικαιώμβτβ δυνάμει της 
σύμβασης αυτής στα Κράτημέλη του οργανισμού τα οποία δεν 
είναι ΚράτηΗέρη της Σύμβασης αυτής. 

€...■ Χε περίπτώση σύγκρουσης μεταξύ των υιτοχρεώσεων ενός 
διεθνούς οργανισμού δυνάμει της Σύμβασης αυτής και των υποχρεώσεων 
εαυτού δυνάμει της συμφωνίας που εγκπΒίδρυσε τον οργανισμό ή 
οποιωνδήποτε σχετικών με αυτή πράξεων, οι υττοχρεώσεις δυνάμει 
της Σύμβασης αυτής θα υττερισχύουν. 

Άρθρο 5 
Διακηρύξεις, γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις 

1 Το έγγραφο επίσημης επιβεβαίωσης ή προσχώρησης 
ενός διεθνούς οργανισμού θα περιέχει μια διακήρυξη καθορίφυσ^ 
τα θέματα που διέπονται απο τη Σύμβαση αυτή για τα οποία έχει 
μεταβιβασθεί αρμοδιότητα στον οργανισμό από τα Κράτημέλη του 
τα οποία είναι Μέρη της Σύμβασης αυτής. 
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2. Κράτσςμέλος ενός διεθνούς οργανισμού οφείλει, κατά 

τη στιγμή που επτκυρώνει η προσχωρεί στη Ευuβάση αυτή ή κατά 
τη στιγμή του ο οργανισμός καταθέτει το έγγραφο επίσημης 
επιβεβαίωσης ή προσχώρησης του, οποιαδήποτε απ' αυτές είναι η 
μεταγενέστερη, να προβεί σε διακήρυξη καθοριστική των θεμάτων 
που διέπονται από τη Σύμβαση αυτή για τα Οποία έχει μεταβιβάσει 
αρμοδιότητα στον οργανισμό. 

3· Τα ΚράτηΜέρη τα οποία είναι Κράτημέλη ενός διεθνούς 
οργανισμού, ο οποίος είναι Μέρος της Σύμβασης αυτής θα θεωρούνται 
ότι έχουν αρμοδιότητα πάνω σ' όλα τα θέματα που διέπονται από 
τη Σύμβαση αυτή για τα οποία μεταβιβάσεις αρμοδιότητας στον 
οργανισμό δεν έχουν ειδικά διακηρυχθεί, γνωστοποιηθεί 
κοινοποιηθεί από τα Κράτη αυτά δυνάμει του άρθρου αυτού;. 

Λ 0 διεθνής οργανισμός και τα Κράτημέλη τον τα οποία είναι 
ΚράτηΜέρη»οφείλουν να γνωστοποιούν γρήγορα στο θεματοφύλακα 
της Σύμβασης αυτής κάθε αλλαγή στην κατανομή της αρμοδιότητας, 
περιλαμβανομένων νέων μεταβιβάσεων αρμοδιότητας, όπως καθορίζεται 
στις διακηρύξεις, δυνάμετ των παραγράφων Τ και 2. 

5 Κάθε ΚράτοςΜέρος μπορεί να ςητήσει από £να διεθνή 
οργανισμό και από τα Κράτη^τελη του, τα οποία είναι ΚράτηΜέρη, 
να παράσχουν πληροφορία^ως ποσς το ποιος, μεταξύ του οργανισμού 
και των ΚρατώνμελώνΓ του, έχει αρμοδιότητα αναφορικά με οποιοδήποτε 
συγκεκριμένο θέτμα που έχει προκύψει. 0 οργανισμός και τα 
ενδιαφερόμενα Κράτημέλη οφείλουν να παράσχουν την πληροφορία αυτή 
μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα. 0 διεθνής οργανισμός και τα 
Κράτημέλη μπορούν επίσης, με δική τους πρωτοβουλία* να παράσχουν την 
πληροφορία αυτή. 

6. Διακηρύξεις, γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις 
πληροφοριών δυνάμει του άρθρου αυτού πρέπει να καθορίζουν τη 
φύση και την έκταση της μεταβιβαζόμενης αρμοδιότητας. 

Άρθρο 6 

Υπευθυνότητα 

1. Μέρη που έχουν αρμοδιότητα δυνάμει του άρθρου 5 
αυτού του Παραρτήματος είναι υπεύθυνα για παράλειψη συμμόρφωσης 
με τις υποχρεώσεις της Σύμβασης αυτής ή για οποιαδήποτε άλλη 
παραβίαση της. 



2 . Κάθε Κράτος-Μέρος μπορεί να ζητήσε ι από ένα δ ιεθνή 
οργανισμό η οπό τα Κράτη-μέλη του, τα οποία είναι Κράτη-Μέρη της 
Σύμβασης αυτής, πληροφορία ως προς το ποιος ε ί ν α ι υπεύθυνος 
γ ια οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα. 0 οργανισμός και τα 
ενιδαφερόμενα Κράτη-μέλη οφείλουν να παράσχουν την πληροφορία. 
Παράλειψη παροχής της πληροφορίας αυτής μέσα σε λογικό χρονικό 
διάστημα ή παροχή.αντι φατικής πληροφορίας συνεπάγεται κο ι νή 
κα ι αλληλέγγυο ευθύνη. 

Άρθρο 7 

Επίλυση διαφορών 

1 . Κατά τη στ ι γμή της κατάθεσης του εγγράφου επίσημης 
επιβεβαίωσης ή προσχώρησης, ή οποτεδήποτε αργότερα, ένας 
διεθνής οργανισμός ε ί ν α ι ελεύθερος να ε π ι λ έ ξ ε ι , με γραπτή 
διακήρυξη του , ένα ή περισσότερα από τα μέσα επίλυσης διαφορών 
αναφορικά με την ερμηνε ία ή εφαρμογή της Σύμ&ασης αυτής, το 
οποία αναφέρονται στο άρθρο 287, παράγρατφος 1 * ί ο ) , ( γ ) ή ( δ ) . 

, 2- Το Μέρος XV εφαρμόζετα ι , τηρουμένων των αναλογνών, 
σε κάθε διαφορά μεταξύ Μερών της Σύμβασης αυτής, ένα ή 
περισσότερα από τα οποία ε ί ν α ι δ ι ε θ ν ε ί ς οργαν ισμοί . 

3· Ό τ α ν ένας διεθνής οργανισμός κ α ι ένα ή περισσότερα 
•"■-βπ-ό τα ϊ ράτη^μέλη του ε ί ν α ι βπό κο ινού μέρη ί ΐ ϊβς διαφοράς, ή 

μέρη με κο ινό συμφέρον, ο οργανισμός Θα Θεωρείται ό τ ι έ χ ε ι 
αποδεχθεί τ ι ς ί δ ι ε ς δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς επίλυσης διαφορών όπ*.; κα ι τα 
Κράτη-μέληνόταν,, όμως, ένα Κράτσς-μέλος έ χ ε ι ε π ι λ έ ξ ε ι μόνο 
το Διεθνές Δικαστήρ ιο της Δικαιοσύνης δυνάμει του άρθρου 237, 
ο οργανισμός και το ενδιαφερόμενο Κράτος-μέλος θα θεωρούνται 
ό τ ι έχουν αποδεχθεί δ ι α τ τ η ο ί α σύμφωνα μχ το ΤΙαράρτημα V I I , 
εκτός αντ ίθε της συμφωνίας των μερών της διαφοράς. 

* Αρθρο 8 

Εφαρμογή του Μέρους XVI I 

Το Μέρος X'VII εφαρμόζετα ι , τηρουμένων των αναλογιών, 
σ' ένα δ ιεθνή οργανισμό, εκτός όσο αφορά στα εξής : 

(α) το έγγραφο επίσημης επιβεβαίωσης ή προσχώρησης 
ενός διεθνούς οργανισμού δεν θα λαμβάνεται υπόψη 
γ ι α την εφαρμογή του άρθρου 308, παράγραφος 1" 
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(β) (ι) ένας διεθνής οργανισμός θβ έχει αποκλειστική 

ικανότητα ως προς την εφαρμογή των άρθρων 
312 μέχρι 315» στην έκταση που έχει αρμοδιότητα 
δυνάμει του άρθρου 5 αυτού του Παραρτήματος 
πάνω σ' ολόκληρο το αντικείμενο της 
τροποποίησης" 

(it) το έγγραφο επίσημης επιβεβαίωσης η προσ
χώρησης ενός διεθνούς οργανισμού σε μια 
τροποποίηση, της οποίας ολόκληρο το αντικείμενο 
για το οποίο ο διεθνής οργανισμός έχει 
αρμοδιότητα δυνάμει του άρθρου 5 αυτού του 
Παραρτήματος, θα θεωρείται ότι είναι το έγγραφο 
επικύρωσης ή προσχώρησης ενός εκάστου των 
Κρατώνμελών τα: οποία είναι ΚράτηΜέρη, για 
τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου"316, παρά
γραφοι 1, 2 και 3* 

το έγγραφο επίσημης επιβεβαίωσης ή προσχώρησης 
του διεθνούς οργανισμού δεν θα λαμβάνεται υπόψη 
για την εφαρμογή του άρθρου 316, παράγραφος 
1 και 2, αναφορικά με όλες τις άλλες 
τροποποιήσεις* 
ένας διεθνής οργανισμός δεν μπορεί να 
καταγγείλει τη Σύμβαση αυτή σύμφωνα με 
το άρθρο 317, εφόσον οποιοδήποτε από τα 
Κράτημέλη του είναι ΚράτοςΜέρος και 
εφόσον αυτός εξακολουθεί να πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 1 
αυτού του Παραρτήματος* 

(ιι) ένας διεθνής οργανισμός θα καταγγείλει 
τη Σύμβαση αυτή/ όταν κανένα από τα Κράτη
μέλη του δεν είνατ ΚράτοςΜέρος της Σύμβασης 
αυτής ή αν ο διεθνής οργανισμός δεν πληροί 
πλέον τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στο άρθρο 1 αυτού του Παραρτήματος. Η 
καταγγελία αυτή λαμβάνει ισχύ αμέσως. 

( ι ι ι ) 

(Υ) ( ι ) 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


