
Ν. 4(ΙΙΙ)/96 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3049 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1996 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ III 

Ο περί της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλομορφία (Κυρωτικός) Νόμος του 1996 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 4(111) του 1996 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων -ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης για τη Βιολο Συνοπτικός 

γική Ποικιλομορφία (Κυρωτικός) Νόμος του 1996. τιτλος' 
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική Ερμηνεία, 

έννοια

«Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλομορφία, η 
οποία υπογράφηκε στις 15 Ιουνίου 1992 από τις χώρες που συμμετείχαν 
στη Διάσκεψη του Ρίο Ιανέιρο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. 
3. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Σύμβαση της οποίας η υπογραφή εκ κύρωση 

μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας έγινε μετά την Απόφαση του Υπουρ πίνακας^5 

γικού Συμβουλίου με Αριθμό 37.491 και ημερομηνία 4 Ιουνίου 1992 και η Μέρος ι 
επικύρωση εγκρίθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ΜεροςΠ· 
Αριθμό 43.341 και ημερομηνία 22 Νοεμβρίου 1995 και της οποίας το κείμενο 
στο αγγλικό πρωτότυπο εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα και σε ελληνική 
μετάφραση στο Μέρος II αυτού: 

Νοείται ότι σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ του κειμένου του Μέρους Ι 
και εκείνου του Μέρους Π του Πίνακα θα υπερισχύει το κείμενο που εκτί

θεται στο Μέρος Ι αυτού. 

(13) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

(Αρθρο 3) 

ΜΕΡΟΣ Ι 

CONVENTION ON BIOLOGICAL· DIVERSITY 

Preamble 

The Contracting Parties, 
Conscious of the intrinsic value of biological diversity and of the 

ecological, genetic, social, economic, scientific, educational, cultural, 
recreational and aesthetic values of biological diversity and its components, 

Conscious also of the importance of biological diversity for evolution 
and for maintaining life sustaining systems of the biosphere, 

Affirming that the conservation of biological diversity is a common 
concern of humankind, 

Reaffirming that States have sovereign rights over their own biological 
resources. 

Reaffirming also that States are responsible for conserving their 
biological diversity and for using their biological resources in a sustainable 
manner, 

' Concerned that biological diversity is being significantly reduced by 
certain human activities, 

Aware of the general lack of information and knowledge regarding 
biological diversity and of the urgent need to develop scientific, technical 
and institutional capacities to provide the basic understanding upon which to 
plan and implement appropriate measures, 

♦ 
Noting that it is vital to anticipate, prevent and attack the causes of 

significant reduction or loss of biological diversity at source, 
Noting also that where there is a threat of significant reduction or loss 

of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used 
as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat, 

Noting further that the fundamental requirement for the conservation of 
biological diversity is the in-situ conservation of ecosystems and natural 
habitats and the maintenance and recovery of viable populations of species in 
their natural surroundings, 

Noting further that ex-3itu measures, preferably in the country of 
origin, also have an important role to play. 

Recognizing .the close and traditional dependence of many indigenous and 
local communities embodying traditional lifestyles on biological resources, 
and the desirability of sharing equitably benefits arising from the use of 
traditional knowledge, innovations and practices relevant to the conservation 
of biological diversity and the sustainable use of its components, 

Recognizing also the vital role that women play in the conservation and 
sustainable use of biological diversity and affirming the need for the full 
participation of women at all levels of policy-making and implementation for 
biological diversity conservation, 



15 
Stressing the importance of, and the need to promote, international, 

regional and global cooperation among States and intergovernmental 
organizations and the non-governmental sector for the conservation of 
biological diversity and the sustainable use of its components, 

Acknowledging that the provision of new and additional financial 
resources and appropriate access to relevant technologies can be expected tc 
make a substantial difference in the world's ability to address the loss cf 
biological diversity, 

Acknowledging furzher that special provision is required to meet the 
needs of developing countries, including the provision of new and additional 
financial resources and appropriate access to relevant technologies, 

Noting in this regard the special conditions of the least developed 
countries and small island States, 

Acknowledging that substantial investments are required to conserve 
biological diversity and that there is the expectation of a broad range of 
environmental, economic and social benefits from those investments, 

Recognizing that economic and social development and poverty eradication 
are the first and overriding priorities of developing countries, 

Aware that conservation and sustainable use of biological diversity is of 
critical importance for meeting the food, health and other needs of the 
growing world population, for which purpose access to and sharing of both 
genetic resources and technologies are essential, 

Noting that, ultimately, the conservation and sustainable use of 
biological diversity will strengthen friendly relations among States and 
contribute to peace for humankind, 

Desiring to enhance and complement existing international arrangements 
for the conservation of biological diversity and sustainable use of its 
components, and 

Determined to conserve and sustainably use biological diversity for the 
benefit of present and future generations, 

Have agreed as follows: 
Arzicle 1. Objectives 

The objectives of this Convention, "to be pursued in accordance with its 
relevant provisions, are the conservation of biological diversity, the 
sustainable use of its components and the fair and equitable sharing of the 
benefits arising out of the utilization of genetic resources, including by 
appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of 
relevant technologies, taking into account.all rights over those resources and 
to technologies, and by appropriate funding. 
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Article 2. use of Terms 

For the purposes of this Convention: 
"Biological diversity" means the variability among living organisms from all 
sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic 
ecosystems and the ecological complexes of which they are part; this includes 
diversity within species, between species and of ecosystems. 
"Biological resources" includes genetic resources, organisms or parts thereof, 
populations, or any other biotic component of ecosystems with actual or 
potential use or value for humanity. 
"Biotechnology" means any technological application that uses biological 
systems, living organisms, or derivatives thereof, to make or modify products 
or processes for specific use. 
"Country of origin of genetic resources" means the country which possesses 
those genetic resources in in-situ conditions. 
"Country providing genetic resources" means the country supplying genetic 
resources collected from in-situ sources, including populations of both wild 
and domesticated species, or taken from ex-situ sources, which may or may not 
have originated in that country. 
" Domes ticate,d or cultivated species" means species in which the evolutionary 
process has been influenced by humans to meet their needs. 
Tcosysteai" means a dynamic complex of plant, animal and micro-organism 
communities and their non-living environment interacting as a functional unit. 
"Ex-situ conservation" means the conservation of components of biological 
diversity outside their natural habitats. 
"Genetic material" means any material of plant, animal, microbial or other 
origin containing functional units of heredity. 
"Genetic resources" means genetic material of actual or potential value. 
"Habitat" means the place or type of site where an organism or population 
naturally occurs. 
"In-situ conditions" means conditions where genetic resources exist within 
ecosystems and natural habitats, and, in the case of domesticated or 
cultivated species, in the surroundings where they have developed their 
distinctive properties. 
"ΧΛ-situ conservation" means the conservation of ecosystems and natural 
habitats and the maintenance and recovery of viable populations of species in 
their natural surroundings and, in the case of domesticated or cultivated 
species, in the surroundings where they have developed their distinctive 
properties. 
"Protected area" means a geographically defined area which is designated or 
regulated and managed to achieve specific conservation objectives. 
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"Regional economic integration organization" means an organization constituted 
by sovereign States of a given region, to which its member States have 
transferred competence in respect of matters governed by this Convention and 
which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, tc 
sign, ratify, accept, approve or accede to it. 

"Sustainable use" means the use of components of biological diversity in a wav 
and at a rate that does not lead to the long-term decline of biological 
diversity, thereby maintaining its potential to meet the needs and aspirations 
of present and future generations. 
"Technology" includes biotechnology. 

Article 3. Principle 

States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the 
principles of international law, the sovereign right to exploit their own 
resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibiiitv 
to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause 
damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of 
national jurisdiction. 

Article 4. Jurisdictional Scope 

Subject to the rights of other States, and except as otherwise expressly 
provided in this Convention, the provisions of this Convention apply, in 
relation to each Contracting Party: 

(a) In the case of components of biological diversity, in areas within 
the limits of its national jurisdiction; and 

(b) In the case of processes and activities, regardless of where their 
effects occur, carried out under its jurisdiction or control, within the area 
of its national jurisdiction or beyond the limits of national jurisdiction. 

Article 5. Cooperation 

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, 
cooperate with other Contracting Parties, directly or, where appropriate, 
through competent international organizations, i-n respect of areas beyond 
national jurisdiction and on other matters of mutual interest, for the 
conservation and sustainable use of biological diversity. 

Article 6. General Measures for Conservation and Sustainable Use 

Each Contracting Party shall, in accordance with its particular 
conditions and capabilities: 

(a) Develop national strategies, plans or programmes for the 
conservation and sustainable use of biological diversity or adapt for this 
purpose existing strategies, plans or programmes which shall reflect, inter 
alia, the measures set out in this Convention relevant to the Contracting 
Party concerned; and 

(b) Integrate, as far as possible and as appropriate, the conservation 
and sustainable use of biological diversity into relevant sectoral or cross-
sectoral plans, programmes and policies. 
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Article 7. Identification and Monitoring 

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, ir 
particular for the purposes of Articles 8 to 10: 

(a) Identify components of biological diversity important for its 
conservation and sustainable use having regard to the indicative list of 
categories set down in Annex I; 

(b) Monitor, through sampling and other techniques, the components of 
biological diversity identified pursuant to subparagraph (a) above, paying 
particular attention to those requiring urgent conservation measures and these 
which offer the greatest potential for sustainable use; 

(c) Identify processes and categories of activities which have or ara 
likely to have significant adverse impacts on the conservation and sustainable 
use of biological diversity, and monitor their effects through sampling and 
other techniques; and 

(d) Maintain and organize, by any mechanism data, derived from 
identification and monitoring activities pursuant to subparagraphs (a),, (b) 
and (c) above. 

Article 8. In-sxtu Conservation 

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate: 
(a) Establish a system of protected areas or areas where special 

measures need to be taken to conserve biological diversity; 
(b) Develop, where necessary, guidelines for the selection, 

establishment and management of protected areas or areas where special 
measures need to be taken to conserve biological diversity; 

(c) Regulate or manage biological resources important for the 
conservation of biological diversity whether within or outside protected 
areas, with a view to ensuring their conservation and sustainable use; 

(d) Promote the protection of ecosystems, natural habitats and the 
maintenance of viable populations of species in natural surroundings; 

(e) Promote environmentally sound and sustainable development in areas 
adjacent to protected areas with a view to furthering protection of these 
areas; 

(f) Rehabilitate and restore degraded ecosystems and promote the 
recovery of threatened species, Inter alia, through the development and 
implementation of plans or other management strategies; 

(g) Establish or maintain means to regulate, manage or control the 
risks associated with the use and release of living modified organisms 
resulting from biotechnology which are likely to have adverse environmental 
impacts that could affect the conservation and sustainable use of biological 
diversity, taking also into account the risks to human health; 

(h) Prevent the introduction of, control or eradicate those alien 
species which threaten ecosystems, habitats or species; 
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(i) Endeavour to provide the conditions needed for compatibility 

between present uses and the conservation of biological diversity and the 
sustainable use of its components; 

(j) Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain 
knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities 
embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable 
use of biological diversity and promote their wider application with the 
approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and 
practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the 
utilization of such knowledge, innovations and practices; 

(k) Develop or maintain necessary legislation and/or other regulatory 
provisions for the protection of threatened species and populations; 

(1) Where a significant adverse effect on biological diversity has beer, 
determined pursuant to Article 7, regulate or manage the relevant processes 
and categories of activities; and 

(m) Cooperate in providing financial and other support for ±n-3±tu 
conservation outlined in subparagraphs (a) to (1) above, particularly to 
developing countries. 

Article 9. Ex-situ Conservation 

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, and 
predominantly for the purpose of complementing ln-sltu measures: 

(a) Adopt measures for the ex-sltu conservation of components of 
biological diversity, preferably in the country of origin of such components; 

(b) Establish and maintain facilities for ex-sltu conservation of and 
research on plants, animals and micro-organisms, preferably in the country of 
origin of genetic resources; 

(c) Adopt measures for the recovery and rehabilitation of threatened 
species and for their reintroduction into their natural habitats under 
appropriate conditions; 

(d) Regulate and manage collection of biological resources from natural 
habitats for ex-sltu conservation purposes so as not to threaten ecosystems 
and ±n-sltu populations of species, except where special temporary ex-sltu 
measures are required under subparagraph (c) above; and 

(e) Cooperate in providing financial and other support for ex-sltu 
conservation outlined in subparagraphs (a) to (d) above and in the 
establishment and maintenance of βχ-situ conservation facilities in developing 
countries. 

Article 10. Sustainable Π3β of Components of Biological Diversity 

Each Contracting Party shall, as far as possible and aa appropriate: 
(a) Integrate consideration of the conservation and sustainable use of 

biological resources into national decision-making; 
(b) Adopt measures relating to the use of biological resources to avoid 

or minimize adverse impacts on biological diversity; 
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(c) Protect and encourage customary use of biological resources in 

iccordance with traditional cultural practices that are compatible with 
.-onservation or sustainable use requirements; 

(d) Support local populations to develop and implement remedial action 
.n degraded areas where biological diversity ha3 been reduced; and 

(e) Encourage cooperation between its governmental authorities and its 
irivate sector in developing methods for sustainable use of biological 
esources. 

Article 11. Incentive Measures 

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, 
.dopt economically and socially sound measures that act as incentives for the 
ronservation . and sustainable use of components of biological diversity. 

Article 12. Research and Training 

The Contracting Parties, taking into account the special needs of 
level'oping countries, shall: 

(a) Establish and maintain programmes for scientific and technical 
;ducation and training in measures for the identification, conservation and 
ustainable use of biological diversity and .its components and provide support 
or such education and training for the specific needs of developing 
ountries; 

(b) Promote and encourage research which contributes to the 
onservation and sustainable use of biological diversity, particularly in 
.eveloping countries, inter alia, in accordance with decisions of the 
.'onference of the Parties taken in consequence of recommendations of the 
ubsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice; and 

(c) In keeping with the provisions of Articles 16, 18 and 20, promote 
nd cooperate in the use of scientific advances in biological diversity 
esearch in developing methods for conservation and sustainable use of 
iological resources. 

Article 13. Public Education and Awareness 

The Contracting Parties shall: 
(a) Promote and encourage understanding of the importance of, and the 

easures required for, the conservation of biological diversity, as well as 
ts propagation through media, and the inclusion of these topics in 
ducational programmes; and 

(b) Cooperate, as appropriate, with other States and international 
rganizations in developing educational and public awareness programmes, with 
espect to conservation and sustainable use of biological diversity. \ 

Article 14. Impact Assessment and Minimizing Adverse Impacts 

Each Contracting Party, as far as possible and as appropriate, shall: 
(a) Introduce appropriate procedures requiring environmental impact 

ssessment of its proposed projects that are likely to have significant 
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adverse effects on biological diversity with a view to avoiding or minimizing 
such effects and, where appropriate, allow for public participation in such 
procedures; 

(b) Introduce appropriate arrangements to ensure that the environmental 
consequences of its programmes and policies that are likely to have 
significant adverse impacts on biological diversity are duly taken into 
account; 

(c) Promote, on the basis of reciprocity, notification, exchange of 
information and consultation on activities under their jurisdiction or control 
which are likely to significantly affect adversely the biological diversity of 
other States or areas beyond the limits of national jurisdiction, by 
encouraging the conclusion of bilateral, regional or multilateral 
arrangements, as appropriate; 

(d) In the case of imminent or grave danger or damage, originating under 
its jurisdiction or control, to biological diversity within the area under 
jurisdiction of other States or in areas beyond the limits of national 
jurisdiction, notify immediately the potentially affected States of such 
danger or damage, as well as initiate action to prevent or minimize such 
danger or damage; and 

(e) Promote national arrangements for emergency responses to activities 
or events, whether caused naturally or otherwise, which present a grave and 
imminent danger to biological diversity and encourage international 
cooperation to supplement such national efforts and, where appropriate and 
agreed by the States or regional economic integration organizations concerned, 
to establish joint contingency plans. 

2. The Conference of the Parties shall examine, on the basis of studies to 
be carried out, the issue of liability and redress, including restoration and 
compensation, for damage to biological diversity, except where such liability 
is a purely internal matter- > 

Article 15. Access to Genetic Resources 

1. Recognizing the sovereign rights of States over their natural resources, 
the authority to determine access to genetic resources rests with the national 
governments and is subject to national legislation. 
2. Each Contracting Party shall endeavour to create conditions to facilitate 
access to genetic resources for environmentally sound uses by other 
Contracting Parties and not to impose restrictions that run counter to the 
objectives of this Convention. 
3. For the purpose of this Convention, the genetic resources being provided 
by a Contracting Party, as referred to in thi3 Article and Articles 16 and 19, 
are only those that are provided by Contracting Parties that are countries or 
origin of such resources or by the Parties that have acquired the genetic 
resources in accordance with this Convention. 
4. Access, where granted, shall be on mutually agreed terms and subject to 
the provisions of this Article. 
5. Access to genetic resources shall be subject to prior informed consent of 
the Contracting Party providing such resources, unless otherwise determined by 
that Party. 
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5. Each Contracting Party shall endeavour to develop and carry out 
scientific research based on genetic resources provided by other Contracting 
Parties with the full participation of, and where possible in, such 
Contracting Parties. 
7. Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy 

" measures, as appropriate, and in accordance with Articles 16 and 19 and, where 
necessary, through the financial mechanism established by Articles 20 and 21 
with the aim of sharing in a fair and equitable way the results of research 
and development and the benefits arising from the commercial and other 
utilization of genetic resources with the Contracting Party providing such 
resources. Such sharing shall be upon mutually agreed terms. 

Article 16. Access to and Transfer of Technology 

1. Each Contracting Party, recognizing that technology includes 
biotechnology, and that both access to and transfer of technology among 
Contracting Parties are essential elements for the attainment of the 
objectives of this Convention, undertakes subject to the provisions of this 
Article to provide and/or facilitate access for and transfer to other 
Contracting Parties of technologies that, are relevant to the conservation and 
sustainable use of biological diversity or make use of genetic resources and 
do not cause significant damage to the environment. 
2. Access to and transfer of technology referred to in paragraph 1 above to 
developing countries shall be provided and/or facilitated under fair and most 
favourable terms, including on concessional and preferential terms where 
mutually agreed, and, where necessary, in accordance with the financial 
mechanism established by Articles 20 and 21. In the case of technology 
subject to patents and other intellectual property rights, such access and 
transfer shall be provided on terms which recognize and are consistent with 
the adequate and effective protection of intellectual property rights. The 
application of this paragraph shall be consistent with paragraphs 3, 4 and 5 
below. 
3. Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy 
measures, as appropriate, with the aim that Contracting Parties, in particular 
those that are developing countries, which provide genetic resources are 
provided access to and transfer of technology which makes use of those 
resources, on mutually agreed terms, including technology protected by patents 
and other intellectual property rights, where necessary,. through the 
provisions of Articles 20 and 21 and in accordance with international law and 
consistent with paragraphs 4 and 5 below. 
4. Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy 
measures, as appropriate, with the aim that the private sector facilitates 
access to, joint development and transfer of technology referred to in 
paragraph 1 above for the benefit of both governmental institutions and the 
private sector of developing countries and in this regard shall abide by the 
obligations included in paragraphs 1, 2 and 3 above. 

5. The Contracting Parties, recognizing that patents and other intellectual 
property rights may have an influence on the implementation of this 
Convention, shall cooperate in this regard subject to national legislation and 
international law in order to ensure that such rights are supportive of and do 
not run counter to its objectives. 
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Article 17. Exchange of Information 

1. The Contracting Parties shall facilitate the exchange of information, 
from all publicly available sources, relevant to the conservation and 
sustainable use of biological diversity, taking into account the special needs 
of developing countries. 

2. Such exchange of information shall include exchange of results of 
technical, scientific and socio-economic research, as well as information or. 
training and surveying programmes, specialized knowledge, indigenous and 
traditional knowledge as such and in combination with the technologies 
referred to in Article 16, paragraph 1. It shall also, where feasible, 
include repatriation of information. 

Article 18. Technical and Scientific Cooperation 

1. The Contracting Parties shall promote international technical and 
scientific cooperation in the field of conservation and sustainable use of 
biological diversity, where necessary, through the appropriate international 
and national institutions. 
2. Each Contracting Party shall promote technical and scientific cooperation 
with other Contracting Parties, in particular developing countries, in 
implementing this Convention, Inter alia, through the development and 
implementation of national policies. In promoting such cooperation, special 
attention should be given to the development and strengthening of national 
capabilities, by means of human resources development and institution 
building. 
3. The Conference of the Parties, at its first meeting, shall determine how 
to establish a clearing-house mechanism to promote and facilitate technical 
and scientific cooperation. 
4. The Contracting Parties shall, in accordance with national legislation 
and policies, encourage and develop methods of cooperation for the development 
and use of technologies, including indigenous and traditional technologies, in 
pursuance of the objectives of this Convention. For this purpose, the 
Contracting Parties shall also promote cooperation in the training of 
personnel and exchange of experts. 
5. The Contracting Parties shall, subject to mutual agreement, promote the 
establishment of joint research programmes and joint ventures for the 
development of technologies relevant to the objectives of this Convention. 

Article 19. Handling of Biotechnology and Distribution of Its Benefits 

1. Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy 
measures, as appropriate, to provide for the effective participation in 
biotechnological research activities by those Contracting Parties, especially 
developing countries, which provide the genetic resources for such research, 
and where feasible in such Contracting Parties. 
2. Each Contracting Party shall take all practicable measures to promote and 
advance priority access on a fair and equitable basis by Contracting Parties, 
especially developing countries, to the results and benefits arising from 
biotechnologies based upon genetic resources provided by those Contracting 
Parties. Such access shall be on mutually agreed terms. 
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The Parties shall consider the need for and modalities of a protocol 

tting out appropriate procedures, including, in particular, advance informed 
reement, in the field of the safe transfer, handling and use of any living 
dified organism resulting from biotechnology that may have adverse effect c-
3 conservation and sustainable use of biological diversity. 

Each Contracting Party shall, directly or by requiring any natural or 
gal person under its jurisdiction providing the organisms referred to in 
ragraph 3 above, provide any available information about the use and safety 
gulations required by that Contracting Party in handling such organisms, as 
11 as any available information on the potential adverse impact of the 
acific organisms concerned to the Contracting Party into which those 
ganisms are to be introduced. 

Article 20. Financial Resources 

Each Contracting Party undertakes to provide, in accordance with its 
pabilities, financial support and incentives in respect of those national 
tivities which are intended to achieve the objectives of this Convention, in 
cordance with its national plans, priorities and programmes. 

The developed country Parties shall provide new and additional financial 
sources to enable developing country Parties to meet the agreed full 
cremental costs to them of implementing measures which fulfil the 
ligations of this Convention and to benefit from its provisions and which 
sts are agreed between a developing country Party and the institutional 
ructure referred to in Article 21, in accordance with policy, strategy, 
agramme priorities and eligibility criteria and an indicative list of 
cremental costs established by the Conference of the Parties. Other 
rties, including countries undergoing the process of transition to a market 
anomy, may voluntarily assume the obligations of the developed country 
rties. For the purpose of this Article, the Conference qf the Parties, 
all at its first meeting establish a list of developed country Parties and 
her Parties which voluntarily assume the obligations of the developed 
.mtry Parties. The Conference of the Parties shall periodically review and 
necessary amend the list. Contributions from other countries and sources 
a voluntary basis would also be encouraged. The implementation of these 
nmitments shall take into account the need for adequacy, predictability and 
nely flow of funds and the importance of burden-sharing among the 
retributing Parties included in the list. 

The developed country Parties may also provide, and-developing country 
rties avail themselves of, financial resources related to the implementation 
this Convention through bilateral, regional and other multilateral 
mnels. 

The extent to which developing country Parties will effectively implement 
»ir commitments under this Convention will depend on the effective 
plementation by developed country Parties of their commitments under this 
lvention related to financial resources and transfer of technology and will 
ce fully into account the fact that economic and social development and 
idication of poverty are the first and overriding priorities of the 
/eloping country Parties. 

The Parties shall take full account of the specific needs and special 
:uation of least developed countries in their actions with regard to funding 
i transfer of technology. 
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6. The Contracting Parties shall also take into consideration the special 
conditions resulting from the dependence on, distribution and location of, 
biological diversity within developing country Parties, in particular small 
island States. 
7. Consideration shall also be given to the special situation of developing 
countries, including those that are most environmentally vulnerable, such as 
these with arid and semi-arid zones, coastal and mountainous areas. 

Article 21. Financial Mechanism 

1. There shall be a mechanism for the provision of financial resources to 
developing country Parties for purposes of this Convention on a grant or 
concessional basi3 the essential elements of which are described in this 
Article. The mechanism shall function under the authority and guidance of, 
and be accountable to, the Conference of the Parties for purposes of this 
Convention. The operations of the mechanism 3hall be carried out by such 
institutional structure as may be decided upon by the Conference of the 
Parties at its first meeting. For purposes of this Convention, the Conference 
of the Parties shall determine the policy, strategy, programme priorities and 
eligibility criteria relating to the access to and utilization of such 
resources. The contributions shall be such as to take into account the need 
for predictability, adequacy and timely flow of funds referred to in Article 
20 in accordance with the amount of resources needed to be decided 
periodically by the Conference of the Parties and the importance of burden-
sharing among the contributing Parties included in the list referred to in 
Article 20, paragraph 2. Voluntary contributions may also be made by the 
developed country Parties and by other countries and sources. The mechanise 
shall operate within a democratic and transparent system of governance. 

2. Pursuant to the objectives of this Convention, the Conference of the 
Parties shall at its first meeting determine the policy, strategy and 
programme priorities, as well as detailed criteria and guidelines far 
eligibility for access to and utilization of the financial resources including 
monitoring and evaluation on a regular basis of such utilization. The 
Conference of the Parties shall decide on the arrangements to give effect to 
paragraph 1 above after consultation with the institutional structure 
entrusted with the operation of the financial mechanism. 
3. The Conference of the Parties shall review the effectiveness of the 
mechanism established under this Article, including the criteria and 
guidelines referred to in paragraph 2 above, not less than two years after the 
entry into force of this Convention and thereafter on a regular basis. 3ased 
on such review, it 9hall take appropriate action to improve"the effectiveness 
of the mechanism if necessary. 
4. The Contracting Parties shall consider strengthening existing financial 
institutions to provide financial resources for the conservation and 
sustainable use of biological diversity. 

Article 22. Relationship with Other International Conventions 

1. The provisions of this Convention shall not affect the rights and 
obligations of any Contracting Party deriving from any existing international 
agreement, except where the exercise of those rights and obligations would 
cause a serious damage or threat to biological diversity. 
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Contracting Parties shall implement this Convention with respect to the 

•ine environment consistently with the rights and obligations of States 
ler the law of the sea. 

Article 23. Conference of the Parties 

A Conference of the Parties is hereby established. The first meeting cf 
! Conference of the Parties shall be convened by the Executive Director of 
; United Nations Environment Programme not later than one year after the 
.ry into force of this Convention. Thereafter, ordinary meetings of the 
iference of the Parties shall be held at regular intervals to be determined 
the Conference at its first meeting. 
Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at 

:h other times as may be deemed necessary by the Conference, or at the 
.tten request of any Party, provided that, within six months of the request 
.ng communicated to them by the Secretariat, it is supported by at least one 
.rd of the Parties. 

The Conference of the Parties shall by consensus agree upon and adopt 
.es. of · procedure for itself and for any subsidiary body it may establish, as 
.1 as financial rules governing the funding of the Secretariat.· At each 
unary meeting, it shall adopt a budget for the financial period until the 
:t ordinary, meeting. 

The Conference of.the Parties shall keep under review the implementation 
this Convention, and, for this purpose, shall: 
(a) Establish the form and the intervals for transmitting the 

formation to be submitted in accordance with Article 26 and consider such 
formation as well as reports submitted by any subsidiary body; 

(b) Review scientific, technical and technological advice on biological 
'ersity provided in accordance with Article 25; 

(c) Consider and adopt, as required, protocols in accordance with 
:icle 28; 

(d) Consider and adopt, as required, in accordance with Articles 29 and 
amendments to this Convention and its annexes; 
(e) Consider amendments to any protocol, as well as to any annexes 

sreto, and, if so decided, recommend their adoption to the parties to the 
itocol concerned; 

(f) Consider and adopt, as required, in accordance with Article 30, 
litional annexes to this Convention; 

(g) Establish such subsidiary bodies, particularly to provide 
.entific and technical advice, as are deemed necessary for the 
jlementation of this Convention; 

(h) Contact, through the Secretariat, the executive bodies of 
iventions dealing with matters covered by thie Convention with a view to 
-.ablishing appropriate forms of cooperation with them; and 
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(i) Consider and undertake any additional action that may be required 

for the achievement of the purposes of this Convention in the light of 
experience gained in its operation. 

5. The United Nations, its specialized agencies and the International Atcraic 
Energy Agency, as well as any State not Party to this Convention, may be 
represented as observers at meetings of the Conference of the Parties. A.-.V 
other body or agency, whether governmental or non-governmental, qualified In 
fields relating to conservation and sustainable use of biological diversity, 
which has informed the Secretariat of its wish to be represented as an 
observer at a meeting of the Conference of the Parties, may be admitted unless 
at least one third of the Parties present object. The admission and 
participation of observers shall be subject to the rules of procedure adccted 
by the Conference of the Parties. 

Article 24. Secretariat 

1. A secretariat is hereby established. Its functions shall be: 
(a) To arrange for and service meetings of the Conference of the Parties 

provided for in Article 23; 
(b) To perform the functions assigned to it by any protocol; 
(c) To prepare reports on the execution of its functions under this 

Convention and present them to the Conference of the Parties; 
(d) To coordinate with other relevant international bodies and, in 

particular to enter into such administrative and contractual arrangements as 
may be required for the effective discharge of its functions; and 

(e) To perform such other functions as may be determined by the 
Conference of the Parties. 
2. At its first ordinary meeting, the Conference of the Parties shall 
designate the secretariat from amongst those existing competent international 
organizations which have signified their willingness to* carry out the 
secretariat functions under this Convention. 

Article 25. Subsidiary Body on Scientific, Technical 
and Technological Advice 

1. A subsidiary body for the provision of scientific, technical and 
technological advice is hereby established to provide the Conference of the 
Parties and, as appropriate, its other subsidiary bodies with timely advice 
relating to the Implementation of this Convention. This body shall be^open to 
participation by all Parties and shall be multidisciplinary. It ehall 
comprise government representatives competent in the relevant field of 
expertise. It shall report regularly to the Conference of the Parties on all 
aspects of its work. 
2. Under the authority of and in accordance with guidelines laid down by the 
Conference of the Parties, and upon its request, this body shall: 

(a) Provide scientific and technical assessments of the status of 
biological diversity; 
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(b) Prepare scientific and technical assessments of the effects of 

ypes of measures taken in accordance with the provisions of this Convention; 

(c) Identify innovative, efficient and state-of-the-art technologies 
nd know-how relating to the conservation and sustainable use of biological 
iversity and advise on the ways and means of promoting development and/or 
ransferring such technologies; 

(d) Provide advice on scientific programmes and international 
ooperation in research and development related to conservation and 
ustainable use of biological diversity; and 

(e) Respond to scientific, technical, technological and methodological 
uestions that the Conference of the Parties and its subsidiary bodies may put 
ο the body. 

The functions, terms of reference, organization and operation of this 
ody may be further elaborated by the Conference of the Parties. 

Article 26. Reports 

Each Contracting Party shall, at intervals to" be determined by the 
onference of the Parties, present to the Conference of the Parties, reports 
η measures which it has taken for the implementation of the provisions of 
his Convention and their effectiveness in meeting the objectives of this 
onvention. 

Article 27. Settlement of Disputes 

In the event of a dispute between Contracting Parties concerning the 
nterpretation or application of this Convention, the parties concerned shall 
aek solution by negotiation. 

If the parties concerned cannot reach agreement by negotiation, they may 
aintly seek the good offices of, or request mediation by, a third party. 

When ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, or 
t any time thereafter, a State or regional economic? integration organization 
ay declare in writing to the Depositary that for a dispute not resolved in 
rcordance with paragraph 1 or paragraph 2 above, it accepts one or both of 
ie following means of dispute settlement as compulsory: 

(a) Arbitration in accordance with the procedure laid down in Part 1 of ... 
inex II; 

(b) Submission of the dispute to the International Court of Justice. 
If the parties to the dispute have not, in accordance with paragraph 3 

Jove, accepted the same or any procedure, the dispute shall be submitted to 
snciliation in accordance with Part 2 of Annex II unless the parties 
iherwise agree. 

The provisions of this Article shall apply with respect to any protocol 
ccept as otherwise provided in the protocol concerned. 
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Article 28. Adoption of Protocols 

1. The Contracting Parties shall cooperate in the formulation and adoption 
of protocols to this Convention. 
2. Protocols shall be adopted at a meeting of the Conference of the Parties. 
3. The text of any proposed protocol shall be communicated to the 
Contracting Parties by the Secretariat at least six months before such a 
meeting. 

Article 29. Amendment of the Convention or Protocols 

1. Amendments to this Convention may be proposed by any Contracting Party. 
Amendments to any protocol may be proposed by any Party to that protocol. 
2. Amendments to this Convention shall be adopted at a meeting of the 
Conference of the Parties. Amendments to any protocol shall be adopted at a 
meeting of the Parties to the Protocol in question. The text of any proposed 
amendment to this Convention or to any protocol, except as may otherwise be 
provided in such protocol, shall be communicated to the Parties to the 
instrument in question by the secretariat at least six months before the 
meeting at which it is proposed for adoption. The secretariat shall also 
communicate proposed amendments to the signatories to this Convention for 
information. 
3. The Parties 3hall make every effort to reach agreement on any proposed 
amendment to this Convention or to any protocol by consensus. If all efforts 
at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment 
shall as a last resort be adopted by a two-third majority vote of the Parties 
to the instrument in question present and voting at the meeting, and shall be 
submitted by the Depositary to all Parties for ratification, acceptance or 
approval. 
4. Ratification, acceptance or approval of amendments shall be notified to 
the Depositary in writing. Amendments adopted in accordance with paragraph 3 
above shall enter into force among Parties having accepted them on the 
ninetieth day after the deposit of instruments of ratification, acceptance cr 
approval by at least two thirds of the Contracting Parties to this Convention 
or of the Parties to the protocol concerned, except as may otherwise be 
provided in such protocol. Thereafter the amendments shall enter into force 
for any other Party on the ninetieth day after that Party deposits its 
instrument of ratification, acceptance or approval of the amendments. 

5. For the purposes of this Article, "Parties present and voting" means 
Parties present and casting an affirmative or negative vote. 

Article 30. Adoption and Amendment of Annexes 

1. The annexes to this Convention or to any protocol shall form an integral 
part of the Convention or of such protocol, as the case may be, and, unless 
expressly provided otherwise, a reference to this Convention or its protocols 
constitutes at the same time a reference to any annexes thereto. Such annexes 
shall be restricted to procedural, scientific, technical and administrative 
matters. 
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2. Except as may be otherwise provided in any protocol with resoect to i-3 
annexes, the following procedure shall apply to the proposal, adoption and" 

' entry into force of additional annexes to this Convention or of annexes to a--
protocol: 

(a) Annexes to this Convention or to any protocol shall be prooosed and 
adopted according to the procedure laid down in Article 29; 

(b) Any Party that is unable to approve an additional annex to this 
Convention or an annex to any protocol to which it is Party shall so notifv 
the Depositary, in writing, within one year from the date of the communicate· 
of the adoption by the Depositary. The Depositary shall without delay notifv 
all Parties of any such notification received. A Party may at any time *""* 
withdraw a previous declaration of objection and the annexes shall thereucon 
enter into force for that Party subject to subparagraph (c) below; " 

(c) .. On the expiry of one year from the date of the communication of the 
adoption by the Depositary, the annex shall enter into force for all Parties 
to this Convention or to any protocol concerned which have not submitted a 
notification in accordance with the provisions of subparagraph (b) above. 
3. The proposal, adoption and entry into force of amendments to annexes to 
this Convention or to any protocol, shall be subject to the same procedure as 
for the proposal, adoption and entry into force of annexes to the Convention 
or annexes to any protocol. 

4. If an additional annex or an amendment to an annex is related to an 
amendment to this Convention or to any protocol, the additional annex or 
amendment shall not enter into force until such time as the amendment to the 
Convention or to the protocol concerned enters into force. 

Article 31. Right to Voce 
1. Except a3 provided for in paragraph 2 below, each Contracting Party to 
this Convention or to any protocol shall have one vote. 
2. Regional economic integration organizations, in matters within their 
competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to 
the number of their member States which are Contracting Parties to this 
Convention or the relevant protocol. Such organizations shall not exercise 
their right to vote if their member States exercise theirs, and vice versa. 

Article 32. Relationship between this Convention and Its Protocols 

1. A State or a regional economic integration organization may not become a 
Party to a protocol unless it is, or becomes at the same time, a Contracting 
Party to this Convention. 
2. Decisions under any protocol shall be taken only by the Parties to the 
protocol concerned. Any Contracting Party that has not ratified, accepted or 
approved a protocol may participate as an observer in any meeting of the 
parties to that protocol. 
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Article 33. Signature 

This Convention shall be open for signature at Rio de Janeiro by all 
States and any regional economic integration organization from 5 June 1992 
until 14 June 1992, and at the united Nations Headquarters in New York from 
15 June 1992 to 4 June 1993. 

Article 34. Ratification, Acceptance or Approval 

1. This Convention and any protocol shall be subject to ratification, 
acceptance or approval by States and by regional economic integration 
organizations. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be 
deposited with the Depositary. 
2. Any organization referred to in paragraph 1 above which becomes a 
Contracting Party to this Convention or any protocol without any of its mer_ber 
States being a Contracting Party shall be bound by all the obligations under 
the Convention or the protocol, as the case may be. In the case of such 
organizations, one or more of whose member States is a Contracting Party to 
this Convention or relevant protocol, the organization and its member States 
shall decide on their respective responsibilities for the performance of their 
obligations under the Convention or protocol, as the case may be. In such 
cases, the organization and the member States shall not be entitled to 
exercise rights under the Convention or relevant protocol concurrently. 
3. In their instruments of ratification, acceptance or approval, the 
organizations referred to in paragraph 1 above shall declare the extent of 
their competence with respect to the matters governed by the Convention or the 
relevant protocol. These organizations shall also inform the Depositary of 
any relevant modification in the extent of their competence. 

Article 35. Accession 

1. This Convention and any protocol shall be open for accession by States 
and by regional economic integration organizations from,the date on which the 
Convention or the protocol concerned is closed for signature. The instruments 
of accession shall be deposited with the Depositary. 
2. In their instruments of accession, the organizations referred to in 
paragraph 1 above shall declare the extent of their competence with respect to 
the matters governed by the Convention or the relevant protocol. These 
organizations shall also inform the Depositary of any relevant modification in 
the extent of their competence. 
3. The provisions of Article 34, paragraph 2, shall apply to regional 
economic integration organizations which accede to this Convention or any 
protocol. 

Article 36. Entry Into Force 

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the 
date of deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession. 
2. Any protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date 
of deposit of the number of instruments of ratification, acceptance, approval 
or accession, specified in that protocol, has been deposited. 
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For each Contracting Party which ratifies, accepts or approves this 

nvention or accedes thereto after the deposit cf the thirtieth instrument of 
tification, acceptance, approval or accession, it shall enter into force on 
2 ninetieth day after the date of deposit by such Contracting Party of its 
3trument of ratification, acceptance, approval or accession. 

Any protocol, except as otherwise provided in such protocol, shall enter 
to force for a Contracting Party that ratifies, accepts or approves that 
otocol or accedes thereto after its entry into force pursuant to paragraph 2 
ove, on the ninetieth day after the date on which that Contracting Party 
posits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or 
the date on which this Convention enters into force for that Contracting 

rty, whichever shall be the later. 
For the purposes of paragraphs 1 and 2 above, any instrument deposited by 

regional economic integration organization shall not be counted as 
ditional to those deposited by member States of such organization. 

Article 37. Reservations 

No reservations may be made to this Convention. 
Article 38. Withdrawals 

At any time after two years from the date on which this Convention has 
tered into force for a Contracting Party, that Contracting Party may 
thdraw from the Convention by giving written notification to the Depositary. 

Any such withdrawal shall take place upon expiry of one year after the 
te of its receipt by the Depositary, or on such later date as may be 
ecified in the notification of the withdrawal. 

Any Contracting Party which withdraws from this Convention shall be 
nsidered as also having withdrawn from any protocol to wihich it is party. 

Article 39. Financial Interim Arrangements 

Provided that it has been fully restructured in,accordance with the 
quirements of Article 21, the Global Environment Facility of the united 
tions Development Programme, the united Nations Environment Programme and 
e International Bank for Reconstruction and Development shall be the 
stitutional structure referred to in Article 21 on an interim basis, for the 
riod between the entry into force of this Convention and the first meeting 
the Conference of the Parties or until the Conference of the Parties 

cides which institutional structure will be designated in accordance with 
t i d e 21. 

Article 40. Secretariat Interim. Arrangements 

The secretariat to be provided by the Executive Director of the 
:ited Nations Environment Programme shall be the secretariat referred to in 
t i d e 24, paragraph 2, on an interim basis for the period between the entry 
•.to force of this Convention and the first meeting of the Conference of the 
.rties. 
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Article 41. Depositary 

The Secretary-General of the United Nations shall assume the functions c 
Depositary of this Convention and any protocols. 

Article 42. Authentic Texts 

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, 
French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited 
with the Secretarv-General of the United Nations. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, hav 
signed this Convention. 

Done at Rio de Janeiro on thi3 fifth day of June, one thousand nine hundred 
and ninety-two. 

Annex I 
IDENTIFICATION AND MONITORING 

Ecosystems and habitats.: containing high diversity, large numbers of 
.emic or threatened species, or wilderness; required by migratory species,-
social, economic, cultural or scientific importance; or, which are 
■resentative, unique or associated with key evolutionary or other biological 
•cesses; 
Species and communities which are: threatened; wild relatives of 

lesticated or cultivated species; of medicinal, agricultural or other 
■nomic value; or social, scientific or cultural importance; or importance 
• research into the conservation and sustainable use of biological 
•ersity, such as indicator species; and 

Described genomes and genes of social, scientific or economic importance. 
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Annex II 

Part 1 
ARBITRATION 

Article 1 

The claimant party shall notify the secretariat that the parties are 
referring a dispute to arbitration pursuant to Article 27. The notification 
shall state the subject-matter of arbitration and include, in particular, the 
articles of the Convention or the protocol, the interpretation or application 
of which are at issue. If the parties do not agree on the subject matter of 
the dispute before the President of the tribunal is designated, the arbitral 
tribunal shall determine the subject matter. The secretariat shall forward 
the information thus received to all Contracting Parties to this Convention c: 
to the protocol concerned. 

Article 2 

1. In disputes between two parties, the arbitral tribunal shall consist of 
three members. Each of the parties to the dispute shall appoint an arbitrator 
and the two arbitrators so appointed shall designate by common agreement the 
third arbitrator who shall be the President of the tribunal. The latter shall 
not be a national of one of the parties to the dispute, nor have his or her 
usual place of residence in the territory of one of these parties, nor be 
employed by any of them, nor have dealt with the case in any other capacity. 
2. In disputes between more than two parties, parties in the same interest 
shall appoint one arbitrator jointly by agreement. 
3. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial 
appointment. 

Article 3 

1. If the President of the arbitral tribunal has not been designated within 
two months of the appointment of the second arbitrator, the Secretary-General 
of the United Nations shall, at the request of a party, designate the 
President within a further two-month period. 
2. If one of the parties to the dispute does not appoint an arbitrator 
within two months of receipt of the request, the other party may inform the 
Secretary-General who shall make the designation within a further two-month 
period. 

Article 4 

The arbitral tribunal shall render its decisions in accordance with the 
provisions of this Convention, any protocols concerned, and international law. 

Article 5 

Unless the parties to the dispute otherwise agree, the arbitral tribunal 
shall determine its own rules of procedure. 
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Article 6 

The arbitral tribunal may, at the request of one of the parties, 
scotrjnend essential interim measures of protection. 

Article 7 

The parties to the dispute shall facilitate the work of the arbitral 
ribunal and, in particular, using all means at their disposal, shall: 

(a) Provide it with all relevant documents, information and facilities-
<#>d 

(b) Enable it, when necessary, to call witnesses or experts and receive 
-their evidence. 

Article 8 

The parties and the arbitrators are under an obligation to protect the 
confidentiality of any information they receive in confidence during the 
roceedings of the arbitral tribunal. . 

Article 9 

Unless the arbitral tribunal determines otherwise because of the 
particular circumstances of the case, the costs of the tribunal shall be borne 
γ the parties to the dispute in equal shares. The tribunal shall keep a 

wecord of all its costs, and shall furnish a final statement thereof to the 
parties. 

Article 10 

Any Contracting Party that has an interest of a lega^ nature in the 
fubject-matter of the dispute which may be affected by the decision in the 
ase, may intervene in the proceedings with the consent of the tribunal. 

Article 11 

The tribunal may hear and determine counterclaims arising directly out of 
the subject-matter of the dispute. 

Article 12 

Decisions both on procedure and substance of the arbitral tribunal shall 
ie taken by a majority vote of its members. 

Article 13 

If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral 
ribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal 
3 continue the proceedings and to make its award. Absence of a party or a 
lilure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the 
roceedings. 3efore rendering its final decision, the arbitral tribunal must 
itisfy itself that the claim is well founded in fact and law. 

Articie 14 

The tribunal shall render its final decision within five months of -;- = 
date on which it is fully constituted unless ir finds it necessary to exzer.n 
the time-limit for a period which should net exceed five more months. 



36 
Article 15 

The final decision of the arbitral tribunal"shall be confined to the 
subject-matter of the dispute and shall state the reasons on which it is 
based. It shall contain the names of the members who have participated a.r.d 
the date of the final decision. Any member of the tribunal may attach a 
seoarate or dissenting opinion to the final decision. 

Artd.de 16 

The award shall be binding on the parties to the dispute. It shall be 
without appeal unless the parties to the dispute have agreed in advance " ar. 
appellate procedure. 

Article 17 

Any controversy which may arise between the parties to the dispute a3 
regards the interpretation or manner of implementation of the final decisio-
may be submitted by either party for decision to the arbitral tribunal which 
rendered it. 

Part 2 
CONCILIATION 
Article I 

A conciliation commission shall be created upon fhe request of one of the 
parties to the dispute. The commission shall, unless the parties otherwise 
agree, be composed of five members, two appointed by each Party concerned and 
a President chosen jointly by those members. 

Article 2 

In disputes between more than two parties, parties in the same interest 
shall appoint their members of the commission jointly by agreement. Where two 
or more parties have separate interests or there is a disagreement a3 to 
whether they are of the same interest, they shall appoint their members 
separately. 

Article 3 

If any appointments by the parties are not made within two months of the 
date of the request to create a conciliation commission, the Secretary-General 
of the United Nations shall, if asked to do so by the party that made the 
request, make those appointments within a further two-month period. 

Article 4 

If a President of the conciliation commission has not been chosen within 
two months of the last of the members of the commission being appointed, the 
Secretary-General of the United^Nations shall, if asked to do so by a party, 
designate a President-within a further two-month period. 

Article 5 

The conciliation commission shall take ite decisions by majority vote of 
its members. It shall, unless the parties to the dispute otherwise agree, 
determine its own procedure. It shall render, a proposal for resolution of the 
dispute, which the parties shall consider in good faith. 

Article 6 

A disagreement as to whether the conciliation commission has competence 
shall be decided by the commission. 

http://Artd.de
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ΜΕΡΟΣ I I 
ΓΥΜΞΑΙΗ ΠΑ ΤΗ 3ΙΟΛΟΠΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. 

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ την εγγενή αςία της βιολογικής ποικιλομορφίας xci της οικολογικής, γενετικής, κοινω
νικής, οικονομικής, επιστημονικής. μορφωτ.κής, πολιτιστικής, ψυχαγωγικής και αισθητικής σημασίας της βιολο
γικής ποικιλομοοφίας και των συστατικών της, 

ΓΥΝΕΙΔΚΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ; επίσης, τη σπουδαιότητα της βιολογικής ποικιλομορφίας για την είέλιςη κει για τη 
διατήρηση των συστημάτων που διατηρούν τη ζωή στη βιόσφαιρα. 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ότι η διατήρηση της βιολογικής ποικιλομορφίας αποτελεί κοινό προβληματισμό των 
ανθρώπων, 

ΔΙΑ3Ε3ΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι τα κράτη μέλη έχουν κυριαρχικά δικαιώματα επί των ιδίων τους βιολογικών πόρων. 

ΔΙΑΔΗΛΏΝΟΝΤΑς, επίσης, or. τα κράτη είναι υπεύθυνα για τη δυιτήρηση της βιολογικής τους ποικιλομορφίας 
και για τη χρησιμοποίηση των βιολογικών τους πόρων κατά αυτοσυντηρούμενο τρόπο, 

ΕΚΦΡΑ20ΝΤΑΣ ανησυχίες για το γεγονός ότι η βιολογική ποικιλομορφία συρρικνούται έντονα λόγω ορι
σμένων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη γενιχή έλλεινη πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με τη βιολογική ποικιλομορφία KCI 
την επείγουσα ανάγκη ανάπτυςης επιστημονικών·, τεχνικών και θεσμιχών οργάνων που θα παρέχουν τα βασικά 
στοιχεία για το σχεδιασμό KCI την εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτοων, 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι είναι ζωτικής σημασίας να προβλεφθούν, προληφθούν και αντιμετωπισθούν τα αίτια της 
σοβαρής ελάττωσης ή απώλειας της βιολαγυίής ποιχιλομορφίας στην πηγή τους, 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ, επίσης, ότι. όπου απειλείται σοόαρά με συρρίκνωση ή με υποβάθμιση η βιολογική ποικιλο
μορφία, η έλλειψη πλήρους επιστημονικής τεκμηρίωσης δεν πρέπει να χρησιμοπουάται ως λόγος για την αναβολή 
λήψεως των μέτρων που απαιτούνται για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση μιας τέτοιας απειλής, 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ, περαιτέοω, ότι η ουσιαστική απαίτηση για την προστασία τής βιολογικής ποικιλομορφίας 
είναι η επιτόπου διατήρηση των οικοσυστημάτων και των φυσικών οικοτόπων και η διατήρηση και αποκατά
σταση ζώντων πληθυσμών των διαφόρων ειδών στο φυσικό τους περιβάλλον, 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ, επιπλέον, ότι τα εχτός τόπου μέτρα, κοτά προτίμηση στη χώρα καταγωγής, έχουν επίσης να 
παίςουν ένα σημαντικό ρόλο, 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη στενή και παραδοσιακή εξάρτηση πολλών αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων που 
ακολουθούν παραδοσιακούς τρόπους ζωής σε ό,τι αφορά τους βιολογικούς πόρους και την επιθυμία ίσης κατα
νομής τών πλεονεκτημάτων που προέρχονται από τη χρησιμοποίηση των παραδοσιακών γνώσεων, καινοτομιών 
KCI πρακτικών σχετικά με την προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας και την αυτοσυντηρούμενη χρησιμο
ποίηση τον συστατικών της, 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ, επίσης, το ζωτικό ρόλο που παίζει το γυναικείο φύλο στη διατήρηση και την αυτοσυντη
ρούμενη χρησιμοποίηση της βιολογικής πουαλομορφίας και διαδηλώνοντας την ανάγκη πλήρους συμμετοχής 
των γυναικών σε όλα τα επίπεδα στα οποία χαράσσεται και εφαρμόζεται η πολιτιχή για τη διατήρηση της 
βιολογικής ποικιλομορφίας, 

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία και την ανάγκη προαγωγής της διεθνούς, πε3ΐφερειακής και σφαιρικής 
συνεογασίας κρατών και διακρατικών οργανισμών και του μη κρατικού τομέα για τη διατήρηση της βιολογυτής 
ποικιλομορφίας και την αυτοσυντηρούμενη χρησιμοποίηση των συστατικών της, 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η πρόβλεψη νέων και πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων και η ενδεδειγμένη ποόσβαση 
στις σχετικές τεχνολογίες μπορεί να μεταβάλει ουσιαστικά τις δυνατότητες του ανθρώπου να αντιμετωπίσει τις 
απώλειες βιολογικής ποικιλομορφίας. 
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Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ ' Ζ Ο Ν Τ Α Ι . ~Γλέον, ότι χρε'.άζετα:. ειδική πΞΟβλε^τ, για vc αντιμετωπιστούν οι. ανάγκες των ανα

πτυσσομένων jcot iv, Λυπ^ιλαμόανοαένης και της ποοόλενης νέων και πρόσθετων χρηματοδοτικών ποοων KCI 
—ς ενδεδειγμένης Γοοσοσσης στις otrrJci; τεχνολογίες,· 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ σχετικά ττς ειδικές συνθήκες που επικρατούν στις λιγότερο αναπτυγμένες χωοες και t c SIKOO 
νησιωτικά κράτη, 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ότι xpcaCpvrci σημαντικές επενδύσεις για τηδιατήρηση της διολογικής ποικιλομοοοίας 
και ότι μπορεί να αναμένονται πολυάριθμα πχριόαλλονπκά. οικονομιχά και κοινωνικά πλεονεκτήματα από 
τέτοιου είδους επενδύσεις. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ άτι η οικονομική και κοινωνική CVC.TTJ^T, KC: η εςάλειιιτη της φτώχειας αποτελούν πρω

ταρχικές και άμεσες προτεραιότητες των αναπτυσσομένων χωοών, 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ότι η διατήρηση KC·. αυτοσυντηρούμενη χρήση τηςβιολογικής ποικιλομορφίας είναι κρίσιμης 
σημασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών διατροφής, υγείας κει άλλων,'του διαρκώς αοςανόμενου αγκό

σμιου πληθυσμού, σκσποί για τους οποίους τόσο η πρόσοαση στους γενετικούς πόρους KCI η κατανομή τους όσο 
KCI η πρόσοεση στις σχετικές τεχνολογίες είναι απαραίτητες, 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ όπ, τελικά, η διατήρηση και αυτοσυντηρούμενη χρησιμοποίηση της Βιολογικής ποικιλαμοο

φίας 3c ενισχύσει τις ειδικές σχέσεις μεταςύ κρατών r c i 3α συμβάλλει στη διατήρηση της ειρήνης μεταςν των 
ανθρώπων, 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εμβαθύνουν KCI διευρύνουν τις υπάρχουσες διεθνείς συμφωνίες για τη διατήρηση της βιολο

γικής ποικιλομορφίας κει την αυτοσυντηρούμενη χρησιμοποίηση των συστατικών της, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να διατηρήσουν και να χρησιμοποιήσουν κατά αυτοσυντηρούμενο τρόπο τη βιολογική ποικι

λομορφία προς όφελος των σημερινών KCI μελλοντικών γενεών, 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

Άρχ/ρα Ι 

Στόχοι 

Σχοπός της παρούσας σύμβασης που 9α επιδιωχθεί σε συμ

φωνία με τις σχετικές της διατάξεις, rlvci η διατήρηση της 
βιολογικής ποικιλομορφίας, η αυτοσυντηρούμενη χρησιμο

ποίηση των συστατικών της και ο ορθός KCI ισότιμος κατα

μερισμός των πλεονεκτημάτων που 3α προκύψουν crto τη 
χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων, συμπεριλαμβανο

μένης και της ενδεδειγμένης πρόσβασης στους γενετικούς 
πόρους και της απαραίτητης μεταφοράς των σχετικών 
τεχνολογιών, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δικαιώματα επί 
των πόρων αυτών, KCI επί των τεχνολογιών, και με τη βοή

θεια των ενδεδειγμένων χρηματοδοτήσεων. 

Άοΰοο 2 

Ορολογία 

Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ως: 

«Βιολογική ποικιλομορφία», νοείται η ποικιλία των ζώντων 
οργανισμών πάσης προελεύσεως περιλαμβανομένων, μεταςυ 
άλλων, KCI των χερσαίων, 3αλασσίων και άλλων υδατικών 
οικοσυστημάτων και οικολογικών συμπλεγμάτων των 
οποίων αποτελούν μέρος" περιλαμβάνεται εδώ η ποικιλο

μορφία εντός των ειδών, μεταςύ ειδών και οικοσυστη

μάτων · 

« βιολογικοί πόοοι», νοούνται οιγενετικοί πόροι, οι οργανι

σμοί ή μέρη αυτών, οι πληθυσμοί ή όλα τα έμβια συστατικά 
των οικοσυστημάτων τρέχουσας ή εν δυνάμει χρήσης ή 
αςίας για την ανθρωπότητα" 

«Βιοτεχνολογία», νοείται η τεχνολογική εφαρμογή που χρη

σιμοποιεί βιολογικά συστήματα, ζώντες οργανισμούς ή 
παράγωγα αυτών για την παραγωγή ή τροποποίηση προϊ

όντων ή για διαδικασίες ειδικών σκοπών 

«Χώρα καταγωγής των γενετικών πόρων», νοείται η χώρα η 
οποία διαθέτει τους συγκεκριμένους γενε— κούς πόρους στις 
επιτόπου συνθήκες* 

«Χώρα διάθεσης γενετικών πόρων», νοείται η χώρα που 
διαθέτει γενετικούς πόρους συλλεγόμενους από επιτόπου 
πηγές, συμπερυλαμβανομένων και πληθυσμών αγρίων όσο 
και κατοικίδιων ειδών, ή λαμβανομένων από εκτός τόπου 
πηγές, και οι οποίοι μπορεί να κατάγονται ή όχι από την εν 
λόγω χώρα" 

«Κατοικίδια ή καλλιεργούμενα είδη», νοούνται τα είδη τα 
οποία κατά τα στάδια της εςελικτικής διαδικασίας έχουν 
επηρεαστεί από τον άρθρωπο κατά τρόπο ώστε να ανταπο

κρίνονται στις ανάγκες του" 

«Οικοσύστημα», νοείται ένα δυναμικά σύμπλεγμα φυτικών, 
ζωικών KCI μικροοργανικών κοινοτήτων καθώς και του 
αδιωτΛού περιβάλλοντος τους που αλληλοεπηρεάζονται ως 
μια λειτουργική μονάδα" 

«Διατήρηση εκτός τόπου», νοείται η διατήρηση των συστα

τικών της βιολογικής ποιχιλομορφίας εκτός του φυσικού 
τους οικοτόπου" 

«Γενετικό υλικό», νοείται κάθε είδους φυτικό, ζωικό, μικρο

βιακό ή άλλης προελεύσεως υλικά που περιέχει λειτουργικές 
μονάδες κληρονομικότητας' 
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«Γενετικοί πόροο», νοούνται yr/rr.xo υλικό τρέχουσας η εν 
δυνάμχ1. αξίας' "~ 

«Οικότοπος», νοείται ο χώρος ή ο τύπος του χώρου όπου 
ζει κατά φυσικό τρόπο ένας οργανισμός ή ένας πληθυσμός' 

«Επιτόπου συνθήκες», νοούνται οι συνθήκες" στις οποίες 
υπάρχουν οι γενετικοί πόροι, εντός οικοσυστημάτων και 
φυσικών οικοτόπων και, σε περίπτωση κατοικίδιων ή καλ

λιεργούμενων ειδών, στον περιβάλλοντα χώρο όπου έχουν 
αναπτύξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους" 

«Επιτόπου διατήρηση»: διατήρηση οικοσυστημάτων και 
ιρυσικών οικοτόπων και διατήρηση KCI ανάκτηση βιώσιμων 
πληθυσμών KCI ειδών στο φυσικό τους περιβάλλον KCI, 
στην · περίπτωση κατοικίδιων ή καλλιεργούμενων ειδών, 
στον περιβάλλοντα χώροόπου έχουν αναπτύξει τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους" 

«Προστατευόμενη περιοχή», νοείται μια γεωγραφικά καθο

ρισμένη περιοχή η οποία χαρακτηρίσθηκε ή διαρρυθμίστηκε 
και λειτουργεί έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ειδικοί στόχοι, 
προστασίας" 

«Οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης», 
νοείται ένας οργανισμός που έχει συσταθεί από κυρίαρχα 
κράτη μιας δεδομένης περιοχής, στην οποία τα κράτη μέλη 
της έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά θέματα 
που υπόκεινται στην παρούσο σύμβαση και ο οποίος έχει 
δεόντως εξουσιοδοτηθεί σε συμφωνία με. τον εσωτερικό του 
κανονισμό, να υπογράφει, κυρώνει, δέχεται, εγκρίνει ή να 
συγκατατίθεται σχετικά" 

«Αυτοσυντηρούμενη χρησιμοποίηση», νοείται η χρήση 
συστατικών της διολογικής ποικιλομορφίας κατά τρόπο και 
κατά ποσοστά τέτοια που δεν προκαλείται μακροπρόθεσμα 
υποβάθμιση της βιολογικής ποικιλομορφίας, διατηρώντας 
κατ" αυτόν τον τρόπο τις δυνατότητες της να ανταποκρί

νεται στις ανάγκες και στις επιδιώξεις των σημερινών και 
των μελλοντικών γενεών 

στον όρο «Τεχνολογία»·περιλαμβάνεται η βιοτεχνολογία. 

Άοΰοο 3 

Αρχές 

7 c κράτη διαθέτουν, σε συμφωνία με· το Χάρτη των Ηνω

μένων Εθνών και τις αρχές του διεθνούς δικαίου, το 
κυρίαρχο δικαίωμα της εκμετάλλευσης των ιδίων πόρων 
τους ανάλογα με τις περιβαλλοντικές πολιτικές τους και την 
ευθύνη της αποφυγής καταστροφών στο περιβάλλον άλλων 
κρατών ή περιοχών, πέρα από τα άρια της εθνικής δικαιοδο

σίας τους, από διάφορες δραστηριότητες που εμπίπτουν στη 
δικαιοδοσία τους ή στον έλεγχο τους. 

Άοδοο 4 

Λικαιοοοσία 

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων άλλων κρατών, και 
εκτός αν άλλως ειδικά προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, 

οι οιατάξεις —ς παρούσας σύμβασης ισχύουν vie κάθε συμ

βαλλόμενο μέρος: 

α) προκειμένου περί συστατικών της βιολογικής ποικιλο

μορφίας; σε περιοχές εντός των ορών της εθνικής του 
δικαιοδοσίας, και 

5) προκειμένου περί διοδικασιών και δραστηριοτήτων, ανε

ξάρτητα από τον τόπο εκδήλωσης των συνεπειών ους 
που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του 
ή του ελέγχου τους, εντός της περιοχής της εθνικής του 
δικαιοδοσίας ή πέρα από τα όρια αυτής. 

'Αρΰοο 5 
Συνεργασία 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συνεργάζεται,· όσο αυτό sivci 
δυνατό και ενδεδειγμένο, με άλλα συμβαλλόμενα μέρη, 
άμεσα ή όπου απαιτείται μέσω των καταλλήλων διεθνών 
οργανισμών, προκειμένου περί περιοχών τιέρσ από την 
εθνική δικαιοδοσία και σε θέματα αμοιβαίου ενδιαοέ

ροντος, για τη διατήρηση και την αυτοσυντηρούμενη χρησι

μοποίηση της βιολογικής ποικιλομορφίας. 

'Jai?go δ 

Γενικά μέτρα διατήρησης και αυτοσυντηρούμενης χρησιμο

ποίησης 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, με τις ειδικές περιστάσεις KCI 
δυνατότητες του: 

α) ανσπτύσσει εθνικές στρατηγικές, σχέδια "ή προγράμματα 
για τη διατήρηση και αυτοσυντηρούμενη χρήση της βιο

λογικής πουαλομορφίας ή προσαρμόζει για το σκοπό 
αυτό υπάρχουσες στρατηγικές, σχέδια ή προγράμματα 
τα οποία αντικατοπτρίζουν, μεταξύ άλλων, τα μέτρα που. 
προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση σε ό,τι αφορά το 
ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος και 

6) ενσωματώνει, όσο αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγμένο, 
τη διατήρηση και αυτοσυντηρούμενη χρήση της βιολο

γικής ποικιλομορφίας στα κατάλληλα κλαδικά ή διακλα

δικά σχέδια, προγράμματα και πολιτικές. 

'Αΰΐ}ρο 7 

Εχιλογή και παρακολούθηση 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, κατά το μέτρο του δυνατού KCI 
του ενδεδειγμένου,' ειδικότερα για τους σκοπούς των 
άρθρων 8 έως 10: 

α) επιλέγει τα συστατικά της βιολογικής ποικιλομορφίας 
που είναι σημαντικά για τη διατήρηση της και την αυτο

συντηρούμενη χρήση της, λαμβάνοντας υπο<^η τον ενδει

κτικά πίνακα κατηγοριών που δίδονται στο παράρ

τημα ι·· 

β) παρακολουθεί, με δειγματοληψία και άλλες τεχνικές, τα 
συστατικά της βιολογικής ποικιλομορφίας που εντοπί

ζονται με βάση το στοιχείο α) παραπάνω, αποδίδοντας 
ιδιαίτερηπροσοχή σε εκείνα που απαιτούν άμεσα μετρσ 
διατήρησης και εκείνα που προσφέρουν τις μεγαλύτερες 
δυνατότητες αυτοσυντηρούμενης χρήσης" 
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■;i ~~ζ~Ζζ\ τις διαδικασίες r e ; ης κατηγορίες δραστηριο

τήτων ot. οποίες έχουν ήενδέχεται να έχουν σημαντικές 
ανεπιθύαητες επιπτώσεις για τη διατήρηση και την αυτο

συντηρούμενη χρήση της βιολογικής ποικιλομορφίας, και 
ελέγχουν τα αποτελέσματα τους με δειγματοληψίες και 
άλλες τεχνικές και 

5) λαμβάνουν και καταχωρούν, με οποιοδήποτε μηχανισμό, 
πληρο<οσριακά στοιχεία ου απορρέουν από δραστηριό

τητες εντοπισμού και παρακολούθησης δυνάμει των 
στοιχείων c), δ) και γ) ανωτέρω. 

'Ao-Jga 8 

Επιτόπου διατήρηση 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, κατά τα μέτρο του δυνατού και 
του ενδεδειγμένου: 

α) εγκαθιστά ένα σύστημα προστατευομένων περιοχών ή 
περιοχών όπου απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα για τη δια

τήρηση της 5ιολογικής ποικιλομορφίας" 

δ) αναπτύσσει, όπου απαιτείται, κατευθυντήριες γραμμές 
για την επιλογή, συγκρότηση και διαχείριση προστα

τευμένων περιοχών ή περιοχών όπου απαιτούνται 
ειδικά μέτρο για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλο

μορφίας" 

γ) διαρρυθμίζει ή διαχειρίζεται διαλογικούς πόρους που 
είναι σημαντικοί για τη διατήρηση της διολογικής ποι

κιλομορφίας, εντός ή εκτός των προστατευμένων 
περιοχών, με την προοπτική της εξασφάλισης της προ

στασίος τους και της αυτοσυντηρούμενης χρήσης τους' 

δ) προαγάγει την προστασία των οικοσυστημάτων, των 
φυσικών οικοτόπων και τη διατήρηση διωσίμων πληθυ

σμών των ειδών στο φυσικό τους περίγυρο · 

ε) προαγάγει μια περιβαλλοντολογικά συνετή και αυτοσυ

ντηρούμενη ανάπτυξη σε περιοχές γειτονικές των προ

στατευόμενων περιοχών με στόχο την ποραπέρα προ

στασία των περιοχών αυτών 

στ) αποκαθιστά και αναβαθμίζει υποβαθμισμένα OUCO<TU

στήματα και προαγάγει την ανασύσταση των απειλου

μένων ειδών, μεταξύ άλλων, με την ανάπτυξη KCI την 
εφαρμογή σχεδίων ή άλλων στρατηγικών διαχείρισης' 

Q καταρτίζει ή προωθεί τρόπους ρύθμισης, διαχείρισης ή 
ελέγχου των κινδύνων που συνδέονται με τη χρησιμο

ποίηση και απελευθέρωση ζώντων τροποποιημένων βιο

τεχνολογικά οργανισμών, οι οποίοι ενδέχεται να εμφα

νίσουν ανεπιθύμητες περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι 
οποίες επηρεάζουν την προστασία και αυτοσυντηρού

μενη χρήση της βιολογικής ποικιλομορφίας, λαμόά

νοντας επίσης υπόνη τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία

η) προλαμβάνει την εισαγωγή, ελέγχει ή εξαλείφει τα ξένα 
είδη που απειλούν τα οικοσυστήματα, τους οικατόπους 
ή τα είδη· 

3) φροντίζει για τη δημιουργία των απα.τουιιένων νν~ 
θηκών ώστε να συμβιβάζονται οι τρέχουσες χρήσε· .«χι 
η διατήρηση της. βιολογικής ποικιλομορφίας και τη5 
ανττοσυντηρούμενης χρήσης των συστατ.χών της* 

:) υπό τ·ς· προϋποθέσεις της εθνικής του νομοθεσίας 
τηρεί, προστάτευα και διατηρείτη γνώση, rq καινοτο

μίες KCI τις πρακτιχές των αυτοχθόνων και ντόπιων 
κοινοτήτων που αναπτύσσουν παραδόσιαχούς τρσrcuc 
ζωής σε ό,τι αφορά τη διατήρηση KCI την αυτοσυντη

ρούμενη χρήση της βιολογικής ποικιλομορφίας και προ

άγει, την ευρύτερη εφαρμογή τους με τη συγκατάθεσε 
και την εμπλοκή των φορέων των γνώσεων αυτών, ^ν 
καινοτομιών κσι των πρακτικών KCI ενθαρρύνε. ττ,ν 
ισόρροπη κατανομή των πλεονεκτημάτων που προκύ

πτουν οπό τη χρησιμοποίηση αυτών των γνώσεων, των 
καινοτομιών και των πρακτικών 

κ) 3εσπίζει ή κινεί την απαραίτητη νομοθεσία ή/και άλλες 
ρυθμιστικές διατάξεις για την προστασία των απειλου

μένων Γιόών και πληθυσμών 

λ) όπου διαπιστώνονται σημαντικά ανεπιθύμητα αποτελέ

σματα επί της βιολογικής ποικιλομορφίας διαρρυθμίζει 
ή διαχειρίζεται, δυνάμει του άρθρου 7, τις σχετικές δια

δικασίες και δραστηριότητες και 

μ) συνεργάζεται, πορέχοντας οικονομική και άλλου είδους 
υποστήριξη, για την επιτόπου διατήρηση των ειδών 
όπως περιγράφεται στα στοιχεία c) έως μ) παραπάνω, 
ειδικότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

'Ag&go 9 

Εκτός τόπου διατήρηση 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, κα~ά το μέτρο του δυνατού και 
του ενδεδειγμένου, καικύριος με στόχο τη συμπλήρωση 
των επιτόπου μέτρων: 

• α) λαμβάνει μέτρα για την εκτός τόπου διατήρηση των 
συστατικών της βιολογικής ποικιλομορφίας, κατά προτί

μηση στη χώρα καταγωγής των συστατικών αυτών 

5) ιδρύει KCI διατηρεί εγκαταστάσεις για την εκτός τόπου 
διατήρηση KCI την έρευνα σε φυτικούς και ζωικούς 
οργανισμούς και μικροοργανισμούς, κατά προτίμηση 
στη χώρα καταγωγής των γενετικών πόρων 

γ) λαμβάνει μέτρα για την αποκατάσταση και αναβάθμιση 
των απειλουμένων ειδών και για την επονεισογωγή τους 
στους φυσικούς οικοτόπους υπό τις ενδεδειγμένες συν

θήκες· 

δ) διαρρυθμίζει και διαχειρίζεται συλλογές βιολογικών 
πόρων από φυσικούς οικοτόπους για την εκτός τόπου 
διατήρηση και τρόπο ώστε να μην απειλούνται οικοσυ

στήματα και επιτόπιοι πληθυσμοί ειδών, εκτός αν απαι

τούνται, σύμφωνα με το στοιχείο γ) ανωτέρω, ειδικά 
προσωρινά εκτός τόπου μέτρα και 

ε) συνεργάζεται για: την παροχή οικονομικής και άλλου 
είδους ενίσχυσης για τις δράσεις εκτός τόπου διατήρησης 
όπως ορίζεται στα στοιχεία α) έως δ) ποραπάνω και για 
την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων εκτός τόπου 
διατήρησης στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
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Άο-ΰοο ΙΟ 

Αΐτοσυντηρούμενη χρησιμοποίηση συστατικών της ^βιολο

γικής ποικιλομορφίας 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, κατά το μέτρο του δυνατού KCI 
του ενδεδειγμένου: 

α) ενσωματώνει τη\· προβληματική για τη δαττήρηση και 
αυτοσυντηρούμενη χρήση των βιολογικών πόρων στο 
εθνικό σύστημα λήψεως αποφάσεων 

6) υιοθετεί μέτρα σχετικά με τη χρησιμοποίηση βιολογικών 
πόρων KCTC τρόπο ώστε να αποφεύγονται ή vc ελαχι

στοποιούνται οι ανεπιθύμητες επιπτώσεις επί της βιολο

γικών ποικιλομορφίας" 

γ) προστάτευα και ενθαρρύνει τις συνήθης χρήσεις των 
βιολογικών πάρων σε συμφωνία με τις παραδοσιακές 
πολιτιστικές πρακτικές που συμβιβάζονται με τη διατή

ρηση ή την αυτοσυντηρούμενη χρήση των πόρων 

δ) ενισχύει τους ντόπιους πληθυσμούς για την ανάπτυξη 
και εφαρμογή διορθωτικών δράσεων σε υποβαθμισμένες 
περιοχές όπου σημειώθηκε συρρίκνωση της διαλογικής 
ποικιλομορφίας και 

ε) ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατικών αρχών και 
ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη με3όδων για την αυτο

συντηρούμενη χρήση βιολογικών πόρων. 

Άοΰοο II 

Κίνητρα 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει, κατά το μέτρο του 
δυνατού και του ενδεδειγμένου, τα δέοντα από οικονομική 
και κοινωνική άποψη μέτρα για τη δημιουργία κινήτρων με 
στόχο τη διατήρηση και την αυτοσυντηρούμενη χρήση 
συστατικών της βιολογικής ποικιλομορφίας. 

'Λο&οο 12 

Έρευνα και Επιμόρφωση 

Τα συμβαλλόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τις οδικές 
ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών: 

α) εκπονούν και 'δρομολογούν προγράμματα επιστημονικής 
και τεχνικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σχετικά με 
μέτρα ταυτοποίησης, διατήρησης και αυτοσυντηρού

μενης χρήσης της βιολογικής ποικιλομορφίας και των 
συστατικών της και παρέχουν υποστήριξη σε τέτοιες 
προσπάθειες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για τις 
ειδικές ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών 

5) προάγουν και ενθαρρύνουν την kocjva η οποία συμ

βάλλει στη διατήρηση και αυτοσυντηρούμενη χρήση της 
βιολογικής ποικιλομορφίας, ειδικότερα σε αναπτυσσό

μενες χώρες, σε συμφωνία μεταξύ άλλων, με τις αποφά

σεις της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών οι οποίες 
ελήφθησαν μετά από τις συστάσεις του επικουρικού 
φορέα συμβούλων σε επιστημονικά, τεχνικά και τεχνο

λογικά Θέματα και 

γ) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 16, 18 KCI 
20,. προάγουν και συνεργάζονται για την αξιοποίηση της 
επιστημονικής προόδου που σημειώνεται, στην έρευνα 

της βιολογικής ποικιλομορφίας, για την ανάπτυξη 
μεθόδων διατήρησης και αυτοσυντηρούμενης χρήσης 
των βιολογικών πόρων: 

Άοάοο 13 

Ξκπαίόευση και ενημέρωση του κοινού 

Τα συμβαλλόμενα μέρη: 

α) προάγουν και ενθαρρύνουν την κατανόηση της σημασία; 
και των λαμβανομένων μέτρων για τη διατήρηση της βιο

λογικής ποικ^λομορφίας, καθώς επίσης και της ευρύτερης 
διάδοσης της στα.μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη συ

μπερίληψη των θεμάτων αυτών στα εκπαιδευτικά προ

γράμματα και 

5) συνεργάζονται KCTO τον ενδεδειγμένο τρόπο με άλλα 
κράτη και διεθνείς οργανισμούς για την ανάπτυξη προ

γραμμάτων εκπαίδευσης και ενημέρωσης του κοινού, σε 
ό,τι αφορά τη διατήρηση και την αυτοσυντηρούμενη 
χρήση της βιολογικής ποικιλομορφίας 

Άονοο 14 

■ Αξιολόγηση επιπτώσεων και ελαχιστοποίηση ανεπιθύμητων 
συνεπειών 

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος κατά το μέτρο του δυνατού 
και του ενδεδειγμένου: 

α) υιοθετεί τις ενδεδειγμένες διαδικασίες που απαιτούνται 
για την αξιολόγιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
σχεδίων που προτείνει και τα οποία ενδέχεται νά παρου

σιάσουν σοβαρά ανεπιθύμητα αποτελέσματα επί της βιο

λογικής ποικιλομορφίας με στόχο την αποφυγή ή την 
ελαχιστοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών και όπου 
ενδείκνυται προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής του 
κοινού στις εν λόγω διαδικασίες* 

5) προβαίνει στις κατάλληλες ενέργευτς ώστε να εξασφαλί

ζεται ότι λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι περιβαλλοντικές 
συνέπειες των προγραμμάτων του και των πολιτικών του 
που μπορούν να έχουν σοβαρά ανεπιθύμητα αποτελέ

σματα επί της βιολογικής ποικίλο μορφϊας*

γ) προάγει, με την αμοιβαία κοινοποίηση, την ανταλλαγή 
πληροφοριακών στοιχείων και τη διαβούλεση για δρα

στηριότητες που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του ή στον 
έλεγχο του,' δραστηριότητες οι οποίες ενδέχεται να 
παρουσιάσουν σοόαρά ανεπιθύμητα αποτελέσματα επί 
της βιολογικής ' ποικιλομορφίας άλλων κρατών ή 
περιοχών, πέρα από τα όρια της εθνικής δικαιοδοσίας 
του, ενθαρρύνοντας τη σύναψη διμερών, περιφερειακών 
ή πολυμερών συμφωνιών, ανάλογα με τις ανάγκες

δ) σε περίπτωση επερχόμενου ή μεγάλου κινδύνου ή ζημίας, 
δημιουργούμενης στα πλαίσια της δικαιοδοσίος ή του · 
ελέγχου του, επί της βιολογικής ποικιλομορφίας μέσα 
στην περιοχή δικαιοδοσίας άλλων κρατών ή περιοχών 
πέρα από τα όρια της εθνικής δικαιοδοσίας, ενημερώνει 
αμέσως τα ενδεχομένως θιγόμενα κράτη από αυτόν τον 
κίνδυνο ή τη ζημία, ενώ επίσης θέτει σε κίνηση δράσεις 
για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση του εν λόγω κιν

δύνου ή της εν λόγω ζημίας και 
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ε) προάγει το σχεδιασμό εθνικών μέτρο* γυζ την αντιμετώ

πιση καταστάσεων κινδύνου" που δημιουργούνται από 
δραστηριότητες ή γεγονότα, προκαλούμενα κατά φυσικό 
ή άλλο τρόπο, και τα οποία δημιουργούν σοβαρούς και." 
προφανείς κινδύνους για τη βιολογική ποικιλομορφία, 
KCI ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία για την ενίσχυση 
τέτοιων ε3νικών προσπαθειών KCI, όπου απαιτείται KCI 
συμφωνείται μεταξύ κρατών ή περιφερειακών οργανι

σμών οικονομικής ολοκλήρωσης, για την από κοινού 
κατάρτιση των ενδεδειγμένων σχεδίων. 

2. Η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών εξετάζει, σε 
μελλοντικές μελέτες, διάφορα θέματα ευθυνών και αποκα

τάστασης, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων επανορθώ

σεων και αποζημιώσεων, για ζημίες στη βιολογική ποικιλο

μορφία, εχτός αν το ζήτημα των ευθυνών αποτελεί καθαρά 
εσωτερικό θέμα. 

Άοΰαο IS 

Πρόσβαση στους γενετικούς κόρους 

!. Αναγνωρίζοντας ■ τα κυριαρχικά δικαιώματα των 
κρστών επί των φυσικών τους πόρων, η εξουσία vie τον 
προσδιορισμό των. προσβάσεων σε γενετικούς πόρους επα

φίεται, στη δικαιοδοσία των εθνικών κυβερνήσεων και υπό

κειται στην εθνική νομοθεσία. 

2.· Κάθε συμβαλλόμενο μέρος επιφορτίζεται με τη διαμόρ

φωση των προϋποθέσεων εκείνων που απσιτούνται για τη 
διευκόλυνση πρόσόασης στους γενετικούς πόρους, με περι

βαλλοντικά συνεπή αξιοποίηση εκ μέρους άλλων συμδαλλο

μένων μερών και δεν επιβάλλει, περιορισμούς οι οποίοι 
έρχονται σε αντίθεση με τους στόχους της πορούσας σύμ

βασης. 

3. Για τους σκοπούς της παρούσος σύμβασης, οι γενε

τικοί πόροι που προσφέρονται από ένα συμβαλλόμενο 
μέρος, όπως αναφέρεται στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 16 
και 19, είναι οι πόροι εκείνοι μόνο που παρέχονται από 
συμβαλλόμενα μέρη — χώρες καταγωγής των εν λόγω 
πόρων ή από συμβαλλόμενα μέρη που έχουν αποκτήσει τους 
γενετικούς πόρους σε συμφωνία με την παρούσα σύμβαση. 

4. Η πρόσβαση αυτή, όπου παραχωρείται, βασίζεται σε 
αμοιβαία συμφωνημένους όρους και υπόκειτσι στις διατά

ξεις του παρόντος άρθρου. 

5. "Η πρόσβαση σε γενετικούς πόρους υπόκειται στην εκ 
των προτέρων συναίνεση των συμβαλλομένων μερών που 
παρέχουν τους εν λόγω πόρους, εχτός αν άλλως ορίζεται 
από το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος. 

ό. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
κσι να εκτελέσει ερευνητικές επιστημονικές εργασίες σε ό,τι 
αφορά τους γενετικούς πόρους που παρέχονται από άλλα 
συμβαλλόμενα μέρη με την πλήρη συμμετοχή των εν λόγω 
συμβαλλομένων μερών, αλλά και, όπου είναι δυνατό, εντός 
του εδάφους των. 

7.. Κάθε συμβαλλόμενα μέρος λαμβάνει τα απαιτούμενα 
νομοθετικά KCI διοικητικά μέτρα, καθώς και μέτρα πολι

τικής, και σε συμφωνία με τα άοθρα 16 και !9. όπου απαι

τείται, μέσω χρηματοδοτικών μηχανισμών που απμχυο

γαύνται με 5άση TC άρθρα.20 και 21, με στόχο τον ορθό κα: 
ισόρροπο καταμερισμό των αποτελεσμάτων των ερευνών 
και .της ανάπτυξης, καθώς και των πλεονεκτημάτων που 
απορρέουν από την εμπορική και άλλου είδους.χρησιμο

ποίηση γενετικών πόρων με το συμβαλλόμενο μέρος που 
παρέχει πόοους αυτού του είδους. Ο "καταμερισμός αυτός 
καθορίζεται με βάση αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους. 

Άρι?ρο 16 

Πρόσβαση και μεταφορά τεχνολογίας 

Ι. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, αναγνωρίζοντας ότι η 
τεχνολογία περιλαμβάνει τη βιοτεχνολογία και ότι τόσο η 
πρόσβαση .άσο και η μεταφορά, τεχνολογίας, μεταξύ, των 
συμβαλλομένων μερών αποτελεί δασικό στοιχείο για την 
επίτευξη των στόχων της παρούσας σύμβασης, αναλαμβάνει 
σε συμφωνία με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου να 
παρέχει ή/και να διευκολύνει την πρόσβαση και. τη μετα

φορά προς άλλα συμβαλλόμενα μέρη τεχνολογιών που αφο

ρούν τη διατήρηση και την αυτοσυντηρούμενη χρήση της 
βιολογικής ποικιλομορφίας ή τεχνολογιών που αξιοποιούν 
τους γενετικούς πόρους και δεν προκαλούν άξια λόγου 
ζημία στο περιβάλλον. 

2. Η πρόσβαση κσι η μεταφορά τεχνολογίας που αναφέ

ρονται την παράγραφο 1 παραπάνω,, προς τις αυτοσυντη

ρούμενες χώρες παρέχονται ή/και διευκολύνονται με ορθό 
και ευνοϊκό τρόπο σε ό,τι αφορά το καθεστώς εκχωρήσεων 
και τους προτιμησιακούς όρους οι οποίοι αμοιβαία συμφω

νούνται και όπου απαιτείται σε συμφωνία με τους χρηματο

δοτικούς μηχανισμούς που θεσπίζονται με τα άρθρα 20 και 
21. Σε περιπτώσας που πρόκειται για τεχνολογία υποκεί

μενη σε δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώματα 
ρευματικής ιδιοκτησίας, η πρόσβαση KCI . η μεταφορά 
τεχνολογίας παρέχονται έτσι ώστε να αναγνωρίζονται και 
να συμβιβάζονταν με την ορθή και αποτελεσματική προ

στασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εφαρ

μογή της παραγράφου αυτής πρέπει να βρίσκεται σε συμ

φωνία με. τις παραγράφους 3, 4 και 5 παρακάτω. 

3. Κάθε συμβαλλόμενομέρος λαμβάνει νομοθετικά KCI 
διοικητικά μέτρα και μέτρα, πολιτικής, κατά. τον ενδεδειγ

μένο τρόπο, με στόχο να παρέχεται στα συμβαλλόμενα 
μέρη, ιδιαίτερα δε στις αναπτυσσόμενες χώρες που παρέ

χουν γενετικούς πόρους, πρόσβαση και μεταφορά τεχνολο

γίας που αξιοποιούν τους εν λόγω πόρους, με αμοιβαία συμ

φωνηθέντες όρους, συμπεριλαμβανομένης και της τεχνολο

γίας που προστατεύεται από δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και 
άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοικτησίας, όπου επιβάλ

λεται, μέσω των διατάξεων 20 και 21 και σε συμφωνία με τη 
διεθνή νομοθεσία και με τις παραγράφους 4 και 5 παρα

κάτω. 

4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει νομοθετικά κσ: 
διοικητιχά μέτρα ή μέτρα πολιτικής, όπως ενδείκνυται, με 
στόχο τη διευκόλυνση εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα της 
πρόσβασης σε κοινές δράσεις ανύπτυξης και μεταφοράς 
τεχνολογίας όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 πορσ

πάνω, προς όφελος τόσο των κρατικών οργανισμών όσο και 
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του ιδωτικού τομέα των αναπτυσσομένων χωρών και για το 
σκοπό αυτό συμμορφούται με τις υποχρέωσης που διαλαμ

βάνονται στις παραγράφους Ι» 2 και 3 παραπάνω. 

5. Τα συμβαλλόμενα, μέρη, αναγνωρίζοντας ότι δικαιώ

ματα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιο

κτησίας μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή της" εν λόγω 
σύμβασης, συνεργάζονται για το σχοπό αυτό με δάση την 
ε3ν.κή νομοθεσία και το διεθνές δίκαιο κατά τρόπο ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι τα εν λόγω δικαιώματα ενισχύουν και 
δεν αντιόαίνουν στους στόχους τους. 

Άοΰοο 17 

Ανταλλαγή πληροφοριών 

[. 7α συμβαλλόμενα, μέρη διευκολύνουν την αντολλαγή 
πληροφοριών,, που προέρχονται από κά3ε ελεύθερα πρσσδά

σιμη πηγή, πληροφοριών σχετικών με τη διατήρηση και την 
αυτοσυντηρούμενη χρήση βιολογικής ποικιλομορφίας, λαμ

βάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των αναπτυσσομένων 
χαρών. 

2. Η ανταλλαγή πληροφοριών αυτής της μορφής περιλαμ

βάνει ανταλλαγή αποτελεσμάτων εθνικών, επιστημονικών 
και κοινωνικοοικονομικών ερευνών, κα3ώς επίσης και πλη

ροφοριών για την επιμόρφωση και την παρακολούθηση προ

γραμμάτων, εξειδικευμένων γνώσεων, τοπικών και καθαυτό 
παραδοσιακών γνώσεων, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1. Στα παρα

πάνω περιλαμβάνεται, όπου είναι· εφικτό, η επανάκαμψη 
των· πληροφοριών. 

Άοΰοο 18 

Τεχνική και επιστημονική συνεργασία 

Ι. Τα συμβαλλόμενα μέρη προάγουν τη διεθνή τεχνική 
και επιστημονική συνεργασία στον τομέα της διατήρησης 
και της αυτοσυντηρούμενης χρήσης βιολογικής ποικιλομορ

φίας, όπου απαιτείται, μέσω των καταλλήλων διεθνών και 
εθνικών ιδρυμάτων. 

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος προάγει την τεχνική και 
επιστημονική συνεργασία με άλλα συμβαλλόμενα μέρη, ειδι

κότερα δε με αναπτυσσόμενες χώρες, κατά την εφαρμογή 
της παρούσας σύμβασης, με. την ανάπτυςη και εφαρμογή, 
μεταςύ άλλων, εθνικών πολιτικών. Κατά την προαγωγή της 
εν λόγω συνεργασίας δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ανά

πτυςη και την ενίσχυση των εθνιχών δυνατοτήτων,, με την 
ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων και τη σύσταση ιδρυ

μάτων. 

3. Η διάσκεψη των μερών, κατά την πρώτη συνεδρίαση 
της, προσδιόριζα τον τρόπο σύστασης ενός κατάλληλου 
μηχανισμού διαλογής για την προαγωγή και διευκόλυνση 
της τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας. 

. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν και αναπτύσσουν 
μεθόδους συνεργασίας, σε συμφωνία με την εθνική νομο

θεσία και τις εθνικές πολιτικές, για την ανάπτυςη και χρήση 
τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων και ντόπιων και παρα

δοσιακών τεχνολογιών, για την επίτευςη των στόχων αυτής 

της σύμβασης ι — το σχοπό αυτό τα συιιόαλλόιιενα μέρη 
προωθούν επίσης τη συνεργασία σε θέματα επιμόοφωση; 
προσωπικού και ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων. 

5. Τα συμβαλλόμενα μέρη προάγουν, δυνάμει αμοιβαίων 
συμφωνιών, την κατάρτιση κοινών ερευνητικών προγραμ

μάτων και τη σύμχηςη κοινών επιχειρήσεων για την ανά

πτυξη τεχνολογιών σχετικών με τους στόχους της παρούσας 
σύμβασης. 

Άο&ρο 19 

Η βιοτεχνολογία και η κατανομή των ωφελημάτων της 

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα ενδεδειγμένα 
νομοθετικά και διοικητικά μέτρα ή μέτρα πολιτικής, ώστε 
να παρέχεται η δυνατότητα αποτελεσματικής· συμμετοχής 
σε δραστηριότητες βιοτεχνολογικής έρευνος στα συμβαλλό

μενα μέρη έχανα, ειδικότερα τις αναπτυσσόμενες χώρες, τα 
οποία παρέχουν γενετικούς πόρους για τέτοιες έρευνες, και 
όπου είναι εφικτό, εντός του εδάφους τους. 

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει κάθε πρακτικό 
μέτρο για την προαγωγή και διευκόλυνση της κατά προτε

ραιότητα πρόσβασης, σε σωστή και ισόρροπη δάση, εκ 
μέρους των συμβαλλομένων μερών, ειδικότερα των ανα

πτυσσομένων χωρών, στα αποτελέσματα και <rrc ωφελή

ματα που προκύπτουν από τις βιοτεχνολογίες τις βασιζό

μενες σε γενετικούς πόρους παρεχόμενους από τσ εν λόγω 
συμβαλλόμενα μέρη. Η πρόσβαση αυτή παρέχεται υπό αμοι

βαία συμφωνηθέντες όρους. 

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη διερευνούν την ανάγκη και τις 
διαδικασίες κατάρτισης ενός πρωτοκόλλου στο οποίο διευ

κρινίζονται οι ενδεδειγμένες διαδικασίες συμπεριλαμβανο

μένων ειδικότερα και των προηγουμένων σχετικών συμφω

νιών, στον τομέα της ασφαλούς μεταφοράς, χειρισμού και 
χρήσης κάθε ζώντος τροποποιημένου· οργανισμού που προ

έρχεται από τη βιοτεχνολογία και ο οποίος μπορεί να εμφά

νισα ανεπιθύμητες δράσεις σε ό,τι αφορά τη διατήρηση και 
την αυτοσυντηρούμενη χρήση της βιολογικής ποικιλομορ

φίας. 

4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει, άμεσα ή ζητώντας 
από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό τη δικαιοδοσία 
του το οποίο παρέχει τους οργανισμούς· που αναφέρονται 
στην παράγροφο 3 παραπάνω, κάθε διαθέσιμη πληροφορία 
σχετικά με τη χρήση και τους κανονισμούς ασφαλείας που 
απαιτούνται από το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος κατά το 
χειρισμό των οργανισμών αυτών, παρέχει δε επίσης κάθε 
άλλη διαθέσιμη πληροφορία για τις ενδεχόμενες ανεπιθύ

μητες επιπτώσας των συγκεκριμένων οργανισμών για το 
συμβαλλόμενο μέρος στο έδαφος του οποίου πρόκειται vc 
εισαχθούν οι οργανισμοί αυτού 

'Αού<ρο 20 

Χρηματοδοτικοί πόροι. 

Ι. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλάμβανα να προσφέρει., 
ανάλογα με. τις δυνατότητες του,, χρηματοδοτική υποστή

ριςη και κίνητρα σε ό,τι αφορά τις εν λόγω εθνικές δραστη

ριότητες οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων 
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TTIC παοούσσ; · σύμόασης. σε συμφωνία με τα εαν.χά του 
σχέδιο, προγράμματα και. προτεραιότητες. 

2. Οι αναπτυγμένες χώρες — συμβαλλόμενα μέοη παρέ

χουν νέους και συμπληρωματικούς χρηματοδοτιχούς πόρους 
ώστε να δοη3ήσουν την ανάπτυξη των χωρών — συμβαλλο

μένων μερών ώστε cuxa.vc ανταποκρι3ούν στο συμφω

νηθέν οριακό κόστος της, κατά την εφαρμογή μέτρων TC 
οποία συμμαρφούνται με τις υποχρεώσεις της παρούσας 
σύμβασης KCI VC επωφεληθούν από τις διατάξεις της, 
δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει αντικείμενο συμφωνίας 
μετα£ϋ μιος αναπτυσσόμενης χώρας — συμβαλλόμενου 
μέρους KCI ιδρύματος που αναφέρεται στο άρθρο 21, ανά

λογα με τις προτεραιότητες σε 3έματα πολιτικής κα: στρα

τηγικής KCI με τις προτεραιότητες του προγράμματος, με 
κριτήρια καταλληλότητας κς3ώς επίσης και με δάση έναν 
ενδεικτικό πίνακα οριακού κόστους που καταρτίστηκε από 
τη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών. Άλλα συμβαλλό

μενα μέρη, περιλαμβανομένων και των χωρών που βρί

σκονται στο στάδιο της μετάβασης στην οικονομία της 
αγοράς, μπορούν αυτόόουλα vc αναλάβουν υποχρεώσεις 
αναπτυγμένων χωρών — συμόαλλαμένων μερών. Για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου, η διάσκεψη των συμόαλλα

μένων μερών, καταρτίζει στην πρώτη συνεδρίαση της έναν 
πίνακα αναπτυγμένων χωρών — συμβαλλομένων μερών και 
άλλων μερών τα οποία αυτόόουλα αναλαμβάνουν τις υπο

χρεώσεις αναπτυγμένων χωρών — συμβαλλομένων μέρων. 
Η διάσκεψη των συμόαλλαμένων μερών επανεξετάζει περιο

δικά και αν απαιτείται τροποποιεί τον πίνακα αυτόν. Κ 
συνεισφορά άλλων χωρών και άλλων πηγών, σε εθελούσια 
όαση, μπορούν επίσης να ενθαρρυνθούν. Η εφαρμογή των εν 
λόγω υποχρεώσεων λαμόάνει επίσης υπόψη την ανάγκη για 
την επάρκεια, την προόλεψιμότητα και την έγκαιρη ροή των 
κονδυλίων καθώς και τη σημασία ταυ επιμερισμού των 
όαρών ανάμεσα στα συμόαλλόμενα μέρη που συνεισφέρουν 
και περιλαμβάνονται στον πίνακα. 

3. Οι αναπτυγμένες χώρες — Μέρη μπορούν επίσης να 
παράσχουν, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες — συμόαλλό

μενα μέρη να επωφεληθούν από, χρηματοδοτικούς πόρους 
που συνδέονται με την εφαρμογή της παρούσας σύμόασης 
μέσω διμερών, περιφερειακών και άλλων πολυμερών οδών. 

4. Η έκταση κατά την οποία οι αναπτυσσόμενες χώρες — 
συμόαλλόμενα μέρη ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις 
τους σε ό,τι αφορά την παρούσα σύμόαση, εξαρτάται από 
την αποτελεσματική εφαρμογή εκ μέρους των αναπτυγ

μένων χωρών — συμόαλλομένων μέρων των υποχρεώσεων 
τους που απορρέουν από τη σύμόαση σχετικά με τους χρη

ματοδοτικούς πόρους και τη μεταφορά τεχνολογίας και 
λαμόάνουν πλήρως υπόψη το γεγονός ότι η οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη και η εξάλειψη της φτώχειας αποτε

λούν τις πρώτες και σημαντικότερες προτεραιότητες για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες — συμόαλλόμενα μέρη. 

3. Τα συμόαλλόμενα μέρη λαιιόάνουν πλήρως υπόψη τις 
άδικες α^ά·{χζς και την ειδική κατάσταση των λιγότερο 
αναπτυγμένων χωρών κατά την ανάπτυξη των δράσεων τους 
σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και τη μεταφορά τεχναλο

6. Τα συμόαλλόμενα μέρη λαμόάνουν επίσης υπόψη τις 
ειδικές προϋποθέσεις που διαμορφώνονται από την εξάρ

τηση, την κατανομή και τον εντοπισμό της όιολσγικής ποι

κιλομορφίας εντό; των αναπτυσσομένων χωρών— συϋίαλ
λαμένων μεοών, >cc·. ειδικότερα των μικρών νησιωτικών 
κρατών. . 

7_' Πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην εώική 
κατάσταση των αναπτυσσομένων χωρών, περιλαμβανο

μένων και εκείνων που θεωρούνται ως ιδιαίτερα ευπαθε·^ 
από περιβαλλοντική άποψη, όπως εχείνες οι οποίες 5ic3e

τΐΛΐν άγονες και ημιάγονες, παράκτιες και ορεινές περιοχές. 

Άοτ/οο 21 

Χρηματοδοτικός μηχανισμός 

1. Εγκα3ίστατα'. ένας μηχανισμός για την αποδέσμευση 
χρηματοδοτικών πόρων προς τις αναπτυσσόμενες χώοες — 
συμόαλλόμενα μέρη, ~{\c τους σκοπούς της παρούσας σύμ

όασης, υπό μορφή δωρεάν όοήθεισςή επιχορήγησης, δασικά 
στοιχεία των οποίων περιγράφονται στο παρόν άρθρο. 0 
μηχανισμός λειτουργεί υπό την εποπτεία KCI καθοδήγηση 
της διάσκεψης των συμόαλλομένων μερών, στην οποία και 
λογοδοτεί,, για τους σκοπούς της παρούσας σύμόασης.. Η 
λειτουργία του μηχανισμού αναλαμόάνεται από άδικες 
θεσμικές δομές όπως αποφασίζεται από τη διάσκεψη των 
συμόαλλομένων μερών στην πρώτη της συνεδρίαση.· Για 
τους σκοπούς της παρούσας σύμόασης, η διάσκεψη των 
συμόαλλομένων μερών προσδιόριζα τις προτεραιότητες 
πολιτικής, στρατηγικής και προγράμματος, κα3ως"και TC 
κριτήρια καταλληλότητας σχετικά με την πρόσόαση και τη 
χρησιμοποίηση των εν λόγω πόρων. 

Οι συνεισφορές είναι τέτοιες ώστε να λαμβάνεται, υπόψη η 
ανάγκη πρόβλεψης, εγκυρότητας και επικαιρότητας της 
ροής των κονδυλίων όπως αναφέρονται' στο άρθρο 20, σε 
συμφωνία με τα ποσά των απαιτουμένων πόρων που αποφα

σίζονται περιοδικά από τη διάσκεψη των συμβαλλομένων 
μερών και να υπογραμμίζεται η σημασία της κατανομής των 
βαρών μεταξύ των συμόαλλομένων μερών που συνεισφέ

ρουν, τα οποία περιλαμβάνονται στον πίνακα που αναφέ

ρεται σχετικά στο άρθρο 20 παράγραφος 2. Εθελούσιες

συνεισφορές μπορούν επίσης να συνεισφέρονταί από τις 
αναπτυγμένες χώρες — συμβαλλόμενα μέρη και από άλλες 
χώρες — συμβαλλόμενα μέρη και από άλλες χώρες και 
πηγές. Ο μηχανισμός λειτουργεί κατά τρόπο δημοκρατικό 
και διαφανή. 

2. Δυνάμει των στόχων της παρούσας σύμβασης,, η διά

σκεψη των συμβαλλομένων μερών προσδιορίζει στην πρώτη 
συνεδρίαση της τις πολιτικές, στρατηγικές και προγραμμα

τικές προτεραιότητες ενώ επίσης κα3ορίζει λεπτομερή κρι

τήρια και κατευθυντήριες γραμμές για την παραχώρηση 
δυνατοτήτων πρόσβασης και χρησιμοποίησης των χρηματο

δοτικών πόρων συμπεριλαμδανομένης και της παρακολού

θησης και αξιολόγησης σε τακτική βάση των τρόπων χρησι

μοποίησης τους. Κ διάσκεψη των συμόαλλομένων μερών 
αποφασίζει σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις ενεργοποίησης της 
παρσγράφου 1 παραπάνω, μετά από διαβούλευση με τις σχε

τικές θεσμικές δομές στις οποίες έχει ανστε3εί η λειτουργία 
του χρηματοδοτικού μηχανισμού. 

3. Η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών αξιολογεί την 
αποτελεσματικότητα του μηχανισμού που συνιστάται με το 
παρόν άρθρο, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων και 
των κα3οδηγητηρίών γραμμών που αναφέρονται στην παρά



45 

γράφο 2 apcάνω, όχι λιγότερο από δύο xpov.c μετά τη 
3έαη σε ισχύ της πσρούσας σύμβασης και μετά απ,'αυτό σε 
τακτική δάση. Με δάση την εν λόγω αςιολόγηση, αναλαμ

βάνει τις ενδεδειγμένες· ενέργειες για τη όελτίωση της αποτε

λεσματικότητας του μηχανισμού, όπου απαιτείται. 

ί. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμόάνουν ενδεχομένως 
την ενίσχυση των υπαρχόντων θεσμικών χρηματοδοτικών 
οργάνων για την παροχή χρηματοδοτικών πόρων με στόχο 
τη διατήρηση και την αυτοσυντηρούμενη χρήση της διαλο

γικής ποικιλομορφίας. 

Ά&άοο 22 

Σχέσεις με άλλες διεθνεϊς συμβάσεις 

Ι. Οι διατάξεις της παρούσας σύμόασης· δεν επηρεάζουν 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κά3ε συμβαλλομένου 
μέρους που απορρέουν από οποιαδήποτε εν. ισχύι διεθνή 
συμιοωνία» εξαιρουμένων εκείνων όπου η άσκηση των εν 
λόγω δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 8έτει σε σοβαρούς κιν

δύνους δλάδης ή απειλής τη βιολογική ποικιλομορφία. 

2. Τα συμβαλλόμενα, μέρη εφαρμόζουν την παοούσα σύμ

βαση με πλήρη σεβασμό του θαλασσίου περιβάλλοντος συμ

μορφούμενα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
κρατών που απορρέουν από το δίκαιο της θάλασσας. 

Άσ&οο 23 

Διάσκεψη τον συμβαλλομένων Μερών 

Ι. Με την παρούσα ιδρύεται μια διάσκεψη των συμβαλ

λομένων μερών. Η πρώτη συνεδρίαση της διάσκεψη των 
συμβαλλομένων μερών συγκαλείται από τον εκτελεστικό 
διευθυντή του προγράμματος για το περιβάλλον των Ηνω

μένων Ε3νών όχι αργότερα από ένα έτος μετά τη θέση σε 
ισχύ της παρούσας σύμβασης: Κατόπιν, συγκαλούνται 
τακτικές συνεδριάσεις της διάσκεψης των συμβαλλομένων 
μερών σε τακτικά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται 
από τη διάσκεψη στην πρώτη της συνεδρίαση. 

2. Συγκαλούνται έκτακτες συνεδριάσεις της διάσκεψης 
των συμβαλλομένων μερών οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο 
από αυτήν ή μετά από γραπτό αίτημα οποιουδήποτε συμ

βαλλόμενου μέρους με την προϋπόθεση ότι, στους έςι μήνες 
μετά από την κοινοποίηση του αιτήματος προς αυτά εκ 
μέρους της γραμματείας, το αίτημα υποστηρίζεται από το 
ένα τρίτο τουλάχιστον των συμβαλλομένων μερών. 

3. Η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών δια συναινέ

σεως αποφασίζει και υιοθετεί διαδικαστικούς κανο^ΐς για 
την ίδια και για κάθε βοηθητικό φορέα που ενδεχομένως 
συνιστά, θεσπίζει δε και τους χρηματοοικονομικούς 
κανόνες που διέπουν τη χρηματοδότηση της γραμματείας.. 
Σε κάθε τακτική συνεδρίαση, εγκρίνει τον προϋπολογισμό 
για την οικονομική περίοδο μέχρι την επόμενη τακτική 
συνεδρίαση της. 

4. Η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών παρακολουθεί 
την εφαρμογή της παρούσας σύμόασης και για το σκοπό 
αυτό: 

α) καθορίζει τον τύπο των πληροφοριών και τις προθε

σμίες για τη διαβίβαση τους, που υποβάλλονται σε συμ

φωνία με το' άρθρο 26 και εςετάζει τα εν λόγω πληρο

φοριακά στοιχεία και τις εκθέσεις που υποβάλλονται 
από κάθε βοηθητικό φορέα* 

■ 6) εςετάζει κάϋε επιστημονικό, τεχνικό κζ: τεχνολογικό 
στοιχείο σχετικά με τη διολογική ποιιαλαμορφία που 
πορέχεται σε συμφωνία με το άρθρο 25·' 

γ) εςετάζει και εγκρίνει, κοτά τα δέοντα, πρωτόκολλα σε 
συμφωνία με το άρθρο 28" 

δ) εςετάζει KC: εγκρίνει, κατά τα δέοντα, σε συιιφωνία αε 
τα άρθρα 29 και 30, τροπολογίες της παρούσες σύμ

βασης και των παραρτημάτων της" 

ε) εςετάζει τροπολογίες για κά3ε πρωτόκολλο, κα3ώς 
επίσης KCIγια κάθε σχετικό παράρτημα KCI συνιστά 
ενδεχομένως την υιοθέτηση τους από τα συμβαλλόμενα 
μέρη του σχετικού πρωτοκόλλου' 

στ) εςετάζει KCI εγκρίνει, κατά τα δέοντα σύμφωνο με το 
άρθρο 30, πρόσθετα παραρτήματα για· την παρούσα 
σύμβαση" 

ζ) συνιστά δοηθητικούς φορείς, ειδικότερα σε ό,τι αφορά 
την παροχή επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών, 
ανάλογα με τις ανάγκες, για την εφαρμογή της 
παρούσας σύμβασης" 

η) έρχεται σε επαφή, μέσω της γραμματείας, με τους εκτε

λεστικούς φορείς άλλων συμβάσεων που ασχολούνται, 
με θέματα καλυπτόμενα από την παρούσα σύμβαση, με 
στόχο την καθυϊρωση ενδεδειγμένων μορφών συνεργα

σίας με αυτούς και 

3) εςετάζει και αναλαμβάνει κά3ε πρόσθετη δράση που 
ενδεχομένως απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών 
της παρούσας σύμβασης, υπό το φως της αποκτούμενης 
κατά την λειτουργία της εμπειρίας. 

5. Τα Ηνωμένα Έθνη, οι ειδικευμένες υπηρεσίες ους και 
ο διεθνής οργανισμός για την ατομική ενέργεια, καθώς 
επίσης Kat. κάθε κράτος μη μέρος της παρούσας σύμβασης, 
μποροίν να εκπροσωπούνται ως παρατηρητές στις συνε

δριάσεις της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών. Κάθε 
άλλος φορέας ή οργανισμός, κρατικός ή μη, εξειδικευμένος 
σε τομείς σχετικούς με τη διατήρηση και την αυτοσυντηρού

μενη χρήση της βιολογικής ποικιλομορφίας, που ενημερώ

νουν τη γραμματεία για την επι3υμία τους να εκπροσωπη

θούν ως παρατηρητές σε συνεδρίαση της διάσκεψης των 
συμβαλλομένων μερών, μπορεί ναγίνει δεκτός εκτός cv δια

φωνεί το ένα τρίτο τουλάχιστον των συμβαλλομένων μερών. 
Η απόφαση συμμετοχής παρατηρητών υπόκειται στους δια

δικαστικούς κανόνες που έχουν εγκριθεί από τη διάσκεψη 
των συμβαλλομένων μερών. 

Ά&ΰοο 24 

Γραμματεία 

1. Με το ^αοόν συνιστάται γραμματεία. Τα καθήκοντα 
της έχουν ως εςής: 

α) οργάνωση και εξυπηρέτηση των συνεδριάσεων της διά

σκεψης των συμβαλλομένων μερών, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 23" 

6) εκτέλεση των εργασιών που της ανατίθενται από κάθε 
πρωτόκολλο

γ) κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με. την εκτέλεση της απο

στολής της σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και την 
παρουσίαση στη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών 
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5) συντανισυ.ός με άλλους αντίστοιχους 5ι^3νείς φορείς και. 
ειδικότερα σύναψη των απαιτουμένων όιοιχητιχών και 
συμβατικών ρυθμίσεων για την σπ:^τελεσματ.χή εκτέ

λεση της αποστολής της κει 

ε) διεκπεραίωση κά9ε άλλης εργασίας ου της αναθέτει η 
διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών. 

2. Στην πρώτη ταχτική συνεδρίαση της η διάσκεψη των 
συμβαλλομένων μερών διορίζει τη γραμματεία μεταξύ των 
διεθνών οργανισμών που ενδιαφέρονται vc ανολάβουν τις 
εργασίες της γραμματείας, με δάση την βαρούσα σύμβαση. 

Άοδοο 25 

Επικουρικός φορέας επιστημονικών, τεχνικών και τεχνολο

γικών συμβουλών 

1. Συνιστάται με το παρόν επικουρικός φορέας παροχής 
επιστημονικών, τεχνικών και τεχνολογικών συμβουλών για 
λογαριασμό της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών, 
ανάλογα με τις ανάγκες και των άλλων επικουρικών 
φορέων, γιε την έγκαιρη παροχή συμβουλών σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. Ο φορέας αυτός είναι 
ανοικτής πρόσβασης γιο κά3ε συμβαλλόμενο μέρος και η 
σύνδεση του είναι πολυκλαδική. Περιλαμβάνει εκπροσώ

πους κυβερνήσεων αρμοδίους στους σχετικούς τομείς τεχνο

γνωσίας. Υποβάλλει σε τακτικά χρονικά διαστήματα εκθέ

σεις στη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών ·μα κά9ε 
3έμα της αρμοδιότητας του. 

2. Με βάση και σε συμφωνία με τις κατευθυντήριες 
γραμμές που έχουν καταρτισ3εί από τη διάσκεψη των συμ

βαλλομένων μερών, και μετά από αίτημα της, ο φορέας 
αυτός:" 

c) εκδίδει επιστημονικές και τεχνικές αξιολογήσεις σχετικά 
με την κατάσταση της βιολογικής ποικιλομορφίας' 

δ) συντάσσει επιστημονικές και τεχνικές αξιολογήσεις επι

πτώσεων από ληφθέντα μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας σύμβασης* 

γ) αναζητεί καινοτόμες, αποτελεσματικές και επίκαιρες 
τεχνολογίες και τεχνογνωσία σχετικά με τη διατήρηση 
και την αυτοσυντηρούμενη χρήση βιολογικής ποικιλο

μορφίας και παρέχει συμβουλές σχετικά με τον τρόπο 
προαγωγής ή/και μεταφοράς των τεχνολογιών αυτών 

5) παρέχει συμβουλές σχετικά με επιστημονικά προγράμ

ματα και με τη διε3νή συνεργασία στην έρευνσ και ανά

πτυξη που αφορούν τη διατήρηση και την αυτοσυντηρού

μενη χρήση της βιολογικής ποικιλομορφίας και 

ε) δίδει απαντήσεις σε επιστημονικά, τεχνικά, τεχνολογικά 
KCI μεθοδολογικά θέιιατα που ανακινούνται από τη διά

σκεψη των συμβαλλουένων μερών και τους επικουρικούς 
φορείς της. 

3. Η αποστολή, οι αρμοδιότητες, η οργάνωση και η λει

τουργία του εν λόγω φορέα ρυθμίζονται περαιτέρω από τη 
διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών. 

Άοι)οο 25 

Εκθέσπ^

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποβάλλει εκθέσεις στηδιά

σκεψη των συμβαλλομένων μερών σε χρονικά διαστήματα 
που αυτή · καθορίζει, σχετικά με τα μέτρσ που ελήφθησαν 
για την εφαρμογή των διατάξεων τηςπαρούσας σύμβασης 
και την αποτελεσματικότητα τους σε ό,τ. αφορά την επί

τευξη των στόχων της παρούσας σύμβασης. 

Άρ-ΰοο 27 

ΛιευΟέτηση όιαοορών 

1. Σε περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές μεταξύ ορι

σμένων συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνείπ ή 
εφορμσγη της παρούσας σύμβασης, τα ενδιαφερόμενα σχ.-

δαλλόμενα μέρη επιδιώκουν τη διευθέτηση της διαφοράς με 
διαπραγματεύσεις. 

2. Αν τα ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη δεν είναι σε 
θέση να επιτύχουν συμφωνία με διαβουλεύσεις, από κοινού 
επιδιώκουν την παροχή υπηρεσιών καλής θελήσεως ή 
ζητούν τη διαιτησία ενός· τρίτου μέρους. 

3. Κατά την κύρωση, την παροδοχή, την έγκριση ή την 
προσχώρηση, στην παρούσα σύμβαση, ή οποτεδήποτε μετά. 
ένα κράτος ή ένας οργανισμός περιφερειακής οικονομικής 
ολοκλήρωσης μπορεί να δηλώσα γραπτώς στον θηττοού

λακα ότι για οποιαδήποτε μη επιλυόμενη διαφορά, με δάση 
την παράγραφο 1 ή την παράγραφο 2, δέχεται υποχρεωτικά 
τον ένα ή και τους δύο παρακάτω τρόπους διευθέτησης της 
διαφοράς: 

c) διαιτησία σε συμφωνία με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο μέρος 1 του παραρτήματος II' 

6) παραπομπή της διαφοράς στο Διεθνές Δικαστήριο. . 

4. Αν τα συμβαλλόμενα μέρη της διαφοράς δεν έχουν, 
σύμφωνα με την ποράγραφο 3 παραπάνω, δεχθεί την ίδια ή 
καμία από· τις δύο διαδικασίες, η διαφορά παραπέμπεται 
προς συμβιβασμό, σύμφωνα με το μέρος 2 του παραρτή

ματος II, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσαν· 
κάτι άλλως πως. 

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για κάθε 
πρωτόκολλο εκτός αν προβλέπεται άλλως πως στο εν λόγο 
πρωτόκολλο. 

'Andgo 23 . 

Έγκριση πρωτοκόλλων 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για την εχπό

νηση και τη θέσπιση των πρωτοκόλλων της παρούσος σύμ

βασης. 

2. Τα πρωτόκολλα θεσπίζονται στη συνεδρίαση της διά

σκεψης των μερών. 

3. Το κείμενο κάθε προτεινομένου πρωτοκόλλου γνωστο

ποιείται στα. συμβαλλόμενα μέρη από τη γραμματεία τουλά

χιστον έξι μήνες πριν από τη σύγκληση της υπόψη συνε

δρίασης. 
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Άφο 29 
Τροποποίηση της σύμβασης ή ίων πρωτοκόλλων 

1. Τροπολογίες της πσρούσας σύμβασης προτείνονται 
από κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Τροπολογίες κά3ε πρωτο

κόλλου μπορεί να κατατεθούν από κά3ε συμβαλλόμενο 
μέρος του εν λόγω πρώτοκόλλου. 

2. Τροπολογίες της παρούσας σύμβασης εγκρίνονται σε 
συνεδρίαση της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών. Τρο

πολογίες κάθε πρωτοκόλλου εγκρίνονται σε συνεδρίαση 
τωνσυμβαλλομένων μερών του εν λόγω πρωτοκόλλου. Το 
κείμενο κάθε προτεινόμενης τροπολογίας της παρούσας 
σϋμόασης ή κά3ε πρωτοκόλλου, εκτός αν προβλέπεται 
άλλο; πως στο εν λόγω πρωτόκολλο, κοινοπουτίται στα 
συμβαλλόμενα μέρη του υπόψη φορέα από την γραμματεία, 
τουλάχιστον έςι μήνες πριν από τη συνεδρίαση στην οποία 
προτείνεται προς έγκριση. Η γραμματεία κοινοποιεί επίσης 
τις προτεινόμενες τροπολογίες στους υπογράφοντες την 
παρούσο σύμβαση προς ενημέρωση. 

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη καταόάλλουν κά3ε προσπάθεια 
για την επίτευξη συμφωνίας σε κά3ε προτεινόμενη τροπο

λογία της παρούσας ■ σύμβασης ή κά3ε πρωτοκόλλου, με 
συναίνεση. Αν ·ηα την επίτευξη συναίνεσης εξαντλούνται 
όλες οι προσπάθειες χωρίς να επιτυγχάνεται συμφωνία, η 
τροπολογία εγκρίνεται ως έσχατη ανάγκη με πλειοψηφία 
δύο τρίτων των συμβαλλομένων μερών του υπόψη φορέα, 
παρόντα και ψηφίζοντα κατά τη συνεδρίαση, και διαβιβά

ζεται από τον θεματοφύλακα σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη 
για επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. 

<*. Η επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση τροπολογιών κοινο

ποιούνται στον θεματοφύλακα γραπτώς. Τροπολογίες που 
εγκρίνονται σε συμφωνία με, την παράγραφο 3 παραπάνω 
αρχίζουν να ισχύουν στα συμβαλλόμενα μέρη που τις 
έκαναν δεκτές την ενενηκοστή ημέρα μετά από την κατά

θεση των εγγράφων επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης από 
τουλάχιστον δύο τρίτα των συμβαλλομένων μερών της 
παρούσας σύμβασης ή από τα μέρη του υπόψη πρωτο

κόλλου, εκτός αν προβλέπεται άλλως πως στο εν λόγω πρω

τόκολλο. Μετά. α π " αυτό.' οι τροπολογίες αρχίζουν να 
ισχύουν για κάθε άλλο μέρος, την ενενηκοστή ημέρα μετά 
από την κατάθεση εκ μέρους του μέρους αυτού, των 
εγγράφων επικύρωσης, παραδοχής ή έγκρισης των τροπολο

γιών. 

5. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, με τον όρο 
«παρόντα και ψηφίζοντα μέρη» νοούνται τα μέρη που είναι 
παρόντα και αποθέτουν μία θετική ή αρνητική ψήφο. 

Άσ&ρο 50 

Θέσπιση και τροποποίηση παραρτημάτων 

1. Τα παραρτήματα της παρούσας σύμοσσης ή κάθε πρω

τοκόλλου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης ή 
του εν λόγω πρωτοκόλλου, ανάλογα με την περίπτωση και 
εκτός αν προβλέπεται άλλως πως, κάθε αναφορά στην. 
παρούσα σύμβαση ή τα πρωτόκολλα της αποτελεί ταυτό

χρονα αναφορά σε κάθε σχετικό παράρτημα. Τα παραρτή

ματα αυτά περιορίζονται σε διαδικαστικά, επιστημονικά. 
τεχνικά και διοικητικά θέματα. · 

2. Εκτός αν προβλέπεται, άλλως πως σε ένα πρωτόκολλο 
σχετιχά με τα παραρτήματα του, ισχύει η παρακάτω διαδι

κασία σεό,τι αφορά την πρόταση, τη θέσπιση και· τη θέση 
σε ισχύ πρόσθετων παραρτημάτων της παρούσας σύμβαστς 
ή παραρτημάτων κάποιου πρωτοκόλλου: 

α) παραρτήματα της παρούσας σύμβασης ή όποιου πρωτο

κόλλου προτείνονται και υιοθετούνται σύμφωνα με — 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 29' 

β) το συμβαλλόμενο μέρος που δεν είναι σε θέση να 
εγκρίνει ένα πρόσθετο παράρτημα της σύμβασης αυτής ή 
cvc παράρτημα οποιουδήποτε πρωτοκόλλου στα οποίο 
είναι συμβαλλόμενο μέρος, το γνωρίζει στον θεματοού

λακα; γραπτώς, εντός ενός έτους από την ημερομηνία 
κατά την οποία ανακοινώθηκε η υιοθέτηση του εκ 
μέρους του θεματοφύλακα. Ο θεματοφύλακας απευθύνει 
αμελλητί κοινοποίηση σε όλα τα συμβαλλόμενα μέοη, 
σχετικά με την εν λόγω κοινοποίηση. Ένα μέρος μπόρα 
οποτεδήποτε να αποσύρει προγενέστερη δήλωση περί 
αντιρρήσεων του,., οπότε τα παραρτήματα τίθενται σε 
ισχύ για το εν λόγο μέρος με βάση το στοιχείο γ) παρα

κάτω" 

γ) με την εκπνοή ενός έτους από την ημερομηνία κατά την 
οποία ανακοινώθηκε εκ μέρους του θεματοφύλακα, η 
υιοθέτηση του παραρτήματος, το παράρτημα τίθεται σε 
ισχύ γυζ όλα τα συμβαλλόμενα μέρη τη παρούσας σύμ

βασης ή κάθε σχετικού πρωτοκόλλου, μέρη τα οποία δεν 
υπέβαλαν καμιά κοινοποίηση σύμφωνα με τις διατάζεις 
του στοιχείου β) ποραπάνω. 

3. Η πρόταση, έγκριση και θέση σε ισχύ των τροπολο

γιών των παραρτημάτων της παρούσας σύμβασης ή κά3ε 
πρωτοκόλλου υπόκεινται στην ίδια διαδικασία όπως αυτή 
που αφορά την πρόταση, θέσπιση και θέση σε. ισχύ· των 
παραρτημάτων της σύμβασης ή των παραρτημάτων οποιου

δήποτε πρωτοκόλλου. 

4. Αν ένα πρόσθετο παράρτημα ή μια τροπολογία ενός 
παραρτήματος συνδέεται με μια τροπολογία της παρούσας 
σύμβασης ή ενός οποιουδήποτε πρωτοκόλλου, το πρόσθετο 
παράρτημα ή η τροπολογία δεν τίθενται σε ισχύ πριν η τρο

πολογία της σύμβασης ή του υπόψη πρωτοκόλλου τεθεί σε 
ισχύ. 

'Λΰΰοο 31 

Δικαίωμα ψήφου 

Ι. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας σύμβασης ή 
ενός πρωτοκόλλου διαθέτει μία ψήφο εκτός από τις πεοι

πτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 παρακάτω. 

2. Οργανισμοί περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, 
σε θέματα αρμοδιοτήτων τους, ασκούν το δικαίωμα ψήφου 
με αριθμό νή"Ρων ' σ 0 "Ρ 0^ τ ο ν °ρι3μό των κρατών μελών 
τους τα οποία αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας 
σύμβασης ή του σχετικού πρωτοκόλλου. Οι οργανισμοί 
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curoi δεν ασκούν δικαίωμα ^ήφου αν τα κράτη μέλη τους 
ασκούν το δικό τους. και αντίστροφα. 

Άρτ/οο 32 

Σχέσεις μεταξύ της παρούσας σύμόασης rci tav πρωτο
κόλλων της 

Ι. Ένα κράτος ή ένας οργανισμός περιφερειακής οιχονο

μικής ολοκλήρωσης δεν δύναται να καταστεί συμόαλλόμενο 
μέρος κάποιου πρωτοκόλλου cv δεν αποτελεί ή αν δεν καθί

σταται ταυτόχρονα συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας σύμ

όασης. 

2. Αποφάσεις με δάση οποιοδήποτε πρωτόκολλο λαμόά

vovrci μόνο από συμόαλλόμενα TC μέρη του υπόψη πρωτο

κόλλου. Το συμβαλλόμενο μέρος που δεν έχει επικυρώσει 
δεχθεί ή εγκρίνει ένα. πρωτόκολλο μπορεί να συμμετάσχει 
ως παρατηρητής σε κάθε συνεδρίαση των συμόαλλομένων 
μερών του εν λόγω πρωτοκόλλου. 

Άο&αο 33 

Υπογραφή 

Η παρούσα σύμόαση τίθεται προς υπογραφή στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο από όλα τα κράτη και όλους τους οργανισμούς 
περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, από τις 5 Ιουνίου 
μέχρι τις 14 Ιουνίου 1992 και στην έδρα των Ηνωμένων 
Εθνών, τη Νέα Υόρκη, οπό 15 Ιουνίου 1992 μέχρι 4 Ιουνίου 
1993. 

Άσάοο 34 

Επικύρωση ή έγκριση 

1. Η παρούσα σύμόαση και κάθε ■ πρωτόκολλο της 
τίθενται προς επικύρωση ή έγκριση από τα κράτη KCI από 
τους οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης. 
7 c έγγραφα επικύρωσης ή έγκρισης κατατίθενται στον 
θεματοφύλακα. 

2. Κάθε οργανισμός, όπως αναφέρεται στην ποράγραφο Ι 
παραπάνω που καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος της 
παρούσας σύμβασης ή κάθε. πρωτοκόλλου της χωρίς όμως 
τα κράτη μέλη του να αποτελούν συμδολλόμενα μέρη, ανα

λαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμ

όαση ή από το πρωτόκολλο, ανάλογα με την περίπτωση. Οι 
οργανισμοί αυτής της μορφής, των οποίων ένα ή περισσό

τερα κράτη μέλη αποτελούν συμόαλλόμενα μέρη της 
παρούσας σύμόασης ή σχετικού πρωτοκόλλου, καθώς και 
τα κράτη μέλη τους ρυθμίζουν το θέμα των ίδιων ευθυνών 
σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων τους που απορ

ρέουν από τη σύμόαση ή. το πρωτόκολλο, ανάλογα με την 
περίπτωση. Στις περιπτώσεις αυτές, ο οργανισμός και τα 
κράτη μέλη του δεν νομιμοποιούνται να ασκούν ταυτό

χρονα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμόαση ή από 
το σχετικό πρωτόκολλο. 

3. Στα έγγραφα επικύρωσης ή έγκρισης οι οργανισμοί 
που αναφέρονται στην παράγραφο ! παραπάνω, γνωστο

ποιούν την έκταση των αρμοδιοτήτων τους για θέματα που 
διέπονται από τη σύμόαση ή σπό το σχετικό πρωτόκολλο. 
Οι οργανισμοί αυτοί ενημερώνουν· τον θεματοφύλαχα για 
κάθε τροποποίηση σχετικά με την έκταση των αρμοδιο

τήτων τους.

Άσύαο 35 

Προσχώρηση 

L Κ προσχώρηση στην παρούσα σύμόαση και κάθε πρω

τόκολλο της είναι ανοικτή για κράτη και οργανισμούς z i c 

φερειακής οιχονομιχής ολοκλήρωσης μετά από την ημερο

μηνία υπογραφής της σύμόασης ή του σχετικού πρωτο

κόλλου. Τα έγγραφο προσχώρησης κατατίθενται στον 3εμα

τοφύλακα. 

2. Στα έγγραφα, προσχώρησης τους, οι οργανισμοί που 
αναφέρονται στην παράγραφο Ι παραπάνω, γνωστοποιούν 
την έκταση των αρμοδιοτήτων τους για τα θέμμτα που διέ

πονται από τη σύμόαση ή από_ το σχετικό πρωτόκολλο. Οι 
οργανισμοί αυτοί ενημερώνουν επίσης τον θεματοφύλακα 
για κάθε τροποποίηση σχετικά με την έκταση των αρμοδιο

τήτων τους. 

3. Οι. διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 2 ισχύουν για 
οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης οι 
οποίοι προσχωρούν στην παρούσα σύμόαση ή σε κάθε πρω

τόκολλο της. 

. 'Λα&οο 36 

Έναρςη ισχύος 

Ι. Η παρούσα σύμόαση αρχίζει να ισχύει την ενενηκοστή 
ημέρα μετά από την ημερομηνία κατάθεσης του τριακοστού 
Γ/γράφου επικύρωσης, έγκρισης ή προσχώρησης. 

2. Τα πρωτόκολλα αρχίζουν να ισχύουν την ενενηκοστή 
ημέρο μετά την ημερομηνία κατάθεσης του αριθμού εκείνου 
των. εγγράφων επικύρωσης, έγκρισης ή προσχώρησης που 
προσδιορίζεται στο εν λόγω πρωτόκολλο. 

3. Για κάθε.συμβαλλόμενο μέρος το οποίο επικυρώνει ή 
εγκρίνει την παρούσα σύμόαση ή προσχωρεί σ' αυτήν μετά 
την κατάθεση του τριακοστού εγγράφου επικύρωσης, 
έγκρισης ή προσχώρησης, η σύμόαση τίθεται σε ισχύ την 
ενενηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης από το 
εν λόγω συμόαλλόμενο μέρος των εγγράφων του επικύ

ρωσης, έγκρισης ή προσχώρησης. 

4. Κάθε πρωτόκολλο, εκτός αν προσδιορίζεται άλλως πως 
στο εν λόγω πρωτόκολλο, τίθεται σε ισχύ για ένα συμόαλ

λόμενο μέρος το οποίο επικυρώνει ή εγκρίνει το πρωτό

κολλο αυτό ή προσχωρεί σ' αυτό μετά από τη θέση του σε 
ισχύ, δυνάμει της παραγράφου 2 παραπάνω, την ενενηκοστή 
ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω 
συμόαλλόμενο μέρος καταθέτει τα έγγραφα επικύρωσης. 
έγκρισης ή προσχώρησης, ή κατά την ημερομηνία KCTS την 
οποία η παρούσα σύμόαση αρχίζη να ισχύει για το εν λόγω 
συμόαλλόμενο μέρος και πάντως τη μεταγενέστερη αυτών. 

5. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2 παραπάνω, 
κάθε έγγραφο που κατατίθεται από έναν οργανισμό περιφε

ρειακής οικονομικής ολοκλήρωσης δεν προσμετράτσι ως 
πρόσθετο ουτών που έχουν ήδη κατατεθεί σπό άλλα κράτη 
μέλη του εν λόγω οργανισμού. 



49 

Άρΰοο 37 

ΕπιφυλάξΓς 

Δεν γίνονται δεκτές επιφυλάςεις σχετικά με την παρούσα 
σύμόαση. 

Άοΰοο 38 

Αποχώρηση 

1. Οποιαδήποτε στιγμή δύο χρόνια μετά την ημερομηνία 
κατά την οποία ετέθη σε ισχύ η βαρούσα σύμβαση για ένα 
συμβαλλόμενο μέρος, το συμόαλλόμενο αυτό μέρος μπορεί 
να αποχωρήσει από τη σύμβαση με γρσπτή κοινοποίηση 
στον θεματοφύλακα

2. Αποχώρηση αυτής της μορφής πραγματοποιείται με 
την εκπνοή ενός έτους μετά την ημερομηνία παραλαόής της 
κοινοποίησης από τον θεματοφύλακα, ή σε κάθε μεταγενέ

στερη, ημερομηνία που προσδιορίζεται στην κοινοποίηση 
της απόσυρσης. 

3. Το συμβαλλόμενο μέρος που αποχωρεί από την 
παρούσα σύμόαση, θεωρείται ότι έχει επίσης αποχωρήσει 
και από κά3ε πρωτόκολλο του οποίου αποτελούσε συμβαλ

λόμενο μέρος. 

Άοΰοο 39 

Μεταβατικές οικονομικές ρυθμίσεις 

Με. την προϋπόθεση ότι έχει πλήρως αναδιαρθρωθεί, σε 
συμφωνία με τους όρους του άρθρου 21, το Global Environ

ment Ficiiry του προγράμματος ανάπτυςης των Ηνωμένων 
Εθνών, το πρόγραμμα ·γ\α το περιβάλλον των Ηνωμένων 
Εθνών και η διεθνής τράπεζα για την ανασυγκρότηση Kat 

την ανάπτυςη, θα αποτελέσουν το θεσιιικό μηχανισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 21, σε. μεταόα.κη όαση, γ>.α την 
περίοδο μεταςϋ της θέσεως σε ισχύ της παρούσας σύμόα—ς 
και της πρώτης συνεδρίασης της διάσκεψης των συμόαλλο

μένων μερών ήμέχρις ότου η διάσκεψη των συμβαλλομένων 
μερών αποφασίσει για το ποιος θεσμιχός μηχανισμός 5c 
συσταθεί σε συμφωνία με το άρθρο 21. 

Λ&!/ρσ 40 

Μεταόατιχίς γρααματτιαχέ^; ρυθμίσεις 

Η γραμματεία πουπαρέχεται από τον εκτελεστικό διευ

θυντή του προγράμματος για το περιόάλλον των Ηνωμένων 
Εθνών αποτελεί τη γραμματεία που αναφέρεται στο άρθρο 
24 παράγραφος 2, σε μεταβατική·, δάση για περίοδο που 
μεσολαόεί μεταςύ της θέσεως σε ισχύ της πορούσας σύμ

βασης και της πρώτης συνεδρίασης της διάσκεψης των συμ

βαλλομένων μερών; 

'A&dgo 41 

Θεματοφύλακας 

0 Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ασκεί καθή

κοντα θεματοφύλακα της παρούσας σύμόοσης και των πρω

τοκόλλων της. 

'Αοιϊοο 42 

Αυθεντικά κείμενα 

Το πρωτότυπο της παρούσας σύμβασης της οποίας η αρα

βική, κινεζική, αγγλική, γαλλική, ρωσική και ισπανική 
έκδοση θεωρούνται επίσης ως αυθεντικές, κατατίθεται στον 
Γενικό Γρσμματέα των Ηνωμένων Εθνών. 

Σε πίστωση των οποίων οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι σχετικά, υπέγραψαν την 
παρούσα σύμβαση. 

αγινε στο Ρίο ντε Γ,ανέιρο, στις πέντε Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ t 

LNTOnilMOr ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ 

1. Οικοσυστήματα και οικάτοποι: περιέχουν μεγάλη roucAOaooaic ευοείς αοι3μους ενδημικών ή απειλουμένων 
ειδών ή cvpm ζωή' χρησιμοποιούνται από αποόημητιχά είδη" cuecvi^cuv καινωνικη, οικονομική, πολιτι
στική ή επιστημονική αξάι ή civci αντιπροσωπευτικά, μοναδικά ή συνδέονται με ασίκες ίςελικτιχες ή άλλες 
διαλογικές διαδικασίες. 

L ΞΙαη KC. κοινότητες οι οποίες: απειλούνται' είναι συγγενείς σε άγρια κατάσταση οικιακών εςημεοωιιένων η 
κολλιεογουμένων ειδών έχουν φαρμακευτιχή, γεωργική ή άλλη οιχονομική ας·*α' έχουν κοινωνική, επιστημο
ν\κή ή πολιτιστική αξία ή σημαίύι για την έοευνα σε 3έματα διατήρησης j:c·. αυτοσυντηρούμενης χρήσης της 
βιολογικής ποικιλομορφίας, ας είδη — δείκτες KCI 

3. Χαρακτηρισμένα γονιδιώματα κει γονίδΊα που παρουσιάζουν κοινωνικό, επιστημονικό ή οικονομικό ενδια
φέρον. 



51 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 

ΜΕ?ΟΙ 1 

Διαιτησία 

Άφ)οο Ι Άοΰοο 7 

ι α μέρη της όια;>σοάς διευκολύνουν τις εργασίες του διαιτητικού 
δικαστηρίου «e*„ συγκεκριμένα, με *ά3ε μέσο που otcScTouv. 
πρέπει να: 

α) παρέχουν c"cvro κά3ε σχετικά έγγραφο, πληροφοριακά στοι
χεία και διευκολύνσεις και 

6) διευκολύνουν, όπου απαιτείται, την κλήση μαρτύρων ή εμπειρο
γνωμόνων KCI εςετάζουν τα μέσα αποδείξεως που προσκομί
ζουν. 

C προσφεύγων γνωστοποιεί στη γραμματεία άτι τα μέρη παοα
πέμπουν, ποος διαιτησία τη διαφορά δυνάμει του άρθρου 27. Η 
γνωστοποίηση αναιοέρει το αντικείμενο που παοαπέμπεται προς 
διαιτησία και περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, τα άρθρο της σύμόασης 
ή του πρωτοκόλλου, η ερμηνεία ή η εοορμογή των οποίων αμφισβη
τείται. Αντα διάδικα μέρη δεν συμφωνήσουν γιο το αντικείμενο 

• της διαφοράς πριν από το διορισμό του προέδρου του Δικαστηρίου, 
το διαιτητικό Δικαστήριο προσδιορίζει το εν λόγω αντικείμενο. Η 
γραμματεία διαόιόάζει τις λαμβανόμενες πληροφορίες σε όλα τα 
συμβαλλόμενα μέρη της πορούσας σύμόασης ή του υπόψη πρωτο
κόλλου. 

Aodgo 1 

1. Ιε διαβορές μεταςυ δύο μερών, το διαιτητιχό Δικαστήριο απο
τελείται από τρία μέλη. Κάθε μέρος της διαφοράς ονομάζει ένα 
διαιτητή και οι τοιουτοτρόπως διοριζόμενοι διαιτητές ονομάζουν 
με κοινή συμιρωνία τον τρίτο διαιτητή α οποίος είναι KCI Ο πρόε
δρος του Δικαστηρίου. 0 τελευταίος είναι διαφορετικής εθνικά
τητας από αυτές των δύο μερών της διαφοράς, δεν έχει το συνήθη 
τόπο εγκατάστασης του στο έδαφος ενός από τα εν λόγω μέρη, 
ούτε είναι υπάλληλος του, ούτε έχει ασχοληθεί με την περίπτωση 
cirni υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα. 

2. Σε διαφορές μεταςύ περισσότερων των δύο μερών, τα μέρη με 
κοινά συμφέροντα διορίζουν ένα διαιτητή από κοινού κατόπιν συμ
φωνίας. 

3. Κά3ε χηρεύουσα 3έση πληρούται με τον τρόπο που προόλέ
πεται στον αρχικό διοοισμό. 

Ασ&ρο 3 

Ι. Αν ο πρόεδρος του διαιτητικού Δικαστηρίου δεν έχει διοριστεί 
δύο μήνες μετά από το διορισμό του δευτέρου διαιτητή, ο Γενικός 
Γραμματέας των Ηνωιιένων Ε3νών, μετά από αίτημα ενός μέρους, 
διορίζει τον πρόεδρο μέσα σε πρόσθετη χρονική περίοδο δύο 
μηνών. 

2. Αν ένα από τα μέρη της διαφοράς δεν διορίσει διαιτητή μέσα 
σε δύο μήνες από την παραλαδή του αιτήματος, το άλλο μέρος 
μπορεί να ενημερώσει τον Γενικό Γραμματέα ο οποίος προβαίνει
στον διορισμό μέσα σε πρόσθετη χρονική περίοδο δύο μηνών. 

Άοΰαο 4 

Το διαιτητικό δικαστήριο εκδίδει τις αποφάσεις του σε συμφωνία 
με τις διατάςεις της παρούσας σύμόασης κά3ε σχετικού πρωτο
κόλλου ΚΟΓ του διεθνούς δικαίου. 

Αού'ρο J 

Το διαιτητικό δικαστήριο καθορίζει τους διαδικαστικούς κανόνες 
του εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν άλλως πως. 

Αο&οα 6 

Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση ενός των μερών, 
να συστήσει, τη λήψη συντηρητικών μέτρων. 

Αοΰοο S 

Τα μέρη και οι διαιτητές αναλαμόάνουν την υποχρέωση να προστε . 
τεύσουν την εμπιστευτικότητα κάθε πληροφορίας που λαμβάνουν 
κατά τη διάρκεια των εργασιών του διαιτητικού δικαστηρίου. 

Αρνοο 9 

Οι δαπάνες του δικαστηρίου αναλαμβάνονται οπό τα μέρη της δια
φοράς σε ίσο μέρη, εχτός αν το διαιτητικό δικαστήριο ορίζει άλλως 
λόγω των ειδικών περιστάσεων του 3έμοτος. Το δικαστήριο κατα
γράφει όλες του τις δαπάνες και αποδίδει τον τελικό απολογισμό 
των δαπανών του στα μέρη. 

Ap'Jpo 10 

Το συμβαλλόμενο μέρος που έχει έννομο συμφέρον στο σντιχετμενο 
της διαφοράς και κρίνει ότι μπορετνα 3ιγεί από την απόοοση του 
δικαστηρίου, μπορεί να παρέμόει κατά τη διαδικασία με την 
έγκριση του δυίαστηρίου. 

Αρθρο II 

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει και να αποφασίσει επί των αντα
γωγών που απορρέουν άμεσα από το αντικείμενο της διαφοράς. 

Αρθρο 12 

Αποφάσεις τόσο επί των δικονομικών όσο και επί ουσιαστικών 
θεμάτων του διαιτητικού δικαστηρίουΛαμβάνονται κατά την πλειο
ψηφία ψήφου των μελών του. 

Αρθρο 13 

Αν ένα από τα μέρη της διαφοράς δεν εμφανιστεί ενώπιον τουόιαι
τητικού διχαστηρίου ή δεν προόάλει τους ισχυρισμούς του, το άλλο 
μέρος μπορεί να ζητήσει άπό το δικαστήριο να συνεχίσει τα δ«αδι
κασίβ και να εκδώσει απόφαση. Η απουσία ή η αδυναμία ενός 
μέρους να προόάλει τους ισχυρισμούς του δεν αποτελεί εμπόδιο για 
τη διαδικασία. Πριν από την έκδοση της τελικής απόφασης, το διαι
τητικό δικαστήριο πρέπει να σχηματίσει την πεποίθηση ότι η 
αγωγή είναι νόμω και ουσία δάσιμη. 

Αρθρο !■> 

Το δικαστήριο εκδίδει την τελική απόφαση του σε πέντε μήνες από 
την ημερομηνία κατά την οποία συγκροτήθηκε εκτός αν κρίνει όττ 
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cαιτείται η ταοάτση του χρονικού αοϊου γισ πεοίοοο που όμως 
5εν μποοεί να υπεράαίνει τους πέντε επιπλέον μήνες. 

Άοΰρο 15 

π τελική απά<οαση του διαιτητικού δικαστηρίου περιορίζεται, στο 
α\— κείμενο της Sicioooc: και αναοέοει το σχετικό σκεπτικό. ΓΤεοι
λαιιόάνει επίσης τα ονόματα των μελών ου μετείχαν "στις εογασίες 
του ι=ι την ημερομηνία της τελικής απόβασης. Κά3ε μέλας του 
δικαστηρίου μπορεί να ζητήσει την καταχώρηση μιας ιδιαίτερης ή 
διασορετ.κής γνώμης στην τελική απόιοαση. 

Άοάοο Ι 

Συνιστάται μιο επιτοοπή συμόιόασμού μετά από αίτηση ενός εκ 
των μερών της όιαιοοράς. Η επιτροπή αποτελείται, εχτός αν τε μέοη 
συμφωνήσουν άλλως πως, από πέντε μέλη, δύο διοριζόμενα από 
κά3ε ενδιαφερόμενο μέρος και από τον πρόεδρο ο οποίος επιλέ
γεται από κοινού από τα εν λόγω μέλη. 

Άσΰρο 2 

Όταν πρόκειται για διαβορές μεταΐύ περισσοτέρων των δυο μερών. 
•c μέρη με συμιοέροντα διορίζουν τα δικά τους μέλη της επιτροπής 
από κοινού κατόπιν συμφωνίος. OTCV δύο ή περιοσσότεασ μέρη 
έχουν διαφορετιχά συμφέροντα ή αν υπάρχει διαφωνία κοτά πόσο 
έχουν κοινά συμφέροντα^ διορίζουν τα μέλη τους χωριστά. 

Άο&οο 3 

Αν δεν πραγματοποιηθούν οι διορισμοί εκ μέρους των μερών εντός 
δύο μηνών από την ημερομηνία αίτησης για τη σύσταση μιας επι
τροπής, συμόιόασμού. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Ξ3νών 
προόαίνει στους διορισμούς αυτούς, αν του το ζητηθεί από το μέρος 

ΑοΟοο 16 

Η απόφαση EVC: δεσμευτική για τα με; η της aicoopcc. Eivm ανα
κλητή, εχτός εάν τα μέςη της διασοοάς έχουν εκ « ν wcxtcvsv 
συμφώνησε σχετικά με μια διαδικασία, άσκησης; ενοίκων μέσων 

Άοΰοο 17 

Οποιοδήποτε αμοιαόήτηση που προκύπτει μεταςύ ροών, σι ό 
αφορά την ερμηνεία ή τον τρόπο εαχζομογής της τελικής απόβο—ς. 
μπορεί vc αναπεμφθεί, επό κά3ε μέρος, προς επίλυση στο ό«α·.τη
τικά δικαστήριο που την εξέδωσε. 

που υπέόαλε την αίτηση, μέσα σε πρόσθετο χρονικό διάστημα 5ϋο 
μηνών. 

Άσΰοο Λ 

Αν ο πρόεδρος της επιτροπής συμόιόασμού δεν επιλεγεί εντό; δύο 
μηνών μετά το διορισμό του τελευταίου μέλους της επιτροπής, a 
Γενικός Γρομματέας των Ηνωμένων Ξ3νώ\· διορίζει, ατ του το 
ζητηθεί από ένα μέρος, τον πρόεδρο σε επιπλέον χρονικό διάστημα 
δύο μηνών. 

Άαί/οο 5 

Η επιτροπή συμόιόασμού λαμόάνει τις αποβάσεις της κατά πλειο
ψηφία των μελών της. Η επιτροπή ορίζει τη διαδικασία λειτουργία: 
της, εκτός αν τα μέοη της διαβοράς συμοωνήσουν άλλως πως. Η 
επιτροπή καταρτίζει μυι πρόταση επίλυσης της διαφοράς» της 
οποίας τα μέρη αναγνωρίζουν την καλή πίστη. 

'Ag-Jgo 6 

Η επιτροπή επιλαμόάνεται των διαφωνιών σχετικά με τις αραοδιό
τητες της επιτροπής συμόιόασμού. 

ΜΞ?ΟΣ 2 

Ιυμόιόασμος 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


