
E.E. Παρ. I (HI) 
Αρ. 3170, 25.7.97 

899 Ν. 19(ΠΙ)/97 

Ο περί της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών γιο τις Κλιματικές Μεταβολές 
(Κυρωτικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 19(111) του 1997 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 

ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της ΣύμβασηςΠλαισίου των 

Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (Κυρωτικός) Νόμος του 1997. 
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 

έννοια

"Σύμβαση" σημαίνει τη ΣύμβασηΠλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις 
Κλιματικές Μεταβολές, η οποία υπογράφηκε στις 15 Ιουνίου 1992 από τις 
χώρες που συμμετέσχον στη Διάσκεψη του Ρίο Ιανέιρο για το Περιβάλλον 
και την Ανάπτυξη. 
3. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Σύμβαση της οποίας η υπογραφή εκ 

μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας έγινε μετά την Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου με Αρ. 37.491 και ημερομηνία 4 Ιουνίου 1992 και η επικύρωση 
εγκρίθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αριθμό 45.831 
και ημερομηνία 8 Απριλίου 1997 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 II του Πίνακα θα υπερισχύει το κείμενο που εκτίθε
ται στο Μέρος Ι αυτού. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Κύρωση της 
Σύμβασης. 
Πίναχας 
Μέρος Ι, 
Μέρος Π. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

(άπθοο 3) 

ΜΕΡΟΣ Ι 

U N I T E D NATIONS FRAMEWORK C O N V E N T I O N O N CLIMATE CHANGE 

TAE PARTIES TO THiS CONVENTION, 

ACKNOWLEDGING :hac change in :he Earth's ciimace and its adverse effects ire ι common concern or 
humankind; 

CONCERNED :hac human activities have been substantially increasing che icmoscher:c concentrations of 
greenhouse gases, :hac these increases enhance che nacural greenhouse effect, and 6 a ; :his will result on 
average in an adtiicional warming oc che Earth's surface and atmosphere and mar adverse!'/ affect narural 
ecosysrems and humankind; 

NOTING thac che !arg;s: share of historical and currenc global emissions of greenhouse gases has originated 
in developed countries, :ha: per capita emissions in developing countries are still relatively low and chat the 
share of global emissions originating in developing countries will grow co mee: their social and development 
needs; , 

A WARE of the role and importance in cerrescrial and marine ecosystems of sinks and reservoirs of 
greenhouse gases; 

NOTING chat there are many uncertainties in predictions of climate change, particularly with regard to the 
timing, magnitude and regional patterns thereof; 

ACKNOWLEDGING thac che global nature of ciimace change calls for che widest possible cooperation by 
all councries and cheir participation in an effective and appropriate international response, in accordance 
with cheir common but differentiated responsibilities and respective capabilities and their social and 
economic conditions; 

RECALLING the pertinent provisions of the Declaration of che United Nations Conference on :he Human 
Environment, adopted at Scockhoim on Ιό June 1972; 

RECALLING ALSO that States have, in accordance with che Charter of che United Nations and the 
principles of international law, che sovereign righc co exploic their own resources pursuant to cheir own 
environmental and developmental policies, and che responsibility co ensure that activities within their 
jurisdiction or control do noc cause damage co che environment of other States or of areas beyond che limits 
of national jurisdiction; 

REAFFIRMING the principle of sovereignty of Scares in international cooperation co address ciimace 
change; 

RECOGNIZING thac Sates should enact effective environmental legislation, that environmental standards, 
management objectives and priorities should reflect the environmental and developmental context co which 
they apply, and thac standards applied, by some councries may be inappropriate and of unwarranted 
economic and social cost to ocher councries, in particular developing countries; 

RECALLING the provisions of General Assembly resolution 44/223 of 22 December 1939 on the United 
Nations Conference on Environment and Development, and resolutions 43/53 of 5 December 1983, 44/207 
of 22 December 1989, 45/212 of 21 December 1990 and 46/169 of 19 December 1991 on protection of 
global ciimace for present and future generations of mankind; 

RECALLING ALSO che provisions of General Assembly resolution 44/206 of 22 December 1989 on the 
possible adverse effects of sea level rise on islands and coastal areas, particularly low-lying coastal areas and 
the pertinent provisions of General Assembly resolution 44/172 of 19 December 1989 on che 
implementation of the Plan of Action to Combat Desertification; 

RECALLING FURTHER the Vienna Convention for che Protection of che Ozone Layer, 1985, and che 
Montreal Prococol on Substances thac Deplete the Oxone Layer, 1987, as adjusred and amended on 29 June 
1990; 
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NOTING die Ministerial Declaration of the Second World Climate Conference adopted on 7 November 
1990; 

CONSCIOUS or the valuable analytical work being conduced by many States on climate change and of -he 
important contributions of the World Meteorological Organiration. ;he United Nations Environment 
Programme and other organs, organizations and bodies of the United Nations ;vsrem, a.s well as other 
international and intergovernmental bodies, to the e.tchange of results ot scientific research and the 
coordinarion of research; 

RECOGNIZING that steps required to understand and address climate change will be environmentally, 
socially and economically most effective if they art based on relevant scientific, technical and economic 
considerations and continually re-evaluated in the light of new findings in these areas; 

RECOGNIZING that various actions to address climate change can be justified economically in their own 
right and can also help in solving other environmental problems; 

RECOGNIZING ALSO the need for developed countries to take immediate acron in a flexible manner on 
the basis of cfear priorities, as a first step towards comprehensive response strategies at the global, national 
and, where agreed, regional levels chat take into accaunc all greenhouse gases, with due consideration of 
their relative contributions to the enhancement of the greenhouse effect; 

RECOGNIZING FURTHER that low-lying and other small island countries, countries with low-lying 
coastal, arid and semi-arid areas or areas liable to floods, drought and desertification, and developing 
countries with fragile mountainous ecosystems are particularly vulnerable :o the adverse effects of climate 
change; 

RECOGNIZING the special difficulties of those countries, especially developing countries, whose economies 
are particularly dependent on fossil fuel production, use and exportation, as a consequence of action taken 
on limiting greenhouse gas emissions; 

AFFIR.VUNG that responses to climate change should be coordinated with social and economic 
development in an integrated manner with a view to avoiding adverse impacts on the latter, taking into full 
account the legitimate priority needs of developing countries tor the achievement of sustained economic 
growth and the eradication of poverty; 

RECOGNIZING that all countries, especially developing countries, need access to resources required :o 
achieve sustainable social and economic development and thac, in order for developing countries to progress 
towards that goal, their energy consumption will need to grow caking into account the possibilities for 
achieving greater energy efficiency and for controlling greenhouse gas emissions in general, including 
through the application of new technologies on terms which make such an application economically and 
socially beneficial; 

Dtlc&MINED to protect the climate system for present and future generations. 

HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

Article 1 

Definitions (') 

'dimace change' means a change of ciimace which is 
acoributed direcrry or indirectly to human activity chat 
alters the composition of the global atmosphere and 
which is in addirioa to- natural climate variability 
observed over comparable rime periods; 

For the purposes of this Convention: 

1. 'adverse effects of climate change' mean* changes in 
the physical environment or biota resulting from 
ciimace change which have significant deleterious 
effects on the composition, resilience or productivity 
of natural and managed ecosystems or on the 
operation of socio-economic systems or on human 
health and welfare; 

') Tides of Articles are included solely to assist the reader. 

3. 'climate system' means the totality of the atmosphere, 
hydrosphere, biosphere and geosphere and their 
interactions; 

'emissions' means the release of greenhouse gases 
and/or cheir precursors into the atmosphere over a 
specified area and period of rime; 

5. 'greenhouse gases' means those gaseous constituents 
of the atmosphere, both natural and anthropogenic, 
that absorb and re-emit infrared radiation; 
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6. 'regional economic incegracion organization' means an 
organization conscicuced by sovereign Scaces of a 
given region which has competence in respect of 
marters governed by this Convention or its Protocols 
and has been duly authorized, in accordance with its 
internal procedures, to 5ign, ratify, accept, approve or 
accede to che instruments concerned. 

the specific needs and special circumstances ot 
developing country parties, especially chose that are 
particularly vulnerable to che. adverse effects of 
ciimace change, and of chose parties, especially 
developing country parries, chat would have co bear a 
disproportionate or abnormal burden under che 
Convention, should be given full consideration; 

7. 'reservoir' means a component or components of che 
ciimace system where a greenhouse gas or a precursor 
of a greenhouse gas is stored; 

8. 'sink' means any process, activity or mechanism 
which removes a greenhouse gas, an aerosol or a 
precursor of a greenhouse gas from the atmosphere; 

9. 'source' means any process or activity which releases 
a greenhouse gas, an aerosol or a precursor of a 
greenhouse gas into che atmosphere. 

Article 1 

the parties should cake precautionary measures to 
anticipate, prevent or minimize the causes of climate 
change and mitigate its adverse effects. Where there 
are chreacs of serious or irreversible damage, lack of 
full scientific certainty should be used as a reason for 
postponing such measures, taking into account char 
policies and measures to deal with ciimace change 
should be cost-effective so as to ensure global benefits 
ac che lowest possible cose. To achieve chis, such 
policies and measures should take into account 
dirrerenc socio-economic concexts, be comprehensive, 
cover all relevant sources, sinks and reservoirs of 
greenhouse gases and adaptation, and comprise all 
economic secrors. Efforts to address climate change 
may be carried out cooperatively by interested 
parties; 

Objective 

The. ultimate objective of this Convention and any related 
legal instrumencs chac che Conference of che Parties may 
adopt is ro achieve, in accordance with che relevant 
provisions of che Convention, stabilization of greenhouse 
gas concentrations in che atmosphere ac a level chac 
would prevent dangerous anthropogenic incerference wich' 
che ciimace system. Such a level should be achieved 
within a time frame sufficient to allow ecosystems to 
adapc naturally co ciimace change, to ensure chac food 
production is noc chreatened and to enable economic 
development to proceed in a sustainable manner. 

Article 3 

che parties have a righc co, and should, promote 
sustainable development. Policies and measures co 
protect che ciimace system against human-induced 
change should be appropriate for the specific 
conditions of each party and should be incegraced 
wich national developrr.enc programmes, caking into 
accounc chac economic developmenc is essential for 
adopting measures co address ciimace change; 

che parties should cooperate co promote a supportive 
and open international economic system chac 
would lead co sustainable economic growth and 
developmenc in all parties, particularly developing 
country parties, chus enabling them better co address 
the problems of ciimace change. Measures taken to 
combat ciimace change, including unilateral ones, 
should noc constitute a means of arbitrary or 
unjustifiable discrimination or a disguised restriction 
on international trade. 

Principles 

Ια their actions co achieve the objective of the 
Convention and to implement its provisions, the parties 
shall be guided, inter alia, by the following: 

1. che Parties should procect che dimace system for the 
benefic of present* and future generations of 
humankind, on the basis of equity and in accordance 
wich cheir common but differentiated responsibilities 
and respective capabilities. Accordingly, the developed 
country parties should take the lead in combating 
ciimace change and che adverse effects thereof; 

Article 4 

Commitments 

1. All parties, caking inco accounc cheir common but 
differentiated responsibilities and cheir specific national 
and regional development priorities, objectives and 
circumstances, shall: 
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(a) develop, periodically update, publish and make 
available co che Conference of che parries, in 
accordance with. Article 12, narional inventories of 
anchropogenic emissions by sources and removals by 
sinks of all greenhouse gases noc controlled by the 
Montreal Procccoi, using comparable methodologies 
to be agreed upon by the Conference of the parries; 

(b) formulace, implement, publish and regularly 
update national and, where appropriate, regional 
programmes containing measures to mitigate climate 
change by addressing anthropogenic emissions by 
sources and removals by sinks of all greenhouse 
gases noc controlled by the Montreal Protocol, and 
measures to facilitate adequate adaptation to climate 
change; 

(c) promoce and cooperate in the development, 
application and diffusion,; including transfer, of 
technologies, practices and processes that control, 
reduce or preveac anthropogenic emissions of 
greenhouse gases noc controlled by the Montreal 
Prococol in all relevant sectors, including che energy, 
transport, industry, agriculture, forestry and waste 
management sectors; 

(d) promoce sustainable management and promoce and 
cooperace in the conservation and enhancement, as 
appropriate, of sinks and reservoirs of all greenhouse 
gases noc controlled by che Montreal Prococol, 
including biomass, forests and oceans as well as 
ocher terrestrial, coastal and marine ecosystems; 

(e) cooperace in preparing for adaptation co the impacts 
of climate change; develop and elaborate appropriate 
and integrated plans for coastal zone management, 
water resources and agriculture, and for che 
procecrion and rehabilitation of areas, particularly in 
Africa, affected by drought and" desertification, as 
well as floods; 

(f) take climate change considerations into account, to 
che extent feasible, in their relevant social, economic 
and environmental policies and actions, and 
employ appropriate methods, for example impact 
assessments, formulated and determined nationally, 
wich a view co mmimizing adverse effects on the 
economy, on public health and on che quality of the 
environment, of projects or measures undertaken by 
them to mitigate or adapt to climate change; 

(g) promoce and cooperace in scientific, technological, 
technical, socio-economic and ocher research, 
systematic observation and development of data 
archives relaced co che climace system and intended 
co further the understanding and co reduce or 

eliminate :he remaining uncertainties regarding :he 
causes, effects, magnitude and riming of climate 
change and che economic and social consequences of 
various response strategies; 

(h) promoce and cooperate in che full, open and proracc 
exchange of relevant scientific, technological, 
technical, socio-economic and legal information 
related co che climace system and climate change, and 
:o the economic and social consequences of various 
response strategies; 

(i) promoce and cooperace in education, craining and 
public awareness relaced co climace -change 3r.d 
encourage che widesc participation in this process, 
including chac of non-governmencal organizations; 
and 

(j) communicace co the Conference of the parties 
information related :o implementation, in accordance 
with Article 12. 

2. The developed country parties and ocher parties 
included in Annex I commie chemselves specifically as 
provided for in the following: 

(a) each of these parties shall adopc national (l) policies 
and cake corresponding measures on che mitigation 
of climace change, by limiting ics anchropogenic 
emissions of greenhouse gases and protecting and 
enhancing its greenhouse gas sinks and reservoirs. 
Tnese policies and measures will demonstrate chac 
developed countries are caking che lead in modifying 
longer-cerm crenels in anthropogenic emissions 
consistent with che objective of the Convention, 
recognising that, che return by che end of the presenc 
decade co earlier levels of anchropogenic emissions of 
carbon dioxide and other greenhouse gases not 
controlled by the Monacal Prococol would 
contribute co such modification, and taking into 
account the differences in these parties' starting 
points and approaches, economic structures and 
resource, bases, the need to maincain strong and 
sustainable economic growth, available technologies 
and other individual circumstances, as well as the 
need for equitable and appropriate contributions by 
each of these parties co che global effort regarding 
chac objertrve. These parties may implement such 
policies and measures jointly with other parties and 
may assist other parties in contributing .to che 
achievement of che objective of the Convention and, 
in particular, chac of chis subparagraph; 

(') This includes policies and measures adopted by regional 
economic incegraaon organizations. 
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(b) in order co promore progr;ss to this end, each of 
chese parries shall communicate, within six monchs 
of che encry inco fore; of the Convention for it and 
periodically cherearter, and in accordance wich 
Article 12, detailed information on its policies and 
measures referred to in subparagraph (a) above, as 
well as on its resulting projected anthropogenic 
emissions by sources and removals by sinks 
of greenhouse gases noc controlled by che 
Montreal Prococol for the period referred to in 
subparagraph (a), with the aim of returning 
individually or jointly to their 1990 levels of these 
anchropogenic emissions of carbon dioxide and other 
greenhouse gases not controlled by the Montreal 
Prococol. This information will be reviewed by che 
Conference of che parries, ac its firs: session and 
periodically cherearrer, in accordance with Article 7; 

(c) calculations of emissions by sources and removals by 
sinks of greenhouse gases for die purposes of 
subparagraph (b) above should take into account che 
best available scientific knowledge, including of che 
effective capacity of sinks and che respective 
contributions of such gases co climate change. The 
Conference of che parties shall consider and agree on 
methodologies for these calculations ac its first 
session and review chem regularly chereafter; 

(d) che Conference of che parties shall, ac its Srsc session, 
review che adequacy of subparagraphs (a) and (b) 
above. Such review shall be carried ouc in the lighc of 
che best available scientific information and 
assessment on climate change and ics impacts, as well 
as relevanc technical, social and economic 
information. Based on chis review, che Conference of 
che parties shall cake appropriate action, which may 
include che adoption of amendments to che 
commicmencs in subparagraphs (a) and (b) above. 
The Conference of che parties, ac ics first session, 
shall also cake decisions regarding criceria for joint 
implementation as indicated in subparagraph (a) 
above. A second review of subparagraphs (a) and (b) 
shall take place not later than 31 December 1998, 
and chereafter ac regular intervals determined by the 
Conference of che parties, until che objective of che 
Convention is met; 

(e) each of chese parties shall: 

(i) coordinate as appropriate wich ocher such 
parties, relevant economic and administrative 
instruments developed to achieve che objective 
of che Convention; and 

(f) che Conference of the parries shall review, not later 
than 31 December 1999, available information wich 
a view co caking decisions regarding such 
amendmencs :o che lists in Annexes I and II as may 
be appropriate, wich che approval of the parry 
concerned; 

(g) any party noc included in Annex t may, in ics 
inscrumenc of ratification, accepcance, approval or 
accession, or ac any time thereafter, notify che 
Depositary chac ic incends co be bound by 
subparagraphs (a) and (b) above. The Deposicary 
shall inform che ocher signatories and parties of any 
such notification. 

3. The developed councry parties and other developed 
parties included in Annex [I shall provide new and 
additional financial resources co meet che agreed full 
coses incurred by developing councry parties in complying 
wich cheir obligations pursuanc co Article 12 (1). They 
shall also provide such financial resources, including cor 
che cransfer of technology, needed by che developing 
councry parties co meet che agreed full incremental 
coses of implementing measures chac are covered by 
paragraph 1 of chis Article and chac are agreed between a 
developing councry party and che international entity or 
entities referred co in Article 11, in accordance wich chac 
Article. The implementation of chese commicmencs 
shall cake inco accounc che need for adequacy and 
prediccabilicy in che flow of funds and che importance of 
appropriate burden sharing among che developed councry 
oarties. 

4. The developed councry parties and ocher developed 
parties included in Annex Q shall also assist che 
developing councry parries chac are particularly 
vulnerable to che adverse effects of climate change in 
meeting costs of adaptation co chose adverse effects. 

5. The developed councry parties and ocher developed 
parties included in Annex Q shall take all practicable 
steps co promote, facilitate and finance, as appropriate, 
che cransfer of, or access to, environmentally sound 
technologies and know-how to other parties, particularly 
developing country parties, to enable chem co implement 
che provisions of che Convention. In chis process, che 
developed councry parties shall support the development 
and enhancement of endogenous capacities and 
technologies of developing country parties. Other parties 
and organizations in a position co do so may also assise 
in facilitating che transfer of such technologies. 

identify and periodically review its own policies 
and practices which encourage activities that 
lead co greater levels of anthropogenic emissions 
of greenhouse gases noc controlled by the 
Montreal Prococol chan would otherwise occur; 

6. In che impleraenrarioQ of cheir cornminnents under 
paragraph I above, a certain degree of flexibility shall be 
allowed by the Conference of che parties to che parries 
included in Annex I undergoing che process of transition 
co a markec economy, ip order to enhance the ability of 
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parties to address climate change, including with regard 
co che historical level of anthropogenic emissions of 
greenhouse gases not controlled by che Montreal Protocol 
chosen as a reference. 

7. The extent to which developing country parties wil! 
effective!/ implement their commitments under the 
Convention will depend on the effective implementation 
by developed country parries of their commitments under 
thetZonvencion related co financial resources and transfer 
of technology and will take fully into account that 
economic and social development and poverty eradication 
are the Erst and overriding priorities of the developing 
country parties. 

3. In the implementation of the commitments in this 
Article, the parries shall give full consideration to what 
actions are necessary under che Convention, including 
actions related to funding, insurance and the transfer of 
cechnoiogy, co meet che specific needs and concerns of 
developing country parties arising from che adverse 
effects of climate change and/or che impact of die 
implementation of response measures, especially on: 

(3) small island countries; 

(b) countries wich low-lying coastal areas; 

(c) countries wich arid and semi-arid areas, forested 
areas and areas liable co forest decay; 

(d) councries wich areas prone co nacural disascers; 

(e) countries with areas liable to drought and 
desertification; 

(f) countries . with areas of high urban atmospheric 
pollution; 

(g) countries with areas wich fragile ecosystems, 
including mountainous ecosystems; 

(b) countries whose economies axe highly dependenc on 
income generated from the production, processing 
and export, and/or on consumption of fossil fuels 
and associated energy-intensive products; and 

(i) land-locked and transit councries. 

Further, che Conference of the parries may take actions, 
as appropriate, with respect to this paragraph. 

9. The parries shall take full account of che specific 
needs and special situations of the least developed 
countries in their actions with regard to funding and 
transfer of technology. 

10. The parries shall, in accordance with Article 10, 
take into consideration in the implementation of the 
commitments of che Convention the situation of parties, 

particularly developing councry parties, with economies 
chat are vulnerable co che adverse effects of che 
implementation of measures co respond to climate 
change. This applies nocably to parties with economies 
that are highly dependent on income generated from the 
production, processing and export, and/or consumption 
of fossil fuels and associated energy-intensive products 
and/or the use of fossil fuels for which such parties ha·/; 
serious difficulties in switching to alternatives. 

Article S 

Research and systematic observation 

In carrying out cheir commitments pursuant co 
Article 4(1) (g) che parries shall: 

(a) support and further develop, as appropriate, 
international and intergovernmental programmes and 
networks or organizations aimed at defining, 
conducting, assessing and financing research, data 
collection and systematic observation, taking into 
account the need to minimize duplication of effort; 

(b) support international and intergovernmental efforts 
co strengthen systematic observation and national 
scientific and cechnical research capacities and 
capabilities, particularly in developing countries, and 
to promote access to, and the exchange of, data and 
analyses thereof obtained from areas beyond 
national jurisdiction; and 

(c) cake into accounc che particular concerns and needs 
of developing councries and cooperate in improving 
their endogenous capacities and capabilities to 
participate ία the efforts referred to in 
subparagraphs (a) and (b) above. 

Article 6 

Education, training and public awareness 

In carrying our their commitments pursuant to 
Article 4 (1) (i) che parries shall: 

(a) promote and facilitate ac che national aid, as 
appropriate, subregional and regional levels, and in 
accordance wich national laws and regulations, and 
within their respective capacities: 

(i) the development and implementation or 
educational and public awareness programmes 
on climate change and ics effects; 
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(ii) public access co information on climate change 
and ics effects; 

(iii) public participation in addressing climate 
change and ics effects and developing adequate 
responses; and 

(iv) craining of scientific, technical and managerial 
personnel; 

(b) cooperace in and promoce, at the international level, 
and, where appropriace using existing bodies: 

(i) che development and exchange of educational 
and public awareness material on . climate. 
change and its effects; and 

(ii) the development and implementation of 
education and craining programmes, including 
che strengthening of national institutions and 
che exchange or secoadmenc of personnel to 
crain experts in this field, in particular for 
developing countries. 

Ar.icle 7 

Conference of the parries 

A Conference of die parties is hereby established. 

2. The Conference of the parties, as che supreme body 
of chis Convention, shall keep under regular review che 
implementation of the Convention and any related legal 
instruments chat che Conference of che parties may adopt, 
and shall make, within i s mandate, the decisions^ 
necessary co promote che effective implementation of che 
Convention. To chis end, it shall: 

(a) periodically examine che obligations of che 
parties and che institutional arrangements under 
the Convention, in che light of the objective of 
the Convention, the experience gained in its 
implementation and che- evolution of scientific and 
technological knowledge; 

(b) promote and facilitate che exchange of information 
on measures adopted by che parties co address 
climate change and its effects, taking into account 
the differing circumstances, responsibilities and 
capabilities of che parties and their respective 
commitments under che Convention; 

(c) facilitate, at the request of cwo or more parties, che 
coordination of measures adopted- by them co 
address climate change and its effects, taking into 

account eke differing circumstances, responsibilities 
and capabilities of :he parties and chetr respective 
commitments under :he Convention; 

(d) promote and guide, in accordance with che 
objective and provisions of the Convention, the 
development and periodic rerinemenr of comparable 
methodologies, to be ajreed on by che Conference of 
the parries, inter alia, for preparing inventories of 
greenhouse gas emissions by sources and removals by 
sinks, and for evaluating che effectiveness of 
measures to. limic the emissions and enhance che 
removals of these gases; 

(e) assess, on the basis of ill information made available 
to it in accordance with. che provisions of the 
Convention, che implementation of the Convention 
by che parties, che overall effects of the measures 
taken pursuant to che Convention, in particular 
environmental, economic and social effects as well as 
cheir cumulative impacts and che extent co which 
progress towards che objective of che Convention is 
being achieved; 

(f) consider and adopt regular reports on che 
implemencation of che Convention and ensure their 
publication; 

(g) make recommendations on any matters necessary for 
che implemencation of che Convention; 

(h) seek co mobilize financial resources in accordance 
with Article 4 (3), (4) and (5) and Article 11; 

(i) establish such subsidiary bodies as are deemed 
necessary for che implementation of che 
Convention; 

(j) review reports submitted by ics subsidiary bodies and 
provide guidance co them; 

(k) agree upon and adopt, by consensus, rules of 
procedure and financial rules for icself and for any 
subsidiary bodies; 

(1) seek and wri'liVr, where appropriate, the services 
and cooperation of, and information provided 
by, competent international organizations and 
intergovernmental and non-governmental bodies; 
and 

(m) exercise such other functions as are required for che 
achievement of che objective of che Convention as 
well as all other functions assigned to ic under che 
Convention. 

3. The Conference of the parties shall, at its first 
session, adopt its own rules of procedure as well as those 
of the subsidiary bodies established by the Convention, 
which shall include decision-making procedures for 
matters noc already covered by decision-making 
procedures stipulated in the Convention. Such procedures 
may include specified majorities required for the adoption 
of particular decisions. 
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4. The firs: session of the Conference of the parries 
shall be convened by che incerim secretariat referred to in 
Article 21 and shail take place noc later than one year 
after the date of entry into force of the Convention. 
Thereafter, ordinary sessions of the Conference of the 
parties shall be held every year unless otherwise decided 
by the Conference of the parries. 

5. Extraordinary sessions of the Conference of the 
parties shall be held at such other times as may. be 
deemed necessary by the Conference, or at the written 
request of any party, provided chat, within six monchs of 
the request being communicaced co die parties by the 
secretariat, it is supported by ac least one-third of che 
parties. 

6. Tne United Nations, its specialized agencies and the 
International Atomic Energy Agency, as well as any Scare 
member chereof oc observers thereto noc parry co che 
Convencion, may be represented at sessions of che 
Conference of che parries as observers. Any body or 
agency, whecher nacional or incemacional, governmental 
or non-governmencal, which is qualified in matters 
covered by che Convention and which has informed the 
secretariat of ics wish co be represented ac a session of che 
Conference of the parties as an observer, may be so 
admicted unless ac lease one-chird of che parties presenc 
object. Tne admission and participation of observers shall 
be subject to che cuies of procedure adopted by che 
Conference of che parties. 

Article 3 

Secretariat 

1. A secretariat is hereby established. 

2. The functions of the secretariat shall be: 

(a) to make arrangements for sessions of che Conference 
of che parties and its subsidiary bodies established 
under the Convention and co provide chem with 
services as required; 

(b) co compile and transmit reports submitted to it; 

(c) to facilitate assistance to the parties, particularly 
developing country parries, on request, in the 
compilation and communication of information 
required in accordance with the provisions of che 
Convention; 

(d) co prepare reports on its activities and present them 
to che Conference of che parties; 

(e) to ensure che necessary coordination with che 
secretariats of other relevant international bodies; 

(f) co encer, under che overall guidance of che 
Conference of the parties, into such administrative 
and contractual arrangements as may be required for 
che effective discharge of its functions; and 

(g) co perform the other secretariat functions specified in 
the Convention and in my of ics Protocols and such 
other functions as may be determined by che 
Conference of the parties. 

3. The Conferencs of che parties, at its first session, 
shall designate a permanent secretariat and make 
arrangements for its functioning. 

Article 9 

Subsidiary body for scientific and technological advice 

. 1. A subsidiary body for scientific and cechnological 
advise is hereby established co provide the Conference of 
the parries and, as appropriate, its ocher subsidiary 
bodies wich rimely information and advice on sciencific 
and cechnological matters relating co che Convencion. 
This body shall be open co participation by all parries 
and shall be muicidisciplinary. [c shall . comprise 
government ^presenracives compecenc in che relevanc 
Geld of expertise. It shail report regularly co che 
Conference of che parties on all aspects of ics work. 

2. Under che guidance of che Conference of che 
parries, and drawing upon existing compecenc 
international bodies, this body shall: 

(a) provide assessments of che scace of sciencific 
knowledge relating co climace change and its 
effects; 

(b) prepare scientific assessments on che effects of 
measures taken in che implemencacion of che 
Convention; 

(c) identify innovative-, efficient and scace-of-che-art 
cechnologies and know-how and advise on che ways 
and means of promoting development and/or 
transferring such cechnologies; 

id) provide advice on sciencific programmes, 
international cooperation in research and 
development related to climate change, as well as on 
ways and means of supporting endogenous 
capacity-building in developing countries; and 

(e) respond to scientific, technological and 
methodological questions chac che Conference of che 
parties and its subsidiary bodies may put to che 
body. 

3. The functions and cerms of reference of cnis body 
may be further elaborated by che Conference of che 
parties. 

Article 10 

Subsidiary body for implementation 

1. A subsidiary body for implementation is hereby 
established co assist che Conference of che parties in che 
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assessment and review of the effective implementation of 
the Convention. This body shall be open co participation 
by all parties and comprise government representatives 
who are experts on matters related co climate change. It 
shall report to the Conference of the parties on all 
aspects of its work. 

2. Under the guidance of the Conference of the 
parties, this body shall: 

(a) consider the information communicated ' in 
accordance with Article 12 (1) to assess the overall 
aggregated effect of the steps taken by the parties in 
the light of the latest scientific assessments 
concerning climate change; 

(b) consider the information communicated in 
accordance with Article 12 (2) in order to assist the 
Conference of the parries in carrying out the reviews 
required by Article 4 (2) (d); and 

(c) assist the Conference of the parties, as appropriate, 
in che preparation and implementation of its 
decisions. 

Anicls II 

Financial mechanism 

1. A mechanism for the provision of Snancial 
resources on a grant or concessional basis, including for 
the transfer of technology, is hereby denned. It shall 
function under the guidance of, and be accountable to, 
the Conference of the parties, which shall decide on its 
policies, programme priorities and eligibility criteria 
related to this Convention. Its operation shall be 
entrusted to one or more existing international entities. 

2. The financial mechanism shall have an equitable 
and balanced representation of all parties within a 
transparent system of governance. 

3. The Conference of the parties and the enrity or 
entities entrusted with che operarion of the Scandal 

~nechanism shall agree upon arrangements to give effect 
~ό che above paragraphs, which shall include che 
following: 

(a) modalities co ensure that the funded projects co 
address climate change are in conformity with che 
policies, programme priorities and eligibility criteria 
established by che Conference of che parties; 

(b) modalities by which a particular funding decision 
may be reconsidered in light of chese policies, 
programme prioriries and eligibility criteria; ·< 

(c) provision by che enrity or entities of regular reports 
to che Conference of the parties on its funding 

operations, which is consistent with che requirement 
for accountability set out in paragraph 1 above; 
and 

(d) determination in a predictable and identifiable 
manner of. the amount of funding necessary and 
available for the implementation of this Convention 
and the conditions under which that amount shall be 
periodically reviewed. 

4. The Conference of the parties shall make 
arrangements to implement the abovementioned 
provisions at its first session, reviewing and caking into 
account the interim arrangements referred to in 
Article 21 (3) and shall decide whether these interim 
arrangements shall be maintained. Within four years 
thereafter, the Conference of the parries shall review che 
financial mechanism and take appropriate measures. 

5. Tne developed councv parties may also provide and 
developing country parries avail themselves of, financial 
resources related co the implementation of the 
Convention through bilateral, regional and other 
multilateral channels. 

Ar.icle 12 

Communication of information related to 
implementation 

1. In accordance with Article 4 (1) each parry shall 
communicate to the Conference of the parties, through 
the secretariat, the following «lemencs of information: 

(a) a national invencory of anthropogenic emissions by 
sources and removals by sinks .of all greenhouse 
gases noc controlled by che Moncreal Protocol, to the 
extent its capacities permit, using comparable 
methodologies to be promoted and agreed upon by 
che Conference of the parries; 

(b) a general description of steps taken or envisaged by 
the party to implement che Convention; and 

(c) any ocher information chat che party considers 
relevant co che achievement of che objective of che 
Convention and suitable for inclusion in its 
communication, including, if feasible, macerial 
relevanc for calculations of global emission trends. 

2. Each developed country party and each other parry 
included in Annex I shall incorporate in its 
communication che following elements of information: 

(a) a detailed description of che policies and measures 
char it has adopted co implement its commitment 
pursuant to Article 4 (2) (a) and (b); and 



(b) a specific iscimace ot che s:r;c:s chac che policies and 
measures referred :o in subparagraph (a) immediately 
above will have on anthropogenic emissions 
by ics sources and removals by its sinks of 
greenhouse gases during the oeriod referred to in 
Article 4 (2) (a). 

3. In addition, each developed country party and each 
other developed party included in Annex U shall 
incorporate details of measures taken in accordance with 
Article 4 (3), (4) and i i ) . 

4. Developing councry parries may, on a voluntary 
basis, propose projects for financing, including specific 
technologies, materials, equipment, techniques or 
practices that would be needed to implement such 
projects, along with, if possible, an estimate of all 
incremental coses, of the reductions of emissions and 
increments of removals of greenhouse gases, as well as an 
estimate of the consequent benefits. 

5. Each developed country party and each other parry 
included in Annex I shali make its initial communication 
within six months of the entry into force of the 
Convention for that party. Each parr/ not so listed shall 
make its initial communication within three years of the 
entry into force of che Convention for that party, or of 
die availability of financial resources in accordance with 
Article 4 (3). Parties that are least developed countries 
may make their initial communication at their discretion. 
The frequency of subsequent communications by all 
parties shall be determined by the Conference of the 
parties, taking into account the differentiated timetable 
set by this paragraph. 

6. Information communicated by parries under this 
Article shall be transmitted by the secretariat as soon as 
possible to the Conference of che parties and to any 
subsidiary bodies concerned. If necessary, che procedures 
for che communication of information may be further 
considered by me Conference of the parties. 

7. From ics first session, che Conference of che parties 
shall arrange for che provision to developir.g councry 
parties of technical and financial support, on request, in 
compiling and communicating information pursuant to 
chis Article, as well as in identifying che technical and 
financial needs associated with proposed projects and 
response measures pursuant to Article 4. Such support 
may be provided by other parties, by competent 
international organizations and by che secretariat, as 
appropriate. 

8. Any group of parties may, subject co guidelines 
adopted by che Conference of che parties, and to prior 
notification to che Conference of che parties, make a joint 
communication in fulfilment of. their obligations pursuanc 
to this Article, provided chac such a communication 
includes information on che fulfilment by each of these 
parties of ics individual obligations pursuant co che 
Convention. 
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9. Information received by the secretariat chac is 
designated by a parr;/ as confidential,· in accordance with 
criteria co be established by che Conference of che parties, 
shall be aggregated by che secretariat co protect its 
confidentiality before being made available co any of che 
bodies involved in che communication and review or 
information. 

10. Subject to paragraph 9 above, and without 
ptijudice to the ability of any party co make'public ics 
communication at any time, the secretariat shall mak; 
communications by parties pursuanc to chis Article 
publicly available at the time they are submitted co che 
Conference of the parties. 

Article 13 

Resolution of questions regarding implementation 

The Conference of the parries shall, ac ics first session, 
consider the establishment of a multilateral consultative 
process, available co parties on their requesc, for die 
resolution of questions regarding the implementation oc 
the Convention. 

Article 14 

Sertiemenc of disputes 

1. In che event of a dispute between any cwo or more 
parties concerning che interpretation or application of the 
Convention, che parties concerned shall seek a settlement 
of che dispute through negotiation or any ocher peaceful 
means of their own choice. 

2. When ratifying, accepting', approving or acceding to 
che Convention, or ac any rime chereafcer, a party which 
is not a regional economic integration organization may 
declare in a written instrument submitted co che 
depositary chat, in respect of any dispute concerning che 
interpretation or application of the Convention, ic 
recognizes as compulsory ipso facto and without special 
agreement, in relation co any party accepting che same 
obligation: 

(a) submission of che dispute co che International Court 
of Justice; and/or 

(b) arbitration in accordance with procedures to be 
adopted by the Conference of che parties as soon as 
practicable, in an annex on arbitration. 

A party which is a regional economic integration 
organization may make a declaration with like effect tn 
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relation to arbitration in accordance with -he procedures 
referred co in subparagraph (b) j'ocv*. 

3. A declaration made under paragraph 2 above sha!! 
remain in force until it expires in accordance with ics 
terms or unci! rhree monchs after written notice of its 
revocation has been deposited with the depositary. 

4. A new declaration, a notice of revocation or the 
expiry of a deciaracion shall noc in any way affect 
proceedings pending before the International Court of 
justice or the arbitral tribunal, unless the parties to the 
dispute ocherwise agree. 

5. Subject to che operation of paragraph 2 above, if 
after 12 months following notification by-one party to 
anocher that a dispute exists between them, che parries 
concerned have QOC been able to settle their dispute 
through che means mentioned in paragraph I above, the 
dispute shail be submitted, at che request of any of the 
parties co che dispute, to conciliation. 

6. A conciliation commission shall be created upon che 
request of one of che parties co the dispuce. Tne 
commission shail be composed of an equal number of 
members appoinced by each parr/ concerned and a 
chairman chosen joincly by che members appointed 
by each party. The commission shail render a 
recomrnendacory award, which che parties shall consider 
in good faith. 

7. Addirional procedures relacing co conciliation shall 
be adopted by che Conference of che parties, as soon as 
practicable, in an annex· on conciliation. 

3. The provisions of chis Article shall apply co any 
relaced legal insrrumenc. which che Conference of che 
parties may adopt, unless che insrxumenc provides 
otherwise. 

Article IS 

Amendments to che Convention 

1. Any party may propose amendments co che 
"onvention. 

2. Amendments co che Convention shall be adopted ac 
an ordinary session of che Conference of che parties. The 
text of any proposed amendinenc co che Convention shall 
be communicated ro che parties by che secretariat at least 
six months before che meeting at which it is proposed foe 
adoption. The secretariat shall also communicate 
proposed amendments to the signatories co che 
Convention and, for information, co. che depositary. 

3. The parries shall make every effort co teach 
agreement on any proposed amendment co che 
Convention by consensus. l£ all efforts at consensus have 
been exhausted, and no agreement reached, the 

amendment shall as a last resort be adopted by a 
three-quarter majoricy voce of che parties present and 
vocing ac che meecing. The adopted amendmenc shall be 
communicaced by che secretariat to che depositary, who 
shall circulate it co all parties for their acceptance. 

4. Instruments of acceptance in respect of in 
amendment shall be deposited with che depositary. An 
amendment adopted in accordance wich paragraph 3 
above shall enter inco force for chose parties having 
accepced ic on che 90ch day afcet the dace of receipt by 
che deposicary of an instrumenc of accepcance by ac least 
chree-quarters of che parties co che Convention. 

5. Tne amendment shall enter inco force for any ocher 
party on the 90ch day after che dace on which chat party 
deposits with che depositary its inscrumenc of accepcance 
of che said amendmenc. 

6. For che purposes of chis Article, 'parties preser.c and 
voting' means parties present 3nd casting an affirmative 
or negacive voce. 

Article 16 

Adoption and amendment of Annexes to che 
Convention 

1. Annexes to the Convention shall form an integral 
part thereof and, unless otherwise expressly provided, a 
reference to che Convention constitutes at che same time 
a reference co any Annexes chereto. Without prejudice to 
che provisions of Article 14 (2) (b) and (7), such Annexes 
shall be restricted to lists, forms and any other material 
of a descriptive nature chat is of a scientific, technical, 
procedural or administrative character. 

2. Annexes to the Convention shall be proposed and 
adopted in accordance with che procedure sec forth in 
Article 15 (2), (3) and (4). 

3. An Annex that has been ado peed in accordance 
with paragraph 2 above shall enter into force for all 
parties to che Convention six months after che dace of the 
communication by the depositary to such parties of che 
adoption of che Annex, except for chose parties chat have 
notified che depositary, in writing, within chat period of 
cheir non-acceptance of che Annex. The Annex shall encer 
inco force for parties which withdraw cheir notification of 
non-acceptance on the 90th day after the date on which 
withdrawal of such notification has been received by che 
depositary. 

4 . The proposal, adoption and entry inco force of 
amendments co Annexes co the Convention shall be 
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subject co che same procedure as chac for che proposal, 
adoption and i.icrv into fore; or Annexes to the 
Convention in accordance wich paragraphs 2 and 3 
above. 

5. It che adoption of an Annex or an amendmenc to an 
Annex involves an amendment to che Convention, that 
Annex or amendment co an Annex shall not enter into 
force unril such rime as che amendmenc to the 
Convention enters into force. 

Article 17 

Protocols 

1. Tne Conference of che parties may, ac any ordinary 
session, adopc Prococols to che Convention. 

2. The text of any proposed Protocol shall be 
comrnunicaced co the parties' by che secretariat at least six 
months before such a session. 

3. The requirements for che encry into- fores of any 
Prococol shall be established by chat instrument. 

4. Only parties to che Convention may be parries co a 
Prococol. 

5. Decisions under any Prococol shail be taken only by 
che parties co che Prococol concerned. 

Article 13 

Right to vote 

1. Each parry co che Convention shall have one voce, 
excepc as provided for in paragraph 2 below. 

2. Regional economic integration organizations, in 
macters within their competence, shall exercise their right 
to voce with a number of votes equal co the number of 
their member States thac are parties to che Convention. 
Such an organization shall not exercise its right to voce if 
any of its member States exercises its right, and vice 
vera. 

Article 19 

Depositary 

The Secretary-General of the United Nations shall be the 
depositary of the Convention and of protocols adopted in 
accordance with Article 17. 

Article 20 

Signature 

Tnis Convention shall be open for signature by States 
members of che Uniced Nations or of any of its 
specialized agencies or char are Parties co che Statute of 
che International Court of Justice and by regional 
economic integration organizations at Rio de Janeiro. 
during the United Nations Conference on Environment 
and Developmenc, and chertafter ac Uniced Nations 
Headquarters in New York from 20 June 1992 co 
19 June 1993. 

Article 21 

Incerim arrangements 

1. The secretariat functions referred to in Article 8 will 
be carried out on an interim basis by the secretariat 
established' by the General Assembly of che United 
Nations in ics cesolurion 45/212 of 21 December 1990, 
unci! che completion of che first session of che Confersnci 
of che parties. 

2. The head of che interim secretariat referred co in 
paragraph 1 above wiil cooperace closely wich che 
Intergovernmental Panel on Climate Change to ensure 
chac che Panel can respond co che need for objective 
scientific and technical advice. Other relevant scientific 
bodies could also be consulted. 

3. The Global Environment Facility of che Uniced 
Nations Development Programme, the United Nations 
Environment Programme and the International Bank for 
Reconstruction and Development shall be che 
international entity entrusted with the operation of che 
financial mechanism referred to in Article 11 on an 
incerim basis. In this connection, the Global Environment 
Facility should be appropriately restructured and its 
membership made universal to enable it to fulfil che 
requirements of Article 11. 

Article 22 

Ratification, acceptance, approval or accession 

I. The Convention shall be subject to ratification, 
acceptance, approval or accession by States and by 
regional economic integration organizations. Ic shall be 
open for accession from che day after the date on which 
the Convention is closed for signature. Instruments of 
ratification, acceptance, approval or accession shall be 
deposited with the depositary. 

2. Any regional economic integration organization 
which becomes a party to che Convention without any of 
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ics member Scares being a parr/ shall be bound by ail the 
obligarions under che Convention. In che case of such 
organizations, one or more of whose member Scaces is a 
parr/ co che Convention, che organization-and its member 
Sates shall decide on cheir respective responsibilities 
for the performance of their obligations under che 
Convention. In such cases, che organization and che 
member Scaces shall not be encicied co exercise rights 
under che Convention concurrently. 

3. In their instruments of ratification, accepcance, 
approval or accession, regional economic integration 
organizations shall declare che excenc of their competence 
with respect co che matters governed by che Convention. 
These organizations shall also inform che depositary, who 
shall in turn inform the parties, of any subscancial 
modification in che excenc of cheir compecence. 

Article 13 

Entry into force 

1. The Convertcion shall encer inco force on che 90ch 
day after che dace of deposit of che 50ch instrumenc of 
ratification, accepcance, appcoval or accession. 

2. For each Scace or regional economic integration 
organization chat ratifies, accepcs or approves che 
Convendon or accedes chereco after che deposit of che 
50th instrumenc of racificacion, accepcance, approval or 
accession, che Convention shall enter inco force on 
che 90th day after the date of deposit by such Scace 
or regional economic integration organization of ics 
instrumenc of ratification, acceptance, approval or 
accession. 

3. Foe che purposes of paragraphs 1 and 2 above, any 
instrumenc deposiced by a regional economic integration 
organization shall not be counced as additional co chose 
deposited by Scares members of che organization. 

Ar::cU 14 

Reservations 

No reservations may be made co the Convention. 

Anicie IS 

Withdrawal 

1. Ac any time after three years from the dace on 
which the Convention has entered inco torce tor a parcy, 
chac parcy may withdraw from che Convention by giving 
written notification co che deposicary. 

2. Any such withdrawal shall cake effect upon expiry 
of one year from che dace of receipc by che deposicary of 
che notification of withdrawal, or on such iacer dace as 
may be specified in che notification of withdrawal. 

3. Any parry chac withdraws from che Convention 
shall be considered as also having withdrawn from any 
Prococol to which ic is a parcy. 

Article 26 

Authentic texts 

The original of this Convention, of which che Arabic, 
Chinese, English, French. Russian and Spanish texts are 
equally auchentic, shall be deposiced with che 
Secrecary-General of che United Nations. 

IN WITNESS WHEREOF che undersigned, being duly 
authorized co chac effect, have signed chis Convention. 

DONE at New Yotk chis ninth day of May one chousand 
nine hundred and ninety-two. 
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ANNEXI 

Australia 

Austria 

3e!arus (3) 

Belgium 

Bulgaria !a) 

Canada 

Czechoslovakia 

Denmark 

European Community 

Estonia (a! 

Finland 

France 

Germany 

Greece 

Hungary (a) 

Iceland 

Ireland 

Icaly 

Japan 

Latvia ia) 

Lithuania (1) 

Lu.xembourj 

Netherlands 

New Zealand 

Norway 

Poland (a) 

Poctugal 

Romania (a) 

Russian Federation ;ai 

Spain 

Sweden 

Switzerland 

Turkey 

Ukraine (a) 

United Kingdom or Gr:3t Britain 3nd Northern Ireland 

United States oc America 

ANNEX II 

Australia 

Austria 

3elgium 

Canada 

Denmark ' 

European Communicy 

Finland 

France 

Germany 

Greece 

. Iceland 

Ireland 

[taiy 

Japan 

Luxembourg 
Netherlands 
New Zealand 
Norway 
Portugal 

Spain 

Sweden 
Switzerland 

Turkey 
United Kingdom of Greac Britain and Northern Ireland 

United States of America 

(j) Councria that are unJereuing the precox oi rnnsidon re 1 market 
economy. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
(άρθρο 3) 
ΜΕΡΟΣ II 

ΙΎΜΒΑΙΗΠΛΑΕΠΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΑ ΤΤΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΞ?Η ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ση οι arrcf<ou; τον χλύιπτος τη? Γης *« « *ι·<7ΐττύ ί.·τ>_—ώ<ττ.ί τη; ατοτίλονν 
μ**Τμα όλης OR (ΐνβοω.τάτητας. 

ΛΝΗΙΥΧΩΝΤΑΓ Γ.ττόή οι ανβςύι.ττντΐ oocarnournrrri crow av|.*;cr. σημ«ντ.χά ~< στ.·νχρτοΜ>οτι; rugi«>v 
του 9»ομοχητίον στην ατμόοτα^α. χοθώς χαι on οι αν;ήοτ.ς αυτί; ητη-Όνν :ο <rvcwo $αινόμτ>ο τον 
βτσμοχη.τίσν, χαθώς xm στ» ως rx τοντβτ». 9α .Tocxi"&fi χατπ μτσσν όρο .τοόοϊπη αύςηση της &τομσ*ο/:σί<τ:: 
Γης κτκράτια; x«u της (ττμόσφ<ϊΐ$<*:: της Γης χτα 9α eaooccr. &νσμτ*ϊ< στα .T/.cxa οοιοσνπτήμητα xm rrp» 
avflotmtanrrc, 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ an το μτγαλίιττοο μτσΐδιο tor» σννολιχών «.τομπάτ» «ρώτ» :σν Οτομοχτράον χατά ro 
.ταο<λϋόν xai eri row rtagcicoc .τοοίοχτταχ οπό ης a»uii'vsir«; W?*?. άτι ο* χατά χίταλφ' rxsoa.Tr; rtuv 
avaxreoccjirvtuv χωοώ* tivot σχταχά χαμηλές xai ση 9c ονξσνττα. ro μισίσιο :u/v σνναλιχιϊ/ν «.τομ.τών τον 
.τοοίσχσντα από ης σΛτυττνοοόμίντς Σ"'

0
*? .τοοχημτνον να xeXu^Qcv* οι χανωνιχίς χαι ανα.τπ.·ΐοχίς 

απτγχζς. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το θόλο xru τη σημασία .τον έχον* ο» χατπβόΛςτ: xct οι τπμ^ντήοτ; των crgiu/v 
Qtojioxryttou για ta jt^fxaa χαι Sai.tiaom σιχοτνστήμπτπ. 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ άτι txxqard μεγάλη αβίβαιστητα σης .τοοβϋψος γιβ την αλλαγή τον χλίματος. χαι 
Αβίτιοα σχτπχά μ« το ιρόνο. την Γχταση χ » την ίμτάνισή της χατά .τιςιοχ»;. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ άπ ο .ταγχόσμιος χαοαχτηρας της αλλαγής τσυ χλίμστος crJcXlr. την evovn^l άννστή 
σνντογασία όλων rarv χωςώτ χαι τη συμμττσχή τους σι μια ατοτιλίσμοτιχή χαι Γνσίό*ιγμΓ»η διεθνή 
αντιμετώπιση, σύμφατνα μ« πς χοντς αλλά δωφοοοποιημέιτς πιθΐ'ντς τπνς χα ας αντίστοιχίς σνχκστηΐΐς 
τσνς. χαθώς xat μι τις χανωνυιές χαι σοισνομιχί; ποσϋποβέσης τσνς. 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΙ ας σχΓταίς διατάςπς τη? Δήλωσης της ΙιτνόιάσχΓψης ttur Ηνωμένων Εθνών για το 
ατΟοώπτνα πιοιβαλλσ*. .τον ίγχοί&ηχτ στη Ιτσχχάλμη σας 16 ϊσννίαν 1972. 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΙ άτι τπ χοάτη om&rrow. σύμφαπα μ* τσν Χάοτη run' Ηνοιμτηβν Εβνώτ χαι τις αοχτς 
τον όΐίθνονς cucaiov. το χτσώ^χα σβαύομα να Γχμηαλλτύσνται χοτς .τόοσνς τονς. «φαομόζοντας τη oocf) 
τσνς ττο^βαλλοναχή χαι αχκΓτο ΐ̂χχή πολιτοτη. χα ίχονν το χαθηχσν να 'ξβσφβλίζσνγ άτι οι δοασττιοιάτηττς 
πττός ΤΟΙΥ οοώτν της ίχχαιοοοσίας η τον elrrtow τοτς δτν .τοοχαλσντ βλάβη στο .ττο/βάλλον άλλων χοστών ή 
.ττοαϊχϋττ .τέςκτν τον οούον της (βτιχής.σϋίαιοδοοίας. 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ τητ α χ̂η της «βνιχης χνο«αοχίας χατά τη όΐϊθνή σνντογβοία για την ατπμττώ.τιση xar* 
χλιμαηχώτ μιταβολάτν. 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ άα qtxLxra. στα χοβτη να θβαπίσσβτ ο̂ οτ<λ<ομ<ττκή .τ^Βαλλοττιχή vopofeaa. an τα 
νφβαλλοναχα ηρότκτα. ο» owrrtiouira** οτόχοι χαι οι προτβοαώτητίς τοόζι ν« αντοωιιχιτοίζσνν το 
.τζοιΒαλλαντΐκό xai αναττοξιαχό .τλαίοιο στο a?to£o ίφαομοζσνται χαι άα ta .xpcncra sow ί^αομόζονν 
<K

u
^

r
"i χώο«? μβοοό ya «ται ακατάλληλα χ β να .το/τχαλσίτν αοοΒΒολάτητϊς οοατνομΒβς χαι χοτνβτν»«ς 

δβάνις ac άλλίς foot?, xat lokj^yt σας αγα3τβοοομτ«ς χΛοίς, 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τ*; σιατάξης τοο «ρτ̂ ροματο? *W228 της Γαιχης ΒηΛίβοης της 22ας Λοβμβοίότ, 1989 
για ν\ Σιπ&άαχτνη τβγ Ητβμέτβτ Είνοττ για το Πιοιβάλλον χαι τητ Ανά.ττβξη. χαθύχ; χαι τβ» ψηφιοματβν 
43/33 της 6ης Δοβμβσίον 1988. «CT7 της 22ας Λ«χ«μβοΙο« 1989. 45/212 της 21 ης Λοαμβοίβι» 1990 xm 46Πο9 
της Ι9ής Δοφβοίοο 1991 γνχ τητ .τ^οοταοία τοο χλίματος τοπ .τλανητη γ«ι τις .τβοονσις χαι τις μίλλοοοτς 
γενιές της α>0^οι«ο(ΐρας. 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ πς οκπάξβς τοβ ψτ^ίορατος 44/206 της rcvcefc ItmXewjrs της 22ας 
Δοβρβοίοο 1989 γα ης ivoqV»'

1
» ^ α ^ ί βοπτώοβς: από την άνοΑό της στάθμης w θαλαοσβητ στα 

νηού xat σος χαοάηχς «οιοχίς: xat Aaraoa στις «*«ές ιπιοάχτας x f ^ « ^ » « '
3

X
r τ

^
0 , a τ a

^
Π , ,

' 
ψηφίομβτος 447172 της Γπβής ZtnUJwr^ της 19ης Δββμβν«« 1989 σχιτιχά μ« την ίφαομοτη τοβ σττ«οο 
ονάιπ)ς για την χατκειοί̂ μηση της α^χαημοσης. 

ΥΠΕΝΘΥΜΕΖΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ τή σίμβαση της Β«ίντης για την .τοοσταοϊα της σπβάοας του όζοντος. 
1983. xat το χοβτάχολλα τοβ Μοντοταλ γβ ης ονοΰς .toe χαταστο^σνν τη στιβοοβ τοβ όζοντος. IW7. ο»βς 
Λοοοαομοστη» χα τοσΛαχχχήθη» στις 29 lowioe TOW 1990. 

http://rxsoa.Tr
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ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την ι·πσνργ··**Ι δήλωση της ΛτνΤΓρηε cn-ffxrimrj^-r^ κ ι to r.iituj π«· τ>.ιιντττη. tm· 
ΓγχρίΟηχ* σης 7 Νοτμβριον |Ρ<?0. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την .τολί,τ,μη πναλιτηχή eg'{nmn. .τον δ«ίΐ<Γ*η·ν .ιοίν.ιι χι>ιτη. ·ι« την n'/hr^] rov 
χλίμπτος χπι τη σημαντιχτ) σνμβολΓ) τον Ππγχόπμισν Ο^^πνίιηιοί· Mrrrn^oi/riO;. τον .T(*ry»MuniTi< rnnr 
Ηνι^ύνων Εθνών για το τιριβάλλπν xm άλλων σσγάν<ι/ν. οργπνιιΓμήητ xm ijoprmv τον <τνιττήμίττ<< Tmv 
Ηνομένω» Εθνών. χαΟώς χπι άλλων ft«t*rv<irv χσι ίχαχνβίονητιχύ/ν (foprmv. στην αντπ/,λπγή ri.rv ι&ατηιημη-

το/ν της «ιστημσνιχης Γρτννας χπι στο σνντσνιπμό της f o r v a ; . 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι τα α.ταιτονμτνα μττρα ·,ια την χπτιινΐηιτη xCI την «γτ^ΐΓτιΙαιπη τη; ίίλλπγή; τοι

χώματος 8α rivm aTOTrlrayauxorroa ατό ΛΓριβαλλπντ:χΓ|ς. χΓ»ντι/ντ<ή /m nr/.rmxjr/.η ιΊ.ΤΓπ,·η_ r<iv βποκιτντίη 
or ojrrtxi; Γπιστημονιχίς. ττχνιχίς χπι οιχονημιχίς ιιτλτττς xm f.tnvnSmi^voi'vrrii rnvrj'i»; ι·πύ το '{«'< vr»rv 
αναχαλίτψτων στοι·ς τσμΓΪς αντονς. 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι διάφορα μττοα .TOP λαμβάνονται για την πνημττήι.τιση της (ΐλλπγής τον χλίμπτος μπορπ 
να rivci οιχονομιχά σνμ<Γτροντ(ΐ. από μόνα το*; χπι μπορτί. Γτίιτης. νπ βοηΟηοονν στην τπϊλιττη (ujjir» 
.ΤΓριβαλλσντιχών προβλημάτων. 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ κτίσης ότι οι ανϊχτνγμτντς Χ
1
'
10

'? πρτ.τπ *π πναλάβσνν άμτίτη Λράυη μτ π·τλιχτυ τρόπο, 
βάσπ σπ^<ίιν .TooTTOrtiorifrroiv. ιυς ένα .τριίττο βήμα προς ΓΧΤΓΤαμτντς ατρατηγιχ*; (τντιμΓΤΐίιπισης. ttt ππγνο

πμιο. rflvtxo xnu ό.τοι· ι·πάστπ (Τΐ·μ<Γ.ιηνΐα. οτ. πτρυττοπαχό f.TLTrdo. .τον να ^^πτριλημβάνονν ολπ τπ «r^m 
ϋτρμσχΓρτίον. λαμβάνοντα:: δτσντως νπόψη την ανάλογη σνμβολή τονς στην α(·;η<τη τον qaivixirvor τοι· 
Οτρμσχηπίον. 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ότι « .«Λιντς χαι Xoctj; μιχρτς νηοιωτιχτ; τοΊρτς. οι χώρτ; μι ΛΓΟΙΥΤ; 
.τποάχτκς. avvopr; χαι ημιπννΛρτ; ,τΓΟιοχί; I] .Tfpioit; .του rvorvrrai νπ πληγονν ατό πλημμίρτ;. Ξηρασίπ 
χαι απτρήμωση. χαθώς χπι αναπτνοσόμοτς χ<ϊ>ρτ; μ* τΛ'ταθη ορπνά oixomortjinta. rivtn ιδιπίττοα ιτπρό

σβληττς από τις δνομΓνπ'ς Γπιπτώσπς της αλλαγής τον χλίμπτος. 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις ηοιχχ: όι·ιτ«ϋΓς rxiivtuv το·ν χοιοών. χαι ιοίιι< των ανα,ττνσοομίνιην jtoqurf. η oixovcxiia 
των οποίων βπσίζηπι ιόιπίτΐοα στην .τηρανατρη. ιοήοη χαι Γ?αγωγή oovxtdrv xavoiuuiv. οι ο.τοίί; α,τοττ)Λί·ν 
o v v c m a της αναληφΟπ'σας Αράσης για τον Τίςχοοι^μό ταιν Γχ.τομτών αχpiurv τον θιο)ΐοχηπίοι·. 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ όπ τα μέτρπ .τσο λα}ΐβ<τνσνται για την ανημίτώτιση της (iXXtrftf; τον χώματος τν«τπ 
να ανντονίζονται στΓ»ά μζ την χανανιχή χαι σιχσνομιχής ανάπτνίη. μι αχααό να ατοφτΐτονται στομπτίς 
αντϊχτν.το» στην ανάπτι·ςη. λαμβάΥοντα; πλήρως υπόψη τις θτμιττς .TOonaojiwc αναγχτ; των αναπτνσοομί

vojv χωφυ'ιν για την εηττνξη βκίκκμης οχχσνομιχής ανάπτνξης χα» την t ΙάΧηγτ) της ITTWTTUK. 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι όλτ; (χ χώοτς. χα» Λαίττο« οι ανα.τπ·σ«ιόμΓντς χώοτc. ποτ.τπ να rjoiv .rooofVirnj στστ; 
α.ταιτονμινοΐ'ς πόρονς για την «ίττνξη βιώαμης χανωνιχής χαι αχονομιχής πνά.τπ·|ης χαι ότι. για νπ 
.τοονωαήοονν .τρος to σχοίτό αντό. α ανατπ'οσόμίντς χώρ*ί θα πρέτη να ar£i(oorv την χαταναλωοη 
rvfovfiac λαμβάνοντας υπόψη τις σ ο α τ ό » | » ς να.cnTnixen μτγαλύττρη ητσγπαχή απόΑοπη xm να 
Ελίγνονται α Γχμ.τομ.ττς ατρίαιν θίρμοχτρπον r* γτνη. σ^τιριλαμβσνομίΎης της f ιταρμογης ντων τττνολσγΐίόν 
νπό όρσνς πον χαβιστονν την ev λόγο» τφαρμσγή οοιονομαά xm xavemxa απτΐλιμη. 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ νπ προοταττΟσονν το χλψαπχό σί·στημα γα τις παροί·σ»; χαι τις μίλλοτοτ; γοτίς. 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ: 

Αρθρο Ι 

OvafUHC) 

Για τους σχοπσύς της ποςούοας σί·μβαοης νοούνται ως: 

1. «Δυομενιίς εαττώοβς τατν χλφατιχών μηαβολών»: α 
αλλαγές στο φνσυώ χτοφάλλον ή στους έμβιους πό

ρους, που eivat ακστέλημια της αλλαγής τον κλίματος, 
οι οπούς έχουν σημαντηές οαβλαβας εηπτώοης στη 
oov8eoT|, orrjv ανανέωση ή στην παοαγβγιχόττ|τα των 
φυσικών χαχ σιαχηοιζομένατν ootoowrri|iaTe»v ή στη 
λπτσυογία XOPWVWOOUCOVOUUUUV συσττ|ΐάταιν ή στην 
ανθοάιπχνη ττγΐία χαι ευημεοια. 

(') Οι τττλα τβν άρθρον uvarvuifovtm αχλώς για \ π βοηβήοο^ 
τον uvuf ν&Λΐιη. 

1 «Κλφαπχζς μτταβολζς»: χλιμαπχτς μτταβολές α σπσΐπ: 
ατοόιδονται άμεσα ή έμμτσα ο» ανΟρώπτνη δροστηριό

τητα που μτταβάλλη τη σννβεση της ατμόσφαιοας τον 
πλανήτη χ α η οποία πφ'*ιιίβιιιιι στις φυιχχές χλιματι· 
χές buav)icnaa$ που παρατηρούνττα χστά τη ο*άρχπα 
συγχρωίμων χρονιχών .trotooarv. 

3. «Κλιμαπχό σύστημα»: το σύνολο της ατμοσφαίρας, 
νόοοσφαφας. βιόσφαιοας χ α γτώσφαιοας. χαθώς χ α 
τις αλληλοεαοοάαης τους. 

4. «Εχπομπτς»: η έχλυση aroiarr τον θεσμσχτρηον ήΛαχι 
TCDV προόρόματν τους στην ατμοσφαοα ae μια σν

γχτχρψένη πτρ»οχή χ α χροηχή πτοϊοοο. 

5. «Αέοια του θ*ομσχτρτίον»: τα αχοιώση συοταηχά της 
ατμοοηχοοας. titc φυοιχά, tite σΛβρβπσγΐνή. χον 
αποροοφονν xm επανιχπίμπουν ιηέσνθοη αχπνσβο

λία. 
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6. «Περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ολοκλήοον 
σης» σημαίνει έναν οργανισμό που αποτελείται από 
κυρίαρχα χρ< τη μια; δεδομένης περιοχής, ο οποίος έχει 
αρμοδιότητα σε θέματα πον διέπονται από την παρού

σα σύμβαση ή τα πρωτοκολλά της και έχει εξσυοιοΛο

τηΟεί δεόντως. σύμφ«'
να ί" *"£ εσωτερικές διαδιχασΰ·; 

του. να υπογράφει, να επικυρώνει, να αποδέχεται, ή ν« 
εγκρίνει τβ σχετικά έγγραφα, ή να ποοοχΜίςεί α'αντά. 

7. «Ταμιεντήρα;»: μία συνιστώσα ή συνιστώσε; του κλιμα
τικού συστήματος όπου αποθηκεύεται ένα αέριο τον 
θερμοκηπίου ή ένα; πρόδρομος ενός οεοΐου θερμοκη
πίου. 

8. «Καταβόθρα·: κάθε διαδικασία, δραστηριότητα ή 
μηχάνιηιός που αφαιρεί ένα αέριο τον Οτομοχηπίον. 
ένα αερόλυμα ή έναν πρόδρομο Γνός αερίου θερμοκη

πίου από την ατμόσφαιοα. 

9. «Πηγή»: χάθε διαδικασία ή δν^ιπηριστητα ·**ου εκλύει 
ένα αέριο θερμοκηπίου, ένα ατρόλνμα ή έναν πρόδρο

μο Γνός αερίου Οτομσκηπίου στην ατμόσφαιρα. 

Άρβοο 2 

Στόχος 

Ο απώτερος σκοπός της παρούσα; σύμβασης και κάθε 
σχετικής νομικής πράξης πον μπορεί να εγκρίνει η 
συνδιάσκεψη των σι·μβολλσμένων μερών είναι να επιτευ

χθεί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της σύμβασης, 
σταθεροποίηση των σ\7χτντρώσεων αερίων τον θερμοκη

πίσν στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο που αποτρέπει την 
επικίνδυνη σνθρωπσγενή παρεμβολή στο κλιματικό σύστη

μα. Το εν λόγω επίπεδο πρέπει να επιτευχθεί εντός επαρ

κούς χρονικού διαστήματος, ώστε να μπορέσουν τα 
οικοσυστήματα να προσαρμοσθούν με φυσικό τρόπο στην 
αλλαγή του κλίματος, να εξασφαλισθεί ότι δεν απειλείται η 
παραγωγή τροφίμων xm να κατορθώσει η οικονομική 
ανάπτυξη να ποοχωρήσει κατά βιώσιμο τρόπο. 

'AQ6QO 3 

Στα μέτρα που λαμβάνουν για την επίτευξη του στόχου της 
σύμβαοης χα» τη* εφαρμογή τ«ν διατάξεων της. τα 
συμβαλλόμενα μέρη θα w u u O v w t a i . μεταξύ άλλων, από 
ταεξής: 

1. Εναπόκειται στα συμβαλλόμενα μέρη *α Λροσιιι«ί·ουν 
το κλιματικό σύστημα προς όφελος tor» ανθρωπίνων 
γενεών του παθόντος χαι του μέλλοντος, βάοη του 
δοιαίου χαι συμφωνά με τις χοοές αλλά oiayoooaotir 
μένες ευθύνες τους xm τις ανιίοτοιχε; δυνατότητες 
τους. Κατ* αναλογία, εμπίπτει στις συμβαλλόμενε; 
ανεπτυγμένες χώρες να αναλάβουν το ποσβάοισμα στην 
αντιμετώπιστη TWV κλιμάτων μεταβολών χαι των δυσμε

νών επιπτώσεων τους. 

2. θα .ipf.Tn vn ληττ(ν>ι·ν .τλήο>'>; ivr<>vi ι* iNmnv>; 
ανάγκε; xm η πίχκέ; rrvvthrxr; rmv σνμβίΐλλιΐιΐΓνι··ν 
nva."m

,
<KiojArv'''v χιυρών. και ειοιχότερα rvnvrnv .Tin· 

είναι ιδαιτερα ενπρόοβλητΓ; από TIC ΟΠΤΜΓΥΠ; rxi~i<<-

art; της αλλαγή; τον κλίματος. χιιΛίις χαι εχππ.ιν τι·>ν 
σνμβπλλι^ιένιιιν μτριίτν. ειδικότερα T»rv Γπ·μβαλλοιΐΓνι·ιν 
«va,Trvofi<xirv(irv jniodrv. ,τιη· Οι πρέπει να αναλιιβ»ην 
Λιοπνάλπγη ή ασυνήθη ε.τιβάυινιτη oviifp.mi. με τη 
σύμβαση. 

3. Εναπόκειται στα Γη*μβ<ιλλόμενα μέρη να λάβουν ποι>

ληπτικά μέτρα για να προβλέποι*ν. να αποτρέπουν ή vrt 
περιορίζουν στο ελάχιστο τι; αιτίε; Torv κλιματικιίιν 
μεταβολών και να μετριάζουν τι; δυσμενείς επιπτιίιηπς 
τους. Όπου υπάρχουν απειλές οοβαρή; ή ανήκεστης 
βλάβης, δεν πρέπει vu χρησιμοποιείται η έλλειψη πλη

ροί·; επιστημονική; βεβαιότητα; ως λόγος 7"* την (οτι

βολήτιον εν '>jtrrin μέτρίΐιν. λ\πμβάνοντπ; νπόί|»η on c>i 
πολιτικέ; και τα μέτρα για την πνημττώπιση της a>jit· 
γης του κλίματος πρέπει να είναι αποοοπκά. ιίχπε vu 
εξαοη;α>^σνται πα·,οώθ}»α οφέλη με το χαμηλότερο 
διητατό κόστος. Για την επίτευξη του στόχου αυτοί·, η 
πολιτικέ; και τα μέτρα αιτά πρέπετ να ίΛμβί'ινοι^ 
ιάόψη διαφορετικά κοινωνικοοικομικά πλαίσια, να 
είναι σφαιρικά, να καλύπτουν όλε; τι; σχετικέ; πηγέ:. 
καταβόθρε; και ταμιεντήρε; αερίων του Οερμοχηπίοι· 
χαι την προσαρμογή, χαθώ; και να συμπεριλαμβάνουν 
όλον; τον; οικονομικοί·; τομείς. Οι προσπάθειε; ·ΛΠ 
την αντιμετώπιση της aXktrpfc του κλίματος μποροί·ν 
να αποτελέσουν αντικείμενο συντονισμένης δράση; Tnrv 
ενδιαφερομένων συμβαλλομένων μερών. 

4. Τα συμβαλλόμενα μέρη δικαισύνται. και οφτίλουν. να 
προά·ίΐϊνν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πολιτικέ; και ΤΠ 
μέτρα για την προστασία του κλιματικού σνστή|ΐατος 
από αλλαγέ; που προκαλούνται από τον άνθρωπο πρέ

πει να είναι ενδεδειγμένε; για τι; ειδικέ; <τννΟηκε; xtiflr 
συμβαλλομένου μέρους και πρέπει να ενσωμστιϋνσνται 
στα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα, λαμβάνοντα; 
υπόψη ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι ουσιώδης για 
την έγκριση μέτρων με τα οποία αντιμετοκτίνονται οι 
κλιματικέ; μεταβολές. 

5. Εναπόκειται στα συμβαλλόμενα μέρη να Λητεργάζονται 
για την προώθηση ενός υποστηριχτιχοΰ xm uvouToi' 
διεθνούς οικονομικού συστήματος που να οδηγεί σε 
βιώσιμη οικονομική πρόοδο xm ανάπτυξη όλον των 
μερών, χαχ ιδιαίτερα των συμβαλλομένων αναπτυσσομέ

νων χωρών, «σο θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπί

σουν καλύτερα τα προβλήματα της αλλαγής του κλίμα

τος. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση 
της αλλαγής του κλίματος. σι>τ»ριλαμβανσμένων xm 
των μονομερών, δεν θα ποεπει να αποτελούν μέσο 
αυυαίοετης ή αΑκοΛολόγητης διάκρισης ή συγκαλυμμέ

νο περΜοιομό του διεθνούς εμπορίου. 

Αφθφο 4 

Ι. Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. λαμβάνοντας υπόψη τις 
κοτνές. αλλά διαφοροποιημένες, ευθύνες τους xm τις ειδι

κές εθνικέ; και περιφεοειαχές αναπτυξιακέ; ,τροτεραιοτη

τες. στόχους χ ο συνθήκες τους; 
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α) χαταρτίζπνν. rrr$itQ<'tr>rcnrt .τεςχοΛικά. σημοσιενονν και 
διαΟττονν στη σννσιάσκτγη TMV (niifinJXo\iiynrv 
[itpirv. σνμ'Γ«ιΐνα με τυ άρθρο 12. εθνικοί·; κατάλογοι·: 
ανΟρω.τσγτνϋΓτ εκπομπών ατό .τηγέ; και ατορρο/τήσε

ων από καταβόθρες OAorv των αχρίων Πτρμσχη.τϊον 
που δεν ελέγχονται ατό τη .τρωτόκολ ̂ο τον Μόντρεαλ, 
χρησιμοποιώντας ανγκρίσιμες μεθοδολογίες .τον .τρό

κπται να εγκριθούν ατό Ό] ιη*νό»όσκϊτη TIUV μερών 

β) διαμορ«{ ci/vow. Γίταρμόζονν. οημοοννσνν και Γνημε

oiirvovv ταχτικά τα εθνικά χαι. ό.τον rvrVixvnai. τπ 
περιφερειακά .τςχτγράμματα. τα οποία περιέχουν μέτρα 
για το μετριασμό της αλ>Λ·/ή; τον κλίματος μέσω της 
αντμιετώ.τισης των ανΟρω.τογενιΐ/Υ εκπομπών ατό 
.τηγες χα» της ατοορσς ήοτως ατό χαταβόΟρε: όλων 
των αερίων θερμοκηπίου .τον δεν ελέγχονται ατό το 
πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. xaOti< χαι μέτρων .τον 
Λιτνκολννονν την κατάλληλη .τροπάριιογή cm; κλιματι

κές μεταβολέ;

γ) προωθούν χπι συνεργάζονται για την ανά,ττν|η. την 
εφαρμογή χαι διάδοση. «Λτιπεριλαμβανομένης της 
μεταφοράς τεχνολογιών, πρακτικών χαι διαδικασιών 
.του ελέγχουν ή μειώνουν ή αποτρέπουν τις ανθρω.το

γενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου .του δεν ελέγχο

νται ατό το πρωτόκολλο τον Μόντρεαλ σε όλονς τονς 
σχετικού; τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων 
της ενέργειας, των μεταφορών, της βιομηχανίας, της 
γεωργίας, της δασοκομίας χ α της διαχείρισης ατοβλή

το;ν 

ο) προάγουν των ορθολογιστική διαχείριση, ενθαρρύνουν 
χαι υποστηρίζουν με τη συνεργασία τονς τη διατήρηση 
χαι αϋςηση. όπως ενδείκνυται, run καταβόθρων χαι 
ταμιεντήοιιτν όλων των αερίων θερμοκηπίου που Λεν 
ελέγχονται ατό το πρωτόκολλο τον Μόντρεαλ, συμπε

ριλαμβανομένης της βιομάζας, των δασών χαι το/ν 
ωκεανών, καθώς χαι άλλων χερσαίων, παραχτίων χαι 
θαλασσίων ο«χο<7νστήματων· 

ε) συνεργάζονται για την προετοιμασία της προσαρμογής 
στις επίπτωσης της αλλαγής του κλίματος ανα

πτύσσουν χα» επεξεργάζονται κατάλληλα xm ολοκλη

ρωμένα σχέδια για τη διαχείριση των παραχτίων 
ζωνών, των υδατικών πόρων χαι της γεωργίας, χαθώς 
για την προστασία χαι την αποκατάσταση περιοχών, 
ιδιαίτερα στην Αφρική, sow πλήττονται από $κασα 
χαι απερήμωση, όπως επίσης από πλημμύρες

(Π) λαμβάνουν υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τις εχτιμή

σεις που συνδέονται μι την ά)ιΧαγ) του κλίματος στις 
σχετικές χανωνιχές. οικονομικέ; χαι περιβαλλοντικές 
πολιτιχές χαι δράσεις «>υςκάι εηχίρμοζσυν ενοεδαγμέ

νες μεθόδους, παραδείγματος χάρη εκτιμήσει; επιπτώ

σεων, που χοπτιρτίζονται xm χαΟορι^οντα», οε εθνικό 
επίπεδο, με σκοπό να περιορισθούν ατό ελάχιστο ο» 
δυσμενείς εΛττωοης επί ττ^ οικονομίας, της δημοσίας 
υγείας xm της πσΜ τ̂τττο̂  TOT περιβάλλοντος λόγω έρ

γων ή μέτρων που λο^ιβσνουν για το μετριασμό τον 
κλιματικών μεταβολών ή τον προσαρμογή α* αντές* 

ζ) προωθούν χαι υπυιπηφξουν μέ τη συνεργασία τους 
ε.ιιιπημσνιχες, τεχνόλογίχες, τεχνοιες, xoivumxooixo

νομικές xm λοιπές έρτνντς. σνοτηματτχή παρατήρηση 
xm αρχέιοβέτησή δεδομέν«ν σχεηκα jic το κλιματικό 

oi'trrrjiM χαι \it ny.orro VTI .TcxxrjOri .Trpcirro»' η ximi

νόη«τη y.m \τι (iriniOoi'v ή ντι ny'Viiv nt flvrcTO(iOT!iiir; 
nJVfVitOTTTTr: m ά.τι nr\r>qti n; ΠΙΤΪΓ:. τα ατιπτ/^ιικι. 
τα πτ* Γχταση χαι το j_Q*rm τη; αλλαγής τοι· />j|iriT,>: 
και π; οικονομικέ: και xrnvmviyi·: σινττπε: τπιν <N<t· 
fjoou.v (Ττ̂ ατη,Λ/ιί/ν άντιμετιίι.τΐιτης· 

η) .τρυιιΟονν και ι·τοοτηρίΧιη·ν jir τη mvry.noiii τοι

την πλήρη, ανοικτή και Τ<Γ»Π«Ι αντα/ν/Γ^ή σττπκιίιν 
ε.ΤΜΤτημονικών. τεχνολσνικιί/ν. τΓχνικιίιν. χοινωνικο

oixovo|uyji»v χι π vrxuxiijv πληριν; ooiiinr σχετικά μίτ το 
κλιματικό οτ'στημπ και την <vJsrrr\ τοτ· x/jjiaro^ 
κα<)ΐ!< και με τι; οικονομικέ; και zoivitrvi/j·; nvrf.Trir; 
T»rv otaqoo«'»v οτρπτηγικιίιν αντμιπϋαιση;· 

' ft) προάγονν καϊ νποοτηρίζοι·ν με τη οννεργασία τον; 
την Γχπαϊοενση. την κατάρτιση χαι την οημέΟΜστι τοι· 
κοινοί· αχτηχά |ΐε τις κλμ

,ΠΓΠκΓ
' μεταβολέ; χαι 

ενθαρρίvoi'v την ενρίτατη σιιιμετοχή στη διαδιχαοία 
αιτή. m1Lτεριί^ιβ«voμέvης εκείνης τοιν μη χνβεσνηπ

xti)v οργανισμιΐΛΓ 

ι) yvirKTTOTOiot'v στη αννΛιάσκεγη των mni|WULoiifV(ijv 
(itQ<'irv .τληροχτοοίε; σχετικά με Τίτν ειταρμογή. σνμς«ν 
να |ΐε το άρθρο 12. 

1 Οι σνμβαλλόμενε; σΛτ.τπτνίύνε; ^ώρες χαι atjsi 
σι·μβαλλόμενα μέρη .τον αναφέρει το παράρτημα Ι ανπ

λαιφάνσνν ης ειδικότερε; δεσμενσεις .τον προβλέποντα 
χατωτέρω: 

α) κάθε συμβαλλόμενο μέρος εγκρίνει εθνικές (') πολιτι

κές και λα}φάνη αντίστοιχα μέτρα για το μπριαομό 
της αίΧχιγής του κλίματος, περιορίζοντας τις ανθρωπο

γενείς εκπομπές αερίων θερμσκηπιοτ και πρocrraτεvo

ντας και σχεάνόντας τις καταβόθρες « η τους ταμιεν

τήρες αερίων θερμοχηπίσΓ. Οι εν λσγω πολττιχές xm 
μέτρα θα χαταδεδουν ότι οι ανεπτυγμένες χώρες ανα

λαμβάνουν το προβάδισμα γα τη μεταβολή μακροπρο

θέσμων τάσεων στις ανθρβπογενείς εκπομπές, τηρώ

ντας το σκοπό της σύμβασης» αναγνωρίζοντας ότι η 
επάνοδος μέχρι το τέλος της παρούσας δεχαετίας σε 
πλαιστερά επίπεδα α*(Η^πογενώ* εκπομπών oiocn

δίου του άθοαχα xm άλλων αερίων του θερημοχηπιοτ 
που δεν ελέγχοντα αχό το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ 
θα συνέβαλε στη μεταβολή αυτή χ α λαμβάνοντας 
υπόψη τις διαφορές των οτ?μμβσλλομένων μερών ως 
προς τα σημεία εκκίνησης xm ης προσεγγίσεις, τις 
οικονομικές δομές xm τις βάσεις πόρων, την ανάγχη »α 
διατηρηθεί ισχυρή xm βιώσιμη oaovapodj ανάπτυξη, 
τις δκτθέσιμες τεχνολογίες χα» άλλες ιδιαίτερες περι

στάσεις, καθώς xm την ανάγχη για δίκαιη xm; ενδεδειγ

μένη συμβολή χοθε σνφώώμέίσο μέρους στην πα

νκόσμ«ι προσπάθεια που έχει αναληφθεί για την επί

τευξη τσβ στίχο» αυτού. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπο

ρούν να εψάρμόζουν τις εν λόγβ «λιτιχες xm μέτρα 
από χανσύ με άλλα φηφαϊΧάμτία μέρη xm μπορούν 
νά συνδράμουν άλλα μέρη. «εμβάλλοντας <ηην εΛττείν 
ξη του σχοΛόύ της σύμβασης, xm. εΑχότερα. εκείνοι· 
του παρόντος εδάφιον 

(') ItTiKTpui^fluηι»τυ .νρλπιχτς am jrfnja xm ετ«ρήβτν .WPJ
rrpnaxoi oovirnixioi ccetrnxex^c ολββλήρβοης. 
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β) γα να προόγα την πρόοδο προς τη/ν κστενΟινση 
αυτή. χπθε σι·μβαλλόμενο μέρος θπ υποβάλει εντός ret 
μηνών από την Γ|ΐερομηνϊπ έναρξης νσχνος της σύμβα

σης καθόσον το αφορά, χαι χατσ.τιν στ τιιχτά χρσνιχά 
διαστήματα, xra σύμφωνα με το άρθρο i 2. λεπτομερείς 
.ΤΑηροφορύες για τις πολιτικές και τα μέτρα .τον ανα

φέρει το στοιχείο α). καθώς xra για τις πρσχνττονοε; 
προβλεπόμτνες αν()ρ»ιιπογεντίς εκπομπές ατό πηγές 
χαι απορροφήσεις από χαταβοΟρε; αερίων τον θερμο

κηπίου που δεν ελέγχονται από το τρωτσκολλλο τον 
Μόντρεαλ, χατά την περίοδο που αναφέρει το στοιχείο 
α), με σχοπό νπ ε.τανπφτρονν. το κάθε ένπ χπ»ριοτά ή 
α.τό χανοί·. στα επίπεδα τον 1990 αυτές τις ανθρωπο

γτνείς εκπομπές διοξειδίου τον άνθρακα xat άλλων 
arpiorv θερμοκηπίου που δεν ελέγχονται από το πριι>

τόχαλλη του Μοντρέαλ. Ο πληροφορίες αυτές Πα εξε

τασθούν από τη συνδιάσκεψη των mμβαλλομένων 
μερών, χατι'ι την που/τη της σύνοδο, κσα μετέπειτα σε 
ταχτά χρονικά οιατήματα, σΰμφβινα με το άρθρο 7· 

γ) οι υπολογισμοί Ttinr εκπομπιϊιν από πηγές XCB των 
απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων του θερμοκη

πίου για τους σκοπούς του στοιχείου β) πρέπει να 
λπμβσνοι·ν υπόψη τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημο

νικέ; γνιόυτις. σι^τεριλη^ιβανομένης της πραγματικής 
χωρητικότητας των καταβοθριϊιν χαι της αντίστοιχης 
συμβολής των rv λόγω αερίων ιπις κλιματικέ; μεταβο

λές. Η συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μέρων θα 
εΕεταση xm θα συμφωνήσει τις μεθόδους που πρέπει 
να χρηοιμοποιοϋνται για τους υπολογισμούς αυτούς, 
στην πρώτη της σύνοδο, και κατόπιν θα τις επανεξέ

ταζα ταχτικά


6) η συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, στην πρώ

τη της συνοδό, θα εξέτασα χατά πόσο rivai κατάλληλα 
τα σταχτιά α) και β). Η εξέταση αιτή θα πραγματο

ποιηθεί υπό το φως των καλυτέρων διαθεσίμων επι

στημονικών πληροφορυί/ν xm εκτιμήσεων για την 
αλλαγή του κλίματος και τις επιπτώσεις της. καθώς και 
σχετικών τεχνικών. xor,arvuoijv κπι οικονομικών δεδο

μένων. Βάση της εξέτασης αυτής, η συνδιάσκεψη των 
μερών θα λάβα κατάλληλα μέτρα, τα οποίια μπορεί να 
^^περιλαμβάνουν την έγκριση τρσποποιήαεων των 
δεσμεύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α), και β). 
Η συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, στην πρώ

τη της συνοδό, θα λάβα επίσης, απόφασης σχετικά με 
κριτήρια για από κοινού εφαρμογή, όπως ανάφερα το 
στοιχείο α). Μια δεύτερη εξέταση των στοιχείων a) xat 
β) θα λάβα χώρα όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 
1998 και κατόπιν στ ταχτά χρονικά διαστήματα που θα 
καθόρισα η συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μτρών. 
μέχρις ότου εκπληρωθεί ο σκοπός της σύμβασης

r) κάθε συμβαλλόμενο μέρος 

i) συντόνιζα, ανάλογα με τις ανάγκες, με τα άλλα 
ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη τα κατάλληλα 
οοιονομοοα χαι διοοοτπχα μέτρα που εχπονο γνχ 
την αητνζη τον σκοπού της σύμβασης xat 

α) προοδιορίζα xm επσντξηάζπ πζριοδιχά τις πολτη

χές xat πραχπχές τον ot οπούς ενθαρρύνονν δρα

στηριοτητις που οδηγούν σ* υψηλότερα επχπϊδα 
ανυρωχυγΓνων εκπομπών αερίον θτρμοχηΛίου που 
δεν ελέγχονται από το πρωτόκολλο του Μοντρέ

αλ· 

ΟΤ) η mvAinOUH Tiirv ΓΠ·)ιβιΰν.<1ιΓνι.ιν ιίΓικ.η· IVi riir.i· 
σπ. ιήτι nq-fmrpi (t-τό τις Μ Λτ«·ίΐ(\)·<>ι· Γ·/*, π; 
διπΟτοιμί; .τλ/χχηοοίί^ μτ σχοπό ν»ι >j({Vt (ΐπ<«|(Μΐη: 
σχττιχπ με ης το»5ποπ«ήοπς των χ(ΐΤ(ΐ>.<τ.ιπν η,ν 
ποριιρτημάτιι*ν i xm II. μτ τη οι·μ«|«ινίπ Ttir rvNinfr

ρθ}ΐ/νοι· οι·ιιβα/^χιεν»ιι· μέρους· 

ί ) χάΟτ mμβιιλλΡΐι/νο μέρος .τοΓ ΛΓ» ιητιπΓοι/.ιπιβιινΓτκι 
οτο .T<iofiyTr|jia ! οι'ντιτιη. στο Γγγριιηο επικι·ρΐιιιτης. 
αποδοχής, έγκρισης ή τοοσχιίιοηοης. ή «Λ·ισή,τοτΓ ιτη··· 
μή m Turv ι·οτέρι:»ν. vn χοινοττοιήση στο θεματο>|ί')./ι· 
χα ότι σχοτπ'τι νπ αντϋ/ιβει τις Λτοιι/νστις τιην στι·*· 
χεΰιΐΎ π) και β). Ο ΠηιατΓη v/jrxf«ς Γνη(ΐΓρ«;ινπ τους 
πλλσνς .τροσι·πσ·/ρ<ιη:ονττ; και τιι άλλη m*jipii>i.ciiir»fi 
μέρη γα κάθε κοινοποίηση. 

3. Οι συμβίΰλόμτντ; αντ.τπ^ιτντς χ«>ρτ; κ«ι <vJn 
ανεπη^irvu μέρη που πνπ«τέρπ το παράρτημπ II παρέ

χουν ντους και επιπρόσθετους χρηματοοοΎΐκονς πόροις 
για να καλίτρουν τις στμφ<ιΛτηθΓΪοτς ."ΰήρπς δαπάντ; στις 
οποίες έχουν υποβληθεί οι συμβαλλόμενες αναπτυοοόμεντ: 
χ«ί>ρες για να εκπληροχχη'ν τις υποχρεώσεις τους κατή το 
άρθρο 12 παράγραφος 1. Παρέχουν, επίσης, τους χρηματο

δοττκοΐ'ς πόρους, που χρειάζονται οι στήΐβαλλόμενες ανπ

πτυσσόμενες χ»ί>ρες. ιδωκ; για τη μεταφορά τεχνολογίας, 
για να ;Λλί*ψ<Λ·ν τις συμφ<υνηθποΓς πλήρεις ουμπληρηκια· 
τικές δαπάνες για την ^α^μσγί] μέτρων που αναφέρει η 
παράγραφος Ι του παρόντος άρθρου xat έχουν συμφώνη

σα η συμβαλλόμενη σ«.·ττυοσόμενη χώρα xat η διεθνής 
οντότητα ή οντότητες που ανάφερα το άρθρο 11. σύμφωνη 
με το άρθρο αϊτό. Κατά την εκτέλεση των δεσμεύσεων 
αυτών, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για επάρκεια και 
πρσβλεψιμότητα της ροής των κονδυλίων και η σπουδαιό

τητα της κατάλληλης κατανομής των επιβαρΰνοειιιν μεταϊί· 
τυ»ν (Λΐιβαλλομένων ανεπτυγμένων χΐιφιν. 

4. Οι Λ·μβαλλόμενες σ^απτυγμένες ydxjfC και άλλα 
ανεπτυγμένα μέρη που ανάφερα το παράρτημα II συνδρά

μουν, επίσης, τις συμβαλλόμενες αναπτυσσόμενες χώρες 
που είναι ιδιαίτερα α·πρσσβλητες από ης δυσμενείς επι

πτώσας των κλιματιχών μεταβολών, για την αντιμετώπιση 
των δαπανών προσαρμογής στις εν λόγω δυσμενείς επίπτω

σης. 

5. Οι συμβαλλόμενε; ανεπτυγμένες χώρε; xm άλλα 
ανεπτυγμένα μέρη πσσ ανάφερα το παράρτημα Π λαμβά

νουν κάθε εφικτό μέτρο για να προωθήσουν, να διευκολύ

νουν χ α να χρηματοδοτήσουν, όπως ενδείκνυται, τη μετα

φορά σε άλλα συμβαλλόμενα μέρη» xm ιδιαίτερα σε 
συμβαλλόμενες αναπτυσσόμενες χώρες, τεχνολογίας xra 
τεχνογνωσίας, ή την πρόσβαση τοβς α' αυτές προκειμένου 
να μπορέσουν να εχραρμόσουν τις διάταξης της σύμβασης. 
Κατά τη δκζδοαχοια αυτή. οι συμβαλλόμενες ανεπτυγμένες 
χώρες υποστηρϊζσυν την ανάπτυξη xm την αύξηση του 
ενδογενούς δυναμικού xm τον τεχνολογιών των συμβαλλο

μένων αναπτυσσομένων χωρών. Τα άλλα συμβαλλόμενα 
μέρη xm οργανισμοί, που είναι σε θέση να πράξουν το 
ίδιο. δύνανται επίσης να διευκολύνουν τη μεταφορά των 
υπόψη τεχνολογιών. 

6. Κατά την εκτέλεση των ^τοτ^ώοεών τους «^Η^
ν Π 

με την .ιι^ρύ^νοφΌ 2. η συνδιάσκεψη των συμρ*
1
**

0
" 
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μένων μτριΐιν παραχη>ρεϊ κάποιο βαθμό ευελιξίας <ττα 
σΐ'μβπλλόμενπ μέρη που αναφέρει το πυρπστημα ί. τα 
οποίπ βρίσκονται or διαδικασία μετάβασης στην οικσνομί
ισ της αγοράς, υιστε να αυξηθεί η ικανότητα τους νπ 
αντμιττωπίζονν την αλλαγή τον κλίματος σε σχέση, ιδίως. 
μ£ το επίπεδο κατά το παρελθόν των ανθρωπσγενών 
εκπομπών aryiu/v βτρμίΐν.ηπίον. .του δεν ίλέγχσντπι από το 
πρ«</τύκολλο τον Μόντρεαλ .τον επιλέγεται «χ; σημείο ανα
φοράς. 

7. 0 βαθμός στον οποίο οι σνμβαλλόμτντ; αναπτυσσό

μενε; χιΰρε; θα εκτελούν πράγματι τι; υποχρειίχτεις τον; 
οτα πλαίσια της σύμβασης θα εξαρτηθεί ατό την απστελεσ

μίΐπχή εκτέλεση, από πλευρά; συμβαλλομένων ανε

πτυγμένων χιιχ^ών. των δεσμεύσεων τονς σχετικά μ? τους 
χρηματοδοτικοί·; πόρους xaj τη μεταφορά τεχνολογία; και 
Οπ λαμβάνει πλήθος υπόψη ότι η οικονομική χαι xavorvi

χή ανάπτυξη και η εξάλειψη της φτώχεια; rivru α πρώτε; 
χαι προέχσνστ; προτεραιότητε; το/ν συμβαλλομένων ανα

πτυσσομένων χιοριΰν. 

8. Κατά την «τέλεση των υποχρεώσεων τον παρόντος 
άρθρον, τα συμβαλλόμενα μίση εξετάζουν τα μέτρα που 
σχετίζονται ιδίως με τη χρηματοδότηση, την ασφάλιση χαι 
τη μεταφορά τεχνολογίας, τα οποία πρέπει να ληφθούν 
στα πλαίσια της σύμβασης για να αντιμετωπισθούν ο» 
ιδιαίτερε; ανάγκες χαι ανησυχίες των συμβαλλομένων 
αναπτυσσομένων χωρών, πόν προκύπτουν από πς δυσμε

νής επιπτώσεις των κλιματικών μεταβολών' ή/και τον αντί

χτνπο της εφαρμογής μέτρων μέτρων αντιμετώπισης, ιδίως 
σης ακόλουθε; χώρες: 

α) μικρέ; νησιωτικέ; χώρες: 

Ρ) Χ"·Υ*; V* «δινές παράκτιε; περιοχέ;· 

7) Χ'·*}*? V* άνυδρες και ημιάνυδρες περιοχές, δασώδεις 
περιοχές και περιοχές που ενδέχεται να υποστούν 
σήψη των δασών 

δ) χώρες με περιοχές άπου συμβαίνουν φυσικές κατα

στροφές" 

ε) χώρες με περιοχές εκτεθειμένες στην ξηρασία και την 
απερήμωση' 

στ) χώρες με περιοχές υψηλής αστικής ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης· 

ζ) χώρες με περιοχές με ευπαθή οοοοσυστήματα. συμπερν

λαμβπνομενον τον ορετνών OUUXJ uu ι ημιι ίων 

η) χώρες των οποίον η σασνομία βασίζεται κατά πολύ σε 
εισόδημα που αποφέρει η παραγωγή, η επεξεργασία 
χ α η εξαγωγή, χαβάς ήΛιαι η χαταναλοση. ορυκτών 
καυσίμων και συναφών χοσΖόντων εντατικής κατανά

λωσης ενέργειας χ α 

θ) μεσσγοες χώρες χ α χώρες διέλευσης. 

Περαιτέρω, η συνδιάοχχψη τον «χφαλλομένον μερών 
δύναται να λαρβάνα μέτρα, άπας ενδείκνυται, σε ό,η 
αφορά την παρούσα παράγραφα 

9. Τα σι^βαλλόμενα μέρη λαμ&χνονν πλήρης υπόψη τις 
ιδιαίτερες ανάγκες xm τις ειδικές συνθήκες τον λεγοτερο 
ανεπτυγμένον χωρών, χατα τις δρόσος τοος σχταχα με τη 
χρηματοδότηση χαι τη μεταφορά τεχνολογίας. 

10. Τη σν[ΐβαλλθ(ΐΓντι μέρη. σνμφ<«να \u to άρθρο Ι'!. 
συνυπολογίζουν, κατά την εκτέλεση τιι»ν δτπμτϋπείιπτ τη; 
σύμβασης, την κατάσταση τ«»ν a\y$cujjn\ir*ir* μτριίιν. χι» 
ιδιαίτερα των συμβαλλομένων ανηπτυιχχκιίΥΐιιν 7.

,
"9

,
'
ry

 Ι"' 
οικονομίες ευπρόσβλητε; από τις δυσμενείς επιπτιίιση; της 
εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση της αύχτπγ: τον 
κλίματος. Αυτό ισχύει. κυρίως, για μέρη με οικονομία .τσι· 
εξαρτάται κατά πολύ από εισόδημα που αποφέρει η παρα

γωγή, η επεξεργασία και η εξαγωγή, καθώς ή/και η κατα

νάλωση, ορυντιίιν καυσίμων χπι συναφών προϊόντων εντα

τική; κατανά/Ακτης Γντργπα; ή/χαι η χρήση ορυκτών καν

σίμων. σχετικά με την οποία τα εν λόγω μέρη ανημετίη.τί

ζονν σοβαρές δυσκολίες να στραφσί"ν οε rva>Jur>mxr; 
λίοτις. 

AgtiQn 5 

Fφευνα και UIIJ ι ιαματική πβββτήρ^*η 

Κατά την εκτέλεση των δεσμεύσεων τονς κατά το άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ), τα mνιβαλλόμενα μέρη: 

α) υποστηρίζουν xm αναττύσσουν περαιτέρω, όπως 
ενδείκνυται, διεθνή και διακυβερνητικά προγράμματα 
και δίχτυα ή οργανισμούς, με σκοπό τον καθορισμό, τη 
διεξαγωγή, την αξιολόγηση και τη χρημοποδότηση 
έρευνας, συλλογής δεδομένων και ουοτηματιχης παρα

τήρησης, λαμβάνοντας Γπόφη την ανάγκη να περιορι

σθεί στο ελάχιστο η επανάληψη των προσπαθειών 

β) υποστηρίζουν διεθνείς και διαχυβερνητιχές προσπά

θειες για να ενισχυθεί το δυναμικό xm οι δυνατότητες 
<π·στηματικής παρατήρησης και εθνικής επκπημσνιχής 
και τεχνικής έρευνας, ιδιαίτερα σε αναπτυοοόμενε; 
χώρες, x a για να προαχθεί η πρόσβαση, όπως και η 
avTaJJuaTf). σε δεδομένα και αναλύσεις που χροκύ

πτονν εξ αιτών από περιοχές πέραν της εθνικής δο«π

οΙ>οοίας 

γ) λαμβάνουν οπόφη τις ιδιαίτερες ανησυχίες χ α ανάγκες 
τον ανιιπτίΜουμένοτ.χορό* χ α συνεργάζοντα για τη 
βελτίωση του ενδογενούς; τους δυναμικού χ α τον 
δυηιιυιήιων να συμμετάσχουν στις προσπάθειες που 
αναφέρουν τα στοιχεία α) χ α β). 

Χρσρσ 6 

Κατά την εκτέλεση τον δεσμεύσεων τους xcnn to άρβρο 4 
πι^Ανοαφος 1 ρταχείο β), τα ου|^Ιχϊλλό}ΐτ»α μέρη: 

α) προωθούν χ α δ»υχολύνουυ. or εθ^ιχο χ α ενδεχόμε

νος oe τσΛχό χ α περ*φερε>αχό ε.τίπεδα σύμφονα με 
την εθνική νομοθεσία τους. χ α στα χ λ α α α τον ανπ

ί) την χαιύροοη χ α ttfr εφαρμογή «ρβτζβμματβν 
εκπαίδευσης χ α ενημέροο'Κ

 xcn « w o * Τ·
0 ^ 

κλιματιχτς μεταβολές χ α ας επιπτώσεις νον. 



920 

ο) την πρόσβαση τσυ κοινού σε πληροφορίες για ττς 
κλιματικές μεταβολές και τις επιπτώσεις τους. 

iiS) τη συμμετοχή τον χανοΰ στην αντιμετώπιση των 
κλιματικών μεταβολών xat TUT» επιπτώσεων τους 
χαι στην προποψασία κατάλληλων μέτρων για 
την αντιμετώπιση του θέματος και 

iv) την κατάρτιση τσυ επιστημονικού, τεχνιχον χαι 
διευθυντικού προσωπικού

β) υποστηρίζουν με τη συνεργασία τους χαι προάγουν σε 
διεθνές επίπεδο, χαι. όπου ενδείκνυται, μέσω των υφι
σταμένων οργάνων: 

i) την προπαρασκευή χαι την ανταλλαγή εκπαιδεντι

. κσύ υλικού χα» υλικού ενημέρωσης του κοινού για 
τις κλιματικές μεταβολές χαι τις επιπτώσεις τσνς 
και 

ii) την κατάρτιση xm την εφαρμογή εχταιοενηχών 
χαι επιμορφωτικών προγραμμάτων, (τυμπεράαμ

βανομτνης της ενίσχυσης των εθνικών ιδρυμάτων 
και της ανταλλαγής ή απόσπασης προσωπικού για 
την εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων στον τομέα 
αυτόν ιδιαίτερα για τις αΎατπΜΧχκιενες χοκ^ες. 

Άςθςο 7 

Iw&taaxnpi των συμβαλλομένων μερών 

Ι. Συνιστάται συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών. 

2. Η συνδιάσκεψη τον συμβαλλομένων μερών, αχ; το 
ανώτατο όργανο της παρούσας σύμβασης, εξετάζει ταχπ: 
χα την εφαρμογή της σύμβασης χαι κάθε σχετικής νομιχής 
πράξης που μπορεί να εγκρίνει η συνδιάσκεψη τοιν 
συμβαλλομένων μερών χαι λαμβάνει, στα πλαίσια της εντο

λής της, «ς αναγκαίες αποφάσεις γα να προάγει την 
αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης. Για το σκαπά 
α ντο: 

α) εξετάζει περιοδικά τις υποχρεώσεις των συμβαλλομέ

νων μερών xm τις θεσμαές ρυθμίσεις που απορρέουν 
αχό τη σύμβαση, σε σννορτηοη με το σκοπό της 
σύμβασης, την χτηθείσα εμπειρία κατά την εφαρμογή 
της xm την εξέλιξη της επιστημονικής χα» τεχνολυγίχής 
γνώσης

β) προωθεί xm διευκόλυνα την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με να μέτρα «ου λαμβάνουν ΤΒ συμβσλλάμενα 
μέρη γ*α νβ αντφκτβηβσυν « ς χλφαταες μεταβολές 
xm τις επιπτώσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη *i "'"Ρ

0
* 

ρεπχές συνθήκες, ευθύνες xm δυτίιιόιηιες των μερών 
xm των urcknuiruiv δεσμεύσεων τους σύμφωνα μ< τη 
σύμβαση* 

γ) διευκολύνουν, μετά από αίτημα δυο ή «ριοβοτεοαν 
συμβαλλομένων μερών, το συντονβμό

 9tax
^^'T' 

αχό αυτά μέτρων γ » την άντψττώβηοη
 9tr

^^^~' 
αλλαγών xm των επιπτώσεων τους. λαμβάνοντας 

υπόψη πς Nnfro f̂TDtr; rnvftrptr̂  π^τ*
11
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τητε; Tn»v μΐφίιν χαι το/ν αγπ<ττοί7.<"
ν i*"jmf»iiiv τ<»

σύμφωνα με τη σύμ^ση· 

δ) προυθσνν xra xarrrfKwv. m'lujOivn με το αχο.τό xm 
τις διατάίπς της σύμβασης, την χπτάστ.οη χι π την 
πτριοοιχή επεξεργασία <π·γκρισίμ«ι)ν μτΠ6Λ«>»ν. τις οποί

ες θα εγκρίνει η συνδιάσκεψη τηιν (τνμβαλλοπΓν^ιν 
μερών, με σκοπό ιδίως να προττοιμαηΟονν κατάλογοι 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από πηγές χαι 
απορροφήσεων από χαταβοβρτ; χαι vn αξιολογηθεί η 
πποτελεσματικοτητα των μέτρο/ν γιπ τον περιαριημή 
των εκπομπών και την αύξηση των caooooqr|rriinf τοιν 
αερίων αντών 

ε) αϊ«Ασγπ. βάσει outn TWV .τληροηοριύιν ποι· της γνν>

στοποΐοί*νται σ(·μφωνπ με τις σϊστάξπ; τηί σί·}ΐβ<ταηί. 
την εφαρμογή της σί·}ΐβασης ατό τα σνμβΛλλόμτη! 
(ιερή, το σννολιχό απστέ«σμα των μετροητ πον λα;ιβά

νοντσι σί·μφ<υνα με τη σίμβαση. χαι ιοκητερπ των 
περιβαλλοντικών, σιχονουικάητ και xoivomxiuv αποττ

λεσμάτων. καθώς χαι το σωρεντιχό τους αντίκτνπο xra 
το βαθμό στον οποίο επιτελείται πρόοδος προς την 
επίτευξη τσυ σχοπσν της Ίμβασης" 

στ) εξετάζει χαι εγκρίνει τακτικέ; εκθέσεις στττικπ με την 
εφαρμογή τη; σύμβασης χαι ανα)ϋπμβ<τνπ τη δημοαίη·

σή τονς

ζ) οιατυπώντι συστάσεις για χάθε θέμα αναγχαίο για την 
εφαρμογή της σνμβασης

η) επαζητεί να κινητοποιήσει χρηματοδοτικούς πόρους 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 3, 4 και 5 xm το 
άρθρο 11

0) συγκροτεί όσα επιχανριχά όργανα κρίνει cnrrpuna γα 
την εφαρμογή της σύμβασης



ι) εξετάζει τις εκθέσεις που υποβάλλονται από αυτά τα 
επικουρικά όργανα στα οποία δίνει οδηγίες· 

ια) εγκρίνει χα» εκσίοει. με συναίνεση, τον εσωτερικό χανο

νιομό xm τους κανόνες 6ημο«σνομιχής σαιτείρισης για 
την ioux xm οιοδήποτε επικουρικό όργανο

ιβ) επιζητεί xm χρηοιμσποαί άπου ενοειχννται. τις υπηρε

σίες xm τη συν&ρομή. *ηθώς xm τις χληροφορίτς, 
αρμοδίβν διεθνών οργανιομών χ α ακζχυβτρνητοαβν 
xm μη χνβει/νητιχών οργαννομοτν 

ιγ) αακά τα άλλα καθήκοντα που amtocwui για την 
επττιυξη του σκοπού της σύμβασης, καθώς xm όλα τα 
άλλα καθήκοντα που της uvurierrtm αχό τη σύμβα

ση· 

3. Η ovvoiaoxryTj τοιν συμβαλλομένων μερών, στην 
πρώτη της σύνοδο, εγκρίνει τον εσωτερικό της χονσνιομο. 
καθώς xm τον εσωτερικό χανονκιμό a w tjuwwgouliv 
οργάνων που συγχροτσύντβ αχό τη ούμβαΛΓΟτους εν 
λόγω χανσνισμούς συμπεριλαμβάνετα η δΜοιχατώι λήψε

ας gjwyotf tw γ β θέματα «ου δεν χαλέαιυνιιιήδη απο 
ας o«acuuofe; λήξεως cunwiaiwiv χσβ «ραβλέ» η 
σύμβαοη. Η ev λόγω δηδααοΐα δύναται *α «ιμ«ρ>λαμ

βάνη ειοιχές πλειοψηφίες που uamtuvvrm γα την έγχρ»η 
ουγχεχριμένων αποφάοενν. 
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4. Η πρjm· σίνοόος της συνσιάσκηρης των συμβαλλο
μένων μτφίτΎ (τνγκαλπτπι από την προσωρινή γοπμματπ'α 
που αναφέρ<ι το άρθρο 21 χαι λαμβανη χώρα όχι αργότΓ· 
ρα α.τό ένα έτος από την ημτρσμηνϊα έναρξης Ότύος της 
σύμβασης. Εν σνντχπα. ο» ταχτικέ; σντνοοο» της σνόιά
σχτγης τι,/ν μτριί/ν συγκαλούνται πησΰ,·>ς. πλην αν CUJMK 
αποη;οοίσΓΐ η στ.'νδιπονχψη TOW μτρων. 

5. Έκτακτες σύνοΛοι της σννοώσχτψης των συμβαλλο
μένων μερών σνγχηλοννται όποττ κρίνεται αναγκαίο από 
τη συνδιάσκεψη ή χατόπιν γραπτού αιτήματος οιονδήποτε 
μέρους, νπό τον όρο otu το αίτημα α π ό υποστηρίζΓται 
ατό το ένα τρίτο τουλάχιστον των μεροιν. εντός έξι μηντάν 
ατό τη γνωστοποίηοη τον αιτήματος στα συμβούλοαενα 
μέρη από τη γραμματεία 

6. Ο Οργπννσμός Ηνωμένων Εθνών, α ειδικευμένε; 
ι\τηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και ο Διεθνής Οργανι

σμός Α τ ο κ η ς Ενέργειας, καθώς χαι κάθε κράτος μέλος ή 
παοσπηριττής αυτών που δεν είναι (π·μβαλλόμενσ μέρος 
στη σύμβαση, δύνανται να εχτροσωτηΟούν οι συνόδους 
της συνδιάσκεψης των μερών ως παρατηρητέ;. Κάθε φορέ

ας f) οργανισμός, εθνικός ή διεθνής, κυβερνητικός ή μη 
χνβίρνττπχός. που tSnotxirvrtat or θέματα που καλύπτει η 
σύμβαση xm που έχει ενημέρωση τη γραμματεία σπ 
επιθυμεί να εκπροσωπηθεί σε σύνοδο της συνδιάσκεψης 
των συμβαλΑίχιένων μερών wc παοατηρητής. δύναται νπ 
γίνει οτχτός. εκτός εάν διαφωνεί το ένα τρίτο των .ταρό

VTIUV μερών. Η αποδοχή χαι η συμμετοχή παρατηστΓτιίιν 
διέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνει η 
συνδιάσκεψη των μ*ρών. 

Άρθρο 8 

Γραμματεία 

1. Συνιστάται γραμματεία. 

2. Τα καθήκοντα της γραμματείας είναι τα αχόλσνθα: 

α) να οργανώνει πς σννοόσνς της σιτ/σιάσχΓψης τοιν 
μερών χα» τοιν cnxoootxtiiv οργάνων της. πσυ σνγχρο

toimon σύμφωνα με τη σύμβαση xm να τσνς παοέχττ 
τις α^ατούμενες νπηρεσίες

β) να συντάσσει xm να διαβιβάζει εχβέσπς «ο» της υπο
βάλλσνταχ

γ) να διευκολύνει τα μέρη. χ α ιοιαττερα τις συμβαλλόμε

νες αναπτυσσομτντς χώρες» κατόπιν αιτήματος, χατα 
τη συλλογή xm τη γνωστοποίηση .πληροφοριών πον 
απαιτούνται σνμφονα με τη σύμβαση* 

Α) να εκπονεί εχθέοεις για ης αραοτηρίαίητες της xm να 
τις υποβάλλει στη συνοιασχΓψη τον μερών 

ε) να εξασφαλίζει τον αναγχαίο ονντοτΜμό μζ ης γραμ
ματείες άλλον αρμοοάι/ν διεθνών φορέων 

στ) να Λοοβαίνπ. « t o ττρτ χαΛίσήγηοη της βυν&άσκτψης 
TOT μτρβτν. σν &ιοιχητιχ*ές xm ονμβατοβς ριτθμΐοης. οι 
αχοΐτς μ^οοα να απατιούνται γα την απττττλτομαπχή 
(χχλήραχτη τον xcwptovmrv της xm 

ζ) νπ ηπτλτί τα CVJJI χπΟήχίτντη γρημιπτπιι; .lot· /n(Vv 
ρίζη η <τί·μβπση xra σιοΛήπσττ .Tp»/rTOxoiix) της xui m 
λοιπά καθήκοντα, m οποία μπορτί ντι τη; rmtOrnri η 
σΐ"νθ(ΠΓ7κΓγη T»rr μτςχί/ν. 

3. Η m."vo«aoxr>f"r rnrv (a'j»(Vi>7.0(irvir/v μτρ«ίιγ. πτην 
πρ<ί/τη της <τί·νο6ο. Λορίζπ μια μσνψη '/oaiiuaTria zrn 
Πτσπίζη ης οιστάΞπς ΛΛ τη λητοιοτίπ τη;. 

λοβό» 9 

Lnxor^oto ό^γβνο ΕΤίβτη^οηχιίη' χαι τττνολαγτχ·τν 
9V|^pOV AiifV 

Ι. Σιτνιστάτπι Γπκστ·ριχό όργανο f.rumxionxiiiv xra ττ
χνολογιχών ονμβσινών. μι σκοπό να παρττπ στη «ννοιπ
σχτψη τ<υν oxniPav/xiiviuv μίρο'ιν κπχ όπιος rvAirixvirai. 
στα άλλα κπχσνρικά όργανα rvxajor; ·ΰηρο«Γορύ·ς και 
σνμΡονλίς για τα Γπιστημονιχά και τττΥολσγιχά βτματα 
που OTjTivOVTm μι τη σύμβαση. Το όργανο αρτό θα πνπι 
ανοιχτό για σι·μμ/τσχή όλοιν των σιηιβαλλομτνιυν μτρ»;πτ 
xm θα rivm πούτπκττημονιχό. Περιλαμβάνη χν^ρνηη
χούς Γχπροσοιπσνς. ποοατμτνονς στα σχτηκά ztbia γηί> 
σης. Υποβάλλη ταχτικά στη σινδίάσκηρη τοιν μτριύν rxOt
ση για όλ«; τις πτιχτ; τιιιν Γρ/ασ*ιί»ν τον. 

1 Υπό την καθοδήγηση της σύνσιάσχΓφης των συμβαλ

λομένων μζρ«ίιν xm βάση τοιν rρ̂ nowiv αρμοίκο/ν ΟΙΓΟΥΤΙΙΥ 
οργάνων, το όογσνο αυτά 

α) πραγματοποΐΕί α3ολογήοπς για το επϊπτδο των επι

στημονιχών γνώστισν σντπχά μχ πς χλιμπτιχέ; μίταβο

λτς χαι της εταττώοτις τονς· 

β) συντάσοττ Γπιοτημονιχές αδολογηστις για τα απσττλί

σματα των μττρί!^ που λχιμβάνσνται για την ?^«σ}ΐογή 
της σί·μβαοης· 

γ) οποημσάνπ χαινοτόμί; χ α απσττλ/σματιχΓ; ττχνολσγί
Ες xm ττννογνωοΐα στο τρέχον CTLTZOO ανσ»·ττύ5Γως 
xm παρεχπ συμβονλτς cri παν τρόπων xm rwv μέσων 
για την προώθηση της ανάπτυξης ή/xm τη μπαφοοά 
των ττχνολογιών αυτών 

ό) παρέχει σνμβσυλίς για επιστημονοια .ιρογρα^ιματα. 
δκθνή σνντργαοια στην cocwa xm την ανάπτυξη <τχτ
ττχά μι την αλλαγή τον κλίματος, χαθώς xm για τονς 
τρόπους χ α τα μέσα μζ τα οποία μπορτί να υποστηρί
ζττα η ανάπτυξη τον Γνοογτνσύς ονναμιχον <χ ανα· 
ΤΓυοοόμίνίς νοοτς* 

e) απαντά οβ επιοτφσντχές. τζχκΑογοάς χ α αβοοολο

γτχές ίρωτήσης πον μπορίί να υποβάλλουν στο όργα

νο η οτηλαοχπρη των μερών xm τα nixovpoiu όργα

να της. 

3. Τα καθήκοντα xm « αομο6«οτητΓς τον παρόντα; 
όργανον μπορούν να otgiixorwoTovv πχραιτέρα από τη 
σννσκίσχτψη tocrr οννβαλλομένατν μ«ρών. 

Άςβςο 10 

E»uMP|nti in**· ν* t y M I P ^ J 

I. . Lrwrarm ^·αχουν*χό άογανο για την <τ»αρμσγή. μ* 
αχααό ta otrvooapn τη avrbamrfu tev στη^αλλο|ίένβν 
μτρών χατα την α&ολόγηση χ α την ααντξέτοση της 
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απστιλεσματιχής ίφαρμσγής της σύμβασης. Το όργανο 
αντό είναι ανοιχτό για συμμετοχή όλων των συμβάλλαμε
νων μερών xca αποτελείται από κυβερνητικούς εκπροοί»
πονς α οποίοι είναι ειδιχημέ>οι σε θέματα σχετικά με την 
αλλαγή τον χλίματος. Υποβάλλει ταχτικά στη συνδιάσκεψη 
των μερών ϊχΟεση για όλες τις πτυχές των εργασιών τον. 

2. Υπό την καθοδήγηση της συνδιάσκεψης v<r* συμβαλ
λομένων μερών, το όργανο σιτό: 

α) εξετάζει η; πληροφορίες .τον γν»»στοΛο»ο\·νται σύμφω
να με το άρθρο 12 παράγραφος 1. μι σκοπό να ahoijo-
γεί ης συνολικές σωρευτικές επιπτώσεις των μέτρων 
.τον λαμβάνουν χα «η'μβαλλομενα μέρη. υπό το φως 
των τελ/ντπίων επιστημονικών αξιολογήσεων σε ό.τι 
αφορά την αλλαγή χον κλίματος* 

β) εΞετάζει ης πληροφορίες .τον γνιιχπατσιοννται σύμφω
να με το άρθρο 12 παράγραφος 2. με σκοπό να 
συνδράμει τη συνδιάσκεψη των μερών χατά τη διεξα
γωγή των επανεξετάσεων ,τον απαιτεί το άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχείο 6) xm 

γ) επικουρεί τη συνδιάσκεψη των σΐηιβούϋαχιένων μερών, 
όπως ενδείκνυται, χατά την προετοιμασία xm r<rao}«o
γή των αποφάσεων της. 

Άρθρο Π 

Δημοσιονομικός μηχανισμός 

1. Καθορίζεται ένας μηχανισμός για την παροχή δημο
σιονομικών πόρων, βάσει επιχορηγήσεων ή παραχωρήσε
wv. σνμ.τεριλαμβο*ομένων των .τόρων για τη μεταφορά 
τεχνολογίας. Ο μηχανισμός αυτός υπάγεται στη συνδιάσκε
ψη των συμβαλλομένων μτοών χαι είναι υπόλογος οι 
αυτήν, η οποία θα αποφάσιζα για τις πολιτικέ; τον. τις 
.τοστΓραιότηχίς .προγραμμάτων xm τα κριτήρια επιλεξιμό
τητας που σχετίζονται με την ^OQOWXI σύμβαση. Η λει
τουργία του θα ανατεθεί σε μία ή .περισσότερες υπάρχου
σες διεθνείς οντότητες. 

2. Στο δημοσιονομικό χανσνιομό θα υπήρχα ισότιμη xm 
σταθμισμένη εκπροσώπηση όλων τον συμβαλλομένων 
μερών στα πλαίοια ενός διάφανους συστήματος διοίκη
σης. 

3. Η συνδιάσκεψη τον συμΡσλλ,*με νον μερών xm η 
οντότητα η οι οντότητες στις οποίες UVUUOKUI η Ιβτονρ
γία τον δημοοιονομϋΐον μηχανιομον (Πτμφωνσυν επί ρυθμί
σεων για την εφαρμογή τον ανβτερω παραγράφων, στις οι 
οποίες περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) λεπτομέρειες εφαρμογής χον θα εςαοφαλίζονν on τα 
χοημοποοοτοϋμενα έργα γ*α την αντψποηση της 
αλλαγής τον κλίματος cfvat συμφυνα μ< τις χοληοας. 
ης JiymfoooTiTtui χρογραμματον χ α τα χρττήρια CTI
λιζιμοΐήΐΐΒ» πον χαθοριζη η συνοβοχτψή τον μερον 

β) λεπτομέρειες εφαρμογής σύμφωνα pt τις οποίες μπορεί 
να αναθεωρείται pto σνγχζχρακνη απόφαση ΧΡΊίπτο·. 
δστηοης, υπό το φας τον εν λόγο πολτηκβν, προτερα
οτήτβν J^oγρom■uτov am χριτηριον οηλεζι̂ οτητας' 

γ) υχοβολή ταχτοαυν ixucocov αχό την οντότητα ή τις 
υνιοιηκς στη συνοιοσΧΓ·η τον μτρύν γα «ς χοημο

τοΛοτήίττι; τοτ·ΐ. σνμ<ι«τνη μτ την (υτπιτηιΐη λιτΛ ν̂κ̂ 
ας .την ανπ^Γοη η ,τπο<Γ,'ΤΧΐΐοζ 1' 

δ) χπΟοριομό. κπτΰ .τροβϋγ^ιο xm «νίΓγνΜοίπιμο τοιί'ΐ'. 
τσι* ποοοι· χνίΜ'̂ ^δότησης πον πνπι ίΡτηγκαίο xrif 
διοΛτσιμο γιη την rnuojurWi της .τίΐ̂ ΗΐιΉνις (η·}«β«οη: 
χπι Ttuv όοιι/ν ονμιιΐιινπ μτ τοι·ς οα«<τ{·ς το ποπό («τό 
Οο rtmrirrn̂ rrrH .ΤΓΟιοδιζά. 

4. Η σννδιάσΧΓψη Turv σιμβαλλομτνιυν μτριίητ χπΟορί̂ π 
ρνΟμίσπς '̂ α την Γ«τχιομογή των αν»ιτττρ«ιΐ burtnstunt χατά 
την πρώτη οϊ·νοδό της. ΓπαντΞΓττΊζοντσ; xra )Λ}ΐβάνοντπ; 
ι»πό<ρη τις .Tooowotvr; ovfljiionc που avn(jron το άρ
θρο 21 π'τάγραφος 3 xm απο«ΓβοϊνΠ για την rvorx<xtrvT] 
διατήρηση των rv λόγω προο»ιχ̂ ινιί»ν ρνΟμίσπι/ν. Εντός 
ττσοαρων Γτών η συνδιαπχτψη των μτρών επαντ^ττάίπ το 
δημοσισνομιχό μηχανισμό xm /Λμβάνπ τα ΓνοτΛηγμένη 
μέτρα. 

5. Οι συμβαίλόμεντ; ανε.ττν/μτ«ς vox ê; δ\·νανται. Γ.τί
σης. να παρέχουν xm οι συμβσλλόμτντς αγ/ιπτνσοομτντ; 
χώρες να χάνουν χρήση δημοσιονομικών πόρων που α<το
ροί'ν την εφαρμογή της σύμβασης, μέσω διμτριιητ. περκτε
ρειαχιϊητ xm άλ)αι/ν πολιμεριίίν διαδιχπσύιιν. 

Άρθρο 12 

Γνβ*ττατο«ηβη .τληροφοριόν σχετικά ρε την εφαρμογή 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος Ι. χάθε <η·μβαλ
λόμενο μέρος γνωστοποίΓί στη σννδιπσχΓψη των μερών, 
μέσω της γραμματείας, τις αχόλσυΟτς πληροφορίες: 

α) έναν εθνικό κατάλογο οηΓθρωπογενών εκπομπών από 
πηγές xm απορροφήσεων από καταβόθρες όλων των 
αερίων θερμοκηπίου, που δεν ελέγχονται από το πρω
τόκολλο τον Μόντρεαλ, στο μέτρο που τον επιτρέπουν 
α δυναΚΛήΓές του. χρησιμοποιώντας συγκρίσιμες 
μεθοδολογίες πον πρόκειται να προάγει xm να εγκρίνει 
η συνδιάσκεψη τον μερών 

β) μια γενική περιγραφή τον μέτρων πον έχει λάβα ή 
XQC&btn να λάβα το συμβαλλόμενο μέρος για την 
εφαρμογή της σύμβασης· 

γ) κάθε άλλη πληροφορία πον το οτηιβολλομττο μέρος 
θεωρεί χρήσιμη για την επίτευξη τον σκοπού της 
σύμβασης xm κατάλληλη να συμπεριληφθεί στη γνω
στοποίηση τον. σνμπτριλα|ΐβ<Γνοντιις» εάν είναι εφικτό, 
οχεττκό ολαο γιο νπολογισ|ΐονς τον τάσεων τον πα
γχοομιον εκπομπών. 

1 Κάθε οτ̂ ιβαλλομενη ανεπτυγμένη χώρα xm «^βεάλ
λο μέρος πον αναφέρει το παράρτημα Ι ονμπεριλα|ΐβανη 
στη tvwnuiwfa^ τον τα ακολούθα πληροφοριακά στα

α) λεπτομερή περιγραφή τον πολιττκάν χα τον μέτρων 
πον έχε* εγκρίνει γ» να ϋνμμορφοΟεί με τη οετ^ενσή 
τον χατά το άρθρο 4 πωράγραφος 2 στοττεν»

 α
)

 β Β Ρ» 
χα 
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β) πΛιχή εκτίμηση των επιπτι»0Γ<ιΐν πον θα έχουν π 
πολιτικέ; χπι τπ |ΐέτρπ που rrvrnTron το στοιχείο π) 
στις «νΟρ<ι>πογΓντίς εχπομπέ; από πηγέ; χπι (της 
ιιπ<*^ρο«ι ήστις από καταβόΟρε; στρύιιν tor Οεριιοκη

πιον χατύ την περίοδο που «vntffon το άρθρο 4 
παράγραφος ? στοιχείο α). 

•V Επιπλέον. χύΟτ ^φαλλόιιενη σνΓ.ττνγ|'έ
ν
η χύιρα και 

κάθε ί'ιλλο ανεπτυγμένο μέρος που αναιιέρπ το παράρτη

μα Η mjarp«Afqt^frvn λεπτο)ΐέρπε; μέτρια που >αίφά

vovtfti συμφιι/νπ με το άρθρο 1 .τηράνοπτ** ;. 4 χπι 5. 

4. Οι συμβαλλόμενες ανατα·οοόμτντ; χιόρες δύνανται, 
επί εκονσίας βάσεως, νπ προτείνουν έργα για χρηματοδό

τηση. σνμ.ΤΓριλθ4ίβα·νοίΐ£ν·.ιΓ* (Αχών τεχνολογιών, υλικών, 
εξοπλισμού, τεχνιχών η πρακτικών που On είναι αναγκαίες 
για την εφαρμογή TUJV έργίιητ απο'ιν. μαζί με. εάν είναι 
δυνατόν, έναν υπολογισμό όλων των συμπληρηχιετπχιίιν 
δππανιΐίν. T(uv μειώσεων των εκπομπών xra των αυξήσεων 
των απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου, χπθιίχ; χαι μια 
εκτίμηση παν επακολουθών ωφελειών. 

5. Κάθε mμβαλλομένη ανε.τυγμένη χ<ί»οα χπι κάθε άλλο 
μέρος .τον αναφέρει το .ταράρτημα ! υποβάλλει την αρχική 
γν»ι>στοποιη»τή τον εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος 
της σύμβασης για το μέρος αντό. Κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος που δεν σνμπεριλΛμβάνπαι στις ανωτέρω κατηγο

ρίες υποβάλλει την αρχιχή γνωστοποίηση του εντός τριών 
ετών από την έναρξη ισχνός της σύμβασης για το μέρος 
αντό ή ατό τη διάθεση χρηματοδοτικών πόρων συμφωνά 
με το άρθρο 4 παράραφος 3. Επαφίεται στη διακριτική 
ευχέρεια των σχτιβαλλόμενων λιγότερο ανεΛτνγμένων 
χωρών πότε θα υποβάλουν την αρχική γνωοτοποίησή τους. 
Η συχνότητα των επομένων γνωστοποιήσεων από όλα τα 
μέρη καθορίζεται από τη συνδιάσκεψη των μερών, λαμβά

νοντας υπόψη το διαφοροποιημένο χρονοδιάγραμμα πσν 
καθορίζει η παρούσα παράγραφος. 

η. Οι πληροφορίες πσν κοινοποιούν τα συμβαλλόμενα 
μέρη σύμφωνα με το παρόν άρθρο διαβιβάζονται από τη 
γραμματεία, το συντομότερο fruvmov στη στηΛάσκτψη 
τον μερών xm οχ κάθε σχετικό επτκονροώ όργανα Εν 
ανάγκη, at διαδικασίες για τη γνωστοποίηση πληροφοριών 
μπορούν να εξετάζονται περαιτέρω* από τη «τννδιάσκΓφη 
των μερών. 

7. Από την πρώτη σύνοδο της, η ΛτνδιόσχΓφη τον 
συμβαλλομένων μερών θεσπίζει ρυθμίσεις για την παροχή 
αε στ>μβολλόμτνες αναπτυσσόμενες χάρες τεχνικής χ α 
τοηματοδοττχής στήριξης, χατόχχν αιτήματος, για τη 
συλλογή χαι γνωσταχοτηση χληροψοριον σύμφωνα JK το 
παρόν άρθρο, καθώς χ α γ α την επισήμανση τον τχτνσανν 
χ α τοτρατοοσπχόν αναγκών χον οχταζοντα ρκ χοοτεν 
νόμενα έργα χαι μέτρα αντχβτόχισης σνμφονα μ* to 
άρθρο 4. Η νχοστήριξη αττή μχαρεί να χαρέχεται αχό 
άλλα σΰμβώϋίσβτνα μέρη. αχό αρμόδιονς δββνείς οργα

νιομονς xat αχό τη γραμματεία άκως (vflcixreua. 

1 Οιαδήποτε ομάδα οτφβαλλαμεναν μερών, νχο χα

τετΛτντήριτς γραμμές χον rrxoivo η σννόιάΒχτψη τβν 
μέρων xat xuiuuuv ex τον xyotcuw προειοοχοίηοης της 
(πτνδιάσχτψης των μερών, μπορεί να «χοβάλλα α » χον 
νού γνωοτοποίησή για την εκπλήρωση των υποχρεώοεών 

ΓΗ ΤΟΙ'Ϊ XflTH ΤΟ π π ρ ι Ί ν ι ' ιρΠρο . ;·."Τι» I t r » t'iy«> ΐ) pn'aTro .Ti in iTn 
Ί) (πτή νιι micrroiiifiif'rvn πληρι«|<ν: γι» τιτν T^I.TD ur 
ις τον moin xi'tOr mTi^ryJuiirvo («ερ«. r;fπλήρι>Β'«Γ n; 
η ΐ'.τοχρτιίιοηί τοι· .ι<η· του r.iipiiiJjTVTtii «ιπό τη Σίμβικτη 
4 

9. Οι .τληρϋ»|ορΐί; που λτιμβκ'ητι η ".Vwrrnn y.m 
rjwv χτιρακττκ}ΐ4^νί ηιπιιττπτι»; <οό rvt'i ιιυμβα/^ιτνπ 

οι μέρος, ovjurnivu \u κριτήρια .τον Ou κιιθορισπ η <ττνοι«

η σκέψη των μερόητ. Πα ιηντη|>ϊ"(τντιιι από τη γοα}ΐ4«ΐΤΓΐα ;ι«ι 
3 vn lomrtmn'Trui η Γμπΐίτττιτικΐ7τητ« τους. ποιν διατεΟοίν 

πτ οιοΛηποτε από τα όργανα πον ιηιΐ}ΐΓΤΓχοι·ν ατη λήψη 
xm την ΓϊΓταοη τιιιν .τληρο«ιορυί»ν. 

Β. 
> 10. Υπό την επιωυλαΗπ της παράγραφοι· 9 xm ΤΓΠ· 
ν. δικαιώματος (χουδήπστε mvβoλλJf)μεvoι· μέρσι·; να Λημο 
fς σιείτι τη γνωστοποίηση τον χαΟ' οιαδήποττ στιγμή, η 
ιι γοπμματεία omOrm οτο χανό τις γνωστοποιήοπς τ«»ν 
rv σνμβαλλομίΛΐιτν μεριϋν miiqmva με παριτν άρθρο χατό το 
(ν χρόνο πον υποβάλλονται στη Γννδιάσκεψη των μεριίιν. 

Αρθρο /.ί 

ΕΤτλρση Vrxarttv βχτηχά με την εφαρμβγη 

Η σι·νδ»άσκεψη των ς^·μβαλλομένων μερών, κατά την .τρ*ί>

τη συνοδό της. εϊετάζει την καθιέρωση μιας πολυμερούς 
διαδικασίας διαβσί'ληΌτις. διπθέοιμης στα σιμβαλλόμτνα 
μέρη κατόπιν αιτήματος τους. για την επίλυση θεμάτων 
σχετικά με την (φίςμσγή της σύμβασης. 

Άρθρο 14 

Διεννετηβη t w βιβφοοών 

Ι. Σε περίττωση διαφοράς μεταξύ δύο ή χζρΝΧχπέρων 
συμβαλλομένων μερών σε ό.τι αφορά την ερμηνεία ή την 
εφαρμογή της σύμβασης, τα ενδιαφερόμενα μέρη επιζη

τούν τη λύση της διαφοράς μέσο δκχπραγματτύσεβν ή 
άλλον ειρηνικών μέσον της επιλογής τσνς. 

1 Κατά την επιχύροοη. αποδοχή έγκριση ή Λροοτώρη

ση οτη σύμβαση, ή χαθ* oioMxotf χρόνο εφεξής, ενα 
συμβαλλόμενο μέρος, χον δεν είναι χεριφερααχός οργα

νισμός ΟΜονομοχής ολοκλήρωσης. Mrvarat να δηλώνη με 
έγγραφο xoe xuiuOfm στο θτματοφύλαχα ό α ο τ σχέση μ* 
οιαδήποτε διαφορά σε ό,η άφορα την ερμηνεία ή την 
οφα«μονή της σύμβασης, αναγνοβιζη ο ς a w x t f t i M « 
τον *δίον χραγματον χ α χβρίς οδοτή ι^μφονία. έναντι 
οιονδήχοα; ιΐνμβαλ)ί^Μΐι> μένοβς χοσ δέτετβ την ιδία 
ιτχονοέαοη: 

α) την βχοβολή της «^αφοράς στο Δββνές ίίίχαοτήρ»

β) τη δν»τηο<α σύμφονα με τη δ»ιηι«»*ι *°*J* Cgf»· 
vn η uwvoxkwri * » >ι>η»Μ><ο/ιι^ Ι"

0
**· <■*< 

εινα δτνατον. χ α η αχοία θα οβμβτοιληφβΒ at rm 
ταράρτημα xspi δΜττησίας. 
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Ένα σνμβαλλόμτνο μέρος .tov rivo» xtQKfTQrvrrjcK οσγπ
νιπμός οιχσνσμιχής ολσχληριησης ovvmnt νπ υποβολή 
Ληλπχτη μτ ιοοΛννπμο απσττλτομη αχτηχά μτ τη δκπτησίπ 
<?vv<rtirva με τις διπδι>·.πσίτ; που σνιι«Γίρπ το στοιχείο β). 

3. Η ft#jAti»cJT| .τον υποβάλλεται. σνμ»τι«Γνπ μτ την ππ^ά

γρα«το 2. παραμένει Γ» ισχνι μέχρις στον λήξει σΐ·μ<τιι»να μτ 
τους όρους της ή μέχρι τη λήξη προθεσμία; Touiry μηνι'ΐΓν 
ιιπό τιυν ημερομηνία χπτά την οποία έχει κατατεθεί mo 
θεματοφύλακα γρηπτη κοινοποίηση για την ανάκληση της 
rv λόγυ» σήλι«σης. 

4. Η κπτιτΟεση νέας σηλιιχτης. η κοινοποίηση της ανά

κλησης ή η λήξη μιας σηλώσηικ; Λεν 01*51 κατ' w o r m 
τ^όπο εκκρεμή, οιιισιχιισία ενώπιον του Διεθνούς Αιχαοτη

oim* ή τον oirtnrrnxw Νκπστηρίου. εκτός εάν άλλως 
ιη^ηινήρουν τα {χάίκχα μέρη. 

5. Υ.τό την επιφύλαξη της παοαγοάιτου 2. εάν μετά 
πιιοοσο Λ»όΛτχπ μηνών από την ημερομηνία χπτά την 
οποία ένα ονμβίίλλόμενο μέρος κοινοποίησε σε άλλο ση 
ιτχίοτατπι Λιαιτορά μεταξύ τους. τα σιπφηινσνντα μέρη or» 
έχουν καταλήξει or σιαχανσνιαμό της οιαιτοράς τους με τα 
μέσπ .τον αναφέρει η παράγραφος 1. η οιαιτσρά υποβάλλε

ται μετά α.τό αίτημα σιηυσήποττ ΓνοιαίΓερομένου |ΐέρσυς. 
iir συμβιβασμό. 

f». Συνιστάται επιτροπή συμβιβασμού μετά από αίτημα 
ενός τιιιν {χαδίχιιιν μερών. Η επιτροπή αποτελείται από ίσο 
ιιτκΟμό μελών που διορίζει κάθε ενΛια<Γερόμενο μέρος xra 
από έναν πρόεόρο που επιλέγουν από κοινού τα jirλη που 
έχουν διορισθεί από τα μέρη. Η επιτροπή εκσίΛει σύσταση, 
την οποία τα μέρη εξετάζουν χαλή τη πίστη. 

7. Συμπληριυμτεηχής διοΛκαοίας σχετικά με το συμβι

|!<ισμό On εγκριθεί από τη αητόιάσκεψη n»v σνμβαλλομέ

vtiiv μεριί>ν. μόλις είναι δυνατόν, xra θα συμπεριληφθεί στ 
ένα παρι'ιρτημα περί συμβιβασμού. 

Κ. Οι διατάξεις τον παθόντος άρθρου εφαρμόζονται για 
οιαδήποτε οχτπχή νομική πράξη δύναται να θεσπίσει η 
mνδιάσκεψη των μερών, εχτός εάν προβλέπεται: άλλοις 
«πό την πράξη. 

J4pHpf> IJ 

Τ§ΜΙΜίΜ^·Ιΐς της·ύ|ΐρβ·ης 

1. Οιοδήποτε, σνμ^αλλόμηο μέρος σί·ναπη να πνοτηνπ 
τοαπαασιήοης στη σί^φαση. 

1 Οι τραχοακήβης στη σύμβαση tj*yiwmm oe τάχη· 
χή σύνοδο της ονν6ιάσ«^ης τβ» σβρβαλλαμέταν |βοβν. 
Το χ^μτνο lendt ποοτπνομέτης τ^αχοΛοίηοη; της σύμβα

σης fvwrrojioirittti στα μέση « ι ό τη voappatria τσβλαχι

στσν έξι μήης χφψ αχό τη twvtooia<W| χβτά την asoia 
π^οτοηται γα έγβ^ιση. Η γοαμματΛα fwnnowyi eai· 
σης. TIC *νυτ«*$μη«ς τοαιηοίκχηοης στοος ΒΜΐινάηχττττς 
τη σύμ^αοη « β . γ « Γ»ημ<θΒΚ>η. στο Ο^ΜΠΟψυλαχα. 

3. Τα σνμβαλλομττα (*οη χοτιηϊάλλσυτ χαβτ βτνιιτη 
."^σαπόβηα γα να muuxQti στ)ΐν»

,
*α ° » οασοήίστΓ 

πρσττ!Μχΐ'~
/
η; Toortorrf̂ rjrru< ιττη ιπ)»βηίτη \u ιηντιινιίΓη. 

Εάν Γχοι» Γ;<Γντλη<)τί ό/.τ; C* .τοτχιπιιΟπ/·; "ΐ<ι ιηνιιιντηη 
•Μΐι ΛΓΥ Γχη r.TiTmĉ ri (τι·μ<τ<'ηινι. η τροποπι^ηπη. nr r»7'i

τη ανάγχη. rpc^vrrm μτ την π^σιτηιικι τπ/ν τοιοιν τπαο

τοιν Turv παρόντίιΐν yxtt ifr^UiTvriifv miifWi/j^xirviiv 
μτρ»ΐΓί. Η ΓγχφΠτίίχι τροπιτποίι̂ τη •/vturrro.TrviTiu (on τη 
ΤΟαμματτΜΐ rno ΟτμίίτοτιίνΛΛΠ. ο orrnioc τη Νίφ^Ί^π or 
Ο»Λ τα μτρη για αποΛσχή. 

4. Τα Γ·/7Ρ"Τ
η Γ

θοΛσχηί πο»· fi(jtio<7tv τρο.τοποιηιτη 
xoTrrriOrvrat στο ΟτματοΓρ·«ο;π. K(VOr τρο.τστΛτχτη xw 
Γ^χρίνηοι m t̂«r«;rm μτ την .7ao*rYoaqo 3 aorj^n ντι ισχνή 
γη χα μτρη που την (ηΓΑΓχΟηοαν την ητνηχοστη Tfiroo 
μττά την rflirpryrrvm παρα/Λ^ής αιό το (trjurrorr iv.fr/rt 
τιιιν rf/rwwritiv αποΛοχης τι«τν τριότν τΓΤΓχ̂ τ·'»ν τσιν.άτιστιηρ 
τιιτν σι·μΡα>λ.ο}ΐτντιιν μτριίιν της σί·μΡ<κτης. 

5. Η τροποποίηση τίΟτται τ> ιαχή rvrrm «τιοΛήποττ 
άλ^Λν μ/ρους την ΓΎΟηχοστή η|ΐτρα μτπ'ι την ημτοομηνίσ 
χατά την οποία το cv >Λτ<υ μτρος χαταΟττπ στο Orya

T(xrν)^τχπ το Γ γ̂ρ<«Γθ αποοσχής της προίΓνπ^τρΟπηπ; 
τροποποίησης. 

Α. Πα τσι·ς σχοπσί·ς τον παρόντος άρθρον, «παρόντα 
xra ιρτχτίζσντα nvpfaujjnirtn μίση» ση|Μηνπ μτρη .τον 
riv<u .T«j?OYTu χαι ΐ|»η<;ίζσνν. νπτρ ή κατά. 

λςθςο 16 

Τγχφίση χαι Τφαπβπικηβη xmrr .ταφαστημβΤΜν της 
βί^αβης 

Ι. Τα πα^αρτήμ/ττα της σί·μβασης αποττλσνν αναπι'ν 
σπαστό μτρος της χαι. οττός ρητής αντιΟττον ίχατά£τιι< 
οιασήποττ. μνπ'α της σί^φασης σνναπσττλπ ταυτοχρόνως 
μνεία οκη·στμτσττ rx rnrv παραρτημάτιιιν της. Υπό την 
επιφύλαξη τβτν owzracnev του άρθρου 14 παράγρπΛτος 2 
στοιχτίο β) χαι παοανοα^ος 7. τα πα^^ιρτήματα αντά θα 
περιορίζονται <χ χαταλογσι·ς. τντι·πα xra οωσήπσττ άλλο 
πτριγοαίΓίχο νλιχο που έχει τπιστημσνιχό. τττντχο. buibt-

χπσηχό ή οιουστηχό χαραχτηρα. 

2. Τα παραρτήματα στη σύμβαση ποστπνσνται χαι 
ενχοενονται σύμφοινα μτ τη ouxotxaoui που avuaron το 
άρθρο 15 παράγραφοι 2. 3 χαι 4. 

3. Ka6e παράρτημα που έτη rpcoiOri χατ' τφασμογή της 
παοάγοάφου 2 aqtikl* ™* ^Χ*" 7*° όλα τα σιτφαλλόμτνα 
μέρη της σύμβασης έξι μήνες μττά την ημερομηνία γνβοτο

ποτησης asto το θεματοψΰλαχα στα εν λόγο μιοη οτι το 
παράρτημα εντχρίθη. εχτος γα όσα σνμβαλλόμτνο. μέρη 
έχαΐΓ» χοινοποιηοη στο θτματοφύλαχα. rnoafac . εττός 
της ατττης προθρηιίας ση or» οέίστται το rv λόγ««αοάο

τημα. Το ποράοτημα τίβεται σε «χ* γ » τα οτμραλλσμτνα 
μέρη τα asoia ανακαλούν την χοττοποίηοη μη «τοδοτης 
την εντνηΝοστή ημέρα μττά την ημτοομηνια χατα την 
αβτοΐα έχε» «αοαληφθτί απο το θτματοφυλαχα η χοτνοΛοίη· 
ση της rv Χύγο αναχλησης. 

4. Η «ρόταση. η έγκοιση χ α η έναρξη βχύος τβ» 
τροπσηχηοεον στα πυριιρτήματα της σύμβασης οιέχσνται 

http://iv.fr/rt
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από την ιδία Ataoocooia. όπως για την πρόταση, την 
Γγχριση χα. την έναρξη ισχνός των παραρτημάτων της 
σύμβασης, σύμφωνα με τις παραγράφσνς 2 χπι 3. 

5. Εάν η έγκριση ενός παραρτήματος ή μια; τοοπσποιή
πεως σε ένα παράρττιια απαιτή τροποποίηση της σύμβα
σης, το παράρτημα αντό ή η τροποποίηση τον ππρπρτήμσ
τος δεν οοχίζονν να ιστύσνν μέχρις στον Ttflri οε ισχύ η 
τροποποίηση της σύμβασης. 

Α^βςο 17 

Πρντόχολλα 

1. Η υννδιάσχΓψη των συμβαλλομένων μερών μπορεί, σε 
οιαδήποτε τ(«πχή σύνοδο, να εγκρίνει πρωτόκολλα στη 
σύμβαση. 

1 Το κείμενο οιονδήποτε πρστπνσμένσν πρωτσχόλλον 
γνυχποποίΓίται στα σνμβολλομτνα μέρη από τη γραμμα

τεία τσνλάχισταν έξι μήνες πριν από 'τη σύνοδο. 

3. Ο κανόντ; γι« την έναρξη ισχύος οιονδήποτε πρωτο

κόλλου καθορίζονται από το ίδιο το πρωτόκολλο. 

4. Μόνο σι·μβαλλόμτ«ι μέρη της σύμβασης δύνανται να 
fivai <π·μβαλλόμενα μτρη στ πρωτόκολλο. 

5. Μόνο συμβαλλόμενα μέρη πρστσκόλλσν λαμβόνονν 
απόφασης δννάμη τον Γ» λόγιο πρωτοκόλλου. 

!. Εκαστο σι^ιβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση διαθέτη 
μια ψήφο. «ιό την επιφύλαξη των διατάξεων .τον ανάφε
ρα η παράγραφος 2. 

1 Ο περίφερειαχοί οργανισμοί αχσναμιχής ολοκλήρω

σης, σε θέματα της αομοδϊότητός τους. αοχονν το boaako-

μα γήφοχ; μ< α^ιθ^ !ρή^οιν ΐοΌ μ« τον αοιθμό n n χρατήν 
μελών τονς χον rivet Φηφαΐλόρτπ μέρη στη ofy^ooiy Ot 
οργανισμοί αντοι στν ασκούν ίο οοοακβμα ψήφον εάν 
οιοσηποτχ αχό το χρατη μέλη τονς ασχεί το δικαίωμα τον. 
χ α αντΜΠοόφος. 

A<frol9 

Ο Γεναβς Γραμματέας τβν Ηνωμένων Εθνών da «ναι ο 
θεματοφύλαχας της σύμβασης χαι T W πρβτοχολλβν χον 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 17. 

τ ; 

Τ Η παρούσα ανάβαση θα παρπμείνπ πνοιχτή για noyoaq η 
1 σπό τα χράτη μέλη rurv Ην«ιμένΐιτν EOviinr ή «ονδήποττ 
τ από τονς ηδιχενμένονΐ οργανισμούς τσνς ή μτςχϊητ τον 
Π Καταστατικον τον Διεθνούς Δικαστηρίου χαι από .ΤΤΟΚΙΓ

ρπαχσύς οργανϊσμσύί οικονομικής ολοκλήρωσης στο Ρίο 
Ιανήρο. χατά τη διάρκηα της ΣννδιάσχΓψης των Hvti«ir

vttiv EOviiv για το ΠΓριβάλλσν χαι την Ανάπτυξη, χαι 
χπτόπιν. στην έδρα τον Οργανισμού T W Hvuxirvruv EOviirv 
στην Νέα Υόρκη από ης 20 lowiov 1992 (ΐτχρ* τις 19 
Ιοννίσν 1<W3. 

Μc tupu rtxi ς ΟΜΓΤΟ^Π^ 

Ι. Τα χαΟηχσντα γρα^ιματπας .τον αναφέρη το άρθρο 8 
θα Γχττλοννται Γ,ΤΙ προοϋχ^ινης βάοταχ; από τη γραμί^ττπα 
που διόρισε η Γινιχή ΣνΛτλη«ση των Ηνωμένων Εθνιί/ν μζ 
το ψήφισμα της 45/212 της 21ης ΔτχτμβρίοΓ 1990. μέχρι την 
ολοκλήρωση της προΓτης avrooor της Λ*νοιά<τχΓψης των 
<Λ·μ0ολλομένων μιρών. 

2. Ο Επχτφαλής της προστορινής γραμματηος πον ανα

φέρη η παράγραφος Ι σνντργάζΓται σττνά μζ τη οιαχνβΓρ

νητιχή επιτροπή ^ττιρογνωμόνων γα τη μτλέτη τβτν χλι

ματιχών μτταβολών. με σκοπό να εξαοφαλίσα ότι η Επι

τροπή μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγχη για ανταπμε

νιχές επιστημονιχές χαι ττχναές σνμβονλές. Δύναται επί

σης, να ζητηθεί η γνώμη άλλων αςμόδα* επιοτημονιχών 
οργάνων. 

3. Το παγχόσμιο περφαλλοντιχό ταμείο τον προγράμμα

τος των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη, το πρόγραμ

μα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον xm η Διεθνής 
Τράπεζα για την Αηισί'γχρότηοη xm την Ανάπτυξη θα 
ετναι η διεθνής οντότητα στην acrota θα ανατεθεί η λτι

τονογία τοο σημοαισνομοιον μηχανιομον πσν αναφερο το 
άρθρο 11. ε » προσωρινής βάσεως. Στα πλαίοια αττά. το 
παγχοομιο περιβαλλσντιχά ταμείο πρέπει να αναδιαρθρω

θεί χαταλληλα χ α η συμμετοχή μελών σε αντό να xuiuuui 
παγχόσμια, ώστε να χαιορθώοη να εχπληρώοπ ης απαι

τηθείς τον άρθρον Π. 

1. Η σρμβαση uxoxmm σε tinxfrgwoq. αχοδσχή. έγχρν

οη ή χνοστώρηση από «ρατη ή aaio aivwrtijimw^s 
οργανΜμονς o m m y u ^ ; ολοχλήρβοης. θα «βραμεχνει 
avooct* για χροστώρηοη α»ά την επομένη της Ψ*ΦΦΓ*· 
ας χατά την αχοία λήτία η Χφοοος

 vx
°T9^KJ^

a(v
^

a
' 

σης. Τα έγγοαφα ε*ιχ6ρτ«>ης. αποοοχής. έγχοκϊης ή χοο-

σχώρηοης χατατίθενται στο θεματοφύλαχα. 

1 Κάθε Λ*νη<ν**πός αργαν«|ΐός οοκινυμαής (Ααβάή-

ρωσης. ο αχάος xurXomrui «βαλλόμενο μέρος στη 
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σύμβαση, χωρίς οιοδήποτε από τα κράτη μέλη του να είναι 
συμβαλλόμενο μέρος, δεσμεύεται από όλες τις υποχρεώσεις 
πσυ απορρέουν από τη σύμβαση. Εάν ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη ενός τέτοιου οργανισμού είναι συμβαλλόμενα 
μέση στη σύμβαση, ο οσγσησμός αυτός χα» τα κράτη μέλη 
του αποφασίζουν cti των αντιστοίχων ευθυνών για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους χατά τη σύμβαση. Στις 
.τεριπτώσεις αυτές, ο οργανισμός xm τα κράτη μέλη του 
δεν δικαιούνται να ασκούν ταυτοχρόνως δικαιώματα που 
απορρέουν από τη σύμβαση. 

3. Στα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή 
προσχώρησης σι περιφερειακοί οργανισμοί οικονομικής 
ολοκλήρωσης δηλώνουν την έκταση των αρμοδιοτήτων 
τονς σχετικά μι τα θέματα που διέπονται από τη σύμβαση. 
Οι υπόψη οργανισμοί πληροφορούν, επίσης, το θεμα

τοφύλακα, ο οποίος με τη στοά του πληροφορεί τα 
συμβαλλόμενα μέση. για οιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή της 
έκτασης των αρμοδιοτήτων τους. 

Λοθςο 23 

Έναρξη ισχύος 

Ι. Η σύμβαση τίθεταισε ισχύ την ενενηχοστή ημέρα από 
την ημερομηνία καταθέσεως τσυ πεντηκοστού εγγράφου 
επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. 

2. Για κάθε κρότος ή περιφερειακό οργανισμό ακονομι

χής ολοκλήρωσης των επικυρώνει, αποδέχεται ή εγκρίνει 
τη σύμβαση ή προσχωθεί αε αυτή μετά την κατάθεση του 
πεντηχοστού εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή. 
προσχώρησης, η σύμβαση αρχίζει να ισχύει την ενενηχοστή 
ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης από το εν λόγω 
κράτος ή τον περιφερειακό οργανισμό οοιονσμιχής ολο

κλήρωσης τσυ εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης 
ή πρυσχώρησης. 

3. Tux τους σκοπούς των παραγράφων 1 xm 2. οιοδήπο

τε έγγραφο χατατίβεται από έναν περιφερειακό οργανισμό 
οικονομικής ολοκλήρωσης δεν προσμετράται σε εκείνα που 
καταθέτουν τα κράτη μέλη του οργανισμού. 

Α^βοο 2* 

Επιφυλάξεις 

Δεν δύνανται να διστν:τιυΟοϋν Γ.τκΓνλάΞπς επί της παρού

σας σύμβασης. 

λρβρο 25 

Καταγγελία 

Ι. Μετά τη λήξη τριετούς προθεσμίας από την ημερομη

νία ενάρξεως ισχύος της σύμβασης, για ένα συμβαλλόμενο 
μέρος, το μέρος αυτό δύναται να την καταγγείλει επιδίδο

ντας γραπτή κοινοποίηση στο θεματοφύλακα. 

1 Η καταγγελία αυτή παράγει αποτελέσματα μετά τη 
λήξη προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία παραλα

βής από το θεματοφύλακα της κοινοποίησης της καταγγε

λίας ή από μεταγενέστερη ημερομηνία που μπορεί να 
καθορίζεται στην εν λόγω κοινοποίηση. 

3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που καταγγέλλει τη 
σύμβαση θεωρείται ότι καταγγέλλει, επίσης, κάθε πρωτό

κολλο στο οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος. 

Μρβρσ 26 

Αννενπχα χειρενα 

Το πρωτότυπο της παρούσας σύμβασης, της οποίας το 
αγγλικό, αραβικό, γαλλικό . ισπανικό, κινεζικό και ρώσικο 
κείμενο είναι εξίσου αυθεντικά, θα κατατεθεί στο Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. 

ΣΕ ΙΠΠΌΤΗ TON ANflTEPQ οι υπογράφοντες, δεόντως 
εξουσιοδοτημένοι, υπέγραφαν την παρούσα σύμβαση. 

ΕΠΝΕ στη Νέα Υόρκη την ενάτη Μαίου χίλια εννιακόσια 
ενενήντα δύο. 
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Αυστραλία 
Αυστρία 
Βέλγιο 
Βουλγαρία (α) 
Γαλϋα 
Γτρμανία 
ώανύχ 
Ελβττία 
Ελλάδα 
Εσθονία (α) 
Ενοαιτσίχη Κοινότητα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Ηνβμέντς ΠολιτΑς της Αμίροιης 
Ηνωμένο Βασίληο της Μίγάλης Βοττανία; xm Βοράον Ιρλανδία; 

Iicraroa 
Ιρλανδία 
Ισλανδία 
Ισπανία 
Ιταλία 
Καναδάς 

Αυστραλία 

Ανστρία 

Βέλγιο 

Γαλλία 

Γερμανία 

Ελβπία 

Ελλάδα 

ΕτφαΜΟυΟ) ΚθΤνθΤΤ|ΤΠ. 

Ηνβμένις Πολιτώς της Α μ φ χ ή ς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 

Ηνβμένο Βαπΰνηα της Μτγάλης Βρττανίας χα Boociov Ιρλανδίας 

\<αατΛα 

Κάτιο Χώρτς 

Λττονία(α) 

Λενχορωσία (α) 

Λιθονανία (α) 

Λονξτμβσύσγο 

Νέα Ζηλανδία 

Νορβηγία 

Ονγγαοΐα(α) 

Ονχοανία(α) 

Πολωνία (α) 

Πορτογαλία 

Ρονμανία (α) 

Ροχχχή Ομοσπονδία (α) 

Σονηδία 

Τσνοηα 

Τσίχοολοβαχϊα (α) 

Φινλανδία 

Ιρλανδία 

Ιαλανδΐα 

IOAUVUX 

Ιταλία 

Καναδάς 

Κ α ι ν Λοο<ς 

Λοοφφρούργο 

Νέα Ζηλανδία 

Νορβηγία 

Πορτογαλία 

Σονηδία 

TOPOTQQ 

Φινλανδία 

(a) %*gr;» <R^ «κ 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


