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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 2ας Δεκεμβρίου 1993

σχετικά με την κύρωση της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
(94/68/EK)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

τριχλωροαιθανίου απ ' ό,τι προβλεπεται από το πρωτόκολ

Έχοντας υπόψη:

λο του Μόντρεαλ όπως τροποποιήθηκε το 1990· ότι τα
στοιχεία αυτά δείχνουν ότι πρέπει να επιβληθούν πρόσθε
τοι έλεγχοι για το μεθυλοβρωμίδιο, τους υδροβρωμοφθο
ράνθρακες και τους υδροχλωροφθοράνθρακες·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 130Σ παράγραφος 1 , σε συνδυασμό με
το άρθρο 228 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής ('),

ότι η δεύτερη τροποποίηση και οι προσαρμογές του πρω
τοκόλλου του Μόντρεαλ για την εφαρμογή αυτών των
ελέγχων έχουν υιοθετηθεί στην Κοπεγχάγη το Νοέμβριο
του 1992, και μόνον η τροποποίηση πρέπει να εγκριθεί* ότι
η Κοινότητα πρέπει να εγκρίνει αυτή την τροποποίηση·

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινιονικής Επιτροπής (λ)
Εκτιμώντας:

ότι η Κοινότητα, λόγω των ευθυνών της στους τομείς του
περιβάλλοντος, ενέκρινε, με την απόφαση 88/54Θ/EOK (4),
τη σύμβαση της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας
του όζοντος και το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ σχετικά με
τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, και
επεκύρωσε την πρώτη τροποποίηση του πρωτοκόλλου
αυτού με την απόφαση 91/69Θ/EOK (-5)·

ότι, ιδιαιτέρως, είναι αναγκαίο για την Κοινότητα και για
όλα τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τη δεύτερη τροποποίηση
του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ επειδή ορισμένες από τις
διατάξεις του είναι δυνατό να εφαρμοστούν μόνον εφόσον
εγκριθούν από την Κοινότητα και όλα τα κράτη μέλη·
ότι για να τηρηθούν όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπο
νται από τη δεύτερη τροποποίηση είναι επίσης απαραίτητο
να έχει εγκριθεί από όλα τα κράτη μέλη,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

ότι τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι
για την επαρκή προστασία της στιβάδας του όζοντος απαι
τείται υψηλότερος βαθμός ελέγχου των χλωροφθορανθρά
κων, των halons, του τετραχλωράνθρακα και του 1,1,1
Ο
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αιρθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

C
C
C
L
L

103
268
201
297
377

της
της
της
της
της

14. 4. 1993, σ. 18.
4. 10. 1993, σ. 191 .
26. 7. 1993 , σ. 8.
31 . 10. 1988, σ. 8.
31 . 12. 1991 , σ. 28.

Άρθρο 1

H δεύτερη τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ
σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του
όζοντος, όπως έγινε αποδεκτή στην Κοπεγχάγη, εγκρίνεται
με την παρούσα απόφαση εξ ονόματος της Επιτροπής.
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Το κείμενο της τροποποίησης παρατίθεται ως παράρτημα
στην παρούσα απόφαση.
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Άρθρο 3

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Άρθρο 2

O Πρόεδρος του Συμ[3ουλίου καταθέτει το έγγραφο έγκρι
σης της δεύτερης τροποποίησης εξ ονόματος της Επιτρο
πής στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σύμφω
να με το άρθρο 13 της σύμβασης της Βιέννης, σε συνδυα
σμό με το άρθρο 3 της δεύτερης τροποποίησης του πρωτο
κόλλου του Μόντρεαλ.

Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 1993 .
Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Μ . DE GALAN
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

Άρθρο 1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
A. Αρθρο 1 παραγραφος 4

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, οι όροι: «ή στο παράρτημα B»
αντικαθίστανται από τους όρους: «, παράρτημα B , παράρτημα Γ ή παράρτημα E».
B. Άρθρο 1 παράγραφος 9

H παράγραφος 9 του άρθρου 1 του πρωτοκόλλου διαγράφεται.
Γ. Αρθρο 2 παράγραφος 5
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου , μετά τους όρους: «άρθρα 2A ως 2E»
προστίθενται οι όραι: «και άρθρο 2H ».
Δ. Αρθρο 2 παράγραφος 5α
H ακόλουθη παράγραφος προστίθεται μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου :

«5α. Κάθε συμβαλλόμενος που δεν μεταβιβάζει σύμφ(ονα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5
δύναται, για μία ή περισσότερες περιόδους ελέγχου , σε άλλον συμβαλλόμενο οποιοδήποτε
τμήμα του δικού του υπολογισμένου επιπέδου καταναλώσεως, όπως ορίζεται στο άρθρο 2ΣT,
εφόσον αυτό το υπολογισμένο επίπεδο καταναλώσεως ελεγχομένων ουσιών της ομάδας I του
παραρτήματος A του συμβαλλομένου που μεταβιβάζει τμήμα του δικού του υπολογισμένου
επιπέδου καταναλώσεως, δεν υπερβαίνει τα 0,25 χιλιόγραμμα κατά κεφαλή το 1989 και εφόσον
το σύνολο των συνδυασμένων υπολογισμένοι επιπέδων καταναλώσεως των συμβαλλομένων
δεν υπερβαίνει τα όρια καταναλώσεως που καθορίζονται στο άρθρο 2ΣT. H μεταβίβαση
τμήματος της καταναλώσεως πρέπει να ανακοινώνεται στη Γραμματεία από κάθε συμβαλλόμε
νο, o οποίος πρέπει επίσης να δηλώνει και τους όρους μεταβιβάσεως και την περίοδο για την
οποία αυτή θα ισχύει.»
E. Αρθρο 2 παράγραφος 8α) και παράγραφος 11
Στην παράγραφος 8α) και στην παράγραφο 11 του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου, οι όροι:
«άρθρα 2A ως 2E» αντικαθίστανται, όπου απαντώνται, από τους όρους: «άρθρα 2A ως 2H».

ΣΤ. Άρθρο 2 παράγραφος 9α) i)
/

Στην παράγραφο 9α) i) του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου , οι όροι: «ή/και παράρτημα B»
αντικαθίστανται από τους όρους: «, παράρτημα B , παράρτημα Γ ή/και παράρτημα E».
Z. Αρθρο 2ΣT: Υδροχλωροφθοράνθρακες

Το ακόλουθο άρθρο προστίθεται μετά από το άρθρο 2E του πρωτοκόλλου :
«Άρθρο ΣΤ

Υδροχλωροφθοράνθρακες

1 . Κάθε συμβαλλόμενος μεριμνά ώστε κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο που αρχίζει την
1η Ιανουαρίου 1996 καθώς και κάθε επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο, το δικό του υπολογισμένο
επίπεδο καταναλώσεως ελεγχομέν(ον ουσιών της ομάδας I του παραρτήματος Γ να μην
υπερβαίνει ετησίως συνολικά :

Αριθ. L 33/3
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α) 3,1 % του δικού του υπολογισμένου επιπέδου καταναλώσεως των ελεγχόμενων ουσιών της
ομάδας I ίου παραρτήματος A κατά το 1989 και
β) το δικό του υπολογισμένο επίπεδο καταναλώσεως των ελεγχομένων ουσιών της ομάδας I
του παραρτήματος Γ κατά το 1989.
2. Κάθε συμβαλλόμενος μεριμνά ώστε κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο που αρχίζει την
1η Ιανουαρίου 2004 καθώς και κάθε επόμενη δ(οδεκάμηνη περίοδο, το δικό του υπολογισμένο
επίπεδο καταναλώσεως ελεγχομένων ουσιών της ομάδας I του παραρτήματος Γ να μην
υπερβαίνει ετησίως το 65% του συνόλου που αναφέρεται στην παράγραφο I του παρόντος
άρθρου.

3. Κάθε συμβαλλόμενος μεριμνά ώστε κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο που αρχίζει την
1η Ιανουαρίου 2010 καθώς και κάθε επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο, το δικό του υπολογισμένο
επίπεδο καταναλώσεως ελεγχομένων ουσιών της ομάδας I του παραρτήματος Γ να μην
υπερβαίνει ετησίως το 35% του συνόλου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου.

4. Κάθε συμβαλλόμενος μεριμνά ώστε κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο που αρχίζει από την
1η Ιανουαρίου 2015 καθώς και κάθε δωδεκάμηνη περίοδο, το δικό του υπολογισμένο επίπεδο
καταναλώσεως ελεγχομένων ουσιών της ομάδας I του παραρτήματος Γ να μην υπερβαίνει
ετησίως 0,5 % του συνόλου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου .
5. Κάθε συμβαλλόμενος μεριμνά ώστε κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο που αρχίζει από την
1η Ιανουαρίου 2020 καθώς και κάθε δωδεκάμηνη περίοδο, το δικό του υπολογισμένο επίπεδο
καταναλώσεως ελεγχομένων ουσιών της ομάδας I του παραρτήματος Γ να μην υπερβαίνει
ετησίως 0,5 % του συνόλου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
6. Κάθε συμβαλλόμενος μεριμνά ώστε κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο που αρχίζει την
1η Ιανουαρίου του 2030 καθώς και κάθε επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο, το δικό του υπολογι
σμένο επίπεδο καταναλώσεως των ελεγχομένων ουσιών της ομάδας I του παραρτήματος Γ να
μην υπερβαίνει τη μηδενική τιμή .
7. Από 1 ης Ιανουαρίου 1996, κάθε συμβαλλόμενος μεριμνά ώστε:
α) η χρήση ελεγχομένων ουσιών της ομάδας I του παραρτήματος Γ να περιορίζεται σε αυτές
τις εφαρμογές για τις οποίες δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογί
ες-

β) η χρήοη ελεγχομένων ουσιών της ομάδας I του παραρτήματος Γ να μην υπερβαίνει τα όρια
που ισχύουν σήμερα για τις ελεγχόμενες ουσίες στα παραρτήματα A, B και Γ, εκτός
σπανίων περιπτώαεοχν που σχετίζονται με την προστασία της ανθρώπινης ζωής ή της
ανθρώπινης υγείας και
γ) οι ελεγχόμενες ουσίες της ομάδας I του παραρτήματος Γ να επιλέγονται προς χρήση κατά
τρόπο που να ελαχιστοποιεί την καταστροφή του όζοντος πέραν των άλλων όρων τους
οποίους οφείλουν να πληρούν όσον αφορά το περιβάλλον, την ασφάλεια και την οικονο
μία.»
H. Αρθρο 27: Υδροβρωμοχλωράνθρακες

Το επόμενο άρθρο προστίθεται μετά το άρθρο 2ΣT του πρωτοκόλλου :
«Άρθρο 27:

Υδροβρωμοχλωράνθρακες
Κάθε συμβαλλόμενος μεριμνά ώστε κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουα
ρίου 1996 καθώς και κάθε επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο, το δικό του υπολογισμένο επίπεδο

καταναλώσεως των ελεγχομένων ουσιών της ομάδας II του παραρτήματος Γ να μην υπερβαίνει
τη μηδενική τιμή. Κάθε συμβαλλόμενος που παράγει τις ουσίες αυτές, οφείλει, για αυτές τις
περιόδους, να μεριμνά ώστε το δικό του υπολογισμένο επίπεδο παραγωγής των ουσιών αυτών
να μην υπερβαίνει τη μηδενική τιμή. H παρούσα παράγραφος ισχύει στον βαθμό που οι
συμβαλλόμενοι δεν αποφασίσουν να επιτρέψουν ένα επίπεδο παραγωγής ή καταναλώσεως, το
οποίο κρίνουν αναγκαίο για χρήσεις που συμφωνείται ότι είναι απαραίτητες.»
Θ . Αρθρο 2H: Μεθυλοβρωμίδιο
Το ακόλουθο άρθρο προστίθεται μετά το άρθρο 27 του πρωτοκόλλου :
«Άρθρο 2H:
Μεθυλοβρωμίδιο

Κάθε συμβαλλόμενος μεριμνά ώστε κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουα
ρίου 1995 καθώς και κάθε επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο, το δικό του υπολογισμένο επίπεδο
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καταναλώσεως της ελεγχομένης ουσίας του παραρτήματος E να μην υπερβαίνει ετησίως το
δικό του υπολογισμένο επίπεδο καταναλώσεως του 1991 . Κάθε συμβαλλόμενος που παράγει
αυτή την ουσία μεριμνά ώστε, κατά τις προαναφερόμενες περιόδους, το δικό του υπολογισμένο
επίπεδο παραγωγής της ουσίας να μην υπερβαίνει ετησίως το υπολογισμένο επίπεδο παραγω
γής το 1991 . Ωστόσο, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι βασικές εγχώριες ανάγκες των
συμβαλλομένων που δρουν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5, το δικό του
υπολογισμένο επίπεδο παραγωγής είναι δυνατόν να υπερβαίνει το όριο αυτό κατά 10% του

υπολογισμένου επιπέδου παραγωγής το 1991 . Τα υπολογισμένα επίπεδα καταναλώσεως και
παραγωγής σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνουν τις ποσότητες που χρησιμοποιού
νται από τους συμβαλλομένους για εφαρμογές που αφορούν την υγειονομική απομόνωση και
τη συσκευασία πριν από τη μεταφορά.»
I. Αρθρο 3

Στο άρθρο 3 του πρωτοκόλλου , οι όροι: «2A ως 2E» αντικαθίστανται από τους όρους: «2A ως
2H»· και οι όροι: «ή παράρτημα B» αντικαθίστανται, όπου απαντώνται, από τους όρους:
«παράρτημα B, παράρτημα Γ ή παράρτημα E ».
K. Αρθρο 4 παράγραφος 1β

H ακόλουθη παράγραφος προστίθεται μετά την παράγραφο Ια του άρθρου 4 του πρωτοκόλλου:
« 1β) Εντός ενός έτους από την ημερομηνία που αρχίζει να ισχύει η παρούσα παράγραφος,
κάθε συμβαλλόμενος απαγορεύει την εισαγωγή όλων των ελεγχομένων ουσιών της ομάδας II
του παραρτήματος Γ από όλα τα κράτη που δεν συμμετέχουν στο πρωτόκολλο.»
Α. Αρθρο 4 παραγραφος 2β

H ακόλουθη παράγραφος προστίθεται μετά την παραγραφο 2α του άρθρου 4 του πρωτοκολλου:
«2β) Μετά από ένα έτος από την ημερομηνία που αρχίσει να ισχύει η παρούσα παράγραφος
κάθε συμβαλλόμενος απαγορεύει την εξαγοογή όλων των ελεγχομένων ουσιών της ομάδας II
του παραρτήματος Γ προς όλα τα κράτη που δεν συμμετέχουν στο πρωτόκολλο.»
Μ. Αρθρο 4 παραγραφος 3β

H ακόλουθη παράγραφος προστίθεται μετα την παραγραφο 2α του άρθρου 4 του πρωτοκολλου:

«3β) Εντός τριών ετών από την ημερομηνία που αρχίζει να ισχύει η παρούσα παράγραφος,
οι συμβαλλόμενοι καταρτίζουν, υπό μορφή παραρτήματος, κατάλογο προϊόντο)ν που περιέχουν
ελεγχόμενες ουσίες της ομάδας II του παραρτήματος Γ. Οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι δεν έχουν
εκφράσει αντιρρήσεις σχετικά με το παράρτημα σύμφοανα με τις διαδικασίες αυτές, οφείλουν να
απαγορεύσουν, εντός ενός έτους από την έναρξη της ισχύος του παραρτήματος, την εισαγωγή
αυτών των προϊόντων από τα κράτη τα οποία δεν συμμετέχουν στο πρωτόκολλο.»
N. Αρθρο 4 παράγραφος 4β
H ακόλουθη παράγραφος εισάγεται μετά την παράγραφο 4α του άρθρου 4 του πρωτοκόλλου :
«4β) Εντός πέντε ετών από την ημερομηνία που αρχίζει να ισχύει αυτή η παράγραφος, οι
συμβαλλόμενοι κρίνουν κατά πόσο είναι σκόπιμο να απαγορευθεί ή να περιορισθεί η εισαγωγή
από χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρωτόκολλο προϊόντων το οποία παράγονται με τη
βοήθεια ουσιών της ομάδας II του παραρτήματος Γ, αλλά δεν περιέχουν τις ουσίες αυτές. Εάν
κριθεί σκόπιμο, οι συμβαλλόμενοι καταρτίζουν, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 10 της
συμβάσεως, κατάλογο, υπό μορφή παραρτήματος, αυτών των προϊόντων. Οι συμβαλλόμενοι οι
οποίοι δεν έχουν εκφράσει αντιρρήσεις σχετικά με το παράρτημα εντός έτους από την έναρξη
της ισχύος του παραρτήματος, οφείλουν να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν την εισαγωγή
αυτών των προϊόντων από τα κράτη τα οποία δεν συμμετέχουν στο πρωτόκολλο.»
Ξ . Αρθρο 4 παράγραφοι 5, 6 και 7
Στις παραγράφους 5 , 6 και 7 του άρθρου 4 του πρωτοκόλλου , οι όροι: «ελεγχόμενες ουσίες»
αντικαθίστανται από τους όρους: «ελεγχόμενες ουσίες των παραρτημάτων A και B και της
ομάδας II του παραρτήματος Γ».
Ο. Αρθρο 4 παραγραφος 8

Στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του πρωτοκόλλου , οι οροι: «που αναφέρεται στις παραγράφους
1 , Ια, 3, 3α, 4 και 4α και οι εξαγωγές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 2 α»,
αντικαθίστανται από τους όρους: «και οι εξαγωγές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 ως 4 του
παρόντος άρθρου»· και μετά τους όρους: «άρθρα 2A ως 2E», προστίθενται οι όροι: «άρθρο 2Z».
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Π . Αρθρο 4 παραγραφος 1θ

H ακόλουθη παράγραφος προστίθεται μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 4 του πρωτοκόλλου:
«10. Ως την 1η Ιανουαρίου 1996, οι συμβαλλόμενοι κρίνουν αν θα αναθεωρήσουν το
πρωτόκολλο ώστε να επεκτείνουν την εφαρμογή των μέτρων του παρόντος άρθρου στην
εμπορία ελεγχομένου ουσιών της ομάδας I του παραρτήματος Γ και του παραρτήματος E με
κράτη τα οποία δεν συμμετέχουν στο πρωτόκολλο.»
P. Αρθρο 5 παραγραφος 1

Οι ακόλουθοι όροι προστίθενται στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του πρωτοκόλλου:

«εφόσον κάθε περαιτέρω τροποποίηση των προσαρμογών ή των τροπολογιών που εγκρίθηκαν
κατά τη δεύτερη συνεδρίαση των συμβαλλομένων στο Λονδίνο στις 29 Ιουνίου 1990, ισχύει και
για τους συμβαλλόμενους που διέπονται από την παρούσα παράγραφο, μετά την επανεξέταση
που προβλέπεται από την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, και βασίζεται στα πορίσματα
που προκύπτουν από αυτήν την επανεξέταση.»
Σ. Άρθρο 5 παραγραφος 1α

H ακόλουθη παράγραφος προστίθεται μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του πρωτοκόλλου:

«1α) Οι συμβαλλόμενοι, αφού λάβουν υπόψη την επανεξέταση που αναφέρεται στην παρά
γραφο 8 αυτού του άρθρου , τις εκτιμήσεις που έχουν γίνει σύμφωνα με το άρθρο 6 και κάθε
άλλη σχετική πληροφορία, αποφασίζουν ως την 1η Ιανουαρίου 1996, βάσει της διαδικασίας
που περιγράφεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2:

α) σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ως 6 του άρθρου 2ΣT, το έτος βάσεως, τα αρχικά επίπεδα,
τα προγράμματα ελέγχου και την προθεσμία για τη σταδιακή κατάργηση των ελεγχομένων
ουσιών της ομάδας I του παραρτήματος Γ που θα εφαρμοστούν στην περίπτωση των
συμβαλλομένων που διέπονται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου β) σύμφωνα με το άρθρο 2Z, η προθεσμία για την οριστική κατάργηση της παραγωγής και της
καταναλώσεως των ελεγχομένων ουσιών της ομάδας II του παραρτήματος Γ που θα
εφαρμοστούν στην περίπτωση των συμβαλλομένων που διέπονται από την παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου και
γ) σύμφωνα με το άρθρο 2H, το έτος βάσεως, τα αρχικά επίπεδα και τα προγράμματα ελέγχου
για την κατανάλωση και την παραγωγή της ελεγχόμενης ουσίας του παραρτήματος E που
θα εφαρμοστούν στην περίπτωση των συμβαλλομένων που διέπονται από την παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου .»

Τ. Άρθρο 5 παραγραφος 4

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του πρωτοκόλλου , οι όροι: «Άρθρο 2A ως 2E», αντικαθίστανται
από τις λέξεις: «Άρθρα 2A ως 2H»..
Y. Άρθρο 5 παραγραφος 5

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 του πρωτοκόλλου, μετά τους όρους: «που περιγράφεται στα
άρθρα 2A ως 2E», προστίθενται οι όροι: «, και κάθε μέτρο ελέγχου στα άρθρα 2ΣT ως 2H που
αποφασίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου .».
Φ . Άρθρο 5 παραγραφος 6

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του πραποκόλλου , μετά τους όρους: «υποχρεώσεις που
καθορίζονται στα άρθρα 2A ως 2E», προστίθενται οι όροι: «, ή οποιαδήποτε ή και όλες οι
υποχρεώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 2ΣT ως 2H που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγρα
φο 1Α του παρόντος άρθρου.».
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X. Αρθρο 6

Οι ακόλουθοι όροι διαγράφονται από το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου: «άρθρα 2A ως 2E και η
κατάσταση όσον αφορά την παραγωγή, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές μεταβατικών ουσιών της
ομάδας 1 του παραρτήματος Γ» και αντικαθίστανται από τους όρους: «άρθρα 2A ως 2H».

Ψ. Αρθρο 7 παραγραφοι 2 και 3

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 7 του πρωτοκόλλου αντικαθίστανται από το ακόλουθο
κείμενο:
«2. Κάθε συμβαλλόμενος παρέχει στη Γραμματεία στατιστικά δεδομένα σχετικά με την
παραγωγή, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές καθεμιάς από τις ελεγχόμενες ουσίες
— στα παραρτήματα B και Γ, για το έτος 1989,

— στο παράρτημα E, για το έτος 1 991 ,
ή τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις των δεδομένων αυτών στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν
πραγματικά δεδομένα, το αργότερο τρεις μήνες μετά από την ημερομηνία που αρχίζουν να
ισχύουν για τον εκάστοτε συμβαλλόμενο οι διατάξεις του πρωτοκόλλου σχετικά με τις ουσίες
των παραρτημάτων B , Γ και E.

3. Κάθε συμβαλλόμενος παρέχει στη Γραμματεία στατιστικά δεδομένα σχετικά με την ετήσια
παραγωγή του (όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 ) για κάθε ελεγχόμενη ουσία
που περιλαμβάνεται στα παραρτήματα A, B , Γ και E και, χωριστά, για κάθε ουσία,
— τις ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν ως πρώτη ύλη ,

— τις ποσότητες που καταστράφηκαν με τη βοήθεια τεχνολογιών που έχουν εγκριθεί από τους
συμβαλλομένους και
— τις εισαγωγές και τις εξαγωγές από και προς χώρες που συμμετέχουν και χώρες που δεν
συμμετέχουν στο πρωτόκολλο,
για το έτος κατά το οποίο άρχισαν να ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν τις ουσίες των
παραρτημάτων A, B, Γ και E αντιστοίχως καθώς και για κάθε επόμενο έτος. Τα δεδομένα
πρέπει να αποστέλλονται το αργότερο εννέα μήνες μετά το τέλος του έτους στο οποίο
αναφέρονται τα δεδομένα.»

Ω . Άρθρο 7 παραγραφος 3α

H ακόλουθη παράγραφος προστίθεται μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του πρωτοκόλλου :

«3α) Κάθε συμβαλλόμενος παρέχει στη Γραμματεία χωριστά στατιστικά δεδομένα για τις
ετήσιες εισαγωγές και εξαγωγές του για όλες τις ελεγχόμενες ουσίες που περιλαμβάνονται στην
ομάδα II του παραρτήματος A και την ομάδα I του παραρτήματος Γ οι οποίες έχουν
ανακυκλωθεί.»

ΑΑ. Άρθρο 7 παραγραφος 4

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του πρωτοκόλλου, οι όροι: «στις παραγράφους 1 , 2 και 3»,
αντικαθίστανται από τους όρους: «στις παραγράφους 1 , 2, 3 και 3α».

ΒΒ. Άρθρο 9 παραγραφος 1 α)

Οι ακόλουθοι όροι διαγράφονται από την παράγραφο 1 α) του άρθρου 9 του πρωτοκόλλου: «και
μεταβατικές».
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ΓΓ. Άρθρο 10 παραγραφος 1

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου, μετά τους όρους: «Αρθρα 2A ως 2E»,
προστίθενται οι όροι: «, και κάθε μέτρο ελέγχου των άρθρων 2ΣT ως 2H που αποφασίζεται
σύμφωνα με την παράγραφο 1 A του άρθρου 5».
ΔΔ. Άρθρο 11 παράγραφος 4 ζ)

Οι ακόλουθοι όροι διαγράφονται από την παράγραφο 4 ζ) του άρθρου 11 του πρωτοκόλλου : «και
η κατάσταση όσον αφορά τις μεταβατικές ουσίες».
ΕΕ. Άρθρο 17

Στο άρθρο 17 του πρωτοκόλλου , οι όροι: «άρθρα 2A ως 2E», αντικαθίστανται από τους όρους:
«άρθρα 2A ως 2H».
ΖΖ. Παραρτήματα
1 . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Το ακόλουθο παράρτημα αντικαθιστά το παράρτημα Γ του πρωτοκόλλου:
« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Ελεγχόμενες ουσίες
Ομάδα

Ομάδα /
CHFC12
CHF2C1
CH2FC1
QΗFCL,
C2HF?C13
C2HF3C12
CHC12CF3
C2HF4C1
CHFC1CF3
C2H2FC13
C2H2F2C12
C2H2F3C1
C2H3FC12
CH3CFC12
C2H3F2C1
CH3CF2C1
C2H4FC1
C3HFC16
C3HF2C15
C3HF3CLt
C3HF4C13
C3HF5C12
CF3CF2CHC12
CF2CICF2CHC1F
C3HF6C1
QH2FC15
C3H2F2C14
C3H2F3C13
C3H2F4C12
C3H2F5C1
C3H3FC14
C3H3F2C13
C3H3F3C12
C3H3F4C1
C3H4FC13

Ουσία

( HCFC-21 ) (2)
(HCFC-22) (2)
(HCFC-31 )
(HCFC-121 )
(HCFC-122)
(HCFC-123)
(HCFC-123) (2)
(HCFC-124)
(HCFC-124) (2)
( HCFC-131 )
(HCFC-132)
(HCFC-133)
(HCFC-141 )
(HCFC-141b) (2)
(HCFC-142)
(HCFC-142b) (2)
(HCFC-151 )
(HCFC-221 )
(HCFC-222)
(HCFC-223)
(HCFC-224)
(HCFC-225)
(HCFC-225ca) (2)
(HCFC-225cb) (2)
(HCFC-226)
(HCFC-231 )
(HCFC-232)
( HCFC-233)
(HCFC-234)
(HCFC-235 )
(HCFC-241 )
(HCFC-242)
(HCFC-243)
(HCFC-244)
(HCFC-251)

Αριθμός ισομερών

1
1
1
2
3
3
—
2
—
3
4
3
3
—
3
—
2
5
9
12
12
9
—
—
5
9
16
18
16
9
12
18
18
12
12

Δυναμικό καταστροφής όζοντος (')

0,04
0,055
0,02
0,01 - 0,04
0,02 —0,08
0,02 —0,06
0,02
0,02 -0,04
0,022
0,007—0,05
0,008—0,05
0,02 —0,06
0,005—0,07
0,11
0,008-0,07
0,065
0,003—0,005
0,015—0,07
0,01 —0,09
0,01 —0,08
0,01 —0,09
0,02 -0,07
0,025
0,033
0,02 —0,10
0,05 —0,09
0,008—0,10
0,007—0,23
0,01 — 0,28
0,03 — 0,52
0,004—0,09
0,005 -0,13
0,007 — 0,12
0,009—0,14
0,001—0,01
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Ομάδα

Ουσία

Αριθμός ισομερών

Αριθ. L 33/9

Δυναμικό καταστροφής όζοντος (')

C3H4F2C12
C3H4F3C1
C3H5FC12
C3HSF2C1

( HCFC-252)
(HCFC-253)
(HCFC-261)
(HCFC-262)

16
12
9
9

0,005—0,04
0,003 — 0,03
0,002—0,02
0,002-0,02

C3H6FC1

(HCFC-271 )

5

0,001—0,03

(HBFC-22B1 )

1
1

1,00
0,74

1

0,73

Ομάδα II
CHFBr2
CHF2Br
CH2FBr
C2HFBr4
C2HF2Br3
C2HF3Br2
C2HF4Br
C2H2FBr3
C2H2F2Br2
C2H2F3Br.
C2H3FB Γ2
C2H3F2Br
C2 H 4FBr
C3HFBr6
C3HF2Br5
C3HF3Br4
C3HF4Br3
C3HF5Br2
C3HF6Br
C3H2FBr5
C3H2F2B Γ4
C3H2F3B Γ3
C3H2F4B Γ2
C3H2FSB Γ
C3H3FB Γ4
C3H3F2B Γ3
C3H3F3B Γ2
C3H3F4B Γ
C3H4FBr3
C3H4F2Br2
C3H4F3B Γ
C3 H5FB Γ2
C3H 5F2B Γ
C3 H6FB Γ

2
3
3
2
3
4
3
3
3
2
5
9
12
12
9
5
9
16
18
16
8
12
18
18
12
12
16
12
9
9
5

0,3 — 0,8
0,5 — 1,8
0,4 — 1,6
0,7 — 1,2
0,1 — 1,1
0,2 — 1,5
0,7—1,6
0,1 — 1,7
0,2 — 1,1
0,07—0,1
0,3 - 1,5
0,2 — 1,9
0,3 — 1,8
0,5 — 2,2
0,9 — 2,0
0,7 — 3,3
0,1 — 1,9
0,2 — 2,1
0,2 — 5,6
0,3 — 7,5
0,9—14
0,08—1,9
0,1 — 3,1
0,1 — 2,5
0,3 — 4,4
0,03—0,3
0,1 — 1,0
0,07—0,8
0,04—0,4
0,07—0,8
0,02—0,7

(') Όπου δίδεται διαστημα τιμών ΔΚΟ, η υψηλότερη τιμή είναι αυτή που ισχύει για τους σκοπούς του πρωτοκολλου. Όπου
για το ΚΔΟ δίδεται μία μόνο τιμή, η τιμή αυτή έχει προσδιοριστεί με υπολογισμούς που βασίζονται σε εργαστηριακές
μετρήσεις. Τα διαστήματα τιμών έχουν προσδιοριστεί βάσει εκτιμήσεων και είναι λιγότερο βέβαια. Κάθε διάστημα τιμών
αφορά μία ομάδα ισομερών. H ανώτερη τιμή εκφράζει την εκτίμηση του ΔΚΟ του ισομερούς με το υψηλότερο ΔΚΟ και η
χαμηλότερη τιμή την εκτίμηση του ΚΔΟ του ισομερούς με το χαμηλότερο ΚΔΟ.
(2) Χαρακτηρίζει τις εμπορικά περισσότερο βιώσιμες ουσίες με τις παραπλεύρως αναγραφόμενες τιμές ΚΔΟ οι οποίες πρέπει
να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του πρωτοκόλλου.»
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2 . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E

Το ακόλουθο παράρτημα προστίθεται στο πρωτόκολλο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E

Ελεγχόμενες ουσίες
Ομάδα

Ομάόα /
CH3Br

Ουσία

Δυναμικό καταστροφής όζοντος

Μεθυλοβρωμίδιο

0,7»

Άρθρο 2: ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 1990

Καμία χώρα ή οργανισμός περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας δεν έχει τη δυνατότητα να
καταθέσει έγγραφο επικυρώσεως αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως σε αυτήν την τροπολογία
παρά μόνο εάν έχει προηγουμένως, ή ταυτοχρόνως, καταθέσει παρόμοιο για την τροπολογία που
εγκρίθηκε κατά τη δεύτερη συνεδρίαση των συμβαλλομένων μερών στο Λονδίνο στις 29 Ιουνίου
1990.

Άρθρο 3: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

1 . H παρούσα τροπολογία αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1994, εφόσον έχουν κατατεθεί
τουλάχιστον είκοσι έγγραφα επικυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως της τροπολογίας από τα κράτη
και τους οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας οι οποίοι μετέχουν στο πρωτόκολ
λο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Στην περίπτωση που
o όρος αυτός δεν έχει πληρωθεί ως την ημερομηνία αυτή, η τροπολογία αρχίζει να ισχύει την 19η
ημέρα μετά την ημερομηνία από την οποία αρχίζει να πληρούται o όρος αυτός.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 , κάθε έγγραφο που κατατίθεται από οργανισμό
περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας δεν υπολογίζεται επιπροσθέτως προς αυτά που έχουν
κατατεθεί από τα κράτη μέλη αυτού του οργανισμού .
3. Μετά την έναρξη της ισχύος της παρούσας τροπολογίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 ,
αρχίζει να ισχύει για κάθε άλλο συμβαλλόμενο στο πρωτόκολλο την 19η ημέρα μετά από την
ημερομηνία καταθέσεως των εγγράφων επικυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως του πρωτοκόλλου .
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Δεκεμβρίου 1993
σχετικά με τη σύναψη τη σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών
για τις κλιματικές μεταβολές
(94/69/EK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 130Σ παράγραφος 1 , σε συνδυασμό με
το άρθρο 228 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, την πρόταση
της Επιτροπής ('),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού .Κοινοβουλίου (2),

κηπίου και που δεν υπόκεινται στις διαταξεις που πρωτο
κόλλου του Μόντρεαλ, με στόχο να επαναφέρουν τις
ανθρωπογενείς αυτές εκπομπές, ξεχωριστά ή ως σύνολο,
στα επίπεδα του 1990, μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαε
τίας·

ότι, κατά την υπογραφή της σύμβασης, η Κοινότητα και τα
κράτη μέλη της επαναδιακήρυξαν το στόχο της σταθερο
ποίησης των εκπομπών Cο2 μέχρι το 2000, στα επίπεδα του
1990, σε όλη την Κοινότητα, όπως αναφέρεται στα συμπε
ράσματα του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1990, της

13ης Δεκεμβρίου 1991 , της 5ης Μαΐου 1992 και της 26ης
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας:

ότι η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της συμμετείχαν στις
διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στα πλαίσια της
διακυβερνητικής επιτροπής διαπραγμάτευσης που συνέ
στησε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για την
κατάρτιση μιας σύμβασης-πλαισίου για τις κλιματικές μετα
βολές (4)·

Μαΐου 1992·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22, η σύμβαση είναι ανοικτή
προς κύρωση, αποδοχή ή έγκριση από κράτη και περιφε
ρειακούς οργανισμούς οικονομικής ολοκλήρωσης που την
έχουν υπογράψει*

ότι κάθε προληπτική δράση που στοχεύει να εμποδίσει
επικίνδυνες κλιματικές μεταβολές που οφείλονται στην
ανθρώπινη δραστηριότητα, πρέπει να αναλαμβάνεται τόσο
σε δεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο*

ότι, κατά τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το περι
βάλλον και την ανάπτυξη, που έγινε στο Ρίο Ιανέιρο από
τις 3 έως τις 14 Ιουνίου 1992, η Κοινότητα και όλα τα
κράτη μέλη της υπέγραψαν τη συμβαση-πλαίσιο των Ηνω
μένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές-

ότι τόσο η Κοινότητα όσο και τα κράτη μέλη της έχουν
ίδιες αρμοδιότητες σε ορισμένους από τους τομείς που
καλύπτονται από τη σύμβαση· ότι η Κοινότητα και τα
κράτη μέλη της είναι αναγκαίο να καταστούν συμβαλλόμε
να μέρη ώστε να εκπληρωθούν δεόντως όλες οι υποχρεώ
σεις που απορρέουν από τη σύμβαση·

ότι o απώτερος σκοπός της σύμβασης, όπως εκφράζεται
στο άρθρο 2, είναι να επιτευχθεί, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις της σύμβασης, σταθεροποίηση των ατμοσφαιρι
κών συγκεντρώσεων των αερίων που συμβάλλουν στο φαι
νόμενο του θερμοκηπίου σε επίπεδο που να αποτρέπει την
επικίνδυνη ανθρωπογενή παρεμβολή στο κλιματικό σύστη
μα, εντός επαρκούς χρονικού διαστήματος ώστε να μπορέ
σουν τα οικοσυστήματα να προσαρμοσθούν με φυσικό
τρόπο στις κλιματικές μεταβολές και να εξασφαλισθεί ότι
δεν απειλείται η παραγωγή τροφίμων και να κατορθώσει η
οικονομική ανάπτυξη να προχωρήσει κατά βιώσιμο τρό

ότι υποχρέωση περιορισμού των ανθρωπογενών εκπομπών
C02 που αναγράφεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της
σύμβασης, θα εκπληρωθεί από την Κοινότητα ως σύνολο,
υπό μορφή δράσεων που αναλαμβάνονται από την Κοινό
τητα και τα κράτη μέλη της, στα πλαίσια των αντίστοιχων
αρμοδιοτήτων τους·

πο *

ότι, όταν κυρωθεί, η σύμβαση θα υποχρεώνει τις ανε
πτυγμένες χώρες και τα άλλα μέρη που αναφέρονται στο
παράρτημα I να λάβουν μέτρα περιορισμού των προερχό
μενων από ανθρώπινες δραστηριότητες εκπομπών C02 και
άλλων αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμο
ο
(2)
(3)
(4)

ΕΕ αριθ. C 44 της 16. 2. 1993, σ. 1 .
ΕΕ αριθ. C 194 της 19. 7. 1993, σ. 358.
ΕΕ αριθ. C 201 -της 26. 7. 1993, αϊ .
Ψήφισμα 45/212 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων
Εθνών της 19ης Δεκεμβρίου 1990 σχετικά με την προστασία
του κλίματος του πλανήτη για τις παρούσες και τις μέλλουσες
γενεές της ανθρωπότητας.

ότι το Συμβούλιο σημειώνει ότι τα κράτη μέλη θα λάβουν
τα αναγκαία μέτρα ώστε να μπορέσει να γίνει η κατάθεση
των κυρωτικών ή εγκριτικών εγγράφων των κρατών μελών
και της Κοινότητας το συντομότερο δυνατό και, ει δυνα
τόν, ταυτοχρόνως,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Άρθρο 1

H σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματι
κές μεταβολές, που υπεγράφη τον Ιούνιο του 1992 στο Ρίο
Ιανέιρο, εγκρίνεται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότη
τας.

Το κείμενο της σύμβασης περιέχεται στο παράρτημα A της
παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 2

1 . O Πρόεδρος του Συμβουλίου θα καταθέσει, εξ ονόμα
τος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το έγγραφο έγκρισης στο
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το
άρθρο 22 παράγραφος 1 της σύμβασης.
2. Ταυτοχρόνως, o Πρόεδρος του Συμβουλίου θα κατα
θέσει τη δήλωση αρμοδιοτήτοον που περιέχεται στο παράρ
τημα B της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 22
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παραγραφος 3 της σύμβασης, καθώς και τη δήλωση που
περιέχεται στο παράρτημα Γ.
Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 1993.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Μ. DE GALAN
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Αριθ. L 33/13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /4

(Μεταφραση)

ΣΥΜΒΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι μεταβολές του κλίματος της Γης και οι δυσμενείς επιπτώσεις της αποτελούν
μέλημα όλης της ανθρωπότητας,

ΑΝΗΣΥΧΩΝΤΑΣ επειδή οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν αυξήσει σημαντικά τις συγκεντρώσεις αερίων
του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, καθώς και ότι οι αυξήσεις αυτές εντείνουν το φυσικό φαινόμενο του
θερμοκηπίου, καθώς και ότι, ως εκ τούτωv, θα προκύψει κατά μέσον όρο πρόσθετη αύξηση της θερμοκρασίας
της επιφάνειας και της ατμόσφαιρας της Γης και θα επιδράσει δυσμενώς στα φυσικά οικοσυστήματα και την
ανθρωπότητα,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι το μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά το
παρελθόν και επί του παρόντος προέρχεται από τις ανεπτυγμένες χώρες, ότι οι κατά κεφαλήν εκπομπές των
αναπτυσσομένων χωρών είναι σχετικά χαμηλές και ότι θα αυξάνεται το μερίδιο των συνολικών εκπομπών που
προέρχονται από τις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να καλυφθούν οι κοινωνικές και αναπτυξιακές
ανάγκες,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το ρόλο και τη σημασία που έχουν οι καταβόθρες και οι ταμιευτήρες των αερίων
θερμοκηπίου για τα χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα,
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα στις προβλέψεις για την αλλαγή του κλίματος, και
ιδιαίτερα σχετικά με το χρόνο, την έκταση και την εμφάνισή της κατά περιοχές,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι o παγκόσμιος χαρακτήρας της αλλαγής του κλίματος επιβάλλει την ευρύτερη δυνατή
συνεργασία όλων των χωρών και τη συμμετοχή τους σε μια αποτελεσματική και ενδεδειγμένη διεθνή

αντιμετώπιση, σύμφωνα με τις κοινές αλλά διαφοροποιημένες ευθύνες τους και τις αντίστοιχες δυνατότητές

τους, καθώς και με τις κοινωνικές και οικονομικές προϋποθέσεις τους,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τις σχετικές διατάξεις της Δήλωσης της Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το
ανθρώπινο περιβάλλον, που εγκρίθηκε στη Στοκχόλμη στις 16 Ιουνίου 1972,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι τα κράτη διαθέτουν, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές
του διεθνούς δικαίου , το κυρίαρχο δικαίωμα να εκμεταλλεύονται τους πόρους τους, εφαρμόζοντας τη δική
τους περιβαλλοντική και αναπτυξιακή πολιτική, και έχουν το καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες
εντός των ορίων της δικαιοδοσίας ή του ελεγχου τους δεν προκαλούν βλάβη στο περιβάλλον άλλων κρατών ή
περιοχών πέραν των ορίων της εθνικής δικαιοδοσίας,
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την αρχή της εθνικής κυριαρχίας κατά τη διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση των
κλιματικών μεταβολών,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι εμπίπτει στα κράτη να θεσπίσουν αποτελεσματική περιβαλλοντική νομοθεσία, ότι τα
περιβαλλοντικά πρότυπα, οι διαχειριστικοί στόχοι και οι προτεραιότητες πρέπει να αντικατοπτρίζουν το
περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζονται και ότι τα πρότυπα που εφαρμόζουν
ορισμένες χώρες μπορεί να είναι ακατάλληλα και να προκαλούν αδικαιολόγητες οικονομικές και κοινωνικές
δαπάνες σε άλλες χώρες, και ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τις διατάξεις του ψηφίσματος 44/228 της Γενικής Συνέλευσης της 22ας Δεκεμβρίου 1989
για τη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, καθώς και των ψηφισμάτων
43/53 της 6ης Δεκεμβρίου 1988, 44/207 της 22ας Δεκεμβρίου 1989, 45/212 της 21ης Δεκεμβρίου 1990 και 46/169
της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία του κλίματος του πλανήτη για τις παρούσες και τις μέλλουσες
γενεές της ανθρωπότητας,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ τις διατάξεις του ψηφίσματος 44/206 της Γενικής Συνέλευσης της 22ας
Δεκεμβρίου 1989 για τις ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις από την άνοδο της στάθμης των θαλασσών στα
νησιά και στις παράκτιες περιοχές, και ιδιαίτερα στις πεδινές παράκτιες περιοχές, και τις σχετικές διατάξεις του
ψηφίσματος 44/172 της Γενικής Συνέλευσης της 19ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου
δράσης για την καταπολέμηση της απερήμωσης,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ τη σύμβαση της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος,
1985, και το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, 1987, όπως
προσαρμόστηκε και τροποποιήθηκε στις 29 Ιουνίου του 1990,
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ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την υπουργική δήλωση της δεύτερης συνδιάσκεψης για το κλίμα του πλανήτη, που
εγκρίθηκε στις 7 Νοεμβρίου 1990,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την πολύτιμη αναλυτική εργασία, που διεξάγουν πολλά κράτη, για την αλλαγή του
κλίματος xαι τη σημαντική συμβολή του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας, του προγράμματος των
Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και άλλων οργάνων, οργανισμών και φορέων του συστήματος των
Ηνωμένων Εθνών, καθώς και άλλων διεθνών και διακυβερνητικών φορέων, στην ανταλλαγή των αποτελεσμά
των της επιστημονικής έρευνας και στο συντονισμό της έρευνας,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι τα απαιτούμενα μέτρα για την κατανόηση και την αντιμετώπιση της αλλαγής του
κλίματος θα είναι αποτελεσματικότερα από περιβαλλοντικής, κοινωνική και οικονομική άποψη, εάν βασίζονται
σε σχετικές επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές μελέτες και επαναξιολογούνται συνεχώς υπό το φως νέων
ανακαλύψεων στους τομείς αυτούς,

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι διάφορα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος μπορεί
να είναι οικονομικά συμφέροντα, από μόνα τους και μπορεί, επίσης, να βοηθήσουν στην επίλυση άλλων
περιβαλλοντικών προβλημάτων,

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ επίσης ότι οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να αναλάβουν άμεση δράση με ευέλικτο τρόπο,
βάσει σαφών προτεραιοτήτων, ως ένα πρώτο βήμα προς εκτεταμένες στρατηγικές αντιμετώπισης, σε παγκό
σμιο, εθνικό και, όπου υπάρχει συμφωνία, σε περιφερειακό επίπεδο, που να συμπεριλαμβάνουν όλα τα αέρια
θερμοκηπίου , λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάλογη συμβολή τους στην αύξηση του φαινομένου του
θερμοκηπίου ,

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ότι οι πεδινές και λοιπές μικρές νησιωτικές χώρες, οι χώρες με πεδινές
παράκτιες, άνυδρες και ημιάνυδρες περιοχές ή περιοχές που ενδέχεται να πληγούν από πλημμύρες, ξηρασία
και απερήμωση, καθώς και αναπτυσσόμενες χώρες με ευπαθή ορεινά οικοσυστήματα, είναι ιδιαίτερα ευπρό
σβλητες από τις δυσμενείς επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος,

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις ειδικές δυσκολίες εκείνων των χωρών, και ιδίως των αναπτυσσομένων χωρών, η οικονομία
των οποίων βασίζεται ιδιαίτερα στην παραγωγή, χρήση και εξαγωγή ορυκτών καυσίμων, οι οποίες αποτελούν
συνέπεια της αναληφθείσας δράσης για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος πρέπει
να συντονίζονται στενά με την κοινωνική και οικονομικής ανάπτυξη, με σκοπό να αποφεύγονται δυσμενείς
αντίκτυποι στην ανάπτυξη, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις θεμιτές πρωταρχικές ανάγκες των αναπτυσσομέ
νων χωρών για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και την εξάλειψη της φτώχειας,
ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι όλες οι χώρες, και ιδιαίτερα οι αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει να έχουν πρόσβαση στους
απαιτούμενους πόρους για την επίτευξη βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και ότι, για να
προχωρήσουν προς το σκοπό αυτό, οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να αυξήσουν -την κατανάλωση
ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες να επιτευχθεί μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και να
ελέγχονται οι εκμπομπές αερίων θερμοκηπίου εν γένει, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής νέων τεχνολογιών
υπό όρους που καθιστούν την εν λόγω εφαρμογή οικονομικά και κοινωνικά ωφέλιμη,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να προστατεύσουν το κλιματικό σύστημα για τις παρούσες και τις μέλλουσες γενεές,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ :

Άρθρο 1

Ορισμοί (')

2. «Κλιματικές μεταβολες»: κλιματικές μεταβολες οι οποίες
αποδίδονται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινη δραστηριό
τητα που μεταβάλλει τη σύνθεση της ατμόσφαιρας του
πλανήτη και η οποία προστίθεται στις φυσικές κλιματι
κές διακυμάνσεις που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια
συγκρίσιμων χρονικών περιόδων.

Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης νοούνται ως:

1. «Δυσμενείς επιπτώσεις των κλιματικών μεταβολών»: οι
αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον ή στους έμβιους πό
ρους, που είναι αποτέλεσμια της αλλαγής του κλίματος,
οι οποίες έχουν σημαντικές επιβλαβείς επιπτώσεις στη
σύνθεση , στην ανανέωση ή στην παραγωγικότητα των
φυσικών και διαχειριζομένων οικοσυστημάτων ή στη
λειτουργία κοινωνικοοικονομικών συστημάτων ή στην
ανθρώπινη υγεία και ευημερία.
(') Οι τίτλοι των άρθρων αναγράφονται απλώς για να βοηθήσουν
τον αναγνώστη.

3. «Κλιματικό σύστημα»: το σύνολο της ατμόσφαιρας,
υδρόσφαιρας, βιόσφαιρας και γεώσφαιρας, καθώς και
τις αλληλοεπιδράσεις τους.
4. «Εκπομπές»: η έκλυση αερίων του θερμοκηπίου ή/και
των προδρόμων τους στην ατμόσφαιρα σε μια συ
γκεκριμένη περιοχή και χρονική περίοδο.

5. «Αέρια του θερμοκηπίου»: τα αεριώδη συστατικά της
ατμόσφαιρας, είτε φυσικά, είτε ανθροοπογενή, που
απορροφούν και επανεκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβο
λία.

6. «Περιφερειακός οργανισμος οικονομικής ολοκλήρο)σης» σημαίνει έναν οργανισμό που αποτελείται από
κυρίαρχα κράτη μιας δεδομένης περιοχής, o οποίος έχει
αρμοδιότητα σε θέματα που διέπονται από την παρού
σα σύμβαση ή τα πρωτοκολλά της και έχει εξουσιοδο
τηθεί δεόντως, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες
του, να υπογράφει, να επικυρώνει, να αποδέχεται, ή να
εγκρίνει τα σχετικά έγγραφα, ή να προσχωρεί σ'αυτά.

7. «Ταμιευτήρας»: μία συνιστώσα ή συνιστώσες του κλιμα
τικού συστήματος όπου αποθηκεύεται ένα αέριο του
θερμοκηπίου ή ένας πρόδρομος ενός αερίου θερμοκη
πίου .

8. «Καταβόθρα»: κάθε διαδικασία, δραστηριότητα ή
μηχανισμός που αφαιρεί ένα αέριο του θερμοκηπίου ,
ένα αερόλυμα ή έναν πρόδρομο ενός αερίου θερμοκη
πίου από την ατμόσφαιρα.
9. «Πηγή»: κάθε διαδικασία ή δραστηριότητα που εκλύει
ένα αέριο θερμοκηπίου, ένα αερόλυμα ή έναν πρόδρο
μο ενός αερίου θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.

Άρθρο 2
Στόχος

O απώτερος σκοπός της παρούσας σύμβασης και κάθε
σχετικής ναμικής πράξης που μπορεί να εγκρίνει η
συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών είναι να επιτευ
χθεί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της σύμβασης,
σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκη
πίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο που αποτρέπει την
επικίνδυνη ανθρωπογενή 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 και T να κατορθώσει η οικονομική
ανάπτυξη να προχωρήσει κατά βιώσιμο τρόπο.

Άρθρο 3
Αρχές

Στα μέτρα που λαμβάνουν για την επίτευξη του στόχου της
σύμβασης και την εφαρμογή των διατάξεών της, τα
συμβαλλόμενα μέρη θα κατευθύνονται, μεταξύ άλλων, από
τα εξής:
1 . Εναπόκειται στα συμβαλλόμενα μέρη να προστατεύουν
το κλιματικό σύστημα προς όφελος των ανθρωπίνων
γενεών του παρόντος και του μέλλοντος, βάσει του
δικαίου και σύμφωνα με τις κοινές αλλά διαφοροποιη
μένες ευθύνες τους και τις αντίστοιχες δυνατότητές
τους. Κατ' αναλογία, εμπίπτει στις συμβαλλόμενες
ανεπτυγμένες χώρες να αναλάβουν το προβάδισμα στην
αντιμετώπιστη των κλιματών μεταβολών και των δυσμε
νών επιπτώσεών τους.
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2. Θα πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη οι ιδιαίτερες
ανάγκες και οι ειδικές συνθήκες των συμβαλλομένων
αναπτυσσομένων χωρών, και ειδικότερα εκείνων που
είναι ιδαιτερα ευπρόσβλητες από τις δυσμενείς επιπτώ
σεις της αλλαγής του κλίματος, καθώς και εκείνων των
συμβαλλομένων μερών, ειδικότερα των συμβαλλομένων
αναπτυσσομένων χωρών, που θα πρέπει να αναλάβουν
δυσανάλογη ή ασυνήθη επιβάρυνση σύμφωνα με τη
σύμβαση .

3. Εναπόκειται στα συμβαλλόμενα μέρη να λάβουν προ
ληπτικά μέτρα για να προβλέπουν, να αποτρέπουν ή να
περιορίζουν στο ελάχιστο τις αιτίες των κλιματικών
μεταβολών και να μετριάζουν uς δυσμενείς επιπτώσεις
τους. Όπου υπάρχουν απειλές σοβαρής ή ανήκεστης
βλάβης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η έλλειψη πλή
ρους επιστημονικής βεβαιότητας ως λόγος για την ανα
βολή των εν λόγω μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
πολιτικές και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αλλα
γής του κλίματος πρέπει να είναι αποδοτικά, ώστε να
εξασφαλίζονται παγκόσμια οφέλη με το χαμηλότερο
δυνατό κόστος. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, οι
πολιτικές και τα μέτρα αυτά πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη διαφορετικά κοινωνικοοικομικά πλαίσια, να
είναι σφαιρικά, να καλύπτουν όλες τις σχετικές πηγές,
καταβόθρες και ταμιευτήρες αερίων του θερμοκηπίου
και την προσαρμογή, καθώς και να συμπεριλαμβάνουν
όλους τους οικονομικούς τομείς. Οι προσπάθειες για
την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος μπορούν
να αποτελέσουν αντικείμενο συντονισμένης δράσης των
ενδιαφερομένων συμβαλλομένων μερών.

4. Τα συμβαλλόμενα μέρη δικαιούνται, και οφείλουν, να
προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πολιτικές και τα
μέτρα για την προστασία του κλιματικού συστήματος
από αλλαγές που προκαλούνται από τον άνθρωπο πρέ
πει να είναι ενδεδειγμένες για τις ειδικές συνθήκες κάθε
συμβαλλομένου μέρους και πρέπει να ενσωματώνονται
στα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα, λαμβάνοντας
υπόψη ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι ουσιώδης για
την έγκριση μέτρων με τα οποία αντιμετωπίζονται οι
κλιματικές μεταβολές.
5. Εναπόκειται στα συμβαλλόμενα μέρη να συνεργάζονται
για την προώθηση ενός υποστηρικτικού και ανοικτού
διεθνούς οικονομικού συστήματος που να οδηγεί σε
βιώσιμη οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη όλων των
μερών, και ιδιαίτερα των συμβαλλομένων αναπτυσσομέ
νου χωρων, που 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, συμπεριλαμβανομένων και
των μονομερών, δεν θα πρέπει να αποτελούν μέσο
αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης διάκρισης ή συγκαλύμμέ
νο περιορισμό του διεθνούς εμπορίου.

Άρθρο 4
Δεσμεύσεις

1 . Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τις
κοινές, αλλά διαφοροποιημένες, ευθύνες τους και τις ειδι
κές εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότη
τες, στόχους και συνθήκες τους:

Αριθ. L 33/16

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

α) καταρτίζουν, ενημερώνουν περιοδικά, δημοσιεύουν και
διαθέτουν στη συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων
μερών, σύμφωνα με το άρθρο 12, εθνικούς καταλόγους
ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και απορροφήσε
ων από καταβόθρες όλων των αερίων θερμοκηπίου
που δεν ελέγχονται από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ,
χρησιμοποιώντας συγκρίσιμες μεθοδολογίες που πρό
κειται να εγκριθούν από τη συνδιάσκεψη των μερών

β) διαμορφώνουν, εφαρμόζουν, δημοσιεύουν και ενημε
ρώνουν τακτικά τα εθνικά και, όπου ενδείκνυται, τα
περιφερειακά προγράμματα, τα οποία περιέχουν μέτρα
για το μετριασμό της αλλαγής του κλίματος μέσω της
αντιμετώπισης των ανθρωπογενών εκπομπών από

πηγές και της απορροφήσεως από καταβόθρες όλων
των αερίων θερμοκηπίου που δεν ελέγχονται από το
πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, καθώς και μέτρων που
διευκολύνουν την κατάλληλη προσαρμογή στις κλιματι
κές μεταβολές·
γ) προωθούν και συνεργάζονται για την ανάπτυξη, την
εφαρμογή και διάδοση, συμπεριλαμβανομένης της
μεταφοράς τεχνολογιών, πρακτικών και διαδικασιών
που ελέγχουν ή μειώνουν ή αποτρέπουν τις ανθρωπο
γενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν ελέγχο
νται από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ σε όλους τους
σχετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων
της ενέργειας, των μεταφορών, της βιομηχανίας, της
γεωργίας, της δασοκομίας και της διαχείρισης αποβλή
των

δ) προάγουν των ορθολογιστική διαχείριση , ενθαρρύνουν
και υποστηρίζουν με τη συνεργασία τους τη διατήρηση
και αύξηση, όπως ενδείκνυται, των καταβοθρών και
ταμιευτήρων όλων των αερίων θερμοκηπίου που δεν
ελέγχονται από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, συμπε
ριλαμβανομένης της βιομάζας, των δασών και των
ωκεανών, καθώς και άλλων χερσαίων, παρακτίων και
θαλασσίων οικοσυστήματων
ε) συνεργάζονται για την προετοιμασία της προσαρμογής
στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος- ανα
πτύσσουν και επεξεργάζονται κατάλληλα και ολοκλη
ρωμένα σχέδια για τη διαχείριση των παρακτίων
ζωνών, των υδατικών πόρων και της γεωργίας, καθώς
για την προστασία και την αποκατάσταση περιοχών,
ιδιαίτερα στην Αφρική, που πλήττονται από ξηρασία
και απερήμωση, όπως επίσης από πλημμύρες·
στ) λαμβάνουν υπόψη , στο μέτρο του δυνατού , τις εκτιμή
σεις που συνδέονται με την αλλαγή του κλίματος στις
σχετικές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές
πολιτικές και δράσεις τους και εφαρμόζουν ενδεδειγμέ
νες μεθόδους, παραδείγματος χάρη εκτιμήσεις επιπτώ
σεων, που καταρτίζονται και καθορίζονται σε εθνικό
επίπεδο, με σκοπό να περιορισθούν στο ελάχιστο οι
δυσμενείς επιπτώσεις επί της οικονομίας, της δημόσιας
υγείας και της ποιότητας του περιβάλλοντος λόγω έρ
γων ή μέτρων που λαμβάνουν για το μετριασμό των
κλιματικών μεταβολών ή των προσαρμογή σ' αυτές·

ζ) προωθούν και υποστηρίζουν με τη συνεργασία τους
επιστημονικές, τεχνολογικές, τεχνικές, κοινωνικοοικο
νομικές και λοιπές έρευνες, συστηματική παρατήρηση
και αρχειοθέτηση δεδομένων σχετικά με το κλιματικό
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σύστημα και με σκοπό να προαχθεί περαιτέρω η κατα
νόηση και να μειωθούν ή να αρθούν οι αναπομένουσες
αβεβαιότητες σε ό,τι αφορά τις αιτίες, τα αποτελέσμα
τα, την έκταση και το χρόνο της αλλαγής του κλίματος
και τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες των δια
φόρων στρατηγικών αντιμετώπισης·
η) προωθούν και υποστηρίζουν με τη συνεργασία τους
την πλήρη, ανοικτή και ταχεία ανταλλαγή σχετικών
επιστημονικών, τεχνολογικών, τεχνικών, κοινωνικο
οικονομικών και νομικών πληροφοριών σχετικά με το
κλιματικό σύστημα και την αλλαγή του κλίματος,
καθώς και με τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες
των διαφόρων στρατηγικών αντιμετώπισηςθ) προάγουν και υποστηρίζουν με τη συνεργασία τους
την εκπαίδευση , την κατάρτιση και την ενημέρωση του
κοινού σχετικά με τις κλιματικές μεταβολές και
ενθαρρύνουν την ευρύτατη συμμετοχή στη διαδικασία
αυτή, συμπεριλαμβανομένης εκείνης των μη κυβερνητι
κών οργανισμών

ι) γνωστοποιούν στη συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων
μερών πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή , σύμφω
να με το άρθρο 12.
2. Οι συμβαλλόμενες ανεπτυγμένες χώρες και άλλα
συμβαλλόμενα μέρη που αναφέρει το παράρτημα I ανα
λαμβάνουν τις ειδικότερες δεσμεύσεις που προβλέπονται
κατωτέρω:
α) κάθε συμβαλλόμενο μέρος εγκρίνει εθνικές (') πολιτι
κές και λαμβάνει αντίστοιχα μέτρα για το μετριασμό
της αλλαγής του κλίματος, περιορίζοντας τις ανθρωπο
γενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και προστατεύο
ντας και αυξάνοντας τις καταβόθρες και τους ταμιευ
τήρες αερίων θερμοκηπίου . Οι εν λόγω πολιτικές και
μέτρα θα καταδείξουν ότι οι ανεπτυγμένες χώρες ανα
λαμβάνουν το προβάδισμα για τη μεταβολή μακροπρο
θέσμων τάσεων στις ανθρωπογενείς εκπομπές, τηρώ
ντας το σκοπό της σύμβασης, αναγνωρίζοντας ότι η
επάνοδος μέχρι το τέλος της παρούσας δεκαετίας σε
πλαιότερα επίπεδα ανθρωπογενών εκπομπών διοξει
δίου του άθραχα και άλλων αερίων του θερημοκηπίου
που δεν ελέγχονται από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ
θα συνέβαλε στη μεταβολή αυτή και λαμβάνοντας
υπόψη τις διαφορές των συμμβαλλομένων μερών ως
προς τα σημεία εκκίνησης και τις προσεγγίσεις, τις
οικονομικές δομές και τις βάσεις πόρων, την ανάγκη να
διατηρηθεί ισχυρή και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη,
τις διαθέσιμες τεχνολογίες και άλλες ιδιαίτερες περι
στάσεις, καθώς και την ανάγκη για δίκαιη και ενδεδειγ
μένη συμβολή κάθε συμβαλλομένου μέρους στην πα
γκόσμια προσπάθεια που έχει αναληφθεί για την επί
τευξη του στόχου αυτού . Τα συμβαλλόμενα μέρη μπο
ρούν να εφαρμόζουν τις εν λόγω πολιτικές και μέτρα
από κοινού με άλλα συμβαλλόμενα μέρη και μπορούν
να συνδράμουν άλλα μέρη , συμβάλλοντας στην επίτευ
ξη του σκοπού της σύμβασης, και, ειδικότερα, εκείνου
του παρόντος εδαφίου·
(') Συμπεριλαμβάνονται πολιτικές και μέτρα που εγκρίνουν περι
φερειακοί οργανισμοί οικονομικής ολοκλήρωσης.
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β) για να προάγει την προοδο προς των κατεύθυνση
αυτή, κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα υποβάλει εντός έξι
μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβα
σης καθόσον το αφορά, και κατόπιν σε τακτά χρονικά
διαστήματα, και σύμφωνα με το άρθρο 12, λεπτομερείς
πληροφορίιες για τις πολιτικές και τα μέτρα που ανα
φέρει το στοιχείο α), καθώς και για τις προκύπτουσες

προβλεπόμενες ανθρωπογενείς εκπομπές από πηγές
και απορροφήσεις από καταβόθρες αερίων του θερμο
κηπίου που δεν ελέγχονται από το πρωτόκολλλο του
Μόντρεαλ, κατά την περίοδο που αναφέρει το στοιχείο
α), με σκοπό να επαναφέρουν, το κάθε ένα χωριστά ή
από κοινού , στα επίπεδα του 1990 αυτές τις ανθρωπο
γενείς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και άλλων
αερίων θερμοκηπίου που δεν ελέγχονται από το πρω
τόκολλο του Μόντρεαλ. Οι πληροφορίες αυτές θα εξε
τασθούν από τη συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων
μερών, κατά την πρώτη της σύνοδο, και μετέπειτα σε
τακτά χρονικά διατήματα, σύμφωνα με το άρθρο 7*
γ) οι υπολογισμοί των εκπομπών από πηγές και των
απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων του θερμοκη
πίου για τους σκοπούς του στοιχείου β) πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημο
νικές γνώσεις, συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής
χωρητικότητας των καταβοθρών και της αντίστοιχης
συμβολής των εν λόγω αερίων στις κλιματικές μεταβο
λές. H συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μέρων θα
εξετάσει και θα συμφωνήσει τις μεθόδους που πρέπει
να χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς αυτούς,
στην πρώτη της σύνοδο, και κατόπιν θα τις επανεξε
τάζει τακτικά"

δ) η συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, στην πρώ
τη της σύνοδο, θα εξετάσει κατά πόσο είναι κατάλληλα
τα στοιχεία α) και β). H εξέταση αυτή θα πραγματο
ποιηθεί υπό το φως των καλυτέρων διαθεσίμων επι
στημονικών πληροφοριών και εκτιμήσεων για την
αλλαγή του κλίματος και τις επιπτώσεις της, καθώς και
σχετικών τεχνικών, κοινωνικών και οικονομικών δεδο
μένων. Βάσει της εξέτασης αυτής, η συνδιάσκεψη των
μερών θα λάβει κατάλληλα μέτρα, τα οποίια μπορεί να
συμπεριλαμβάνουν την έγκριση τροποποιήσεων των
δεσμεύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).
H συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, στην πρώ
τη της σύνοδο, θα λάβει επίσης, αποφάσεις σχετικά με
κριτήρια για από κοινού ε(|;αρμογή , όπως αναφέρει το
στοιχείο α). Μια δεύτερη εξέταση των στοιχείων α) και
β) θα λάβει χώρα όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου
1998 και κατόπιν σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα
καθορίσει η συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών,
μέχρις ότου εκπληρωθεί o σκοπός της σύμβασης·
ε) κάθε συμβαλλόμενο μέρος:
i) συντονίζει, ανάλογα με τις ανάγκες, με τα άλλα
ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη τα κατάλληλα
οικονομικά και διοικητικά μέτρα που εκπονεί για
την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης και

ii) προσδιορίζει και επανεξετάζει περιοδικά τις πολιτι
κές και πρακτικές του οι οποίες ενθαρρύνουν δρα
στηριότητες που οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα
ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που
δεν ελέγχονται από το πρωτόκολλο του Μόντρε
αλ'
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στ) η συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών θα εξετά
σει, όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 1998, τις
διαθέσιμες πληροφορίες, με σκοπό να λάβει αποφάσεις
σχετικά με τις τροποποιήσεις των καταλόγων των
παραρτημάτων I και II , με τη συμφωνία του ενδιαφε

ρομένου συμβαλλομένου μέρουςζ) κάθε συμβαλλόμενο μέρος που δεν συμπεριλαμβάνεται
στο παράρτημα I δύναται, στο έγγραφο επικύρωσης,
αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, ή οιαδήποτε στιγ
μή εκ των υστέρων, να κοινοποιήσει στο θεματοφύλα
κα ότι σκοπεύει να αναλάβει τις δεσμεύσεις των στοι
χείων α) και β). O θεματοφύλακας ενημερώνει τους
άλλους προσυπογράφοντες και τα άλλα συμβαλλόμενα
μέρη για κάθε κοινοποίηση.
3. Οι συμβαλλόμενες ανεπτυγμένες χώρες και αλλα
ανεπτυγμένα μέρη που αναφέρει το παράρτημα II παρέ
χουν νέους και επιπρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους
για να καλύψουν τις συμφωνηθείσες πλήρεις δαπάνες στις
οποίες έχουν υποβληθεί οι συμβαλλόμενες αναπτυσσόμενες
χώρες για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους κατά το
άρθρο 12 παράγραφος 1 . Παρέχουν, επίσης, τους χρηματο
δοτικούς πόρους, που χρειάζονται οι συμβαλλόμενες ανα
πτυσσόμενες χώρες, ιδίως για τη μεταφορά τεχνολογίας,
για να καλύψουν τις συμφωνηθείσες πλήρεις συμπληρωμα
τικές δαπάνες για την εφαρμογή μέτρων που αναφέρει η
παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου και έχουν συμφωνή
σει η συμβαλλόμενη αναπτυσσόμενη χο')ρα και η διεθνής
οντότητα ή οντότητες που αναφέρει το άρθρο 11 , σύμφωνα
με το άρθρο αυτό. Κατά την εκτέλεση των δεσμεύσεων
αυτών, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για επάρκεια και
προβλεψιμότητα της ροής των κονδυλίων και η σπουδαιό
τητα της κατάλληλης κατανομής των επιβαρύνσεων μεταξύ
των συμβαλλομένων ανεπτυγμένων χωρών.
4. Οι συμβαλλόμενες αναπτυγμένες χώρες και αλλα
ανεπτυγμένα μέρη που αναφέρει το παράρτημα II συνδρά
μουν, επίσης, τις συμβαλλόμενες αναπτυσσόμενες χώρες
που είναι ιδιαίτερα ευπρόσβλητες από τις δυσμενείς επι
πτώσεις των κλιματικών μεταβολών, για την αντιμετώπιση
των δαπανών προσαρμογής στις εν λόγω δυσμενείς επιπτώ
σεις .

5. Οι συμβαλλόμενες ανεπτυγμενες χώρες και αλλα
ανεπτυγμένα μέρη που αναφέρει το παράρτημα II λαμβά
νουν κάθε εφικτό μέτρο για να προωθήσουν, να διευκολύ
νουν και να χρηματοδοτήσουν, όπως ενδείκνυται, τη μετα
φορά σε άλλα συμβαλλόμενα μέρη, και ιδιαίτερα σε
συμβαλλόμενες αναπτυσσόμενες χώρες, τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας, ή την πρόσβασή τους σ' αυτές προκειμένου

να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις της σύμβασης.
Κατά τη διαδικασία αυτή , οι συμβαλλόμενες ανεπτυγμένες
χώρες υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την αύξηση του
ενδογενούς δυναμικού και των τεχνολογιών των συμβαλλο
μένων αναπτυσσομένων χωρών. Τα άλλα συμβαλλόμενα
μέρη και οργανισμοί, που είναι σε θέση να πράξουν το
ίδιο, δύνανται επίσης να διευκολύνουν τη μεταφορά των
υπόψη τεχνολογιών.
6. Κατα την εκτελεση των υποχρεώσεών τους σύμφωνα
με την παράγραφο 2 , η συνδιάσκεψη των συμβαλλο
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μένων μερών παραχωρεί κάποιο βαθμό ευελιξίας στα
συμβαλλόμενα μέρη που αναφέρει το παράρτημα I , τα
οποία βρίσκονται σε διαδικασία μετάβασης στην οικονομί
ια της αγοράς, ώστε να αυξηθεί η ικανότητά τους να
αντιμετωπίζουν την αλλαγή του κλίματος σε σχέση, ιδίως,
με το επίπεδο κατά το παρελθόν των ανθρωπογενών
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου , που δεν ελέγχονται από το
πρωτόκολλο του Μόντρεαλ που επιλέγεται ως σημείο ανα
φοράς.

7. O βαθμός στον οποίο οι συμβαλλόμενες αναπτυσσό
μενες χώρες θα εκτελούν πράγματι τις υποχρεώσεις τους
στα πλαίσια της σύμβασης θα εξαρτηθεί από την αποτελεσ
ματική εκτέλεση, από πλευράς συμβαλλομένων ανε
πτυγμένιον χωρών, των δεσμεύσεών τους σχετικά με τους
χρηματοδοτικούς πόρους και τη μεταφορά τεχνολογίας και
θα λαμβάνει πλήρως υπόψη ότι η οικονομική και κοινωνι
κή ανάπτυξη και η εξάλειψη της φτώχειας είναι οι πρώτες
και προέχουσες προτεραιότητες των συμβαλλομένων ανα
πτυσσομένων χωρών.
8. Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του παρόντος
άρθρου, τα συμβαλλόμενα μέρη εξετάζουν τα μέτρα που
σχετίζονται ιδίως με τη χρηματοδότηση, την ασφάλιση και
τη μεταφορά τεχνολογίας, τα οποία πρέπει να ληφθούν
στα πλαίσια της σύμβασης για να αντιμετωπισθούν οι
ιδιαίτερες ανάγκες και ανησυχίες των συμβαλλομένων
αναπτυσσομένων χωρών, που προκύπτουν από τις δυσμε
νείς επιπτώσεις των κλιματικών μεταβολών' ή/και τον αντί
κτυπο της εφαρμογής μέτρων μέτρων αντιμετώπισης, ιδίως
στις ακόλουθες χώρες:

α) μικρές νησιοπικές χώρες;
β) χώρες με πεδινές παράκτιες περιοχές·
γ) χώρες με άνυδρες και ημιάνυδρες περιοχές, δασώδεις
περιοχές και περιοχές που ενδέχεται να υποστούν
σήψη των δασών

δ) χώρες με περιοχές όπου συμβαίνουν φυσικές κατα
στροφές·
ε) χώρες με περιοχές εκτεθειμένες στην ξηρασία και την
απερήμωση -

στ) χώρες με περιοχές υψηλής αστικής ατμοσφαιρικής
ρύπανσης·
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10. Τα συμβαλλόμενα μέρη , σύμφωνα με το άρθρο 10,
συνυπολογίζουν, κατά την εκτέλεση των δεσμεύσεων της
σύμβασης, την κατάσταση των συμβαλλομένων μερών, και
ιδιαίτερα των συμβαλλομένων αναπτυσσομένων χωρών, με
οικονομίες ευπρόσβλητες από τις δυσμενείς επιπτώσεις της
εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση της αλλαγής του
κλίματος. Αυτό ισχύει, κυρίως, για μέρη με οικονομία που
εξαρτάται κατά πολύ από εισόδημα που αποφέρει η παρα
γωγή, η επεξεργασία και η εξαγωγή, καθώς ή/και η κατα
νάλωση, ορυκτών καυσίμων και συναφών προϊόντων εντα
τικής κατανάλωσης ενέργειας ή/και η χρήση ορυκτών καυ
σίμων, σχετικά με την οποία τα εν λόγω μέρη αντιμετωπί
ζουν σοβαρές δυσκολίες να στραφούν σε εναλλακτικές
λύσεις.

Άρθρο 5
Έρευνα και συστηματική παρατήρηση

Κατά την εκτέλεση των δεσμεύσεών τους κατά το άρθρο 4
παράγραφος 1 στοιχείο ζ), τα συμβαλλόμενα μέρη:
α) υποστηρίζουν και αναπτύσσουν περαιτέρω, όπως
ενδείκνυται, διεθνή και διακυβερνητικά προγράμματα
και δίκτυα ή οργανισμούς, με σκοπό τον καθορισμό, τη
διεξαγωγή, την αξιολόγηση και τη χρηματοδότηση
έρευνας, συλλογής δεδομένων και συστηματικής παρα
τήρησης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να περιορι
σθεί στο ελάχιστο η επανάληψη των προσπαθειών
β) υποστηρίζουν διεθνείς και διακυβερνητικές προσπά
θειες για να ενισχυθεί το δυναμικό και οι δυνατότητες
συστηματικής παρατήρησης και εθνικής επιστημονικής
και τεχνικής έρευνας, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες
χώρες, και για να προαχθεί η πρόσβαση , όπως και η
ανταλλαγή , σε δεδομένα και αναλύσεις που προκύ
πτουν εξ αυτών από περιοχές πέραν της εθνικής δικαι
οδοσίας·
γ) λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανησυχίες και ανάγκες
των αναπτυσσομένων χωρών και συνεργάζονται για τη
βελτίωση του ενδογενούς τους δυναμικού και των
δυνατοτήτων να συμμετάσχουν στις προσπάθειες που
αναφέρουν τα στοιχεία α) και β).

ζ) χώρες με περιοχές με ευπαθή οικοσυστήματα, συμπερι
λαμβανομένων των ορεινών οικοσυστημάτων

η) χώρες των οποίων η οικονομία βασίζεται κατά πολύ σε
εισόδημα που αποφέρει η παραγωγή, η επεξεργασία
και η εξαγωγή, καθώς ή/και η κατανάλωση , ορυκτών
καυσίμων και συναφών προϊόντων εντατικής κατανά
λωσης ενέργειας και
θ) μεσόγειες χώρες και χώρες διέλευσης.

Περαιτέρω, η συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών
δύναται να λαμβάνει μέτρα, όπως ενδείκνυται, σε ό,τι
αφορά την παρούσα παράγραφο.

9. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις
ιδιαίτερες ανάγκες και τις ειδικές συνθήκες των λιγότερο
ανεπτυγμένων χωρών, κατά τις δράσεις τους σχετικά με τη
χρηματοδότηση και τη μεταφορά τεχνολογίας.

Άρθρο 6

Εκπαίδευση, επιμόρφωση και ενημέρωση του κοινού
Κατά την εκτέλεση των δεσμεύσεών τους κατά το άρθρο 4
παράγραφος 1 στοιχείο θ), τα συμβαλλόμενα μέρη:

α) προωθούν και διευκολύνουν, σε εθνικό και ενδεχομέ
νως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με
την εθνική νομοθεσία τους, και στα πλαίσια των αντι
στοίχων δυνατοτήτων τους:

i) την κατάρτιση και την εφαρμογή προγραμμάτων
εκπαίδευσης και ενημέρωσης του κοινού για τις
κλιματικές μεταβολές και τις επιπτώσεις του ,
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ϋ) την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες για τις
κλιματικές μεταβολές και τις επιπτώσεις τους,
iii) τη συμμετοχή του κοινού στην αντιμετώπιση των
κλιματικών μεταβολών και των επιπτώσεών τους
και στην προετοιμασία κατάλληλων μέτρων για
την αντιμετώπιση του θέματος και

iv) την κατάρτιση του επιστημονικού, τεχνικού και
διευθυντικού προσωπικού·

β) υποστηρίζουν με τη συνεργασία τους και προάγουν σε
διεθνές επίπεδο, και, όπου ενδείκνυται, μέσω των υφι
σταμένων οργάνων:
i) την προπαρασκευή και την ανταλλαγή εκπαιδευτι
κού υλικού και υλικού ενημέρωσης του κοινού για
τις κλιματικές μεταβολές και τις επιπτώσεις τους
και

ii) την κατάρτιση και την εφαρμογή εκπαιδευτικών
και επιμορφωτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμ
βανομένης της ενίσχυσης των εθνικών ιδρυμάτων
και της ανταλλαγής ή απόσπασης προσωπικού για
την εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων στον τομέα
αυτόν ιδιαίτερα για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Αριθ. L 33/19

υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες, ευθήνες και δυνατό
τητες των μερών και των αντιστοίχων δεσμεύσεών του
σύμφωνα με τη σύμβαση -

δ) προωθούν και κατευθύνουν, σύμφωνα με το σκοπό και
τις διατάξεις της σύμβασης, την κατάρτιση και την
περιοδική επεξεργασία συγκρίσιμων μεθόδων, τις οποί
ες θα εγκρίνει η συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων
μερών, με σκοπό ιδίως να προετοιμασθούν κατάλογοι
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από πηγές και
απορροφήσεων από καταβόθρες και να αξιολογηθεί η
αποτελεσματικότητα των μέτρωv για τον περιορισμό
των εκπομπών και την αύξηση των απορροφήσεων των
αερίων αυτών·
ε) αξιολογεί, βάσει όλων των πληροφοριών που της γνω
στοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης,
την εφαρμογή της σύμβασης από τα συμβαλλόμενα
μέρη, το συνολικό αποτέλεσμα των μέτρων που λαμβά
νονται σύμφωνα με τη σύμβαση , και ιδιαίτερα των
περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών αποτε
λεσμάτων, καθώς και το σωρευτικό τους αντίκτυπο και
το βαθμό στον οποίο επιτελείται πρόοδος προς την
επίτευξη του σκοπού της σύμβασης·

στ) εξετάζει και εγκρίνει τακτικές εκθέσεις σχετικά με την
εφαρμογή της σύμβασης και αναλαμβάνει τη δημοσίευ
σή τους·

1.

Άρθρο 7

ζ) διατυπώνει συστάσεις για κάθε θέμα αναγκαίο για την
εφαρμογή της σύμβασης·

Συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών

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

Συνιστάται συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών.

2. H συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, ως το
ανώτατο όργανο της παρούσας σύμβασης, εξετάζει τακτι
κά την εφαρμογή της σύμβασης και κάθε σχετικής νομικής
πράξης που μπορεί να = εγκρίνει η συνδιάσκεψη των
συμβαλλομένων μερών και λαμβάνει, στα πλαίσια της εντο
λής της, τις αναγκαίες αποφάσεις για να προάγει την
αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης. Για το σκοπό
αυτό:

α) εξετάζει περιοδικά τις υποχρεώσεις των συμβαλλομέ
νων μερών και τις θεσμικές ρυθμίσεις που απορρέουν
από τη σύμβαση, σε συνάρτηση με το σκοπό της
σύμβασης, την κτηθείσα εμπειρία κατά την εφαρμογή
της και την εξέλιξη της επιστημονικής και τεχνολογικής
γνώσης·
β) προωθεί και διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών
σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν τα συμβαλλόμενα
μέρη για να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές μεταβολές
και τις επιπτώσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφο
ρετικές συνθήκες, ευθύνες και δυνατότητες των μερών
και των αντιστοίχων δεσμεύσεών τους σύμφωνα με τη
σύμβαση·
γ) διευκολύνουν, μετά από αίτημα δύο ή περισσοτέρων
συμβαλλομένων μερών, το συντονισμό θεσπιζόμενων
από αυτά μέτρων για την αντιμετώπιση των κλιματικών
αλλαγών και των επιπτώσεών τους, λαμβάνοντας

θ) συγκροτεί όσα επικουρικά όργανα κρίνει αναγκαία για
την εφαρμογή της σύμβασηςι) εξετάζει τις εκθέσεις που υποβάλλονται από αυτά τα
επικουρικά όργανα στα οποία δίνει οδηγίες·
ια) εγκρίνει και εκδίδει, με συναίνεση, τον εσωτερικό κανο
νισμό και τους κανόνες δημοσιονομικής διαχείρισης για
την ίδια και οιοδήποτε επικουρικό όργανο·
ιβ) επιζητεί και χρησιμοποιεί όπου ενδείκνυται, τις υπηρε
σίες και τη συνδρομή, καθώς και τις πληροφορίες,
αρμοδίων διεθνών οργανισμών και διακυβερνητικών
και μη κυβερνητικών οργανισμών
ιγ) ασκεί τα άλλα καθήκοντα που απαιτούνται για την
επίτευξη του σκοπού της σύμβασης, καθώς και όλα τα
άλλα καθήκοντα που της ανατίθενται από τη σύμβα
ση·

3. H συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, στην
πρώτη της σύνοδο, εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό,
καθώς και τον εσωτερικό κανονισμό των επικουρικών
οργάνων που συγκροτούνται από τη σύμβαση· στους εν
λόγω κανονισμούς συμπεριλαμβάνεται η διαδικασία λήψε
ως αποφάσεων για θέματα που δεν καλύπτονται ήδη από
τις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων που προβλέπει η
σύμβαση . H εν λόγω διαδικασία δύναται να συμπεριλαμ
βάνει ειδικές πλειοψηφίες που απαιτούνται για την έγκριση
συγκεκριμένων αποφάσεων.
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4. H πρώτη σύνοδος της συνδιάσκεψης των συμβαλλο
μένων μερών συγκαλείται από την προσωρινή γραμματεία
που αναφέρει το άρθρο 21 και λαμβάνει χώρα όχι αργότε
ρα από ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
σύμβασης. Εν συνεχεία, οι τακτικές σύνοδοι της συνδιά
σκεψης των μερών συγκαλούνται ετησίως, πλην αν άλλως
αποφασίσει η συνδιάσκεψη των μερών.
5.
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ζ) να εκτελεί τα αλλα καθήκοντα γραμματείας που καθο
ρίζει η σύμβαση και οιοδήποτε πρωτόκολλο της και τα
λοιπά καθήκοντα, τα οποία μπορεί να της αναθέσει η
συνδιάσκεψη των μερών.
3. H συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, στην
πρώτη της σύνοδο, διορίζει μια μόνιμη γραμματεία και
θεσπίζει τις διατάξεις για τη λειτουργία της.

Έκτακτες σύνοδοι της συνδιάσκεψης των συμβαλλο

μένων μερών συγκαλούνται όποτε κρίνεται αναγκαίο από
τη συνδιάσκεψη ή κατόπιν γραπτού αιτήματος οιουδήποτε
μέρους, υπό τον όρο ότι, το αίτημα αυτό υποστηρίζεται
από το ένα τρίτο τουλάχιστον των μερών, εντός έξι μηνών
από τη γνωστοποίηση του αιτήματος στα συμβαλλόμενα
μέρη από τη γραμματεία.
6. O Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών,, οι ειδικευμένες
υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και o Διεθνής Οργανι
σμός Ατομικής Ενέργειας, καθώς και κάθε κράτος μέλος ή
παρατηρητής αυτών που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος
στη σύμβαση, δύνανται να εκπροσωπηθούν σε συνόδους
της συνδιάσκεψης των μερών ως παρατηρητές. Κάθε φορέ
ας ή οργανισμός, εθνικός ή διεθνής, κυβερνητικός ή μη
κυβερνητικός, που εξειδικεύεται σε θέματα που καλύπτει η
σύμβαση και που έχει ενημερώσει τη γραμματεία ότι
επιθυμεί να εκπροσωπηθεί σε σύνοδο της συνδιάσκεψης
των συμβαλλομένων μερών ως παρατηρητής, δύναται να
γίνει δεκτός, εκτός εάν διαφωνεί το ένα τρίτο των παρό
ντων μερών. H αποδοχή και η συμμετοχή παρατηρητών
διέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνει η
συνδιάσκεψη των μερών.

Αρθρο 8

Γραμματεία
1.

Συνιστάται γραμματεία.

2.

Τα καθήκοντα της γραμματείας είναι τα ακόλουθα:

α) να οργανώνει τις συνόδους της συνδιάσκεψης των
μερών και τοtv επικουρικών οργάνο)ν της, που συγκρο
τούνται σύμφωνα με τη σύμβαση και να τους παρέχει
τις απαιτούμενες υπηρεσίες·
β) να συντάσσει και να διαβιβάζει εκθέσεις που της υπο
βάλλονται*
γ) να διευκολύνει τα μέρη , και ιδιαίτερα τις συμβαλλόμε
νες αναπτυσσόμενες χώρες, κατόπιν αιτήματος, κατά
τη συλλογή και τη γνωστοποίηση πληροφοριών που
απαιτούνται σύμφωνα με τη σύμβαση·

δ) να εκπονεί εκθέσεις για τις δραστηριότητές της και να
τις υποβάλλει στη συνδιάσκεψη το)ν μερών
ε) να εξασφαλίζει τον αναγκαίο συντονισμό με τις γραμ
ματείες άλλων αρμοδίων διεθνών φορέων

Άρθρο 9

Επικουρικό όργανο επιστημονικών και τεχνολογικών
συμβουλών
1 . Συνιστάται επικουρικό όργανο επιστημονικών και τε
χνολογικών συμβουλών, με σκοπό να παρέχει στη συνδιά
σκεψη των συμβαλλομένων μερών και, όπως ενδείκνυται,
στα άλλα επικουρικά όργανα έγκαιρες πληροφορίες και
συμβουλές για τα επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα
που σχετίζονται με τη σύμβαση. Το όργανο αυτό θα είναι
ανοικτό για συμμετοχή όλων των συμβαλλομένων μερών
και θα είναι πολυ επιστημονικό. Περιλαμβάνει κυβερνητι
κούς εκπροσώπους, ειδικευμένους στα σχετικά πεδία γνώ
σης. Υποβάλλει τακτικά στη συνδιάσκεψη των μερών έκθε
ση για όλες τις πτυχές των εργασιών του .

2. Υπό την καθοδήγηση της συνδιάσκεψης των συμβαλ
λομένων μερών και βάσει των εργασιών αρμοδίων διεθνών
οργάνων, το όργανο αυτό:
α) πραγματοποιεί αξιολογήσεις για το επίπεδο των επι
στημονικών γνώσεων σχετικά με τις κλιματικές μεταβο
λές και της επιπτώσεις τους·
β) συντάσσει επιστημονικές αξιολογήσεις για τα αποτελέ
σματα των μέτρων που λαμβάνονται για την εφαρμογή
της σύμβασης·
γ) επισημαίνει καινοτόμες και αποτελεσματικές τεχνολογί
ες και τεχνογνωσία στο τρέχον επίπεδο αναπτύξεως
και παρέχει συμβουλές επί των τρόπων και των μέσων
για την προώθηση της ανάπτυξης ή/και τη μεταφορά
των τεχνολογιών αυτών

δ) παρέχει συμβουλές για επιστημονικά προγράμματα,
διεθνή συνεργασία στην έρευνα και την ανάπτυξη σχε
τικά με την αλλαγή του κλίματος, καθώς και για τους
τρόπους και τα μέσα με τα οποία μπορεί να υποστηρί
ζεται η ανάπτυξη του ενδογενούς δυναμικού σε ανα
πτυσσόμενες χώρες·
ε) απαντά σε επιστημονικές, τεχνολογικές και μεθοδολο
γικές ερωτήσεις που μπορεί να υποβάλλουν στο όργα
νο η συνδιάσκεψη των μερών και τα επικουρικά όργα
νά της.
3. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του παρόντος
οργάνου μπορούν να διευκρινιστούν περαιτέρω από τη
συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών.
Άρθρο 10

Επικουρικό όργανο για την εφαρμογή

στ) να προβαίνει, υπό την καθοδήγηση της συνδιάσκεψης
των μερών, σε διοικητικές και συμβατικές ρυθμίσεις, οι
οποίες μπορεί να απαιτούνται για την αποτελεσματική
εκπλήρωση των καθηκόντων της και

1 . Συνιστάται επικουρικό όργανο για την εφαρμογή , με
σκοπό να συνδράμει τη συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων
μερών κατά την αξιολόγηση και την επανεξέταση της
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αποτελεσματικής εφαρμογής της σύμβασης. Το οργανο
αυτό είναι ανοικτό για συμμετοχή όλων των συμβαλλομέ
νων μερών και αποτελείται από κυβερνητικούς εκπροσώ
πους οι οποίοι είναι ειδικευμένοι σε θέματα σχετικά με την
αλλαγή του κλίματος. Υποβάλλει τακτικά στη συνδιάσκεψη
των μερών έκθεση για όλες τις πτυχές των εργασιών του.

2. Υπό την καθοδήγηση της συνδιάσκεψης των συμβαλ
λομένων μερών, το όργανσ αυτό:
α) εξετάζει τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται σύμφο
να με το άρθρο 12 παράγραφος 1 , με σκοπό να αξιολο
γεί τις συνολικές σωρευτικές επιπτώσεις των μέτρων
που λαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη, υπό το φως
των τελευταίων επιστημονικών αξιολογήσεων σε ό,τι
αφορά την αλλαγή του κλίματος·

β) εξετάζει τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται σύμφω
να με το άρθρο 12 παράγραφος 2, με σκοπό να
συνδράμει τη συνδιάσκεψη των μερών κατά τη διεξα
γωγή των επανεξετάσεων που απαιτεί το άρθρο 4
παράγραφος 2 στοιχείο δ) και

γ) επικουρεί τη συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών,
όπως ενδείκνυται, κατά την προετοιμασία και εφαρμο
γή των αποφάσεών της.

τοδοτήσεις τους, σύμφωνα με την απαίτηση λογοδοσί
ας που αναφέρει η παράγραφος 1 *

δ) καθορισμό, κατά προβλέψιμο και αναγνωρίσιμο τρόπο,
του ποσού χρηματοδότησης που είναι αναγκαίο και
διαθέσιμο για την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης
και των όρων σύμφωνα με τους οποιούς το ποσό αυτό
θα επανεξετάζεται περιοδικά.
4. H συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών καθορίζει
ρυθμίσεις για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων κατά
την πρώτη σύνοδο της, επανεξετάζοντας και λαμβάνοντας
υπόψη τις προσωρινές ρυθμίσεις που αναφέρει το άρ
θρο 21 παράγραφος 3 και αποφασίζει για την ενδεχόμενη
διατήρηση των εν λόγω προσωρινών ρυθμίσεων. Εντός
τεσσάρων ετών η συνδιάσκεψη των μερών επανεξετάζει το
δημοσιονομικό μηχανισμό και λαμβάνει τα ενδεδειγμένα
μέτρα.
5. Οι συμβαλλόμενες ανεπτυγμένες χώρες δύνανται, επί
σης, να παρέχουν και οι συμβαλλόμενες αναπτυσσόμενες
χώρες να κάνουν χρήση δημοσιονομικών πόρων που αφο
ρούν την εφαρμογή της σύμβασης, μέσω διμερών, περιφε
ρειακών και άλλων πολυμερών διαδικασιών.

Άρθρο 11

Αρθρο 12

Δημοσιονομικός μηχανισμός

Γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή
1 . Καθορίζεται ένας μηχανισμός για την παροχή δημο
σιονομικών πόρων, βάσει επιχορηγήσεων ή παραχωρήσε
ων, συμπεριλαμβανομένων των πόρων για τη μεταφορά
τεχνολογίας. O μηχανισμός^ αυτός υπάγεται στη συνδιάσκε
ψη των συμβαλλομένων μερών και είναι υπόλογος σε
αυτήν, η οποία θα αποφασίζει για τις πολιτικές του , τις
προτεραιότητες προγραμμάτων και τα κριτήρια επιλεξιμό
τητας που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση. H λει
τουργία του θα ανατεθεί σε μία ή περισσότερες υπάρχου
σες διεθνείς οντότητες.

2. Στο δημοσιονομικό κανονισμό θα υπάρχει ισότιμη και
σταθμισμένη εκπροσώπηση όλων των συμβαλλομένων
μερών στα πλαίσια ενός διαφανούς συστήματος διοίκη
σης.

3. H συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών και η
οντότητα ή οι οντότητες στις οποίες ανατίθεται η λειτουρ
γία του δημοσιονομικού μηχανισμού συμφωνούν επί ρυθμί
σεων για την εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων, στις οι
οποίες περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) λεπτομέρειες εφαρμογής που θα εξασφαλίζουν ότι τα
χρηματοδοτούμενα έργα για την αντιμετώπιση της
αλλαγής του κλίματος είναι σύμφωνα με τις πολιτικές,
τις προτεραιότητες προγραμμάτων και τα κριτήρια επι
λεξιμότητας που καθορίζει η συνδιάσκεψη των μερών

β) λεπτομέρειες εφαρμογής σύμφωνα με τις οποίες μπορεί
να αναθεωρείται μια συγκεκριμένη απόφαση χρηματο
δότησης, υπό το φως των εν λόγω πολιτικών, προτεραι
οτήτων προγραμμάτων και κριτηρίων επιλεξιμότητας·
γ) υποβολή τακτικών εκθέσεων από την οντότητα ή τις
οντότητες στη συνδιάσκεψη των μερών για τις χρημα

1 . Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 , κάθε συμβαλ
λόμενο μέρος γνωστοποιεί στη συνδιάσκεψη των μερών,
μέσω της γραμματείας, τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) έναν εθνικό κατάλογο ανθρωπογενών εκπομπών από
πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες όλων των
αερίων θερμοκηπίου , που δεν ελέγχονται από το πρω
τόκολλο του Μόντρεαλ, στο μέτρο που του επιτρέπουν
οι δυνατότητές του , χρησιμοποιώντας συγκρίσιμες
μεθοδολογίες που πρόκειται να προάγει και να εγκρίνει
η συνδιάσκεψη των μερών·
β) μια γενική περιγραφή των μέτρων που έχει λάβει ή
προβλέπει να λάβει το συμβαλλόμενο μέρος για την
εφαρμογή της σύμβασης·
γ) κάθε άλλη πληροφορία που το συμβαλλόμενο μέρος
θεωρεί χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της
σύμβασης και κατάλληλη να συμπεριληφθεί στη γνω
στοποίηση του , συμπεριλαμβάνοντας, εάν είναι εφικτό,
σχετικό υλικό για υπολογισμούς των τάσεων των πα
γκοσμίων εκπομπών.
2. Κάθε συμβαλλόμενη ανεπτυγμένη χώρα και κάθε άλ
λο μέρος που αναφέρει το παράρτημα I συμπεριλαμβάνει
στη γνωστοποίησή του τα ακόλουθα πληροφοριακά στοι
χεία:

α) λεπτομερή περιγραφή των πολιτικών και των μέτρων
που έχει εγκρίνει για να συμμορφωθεί με τη δέσμευσή
του κατά το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)
και
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β) ειδική εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχουν οι
πολιτικές και τα μέτρα που αναφέρει το στοιχείο α)
στις ανθρωπογενεiς εκπομπές από πηγές και στις
απορροφήσεις από καταβόθρες αερίων του θερμοκη
πίου κατά την περίοδο που αναφέρει το άρθρο 4
παράγραφος 2 στοιχείο α).

3. Επιπλέον, κάθε συμβαλλόμενη ανεπτυγμένη χώρα και
κάθε άλλο ανεπτυγμένο μέρος που αναφέρει το παράρτη
μα II συμπεριλαμβάνει λεπτομέρειες μέτρων που λαμβά
νονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 3, 4 και 5.
4. Οι συμβαλλόμενες αναπτυσσόμενες χώρες δύνανται,
επί εκούσιας βάσεως, να προτείνουν έργα για χρηματοδό
τηση , συμπεριλαμβανομένων ειδικών τεχνολογιών, υλικών,
εξοπλισμού , τεχνικών ή πρακτικών που θα είναι αναγκαίες
για την εφαρμογή των έργων αυτών, μαζι με, εάν είναι
δυνατόν, έναν υπολογισμό όλων των συμπληριοματικών
δαπανών, των μειώσεων των εκπομπών και των αυξήσεων
των απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου , καθώς και μια
εκτίμηση των επακολούθων ωφελειών.
5. Κάθε συμβαλλομένη ανεπυγμένη χώρα και κάθε άλλο
μέρος που αναφέρει το παράρτημα I υποβάλλει την αρχική
γνωστοποίησή του εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος
της σύμβασης για το μέρος αυτό. Κάθε συμβαλλόμενο
μέρος που δεν συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω κατηγο
ρίες υποβάλλει την αρχική γνωστοποίησή του εντός τριών
ετών από την έναρξη ισχύος της σύμβασης για το μέρος
αυτό ή από τη διάθεση χρηματοδοτικών πόρων σύμφωνα
με το άρθρο 4 παράραφος 3. Επαφίεται στη διακριτική
ευχέρεια των συμβαλλομένων λιγότερο ανεπτυγμένων
χωρών πότε θα υποβάλουν την αρχική γνωστοποίησή τους.
H συχνότητα των επομένων γνωστοποιήσεων από όλα τα
μέρη καθορίζεται από τη συνδιάσκεψη των μερών, λαμβά
νοντας υπόψη το διαφοροποιημένο χρονοδιάγραμμα που
καθορίζει η παρούσα παράγραφος.
6. Οι πληροφορίες που κοινοποιούν τα συμβαλλόμενα
μέρη σύμφωνα με το παρόν άρθρο διαβιβάζονται από τη
γραμματεία, το συντομότερο δυνατόν στη συνδιάσκεψη
των μερών και σε κάθε σχετικό επικουρικό όργανο. Εν
ανάγκη, οι διαδικασίες για τη γνωστοποίηση πληροφοριών
μπορούν να εξετάζονται περαιτέρων από τη συνδιάσκεψη
των μερών.

7. Από την πρώτη σύνοδο της, η συνδιάσκεψη των
συμβαλλομένων μερών θεσπίζει ρυθμίσεις για την παροχή
σε συμβαλλόμενες αναπτυσσόμενες χώρες τεχνικής και
χρηματοδοτικής στήριξης, κατόπιν αιτήματος, για τη
συλλογή και γνωστοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με το
παρόν άρθρο, καθώς και για την επισήμανση των τεχνικών
και χρηματοδοτικών αναγκών που σχετίζονται με προτει
νόμενα έργα και μέτρα αντιμετώπισης σύμφωνα με το
άρθρο 4. H υποστήριξη αυτή μπορεί να παρέχεται από
άλλα συμβαλλόμενα μέρη , από αρμόδιους διεθνείς οργα
νισμούς και από τη γραμματεία όπως ενδείκνυται.

τους χατά το παρόν άρθρο, υπο τον όρο η γνωστοποίηση
αυτή να συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για τον τρόπο με
τον οποίο κάθε συμβαλλόμενο μέρος, εξεπλήρωσε τις
υποχρεώσεις του που του επιβάλλονται από τη Σύμβαση.

9. Οι πληροφορίες που λαμβάνει η γραμματεία και
έχουν χαρακτηρισθεί εμπιστευτικές από ένα αυμβαλλόμενο
μέρος, σύμφωνα με κριτήρια που θα καθορίσει η συνδιά
σκεψη των μερών, θα συνοψίζονται από τη γραμματεία για
να προστατεύεται η εμπιστευτικότητά τους, πριν διατεθούν
σε οιοδήποτε από τα όργανα που συμμετέχουν στη λήψη
και την εξέταση των πληροφοριών.
10. Υπό την επιωύλαξη της παραγράφου 9 και του
δικακοματος οιουδήποτε συμβαλλομένου μέρους να δημο
σιεύει τη γνωστοποίησή του καθ' οιαδήποτε στιγμή , η
γραμματεία διαθέτει στο κοινό τις γνωστοποιήσεις των
συμβαλλομένων μερών σύμφωνα με παρόν άρθρο κατά το
χρόνο που υποβάλλονται στη συνδιάσκεψη των μερών.

Άρθρο 13

Επίλυση θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή
H συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, κατά την πρώ
τη σύνοδο της, εξετάζει την καθιέρωση μιας πολυμερούς
διαδικασίας διαβούλευσης, διαθέσιμης στα συμβαλλόμενα
μέρη κατόπιν αιτήματος τους, για την επίλυση θεμάτων
σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης.

Άρθρο 14

Διευθέτηση των διαφορών

1 . Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ δύο ή περισσοτέρων
συμβαλλομένων μερών σε ό,τι αφορά την ερμηνεία ή την
εφαρμογή της σύμβασης, τα ενδιαφερόμενα μέρη επιζη
τούν τη λύση της διαφοράς μέσω διαπραγματεύσεων ή
άλλων ειρηνικών μέσων της επιλογής τους.
2. Κατά την επικύρωση, αποδοχή έγκριση ή προσχώρη
ση στη σύμβαση, ή καθ' οιοδήποτε χρόνο εφεξής, ένα
συμβαλλόμενο μέρος, που δεν είναι περιφερειακός οργα
νισμός οικονομικής ολοκλήρωσης, δύναται να δηλώνει με
έγγραφο που καταθέτει στο θεματοφύλακα ότι σε σχέση με
οιαδήποτε διαφορά σε ό,τι αφορά την ερμηνεία ή την
εφαρμογή της σύμβασης, αναγνωρίζει ως υποχρεωτική εκ
των ιδίων πραγμάτων και χωρίς ειδική σύμφωνία, έναντι
οιουδήποτε συμβαλλομένου μέρους που δέχεται την ιδία
υποχρέωση:
α) την υποβολή της διαφοράς στο Διεθνές Δικαστήριο·

8. Οιαδήποτε ομάδα συμβαλλομένων μερών, υπό κα
τευθυντήριες γραμμές που εγκρίνει η συνδιάσκεψη των
μερών και κατόπιν εκ των προτέρων προειδοποίησης της
συνδιάσκεψης των μερών, μπορεί να υποβάλλει από κοι
νού γνωστοποίηση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών

β) τη διαιτησία σύμφωνα με τη διαδικασία που θα εγκρί
νει η συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, μόλις
είναι δυνατόν, και η οποία θα συμπεριληφθεί σε ένα
παράρτημα περί διαιτησίας.
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Ένα συμβαλλόμενο μέρος που είναι περιφερειακός οργα
νισμός οικονομικής ολοκλήρωσης δύναται να υποβάλει
δήλωση με ισοδύναμο αποτέλεσμα σχετικά με τη διαιτησία
σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρει το στοιχείο β).
3. H δήλωση που υποβάλλεται, σύμφωνα με την παρά
γραφο 2, παραμένει εν ισχύι μέχρις ότου λήξει σύμφωνα με
τους όρους της ή μέχρι τη λήξη προθεσμίας τριών μηνών
από των ημερομηνία κατά την οποία έχει κατατεθεί στο
θεματοφύλακα γραπτή κοινοποίηση για την ανάκληση της
εν λόγω δήλωσης.
4. H κατάθεση νέας δήλωσης, η κοινοποίηση της ανά
κλησης ή η λήξη μιας δηλώσεως δεν θίγει κατ' ουδένα
τρόπο εκκρεμή διαδικασία ενώπιον του Διεθνούς Δικαστη
ρίου ή του διαιτητικού δικαστηρίου, εκτός εάν άλλως
συμφωνήσουν τα διάδικα μέρη.

5. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2, εάν μετά
πάροδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία κατά την
οποία ένα συμβαλλόμενο μέρος κοινοποίησε σε άλλο ότι
υφίσταται διαφορά μεταξύ τους, τα διαφωνούντα μέρη δεν
έχουν καταλήξει σε διακανονισμό της διαφοράς τους με τα
μέσα που αναφέρει η παράγραφος 1 , η διαφορά υποβάλλε
ται μετά από αίτημα οιουδήποτε ενδιαφερομένου μέρους,
σε συμβιβασμό.
6. Συνιστάται επιτροπή συμβιβασμού μετά από αίτημα
ενός των διαδίκων μερών. H επιτροπή αποτελείται από ίσο
αριθμό μελών που διορίζει κάθε ενδιαφερόμενο μέρος και
από έναν πρόεδρο που επιλέγουν από κοινού τα μέλη που
έχουν διορισθεί από τα μέρη. H επιτροπή εκδίδει σύσταση,
την οποία τα μέρη εξετάζουν καλή τη πίστει.
7. Συμπληρωματικής διαδικασίας σχετικά με το συμβι
βασμό θα εγκριθεί από τη συνδιάσκεψη των συμβαλλομέ
νων μερών, μόλις είναι δυνατόν, και θα συμπεριληφθεί σε
ένα παράρτημα περί συμβιβασμού .
8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για
οιαδήποτε σχετική νομική πράξη δύναται να θεσπίσει η
συνδιάσκεψη των μερών, εκτός εάν προβλέπεται άλλως
από την πράξη.

Άρθρο 15

προτεινομένης τροποποιήσεως στη σύμβαση με συναίνεση .
Εάν έχουν εξαντληθεί όλες οι προσπάθειες για συναίνεση
και δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, η τροποποίηση, σε έσχα
τη ανάγκη, εγκρίνεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρ
των των παρόντων και ψηφιζόντων συμβαλλομένων
μερών. H εγκριθείσα τροποποίηση γνωστοποιείται από τη
γραμματεία στο θεματοφύλακα, o οποίος τη διαβιβάζει σε
όλα τα μέρη για αποδοχή .

4. Τα έγγραφα αποδοχής που αφορούν τροποποίηση
κατατίθενται στο θεματοφύλακα. Κάθε τροποποίηση που
εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 αρχίζει να ισχύει
για τα μέρη που την απεδέχθησαν την ενενηκοστή ημέρα
μετά την ημερομηνία παραλαβής από το θεματοφύλακα
των εγγράφων αποδοχής των τριών τετάρτων τουλάχιστον
των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης.

5 . H τροποποίηση τίθεται εν ισχύ ι έναντι οιοδήποτε
άλλου μέρους την ενενηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία
κατά την οποία το εν λόγω μέρος καταθέτει στό θεμα
τοφύλακα το έγγραφο αποδοχής της προαναφερθείσας
τροποποίησης.
6. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου , «παρόντα
και ψηφίζοντα συμβαλλόμενα μέρη» σημαίνει μέρη που
είναι παρόντα και ψηφίζουν, υπέρ ή κατά.

Άρθρο 16

Έγκριση και τροποποίηση των παραρτημάτων της
σύμβασης

1 . Τα παραρτήματα της σύμβασης αποτελούν αναπό
σπαστο μέρος της και, εκτός ρητής αντιθέτου διατάξεως
οιαδήποτε, μνεία της σύμβασης συναποτελεί ταυτοχρόνως
μνεία οιουδήποτε εκ των παραρτημάτων της. Υπό την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14 παράγραφος 2
στοιχείο β) και παράγραφος 7, τα παραρτήματα αυτά θα
περιορίζονται σε καταλόγους, έντυπα και οιοδήποτε άλλο
περιγραφικό υλικό που . έχει επιστημονικό, τεχνικό, διαδι
καστικό ή διοικητικό χαρακτήρα.
2. Τα παραρτήματα στη σύμβαση προτείνονται και
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρει το
άρθρο 15 παράγραφοι 2, 3 και 4.

Τροποποιήσεις της σύμβασης

2. Οι τροποποιήσεις στη σύμβαση εγκρίνονται σε τακτι
κή σύνοδο της συνδιάσκεψης των συμβαλλομένων μερών.
Το κείμενο κάθε προτεινομένης τροποποίησης της σύμβα
σης γνωστοποιείται στα μέρη από τη γραμματεία τουλάχι
στον έξι μήνες πριν από τη συνεδρίαση κατά την οποία
προτείνεται για έγκριση. H γραμματεία γνωστοποιεί, επί
σης, τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στους υπογράφοντες
τη σύμβαση και, για ενημέρωση, στο θεματοφύλακα.

3. Κάθε παράρτημα που έχει εγκριθεί κατ' εφαρμογή της
παράγράφου 2 αρχίζει να ισχύει για όλα τα συμβαλλόμενα
μέρη της σύμβασης έξι μήνες μετά την ημερομηνία γνωστο
ποίησης από το θεματοφύλακα στα εν λόγω μέρη ότι το
παράρτημα ενεκρίθη , εκτός για όσα συμβαλλόμενα μέρη
έχουν κοινοποιήσει στο θεματοφύλακα, εγγράφως, εντός
της αυτής προθεσμίας ότι δεν δέχονται το εν λόγω παράρ
τημα. Το παράρτημα τίθεται σε ισχύ για τα συμβαλλόμενα
μέρη τα οποία ανακαλούν την κοινοποίηση μη αποδοχής
την ενενηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την
οποία έχει παραληφθεί από το θεματοφύλακα η κοινοποίη
ση της εν λόγω ανακλησης.

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για να επιτευχθεί συμφωνία επί οιασδήποτε

4. H πρόταση , η έγκριση και η έναρξη ισχύος των
τροποποιήσεων στα παραρτήματα της σύμβασης διέπονται

1 . Οιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να προτείνει
τροποποιήσεις στη σύμβαση.
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απο την ιδια διαδικασία, όπως για την πρόταση , την
έγκριση και την έναρξη ισχύος των παραρτημάτων της
σύμβασης, σύμφο>να με τις παραγράφους 2 και 3.
5. Εάν η έγκριση ενός παραρτήματος ή μιας τροποποιή
σεως σε ένα παράρτημα απαιτεί τροποποίηση της σύμβα
σης, το παράρτημα αυτό ή η τροποποίηση του παραρτήμα
τος δεν αρχίζουν να ισχύουν μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η
τροποποίηση της σύμβασης.

Άρθρο 17
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Άρθρο 20
Υπογραφή

H παρούσα σύμβαση θα παραμείνει ανοικτή για υπογραφή
από τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών ή οιουδήποτε
από τους ειδικευμένους οργανισμούς τους ή μερών του
Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου και από περιφε
ρειακούς οργανισμούς οικονομικής ολοκλήρωσης στο Ρίο
Ιανέιρο, κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης των Ηνωμέ
νων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, και
κατόπιν, στην έδρα του Οργανισμού των ΗνοJμένων Εθνών
στην Νέα Υόρκη από τις 20 Ιουνίου 1992 μέχρι τις 19
Ιουνίου 1993 .

Πρωτόκολλα
1 . H συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών μπορεί, σε
οιαδήποτε τακτική σύνοδο, να εγκρίνει προατόκολλα στη
σύμβαση.
2. Το κείμενο οιουδήποτε προτεινομένου πρωτοκόλλου
γνωστοποιείται στα συμβαλλόμενα μέρη από τη γραμμα
τεία τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη σύνοδο.

3. Οι κανόνες για την έναρξη ισχύος οιουδήποτε πρωτο
κόλλου καθορίζονται από το ίδιο το πρωτόκολλο.
4. Μόνο συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης δύνανται να
είναι συμβαλλόμενα μέρη σε πρωτόκολλο.

5. Μόνο συμβαλλόμενα μέρη προτοκόλλου λαμβάνουν
αποφάσεις δυνάμεL του εν λόγω πρωτοκόλλου .

Άρθρο 18

Δικαίωμα ψήφου

1 . Έκαστο συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση διαθέτει
μία ψήφο, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέ
ρει η παράγραφος 2.
2. Οι περιφερειακοί οργανισμοί οικονομικής ολοκλήρω
σης, σε θέματα της αρμοδιότητος τους, ασκούν το δικαίω
μα ψήφου με αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των κρατών
μελών τους που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση. Οι
οργανισμοί αυτοί δεν ασκούν το δικαίωμα ψήφου εάν
οιοδήποτε από το κράτη μέλη τους ασκεί το δικαίωμά του ,
και αντιστρόφως.

Άρθρο 19

Θεματοφύλαξ

O Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα είναι o
θεματοφύλακας της σύμβασης και των πρωτοκόλλων που
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 17.

Άρθρο 21

Μεταβατικές διατάξεις

1 . Τα καθήκοντα γραμματείας που αναφέρει το άρθρο 8
θα εκτελούνται επί προσωρινής βάσεως από τη γραμματεία
που διόρισε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με
το ψήφισμά της 45/212 της 21ης Δεκεμβρίου 1990, μέχρι την
ολοκλήρωση της πρώτης συνόδου της συνδιάσκεψης των
συμβαλλομένων μερών.
2. O επικεφαλής της προσο)ρινής γραμματείας που ανα
φέρει η παράγραφος 1 συνεργάζεται στενά με τη διακυβερ
νητική επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τη μελέτη των κλι
ματικών μεταβολών, με σκοπό να εξασφαλίσει ότι η Επι
τροπή μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για αντικειμε
νικές επιστημονικές και τεχνικές συμβουλές. Δύναται, επί
σης, να ζητηθεί η γνώμη άλλων αρμόδων επιστημονικών
οργάνων.
3. Το παγκόσμιο περιβαλλοντικό ταμείο του προγράμμα
τος των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη , το πρόγραμ
μα των Ηνωμένοον Εθνών για το περιβάλλον και η Διεθνής
Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη θα
είναι η διεθνής οντότητα στην οποία θα ανατεθεί η λει
τουργία του δημοσιονομικού μηχανισμού που αναφέρει το
άρθρο 11 , επί προσωρινής βάσεως. Στα πλαίσια αυτά, το
παγκόσμιο περιβαλλοντικό ταμείο πρέπει να αναδιαρθρω
θεί κατάλληλα και η συμμετοχή μελών σε αυτό να καταστεί
παγκόσμια, ώστε να κατορθώσει να εκπληρώσει τις απαι
τήσεις του άρθρου 11 .

Άρθρο 22

Επικύρωση, αποδοχή, έγκριση, ή προσχώρηση
1 . H σύμβαση υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή, έγκρι
ση ή προσχώρηση από κράτη ή από περειφερειακούς
οργανισμούς οικονομικής ολοκλήρωσης. Θα παραμείνει
ανοικτή για προσχώρηση από την επομένη της ημερομηνί
ας κατά την οποία λήγει η περίοδος υπογραφής της σύμβα
σης. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προ
σχώρησης κατατίθενται στο θεματοφύλακα.

2. Κάθε περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ολοκλή
ρωσης, o οποίος καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος στη
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σύμβαση, χωρίς οιοδήποτε από τα κράτη μέλη του να είναι
συμβαλλόμενο μέρος, δεσμεύεται από όλες τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τη σύμβαση. Εάν ένα ή περισσότερα
κράτη μέλη ενός τέτοιου οργανισμού είναι συμβαλλόμενα
μέρη στη σύμβαση, o οργανισμός αυτός και τα κράτη μέλη
του αποφασίζουν επί των αντιστοίχων ευθυνών για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους κατά τη σύμβαση. Στις
περιπτώσεις αυτές, o οργανισμός και τα κράτη μέλη του

Άρθρο 24

Επιφυλάξεις

Δεν δύνανται να διατυπωθούν επιφυλάξεις επί της παρού
σας σύμβασης.

δεν δικαιούνται να ασκούν ταυτοχρόνως δικαιώματα που
απορρέουν από τη σύμβαση .

3. Στα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή
προσχώρησης οι περιφερειακοί οργανισμοί οικονομικής
ολοκλήρωσης δηλώνουν την έκταση των αρμοδιοτήτων
τους σχετικά με τα θέματα που διέπονται από τη σύμβαση.
Οι υπόψη οργανισμοί πληροφορούν, επίσης, το θεμα
τοφύλακα, o οποίος με τη σειρά του πληροφορεί τα
συμβαλλόμενα μέρη , για οιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή της
έκτασης των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος

1 . H σύμβαση τίθεται σε ισχύ την ενενηκοστή ημέρα από
την ημερομηνία καταθέσεως του πεντηκοστού εγγράφου

Άρθρο 25

Καταγγελία
1 . 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.
2. H 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.

επικύρο)σης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.

2. Για κάθε κράτος ή περιφερειακό οργανισμό οικονομι
κής ολοκλήρωσης των επικυρώνει, αποδέχεται ή εγκρίνει
τη σύμβαση ή προσχωρεί σε αυτή μετά την κατάθεση του
πεντηκοστού εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή
προσχώρησης, η σύμβαση αρχίζει να ισχύει την ενενηκοστή
ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης από το εν λόγω
κράτος ή τον περιφερειακό οργανισμό οικονομικής ολο
κλήρωσης του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης

Άρθρο 26

Αυθεντικά κείμενα
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.

ή προσχώρησης.

3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, οιοδήπο
τε έγγραφο κατατίθεται από έναν περιφερειακό οργανισμό
οικονομικής ολοκλήρωσης δεν προσμετράται σε εκείνα που
καταθέτουν τα κράτη μέλη του οργανισμού .

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογράφοντες, δεόντως
εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση .

ΕΓΙΝΕ στη Νέα Υόρκη την ενάτη Μαΐου χίλια εννιακόσια
ενενήντα δύο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αυστραλία
Αυστρία
Βέλγιο
Βουλγαρία (α)

Κακό Χώρες

Λετονία (α)
Λευκορωσία (α)
Λιθουανία (α)

Γαλλία

Ισλανδία

Λουξεμβούργο
Νέα Ζηλανδία
Νορβηγία
Ουγγαρία (α)
Ουκρανία (α)
Πολωνία (α)
Πορτογαλία
Ρουμανία (α)
Ρωσική Ομοσπονδία (α)
Σουηδία

Ισπανία

Τουρκία

Ιταλία

Τσεχοσλοβακία (α)

Καναδάς

Φινλανδία

Γερμανία
Δανία

Ελβετία
Ελλάδα

Εσθονία (α)
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας
Ιαπωνία

Ιρλανδία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αυστραλία

Ιρλανδία

Αυστρία

Ισλανδία

Βέλγιο

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας

Καναδάς
Κάτω Χώρες
Λουξεμβούργο
Νέα Ζηλανδία
Νορβηγία
Πορτογαλία
Σουηδία
Τουρκία

Ιαπωνία

Φινλανδία

Γερμανία
Δανία

Ελβετία
Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

(α) Χώρες που βρίσκονται στη διαδικασία μεταβασης στην οικονομία της
αγοράς.
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Αριθ. L 33/27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, η
Κοινότητα έχει, μαζί με τα κράτη μέλη της, συντρέχουσα αρμοδιότητα να δρα για την προστασία του
περιβάλλοντος.
Όσον αφορά τα ζητήματα που καλύπτει η σύμβαση, η Κοινότητα έχει εκδόσει αρκετές νομικές πράξεις, τόσο
ως μέρος της περιβαλλοντικής της πολιτικής όσο και στο πλαίσιο άλλων τομεακών πολιτικών. Οι σημαντικότε
ρες από τις πράξεις αυτές απαριθμούνται κατωτέρω:
— Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2008/90 του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 σχετικά με την προώθηση των
ενεργειακών τεχνολογιών για την Ευρώπη (Πρόγραμμα Thermie (EE αριθ. L 185 της 17. 7. 1990).
— Απόφαση 89/364/EOK του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 1989 για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος
δράσης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας κατά τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας (EE αριθ. L 157
της 9. 6. 1991 ).
— Απόφαση 91/565/EOK του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1991 σχετικά με την προώθηση της αποτελε
σματικής χρήσης της ενέργειας στην Κοινότητα (πρόγραμμα SAVE) (EE αριθ. L 307 της 8. 11 . 1991 ).

— Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1973/92 του Συμβουλίου της 21ης Μαίου 1992 σχετικά με τη δημιουργία ενός
χρηματοδοτικού μέσου για το περιβάλλον (LIFE) (EE αριθ. L 206 της 22. 7. 1992).
— Απόφαση 89/625/EOK του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 1989 σχετικά με:
— ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την κλιματολογία και τις φυσικές καταστροφές (EPOCH),
— ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την επιστήμη και την τεχνολογία για την προστασία του περιβάλλοντος
(STEP).
(EE αριθ. L 359 της 8. 12. 1989).
— Απόφαση 91/354/EOK του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 1991 περί εγκρίσεως ειδικού προγράμματος έρευνας
και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα του περιβάλλοντος ( 1990-1994) (EE αριθ. L 192 της 16. 7. 1991 ).
— Οδηγία 92/6/EOK του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1992 σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση
διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην Κοινότητα
(EE αριθ. L 57 της 2. 3. 1992).

— Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2080/92 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση κοινοτικού
καθεστώτος ενισχύσεων των μέτρων για τα δάση στον τομέα της γεωργίας (EE αριθ. L 215 της
30. 7. 1992).

— Απόφαση 93/389/EOK του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1993 για ένα μηχανισμό παρακολούθησης των
εκπομπών C02 και άλλων αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου μέσα στην Κοινότητα
(EE αριθ . L 167 της 9. 7. 1993).

Αριθ . L 33/28

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

H Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινοτητα και τα κράτη μελη της δηλώνουν ότι η υποχρέωση για περιορισμό των
ανθριοπογενών εκπομπών C02 που αναγράφεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της σύμβασης θα εκπληριοθεί
στην Κοινότητα ως σύνολο, από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, που θα δρουν στα πλαίσια των
αντίστοιχα^ αρμοδιοτήτων τους.
Με την προοπτική αυτή, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της επαναβεβαιώνουν τους στόχους που καθορίστη
καν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1990, και ιδιαίτερα τον στόχο της σταθεροποίη
σης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2000, στα επίπεδα του 1990, στην Κοινότητα ως
σύνολο .

H Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και τα κράτη μέλη της επεξεργάζονται μια συνεπή στρατηγική,
προκειμένου να επιτύχουν αυτόν το στόχο.
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