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II
(ΠρÀξεισ για την ισχυ των οποÝων δεν απαιτεÝται δηµοσÝευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 23ησ ΜαρτÝου 1998
για τη συναψη απÞ την Ευρωπαϊκη ΚοινÞτητα τησ συµβασησ των Ηνωµενων Εθνων, τησ 10ησ
∆εκεµβρÝου 1982, για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ και τησ συµφωνÝασ, τησ 28ησ ΙουλÝου 1994, σχετικÀ
µε την εφαρµογη του µερουσ XI τησ εν λÞγω συµβασησ
(98/392/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Îχοντασ υπÞψη:
τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ,
και ιδÝωσ τα Àρθρα 43, 113 και 130 Σ παρÀγραφοσ 1, σε
συνδυασµÞ µε το Àρθρο 228 παρÀγραφοσ 2 πρωτη πρÞταση και παρÀγραφοσ 3 δευτερο εδÀφιο,
την πρÞταση τησ Επιτροπησ (1),

επιβεβαÝωσησ που προβλεπεται στο Àρθρο 3 του παραρτηµατοσ IX τησ συµβασησ και που αναφερεται στο Àρθρο 4
παρÀγραφοσ 4 τησ συµφωνÝασ¯

Þτι η ΚοινÞτητα εφαρµÞζει τη συµφωνÝα και το µεροσ XI
τησ συµβασησ απÞ τισ 16 ΝοεµβρÝου 1994 προσωρινÀ και
εÝναι σηµερα προσωρινÞ µελοσ τησ διεθνουσ αρχησ για το
θαλÀσσιο βυθÞ¯

τη συµφωνη γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου (2),
Εκτιµωντασ:
Þτι η Ευρωπαϊκη ΚοινÞτητα εχει υπογρÀψει τη συµβαση
των Ηνωµενων Εθνων για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ (καλουµενη εφεξησ «η συµβαση» και τη συµφωνÝα σχετικÀ µε την
εφαρµογη του µερουσ XI τησ εν λÞγω συµβασησ (καλουµενη εφεξησ «η συµφωνÝα»)¯
Þτι η συµβαση και η συµφωνÝα τεθηκαν σε ισχυ και Þτι τα
περισσÞτερα κρÀτη µελη τησ ΚοινÞτητασ αποτελουν
συµβαλλÞµενα µερη αυτων¯ Þτι στα λοιπÀ κρÀτη µελη η
διαδικασÝα κυρωσησ ευρÝσκεται σε εξελιξη¯
Þτι πληρουνται οι προυMποθεσεισ που επιτρεπουν την κατÀθεση εκ µερουσ τησ ΚοινÞτητασ του εγγρÀφου επÝσηµησ
(1) ΕΕ C 155 τησ 23.5.1997, σ. 1.
(2) ΕΕ C 325 τησ 27.10.1997, σ. 14.

Þτι εÝναι σκÞπιµο να εγκριθουν η συµβαση και η συµφωνÝα,
ωστε να µπορεσει η ΚοινÞτητα να γÝνει µεροσ στα πλαÝσια
των αρµοδιοτητων τησ¯

Þτι η ΚοινÞτητα οφεÝλει, κατÀ την κατÀθεση του εγγρÀφου
επÝσηµησ επιβεβαÝωσησ, να καταθεσει ταυτÞχρονα και
δηλωση που θα ορÝζει τα θεµατα τα οποÝα ρυθµÝζουν η
συµβαση και η συµφωνÝα και για τα οποÝα τησ εχει παραχωρηθεÝ αρµοδιÞτητα απÞ τα κρÀτη µελη τησ, καθωσ και
δηλωση συµφωνα µε το Àρθρο 310 τησ συµβασησ¯

Þτι η ΚοινÞτητα δεν εχει επιλεξει προσ το παρÞν ειδικη
διαδικασÝα για τη διευθετηση των διαφορων συµφωνα µε
το Àρθρο 287 τησ συµβασησ¯ Þτι η απÞφαση αυτη θα
εξεταστεÝ, ωστÞσο, εντÞσ συγκεκριµενησ προθεσµÝασ¯
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Þτι η ΚοινÞτητα και τα κρÀτη µελη τησ συµµετεχουν στισ
εργασÝεσ τησ διεθνουσ αρχησ για το θαλÀσσιο βυθÞ και
οφεÝλουν, συνεπωσ, να συντονÝζουν τισ θεσεισ που θα
λαµβÀνουν στο πλαÝσιο του εν λÞγω οργανισµου,
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Íρθρο 2

Η ΚοινÞτητα και τα κρÀτη µελη τησ συντονÝζουν τισ θεσεισ
που θα λαµβÀνουν στο πλαÝσιο των οργÀνων τησ διεθνουσ
αρχησ για το θαλÀσσιο βυθÞ συµφωνα µε τη διαδικασÝα
που προβλεπεται στο παρÀρτηµα III.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Íρθρο 3
Íρθρο 1
1. Η συµβαση των Ηνωµενων Εθνων για το δÝκαιο τησ
θÀλασσασ και η συµφωνÝα σχετικÀ µε την εφαρµογη του
µερουσ XI τησ εν λÞγω συµβασησ, εγκρÝνονται εξ ονÞµατοσ
τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ.
2. Τα κεÝµενα τησ συµβασησ και τησ συµφωνÝασ εµπεριεχονται στο παρÀρτηµα I.
3. Το εγγραφο επÝσηµησ επιβεβαÝωσησ τησ ΚοινÞτητασ, το
οποÝο περιλαµβÀνεται στο παρÀρτηµα II, κατατÝθεται στο
ΓενικÞ Γραµµατεα των Ηνωµενων Εθνων. Περιεχει δηλωση
συµφωνα µε το Àρθρο 310 τησ συµβασησ και δηλωση
αρµοδιÞτητασ.

Ο ΠρÞεδροσ του ΣυµβουλÝου εξουσιοδοτεÝται να ορÝσει το
πρÞσωπο που εÝναι αρµÞδιο να καταθεσει το εγγραφο
επÝσηµησ επιβεβαÝωσησ δεσµευοντασ την ΚοινÞτητα.
Η παρουσα απÞφαση δηµοσιευεται στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.

Βρυξελλεσ, 23 ΜαρτÝου 1998.
Για το Συµβουλιο
Ο ΠρÞεδροσ
M. MEACHER
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ XI ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΡΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ,
ΠΑΡΑΚΙΝΟΥΜΕΝΑ απÞ την επιθυµÝα να διευθετησουν, σε πνευµα αµοιβαÝασ κατανÞησησ και συνεργασÝασ,
Þλα τα θεµατα που σχετÝζονται µε το δÝκαιο τησ θÀλασσασ, και εχοντασ επÝγνωση τησ ιστορικησ σηµασÝασ τησ
παρουσασ συµβασησ ωσ µιÀσ σηµαντικησ συµβολησ στη διατηρηση τησ ειρηνησ, τησ δικαιοσυνησ και τησ
προÞδου για Þλουσ τουσ λαουσ τησ ανθρωπÞτητασ¯
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ Þτι οι εξελÝξεισ, µετÀ τισ συνδιασκεψεισ των Ηνωµενων Εθνων για το δÝκαιο τησ
θÀλασσασ που ελαβαν χωρα στη Γενευη το 1958 και το 1960, κατεστησαν εντονÞτερη την ανÀγκη για µÝα νεα
και γενικÀ αποδεκτη συµβαση για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ¯
ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Þτι τα προβληµατα του ωκεÀνειου χωρου εÝναι στενÀ συνυφασµενα µεταξυ τουσ και
πρεπει να εξετÀζονται στο συνολÞ τουσ¯
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανÀγκη εγκαθÝδρυσησ, µεσω τησ παρουσασ συµβασησ, και λαµβÀνοντασ δεÞντωσ
υπÞψη την κυριαρχÝα Þλων των κρατων, εννοµησ τÀξησ σχετικÀ µε τισ θÀλασσεσ και τουσ ωκεανουσ η οποÝα θα
διευκολυνει την διεθνη επικοινωνÝα και θα προαγÀγει τισ ειρηνικεσ χρησεισ των θαλασσων και ωκεανων, τη
δÝκαιη και αποτελεσµατικη χρησιµοποÝηση των πÞρων τουσ, τη διατηρηση των ζωντανων πλουτοπαραγωγικων
πÞρων τουσ, και την µελετη, προστασÝα και διαφυλαξη του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ¯
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ Þτι η επÝτευξη αυτων των στÞχων θα συµβÀλλει στην υλοποÝηση µιασ δÝκαιησ και
ισÞνοµησ διεθνουσ οικονοµικησ τÀξησ η οποÝα θα λαµβÀνει υπÞψη τα συµφεροντα και τισ ανÀγκεσ Þλησ τησ
ανθρωπÞτητασ και ιδιαÝτερα τα ειδικÀ συµφεροντα και ανÀγκεσ των αναπτυσσÞµενων χωρων, εÝτε αυτÀ εÝναι
παρÀκτια εÝτε δεν εχουν ακτεσ¯
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ µε την παρουσα συµβαση να αναπτυξουν τισ αρχεσ που διαλαµβÀνονται στην απÞφαση
2749 (XXV), τησ 17ησ ∆εκεµβρÝου 1970, στην οποÝα η γενικη συνελευση των Ηνωµενων Εθνων επÝσηµα
διακηρυξε µεταξυ Àλλων Þτι η περιοχη θαλÀσσιου και ωκεÀνειου βυθου και το υπεδαφÞσ των, περα απÞ τα
Þρια εθνικησ δικαιοδοσÝασ, καθωσ και οι πÞροι αυτησ, αποτελουν κοινη κληρονοµιÀ τησ ανθρωπÞτητασ, και Þτι
η εξερευνηση και εκµετÀλλευση αυτων θα πραγµατοποιουνται για το καλÞ Þλησ τησ ανθρωπÞτητασ, ανεξÀρτητα απ’ την γεωγραφικη θεση των κρατων¯
ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ Þτι η κωδικοποÝηση και προοδευτικη ανÀπτυξη του δικαÝου τησ θÀλασσασ που επιτευχθηκε
στην παρουσα συµβαση θα συµβÀλλει στην ενÝσχυση τησ ειρηνησ, τησ ασφÀλειασ, τησ συνεργασÝασ και των
φιλικων σχεσεων µεταξυ Þλων των εθνων, συµφωνα µε τισ αρχεσ τησ δικαιοσυνησ και των Ýσων δικαιωµÀτων,
και θα προαγÀγει την οικονοµικη και κοινωνικη ανÀπτυξη Þλων των λαων τησ υφηλÝου, συµφωνα µε τουσ
σκοπουσ και τισ αρχεσ των Ηνωµενων Εθνων, Þπωσ διαλαµβÀνονται στον καταστατικÞ χÀρτη¯
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ Þτι τα θεµατα που δεν ρυθµÝζονται απÞ την παρουσα συµβαση θα συνεχÝσουν να
διεπονται απÞ τουσ κανÞνεσ και τισ αρχεσ του γενικου διεθνουσ δικαÝου,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΜΕΡΟΣ I
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Íρθρο 1
Χρηση Þρων και πεδÝο εφαρµογησ
1. Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ συµβασησ:
1) «περιοχη» σηµαÝνει τον θαλÀσσιο και ωκεÀνειο βυθÞ
και το υπεδαφÞσ τουσ, περα απÞ τα Þρια τησ εθνικησ
δικαιοδοσÝασ¯

2) «αρχη» σηµαÝνει την αρχη του διεθνουσ βυθου¯
3) «δραστηριÞτητεσ στην περιοχη» σηµαÝνει Þλεσ τισ δραστηριÞτητεσ εξερευνησησ και εκµετÀλλευσησ των πÞρων τησ περιοχησ¯
4) «ρυπανση του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ» σηµαÝνει την
απÞθεση απÞ τον Àνθρωπο, αµεσωσ η εµµεσωσ, ουσιων
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λειτουργÝα των πλοÝων, αεροσκαφων, εξεδρων η
Àλλων τεχνητων θαλÀσσιων κατασκευων και
του εξοπλισµου αυτων, η προερχεται απÞ την
κανονικη λειτουργÝα αυτων, εκτÞσ των καταλοÝπων η Àλλων υλων, οι οποÝεσ µεταφερονται απÞ
η προσ πλοÝα, αεροσκÀφη, εξεδρεσ η Àλλεσ τεχνητεσ θαλÀσσιεσ κατασκευεσ, οι οποÝεσ λειτουργουν προσ τον σκοπÞ τησ διαθεσεωσ τετοιων υλων, η που προερχονται απÞ την επεξεργασÝα καταλοÝπων η Àλλων υλων πÀνω σ’ αυτÀ τα
πλοÝα, αεροσκÀφη, εξεδρεσ η κατασκευεσ,

η ενεργειασ στο θαλÀσσιο περιβÀλλον, συµπεριλαµβανοµενων και των εκβολων ποταµων, η οποÝα εχει ωσ
αποτελεσµα η ενδεχεται να εχει ωσ αποτελεσµα την
επελευση βλαβερων συνεπειων η βλÀβησ στουσ βιολογικουσ πÞρουσ και την θαλÀσσια ζωη, κινδυνουσ για την
ανθρωπινη υγεÝα, παρακωλυση των θαλÀσσιων δραστηριοτητων, συµπεριλαµβανοµενων των αλιευτικων
και Àλλων νÞµιµων χρησεων τησ θÀλασσασ, πτωση τησ
ποιÞτητασ χρησιµοποÝησησ του θαλÀσσιου υδατοσ και
υποβÀθµιση τησ αναψυχησ¯

ii) την τοποθετηση υλικων για σκοπÞ διÀφορο τησ

απλησ απÞρριψησ αυτων, εφÞσον αυτη δεν αντÝκειται στουσ σκοπουσ τησ παρουσασ συµβασησ.

5) α) «απÞρριψη» σηµαÝνει:
i) οποιαδηποτε ηθεληµενη ρÝψη στη θÀλασσα

καταλοÝπων η Àλλων υλων απÞ πλοÝα, αεροσκÀφη, εξεδρεσ η Àλλεσ τεχνητεσ θαλÀσσιεσ
κατασκευεσ,

2. 1) «κρÀτη µερη» σηµαÝνει τα κρÀτη τα οποÝα εχουν
συγκατατεθεÝ να δεσµευθουν απÞ την παρουσα
συµβαση και για τα οποÝα η παρουσα συµβαση
ισχυει¯

ii) οποιαδηποτε ηθεληµενη ρÝψη στη θÀλασσα

2) Η παρουσα συµβαση εφαρµÞζεται mutatis mutandis στισ οντÞτητεσ που αναφερονται στο Àρθρο 305
παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο β), στοιχεÝο γ), στοιχεÝο δ),
στοιχεÝο ε) και στοιχεÝο στ), οι οποÝεσ καθÝστανται
µερη στην παρουσα συµβαση συµφωνα µε τουσ
Þρουσ που διαλαµβÀνονται για κÀθε µÝα απ’ αυτεσ,
και στο βαθµÞ αυτÞ ο Þροσ «κρÀτη µερη» αναφερεται και σ’ αυτεσ τισ οντÞτητεσ.

πλοÝων, αεροσκαφων, εξεδρων η Àλλων τεχνητων θαλÀσσιων κατασκευων¯

β) Η «απÞρριψη» δεν περιλαµβÀνει:
i) τη ρÝψη στη θÀλασσα καταλοÝπων η Àλλων

υλων, η οποÝα εÝναι συµφυησ προσ την κανονικη

ΜΕΡΟΣ II
ΧΩΡΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΣΑ ΖΩΝΗ
ΤΜΗΜΑ 1

ΤΜΗΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Íρθρο 2
ΝοµικÞ καθεστωσ τησ χωρικησ θÀλασσασ, του εναεριου
χωρου πÀνω απÞ την χωρικη θÀλασσα και του βυθου
και του υπεδÀφουσ του
1. Η κυριαρχÝα του παρÀκτιου κρÀτουσ εκτεÝνεται, περα
απÞ την ηπειρωτικη του επικρÀτεια και τα εσωτερικÀ του
υδατα και, στην περÝπτωση αρχιπελαγικου κρÀτουσ, περÀ
απÞ τα αρχιπελαγικÀ του υδατα, στην παρακεÝµενη θαλÀσσια ζωνη που ορÝζεται ωσ χωρικη θÀλασσα.
2. Η κυριαρχÝα αυτη εκτεÝνεται και στον εναεριο χωρο
πÀνω απÞ την χωρικη θÀλασσα καθωσ και στο βυθÞ και
υπεδαφÞσ τησ.
3. Η κυριαρχÝα επÝ τησ χωρικησ θÀλασσασ ασκεÝται
συµφωνα µε την παρουσα συµβαση και τουσ Àλλουσ κανÞνεσ του διεθνουσ δικαÝου.

Íρθρο 3
Ευροσ τησ χωρικησ θÀλασσασ
ΚÀθε κρÀτοσ εχει το δικαÝωµα να καθορÝσει το ευροσ τησ
χωρικησ του θÀλασσασ. Το ευροσ αυτÞ δεν υπερβαÝνει τα
δωδεκα ναυτικÀ µÝλια, µετρουµενα απÞ γραµµεσ βÀσεωσ
καθοριζÞµενεσ συµφωνα µε την παρουσα συµβαση.

Íρθρο 4
ΕξωτερικÞ Þριο τησ χωρικησ θÀλασσασ
Το εξωτερικÞ Þριο τησ χωρικησ θÀλασσασ εÝναι η γραµµη
τησ οποÝασ κÀθε σηµεÝο βρÝσκεται σε τÞση απÞσταση απÞ
το πλησιεστερο σηµεÝο τησ γραµµησ βÀσεωσ, Þσο εÝναι το
ευροσ τησ χωρικησ θÀλασσασ.

L 179/6

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

Íρθρο 5
Φυσικη ακτογραµµη
Πλην εÀν Àλλωσ προβλεπεται στην παρουσα συµβαση, ωσ
φυσικη ακτογραµµη για την µετρηση του ευρουσ τησ χωρικησ θÀλασσασ λαµβÀνεται η γραµµη τησ κατωτÀτησ ρηχÝασ
κατÀ µηκοσ τησ ακτησ Þπωσ αυτη εµφαÝνεται στουσ ναυτικουσ χÀρτεσ µεγÀλησ κλÝµακασ που αναγνωρÝζονται επÝσηµα απÞ το παρÀκτιο κρÀτοσ.
Íρθρο 6
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λαµβÀνονται υπÞψη τα ιδιαÝτερα οικονοµικÀ συµφεροντα
τησ περιοχησ, των οποÝων η υπαρξη και η σηµασÝα καταδεικνυονται σαφωσ απÞ µακροχρÞνια χρηση.
6. Το συστηµα των ευθειων γραµµων βÀσεωσ δεν δυναται
να εφαρµÞζεται απÞ ενα κρÀτοσ κατÀ τρÞπο ωστε να
αποκÞπτει τη χωρικη θÀλασσα Àλλου κρÀτουσ απÞ την
ανοικτη θÀλασσα η αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη.
Íρθρο 8

Υφαλοι

ΕσωτερικÀ υδατα

Στην περÝπτωση νησιων που βρÝσκονται πÀνω σε κοραλλιογενεÝσ ατÞλλεσ η νησιων που περιβÀλλονται απÞ υφÀλουσ,
η γραµµη βÀσεωσ για την µετρηση του ευρουσ τησ χωρικησ
θÀλασσασ εÝναι η προσ την θÀλασσα γραµµη κατωτÀτησ
ρηχÝασ των υφÀλων, Þπωσ σηµειωνεται µε το οικεÝο συµβολο των ναυτικων χαρτων που εÝναι επÝσηµα αναγνωρισµενοι απÞ το παρÀκτιο κρÀτοσ.

1. ΕκτÞσ αν Àλλωσ ορÝζεται στο µεροσ IV, τα υδατα που
βρÝσκονται προσ το εσωτερικÞ των ευθειων γραµµων βÀσεωσ τησ χωρικησ θÀλασσασ, αποτελουν µεροσ των εσωτερικων υδÀτων του κρÀτουσ.

Íρθρο 7
ΕυθεÝεσ γραµµεσ βÀσεωσ
1. Σε περιοχεσ Þπου η ακτογραµµη παρουσιÀζει βαθιεσ
κολπωσεισ και οδοντωσεισ, η υπÀρχει κατÀ µηκοσ τησ και
σε Àµεση γειτνÝαση µε αυτη, συστÀδα νησιων, η µεθοδοσ
των ευθειων γραµµων που συνδεουν κατÀλληλα σηµεÝα
µπορεÝ να χρησιµοποιηθεÝ για την χÀραξη τησ γραµµησ
βÀσεωσ απÞ την οποια µετριεται το ευροσ τησ χωρικησ
θÀλασσασ.
2. ΕκεÝ Þπου, εξαιτÝασ τησ παρουσÝασ ενÞσ δελτα και
Àλλων φυσικων συνθηκων, η ακτογραµµη παρουσιÀζεται
Àκρωσ ασταθησ, τα κατÀλληλα σηµεÝα µπορουν να επιλεγουν κατÀ µηκοσ τησ απωτατησ προσ τα ανοικτÀ τησ
θÀλασσασ γραµµησ κατωτÀτησ ρηχÝασ και, παρÀ την περÝπτωση µεταγενεστερησ αναστροφησ τησ γραµµησ αυτησ, οι
ευθεÝεσ γραµµεσ βÀσεωσ παραµενουν σε ισχυ µεχρι την
τροποποÝηση τουσ απÞ το παρÀκτιο κρÀτοσ συµφωνα µε
την παρουσα συµβαση.
3. Η χÀραξη ευθειων γραµµων βÀσεωσ δεν θα πρεπει να
αφÝσταται κατÀ τρÞπο σηµαντικÞ απÞ τη γενικη
κατευθυνση τησ ακτησ, και οι θαλÀσσιεσ περιοχεσ που
κεÝνται εντÞσ των γραµµων θα πρεπει, για να υπαχθουν
στο καθεστωσ των εσωτερικων υδÀτων, να εÝναι επαρκωσ
συνδεδεµενεσ µε την χερσαÝα περιοχη.
4. ΕυθεÝεσ γραµµεσ βÀσεωσ δεν πρεπει να χαρÀσσονται
προσ η απÞ σκοπελουσ εκτÞσ εÀν φÀροι η παρÞµοιεσ
εγκαταστÀσεισ που βρÝσκονται µÞνιµα πÀνω απÞ την επιφÀνεια τησ θÀλασσασ εχουν κτισθεÝ επ’ αυτων η πλην των
περιπτωσεων Þπου η χÀραξη των ευθειων γραµµων βÀσεωσ προσ και απÞ αυτουσ τουσ σκοπελουσ εχει αναγνωρισθεÝ διεθνωσ.
5. Ùπου µπορεÝ να εφαρµοσθεÝ η µεθοδοσ των ευθειων
γραµµων βÀσεωσ, συµφωνα µε την παρÀγραφο 1, δυνανται, για τον καθορισµÞ ορισµενων γραµµων βÀσεωσ, να

2. Ùπου η καθιερωση των ευθειων γραµµων βÀσεωσ
συµφωνα µε την µεθοδο που διαλαµβÀνεται στο Àρθρο 7,
εχει ωσ αποτελεσµα να περικλεÝσει ωσ εσωτερικÀ υδατα
περιοχεσ οι οποÝεσ πριν δεν θεωρουνταν ωσ τετοιεσ, το
δικαÝωµα αβλαβουσ διελευσησ συµφωνα µε την παρουσα
συµβαση θα αναγνωρÝζεται εντÞσ των υδÀτων αυτων.
Íρθρο 9
ΣτÞµια ποταµων
ΕÀν ποταµÞσ εκβÀλλει κατευθεÝαν στη θÀλασσα, γραµµη
βÀσεωσ θα εÝναι µÝα ευθεÝα γραµµη κατÀ πλÀτοσ του
στοµÝου του ποταµου που θα ενωνει τα επÝ των οχθων
αυτου σηµεÝα τησ γραµµησ κατωτÀτησ ρηχÝασ.
Íρθρο 10
ΚÞλποι
1. Το παρÞν Àρθρο αναφερεται µÞνο σε κÞλπουσ οι ακτεσ
των οποÝων ανηκουν σ’ ενα κρÀτοσ.
2. Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ συµβασησ, κÞλποσ
εÝναι ευδιÀκριτη εσοχη ακτησ τησ οποÝασ η διεÝσδυση στην
ξηρÀ σε σχεση µε το πλÀτοσ του στοµÝου τησ εÝναι τετοια,
ωστε τα υδατα που περικλεÝει να περικυκλωνονται απÞ την
ακτη αποτελωντασ κÀτι περισσÞτερο απÞ µÝα απλη καµπυλÞτητα τησ ακτησ. Εν τουτοισ, µÝα τετοια εσοχη τησ
ακτησ δεν θεωρεÝται κÞλποσ εκτÞσ αν η επιφÀνειÀ τησ εÝναι
Ýση η µεγαλυτερη απÞ εκεÝνη ενÞσ ηµικυκλÝου που εχει για
διÀµετρο την ευθεÝα τη φερÞµενη κατÀ πλÀτοσ του στοµÝου
τησ εσοχησ.
3. Για τουσ σκοπουσ µετρησησ, ωσ επιφÀνεια θεωρεÝται
αυτη που βρÝσκεται µεταξυ τησ γραµµησ τησ κατωτÀτησ
ρηχÝασ γυρω απÞ την ακτη τησ εσοχησ και τησ γραµµησ που
συνδεει τα σηµεÝα τησ κατωτÀτησ ρηχÝασ τησ φυσικησ τησ
εισÞδου. ΕÀν, λÞγω τησ υπÀρξεωσ νησων, µÝα εσοχη εχει
περισσÞτερα του ενÞσ στÞµια, το ηµικυκλιο χαρÀσσεται επÝ
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γραµµησ µηκουσ Þσο το συνολικÞ Àθροισµα του µηκουσ
των γραµµων κατÀ πλÀτοσ των διαφÞρων στοµÝων. Νησοι
εντÞσ εσοχησ θεωρεÝται Þτι αποτελουν µεροσ τησ υδÀτινησ
εκτασησ τησ εσοχησ.

του ηπειρωτικου η νησιωτικου εδÀφουσ, η γραµµη κατωτατησ ρηχÝασ του σκοπελου αυτου µπορεÝ να χρησιµοποιηθεÝ
ωσ γραµµη βÀσεωσ για τη µετρηση του ευρουσ τησ χωρικησ
θÀλασσασ.

4. ΕÀν η απÞσταση µεταξυ των σηµεÝων τησ κατωτατησ
ρηχÝασ των Àκρων τησ φυσικησ εισÞδου ενÞσ κÞλπου δεν
υπερβαÝνει τα 24 ναυτικÀ µÝλια µπορεÝ να χαραχθεÝ κλεÝουσα γραµµη µεταξυ των δυο σηµεÝων κατωτατησ ρηχÝασ, τα
δε υδατα στο εσωτερικÞ τησ γραµµησ αυτησ θεωρουνται
εσωτερικÀ υδατα.

2. Ùταν ο «σκÞπελοσ» βρÝσκεται καθ’ ολοκληρÝα σε απÞσταση που υπερβαÝνει το ευροσ τησ χωρικησ θÀλασσασ,
απÞ το ηπειρωτικÞ η νησιωτικÞ εδαφοσ, τÞτε δεν εχει δικη
του χωρικη θÀλασσα.

Íρθρο 14
5. Στισ περιπτωσεισ που η απÞσταση µεταξυ των σηµεÝων
κατωτατησ ρηχÝασ των Àκρων τησ φυσικησ εισÞδου ενÞσ
κÞλπου υπερβαÝνει τα 24 ναυτικÀ µÝλια, ευθεÝα γραµµη
βÀσεωσ εικοσιτεσσÀρων µιλÝων χαρÀσσεται στο εσωτερικÞ
του κÞλπου κατÀ τρÞπο ωστε να περικλεÝει την µεγιστη
υδÀτινη εκταση η οποÝα εÝναι δυνατÞν να περικλεÝεται απÞ
γραµµη τετοιου µηκουσ.
6. Οι παραπÀνω διατÀξεισ δεν εφαρµÞζονται στουσ λεγÞµενουσ «ιστορικουσ» κÞλπουσ, η στισ περιπτωσεισ που
εφαρµÞζεται το συστηµα των ευθειων γραµµων βÀσεωσ
Þπωσ προβλεπεται στο αρθρο 7 τησ συµβÀσεωσ.

Íρθρο 11
Λιµενεσ
Προσ τον σκοπÞ τησ οριοθετησεωσ τησ χωρικησ θÀλασσασ,
τα εξωτερικÀ µÞνιµα λιµενικÀ εργα που αποτελουν αναπÞσπαστο µεροσ λιµενικου συγκροτηµατοσ, θεωρουνται
µεροσ τησ ακτησ. Οι εγκαταστÀσεισ στ’ ανοικτÀ των ακτων
και τα τεχνητÀ νησιÀ δεν θεωρουνται µÞνιµα λιµενικÀ
εργα.

Íρθρο 12
ΑγκυροβÞλια
Τα αγκυροβÞλια που χρησιµοποιουνται συνηθωσ για τη
φÞρτωση, την εκφÞρτωση και την αγκυροβολÝα των πλοÝων
και τα οποÝα κατÀ τα Àλλα βρÝσκονται ολικÀ η µερικÀ εξω
απÞ το εξωτερικÞ Þριο τησ χωρικησ θÀλασσασ, θεωρουνται
Þτι βρÝσκονται µεσα απÞ αυτÞ το Þριο.

Íρθρο 13
ΣκÞπελοι
1. «ΣκÞπελοι» εÝναι µÝα φυσικÀ σχηµατισµενη εκταση
ξηρÀσ που περιβρεχεται απÞ θÀλασσα, η οποÝα κατÀ την
Àµπωτη βρÝσκεται πÀνω απÞ την επιφÀνεια τησ θÀλασσασ
ενω καλυπτεται κατÀ την πληµµυρÝδα. Στισ περιπτωσεισ
που ο «σκÞπελοσ» βρÝσκεται ολικÀ η µερικÀ σε απÞσταση
που δεν υπερβαÝνει το ευροσ τησ χωρικησ θÀλασσασ απÞ

ΣυνδυασµÞσ µεθÞδων για τον καθορισµÞ γραµµων
βÀσεων
Το παρÀκτιο κρÀτοσ δυναται να καθορÝσει γραµµεσ βÀσεωσ χρησιµοποιωντασ εναλλακτικÀ οποιαδηποτε απÞ τισ
µεθÞδουσ που προβλεπονται στα παραπÀνω Àρθρα, προκειµενου να εξυπηρετησει διαφορετικεσ συνθηκεσ.

Íρθρο 15
Οριοθετηση τησ χωρικησ θÀλασσασ µεταξυ κρατων µε
εναντι κεÝµενεσ η προσκεÝµενεσ ακτεσ
Στην περÝπτωση που οι ακτεσ δυο κρατων κεÝνται εναντι
αλληλων η συνορευουν, κανενα απÞ τα δυο κρÀτη δεν
δικαιουται, ελλεÝψει αντιθετου συµφωνÝασ µεταξυ τουσ, να
εκτεÝνει την χωρικη του θÀλασσα περαν τησ µεσησ γραµµησ
τησ οποÝασ Þλα τα σηµεÝα βρÝσκονται σε Ýση απÞσταση απÞ
τα εγγυτερα σηµεÝα των γραµµων βÀσεωσ απÞ τισ οποÝεσ
µετρÀται το ευροσ τησ χωρικησ θÀλασσασ καθενÞσ απÞ τα
δυο κρÀτη. Η παραπÀνω διÀταξη δεν εφαρµÞζεται Þµωσ
Þπου λÞγω ιστορικου τÝτλου η Àλλων ειδικων περιστÀσεων
παρÝσταται ανÀγκη να οριοθετηθουν οι χωρικεσ θÀλασσεσ
των δυο κρατων κατÀ διαφορετικÞ τρÞπο.

Íρθρο 16
ΝαυτικοÝ χÀρτεσ και πÝνακεσ γεωγραφικων
συντεταγµενων
1. Οι γραµµεσ βÀσεωσ για την µετρηση του ευρουσ τησ
χωρικησ θÀλασσασ που καθορÝζονται συµφωνα µε τα Àρθρα 7, 9 και 10 η τα Þρια που προκυπτουν απ’ αυτεσ,
καθωσ και οι γραµµεσ οριοθετησησ που χαρÀσσονται
συµφωνα µε τα Àρθρα 12 και 15, εµφαÝνονται σε ναυτικουσ
χÀρτεσ υπÞ κλÝµακα η κλÝµακεσ επαρκεÝσ για την διακρÝβωση τησ θεσησ τουσ. ΕναλλακτικÀ, µπορεÝ να υποκατασταθουν απÞ πÝνακα γεωγραφικων συντεταγµενων των σηµεÝων αυτων, µε συγκεκριµενο προσδιορισµÞ του γεωδαιτικου
συστηµατοσ.
2. Το παρÀκτιο κρÀτοσ προσδÝδει την δεουσα δηµοσιÞτητα σ’ αυτουσ τουσ ναυτικουσ χÀρτεσ η πÝνακεσ γεωγραφικων συντεταγµενων και καταθετει αντÝγραφο κÀθε τετοιου
ναυτικου χÀρτη η πÝνακα στον ΓενικÞ Γραµµατεα των
Ηνωµενων Εθνων.
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β) σε κÀθε Àσκηση η γυµνÀσια µε Þπλα οποιουδηποτε
εÝδουσ¯
γ) σε κÀθε πρÀξη που αποσκοπεÝ στη συλλογη πληροφοριων προσ βλÀβη τησ Àµυνασ η τησ ασφÀλειασ του
παρÀκτιου κρÀτουσ¯

ΚανÞνεσ που εφαρµÞζονται σε Þλα τα πλοÝα

δ) σε οποιαδηποτε προπαγανδιστικη ενεργεια που αποσκοπεÝ στην προσβολη τησ Àµυνασ και τησ ασφÀλειασ
του παρÀκτιου κρÀτουσ¯

Íρθρο 17

ε) στην απονηωση, προσνηωση η φÞρτωση σε πλοÝο
αεροσκαφων¯

∆ικαÝωµα αβλαβουσ διελευσησ
ΥπÞ τουσ Þρουσ τησ παρουσασ συµβασησ, τα πλοÝα Þλων
των κρατων παρακτÝων η Àνευ ακτων απολαµβÀνουν του
δικαιωµατοσ τησ αβλαβουσ διελευσησ µεσω τησ χωρικησ
θÀλασσασ.
Íρθρο 18
Îννοια διελευσησ
1. ∆ιελευση σηµαÝνει ναυσιπλοια µεσα απÞ τη χωρικη
θÀλασσα µε σκοπÞ:

στ) στην εκτÞξευση, εκφÞρτωση η φÞρτωση οποιασδηποτε
πολεµικησ συσκευησ¯
ζ) στην φÞρτωση η εκφÞρτωση οποιουδηποτε εµπορευµατοσ, χρηµÀτων η προσωπων κατÀ παρÀβαση των τελωνειακων, δηµοσιονοµικων, µεταναστευτικων η υγειονοµικων νÞµων και κανονισµων του παρÀκτιου κρÀτουσ¯
η) σε οποιαδηποτε εκ προθεσεωσ σοβαρη ρυπανση κατÀ
παρÀβαση τησ παρουσασ συµβασησ¯
ι) σε οποιεσδηποτε αλιευτικεσ δραστηριÞτητεσ¯
κ) σε διεξαγωγη ερευνασ η υδρογραφικων εργασιων¯

α) τον διÀπλου τησ θÀλασσασ αυτησ χωρÝσ εÝσοδο στα
εσωτερικÀ υδατα η προσορµισµÞ σε αγκυροβÞλιο η
λιµενικεσ εγκαταστÀσεισ εξω απÞ τα εσωτερικÀ υδατα
η

λ) σε κÀθε πρÀξη που αποσκοπεÝ στην παρεµβολη σε
οποιοδηποτε συστηµα επικοινωνÝασ η οποιεσδηποτε
διευκολυνσεισ η εγκαταστÀσεισ του παρÀκτιου κρÀτουσ¯

β) την πορεÝα προσ η την αναχωρηση απÞ τα εσωτερικÀ
υδατα η τον προσορµισµÞ σε αγκυροβÞλιο η λιµενικη
εγκατÀσταση.

µ) σε οποιαδηποτε Àλλη ενεργεια που δεν εχει Àµεση
σχεση µε τη διελευση.

2. Η διελευση θα εÝναι συνεχησ και ταχεÝα. Εντουτοισ, η
διελευση περιλαµβÀνει το δικαÝωµα κρÀτησησ µηχανων και
αγκυροβολÝασ, αλλÀ µÞνον εφÞσον αυτεσ αποτελουν συνηθη συµβÀντα τησ ναυσιπλοÝασ η καθÝστανται αναγκαÝεσ
λÞγω ανωτερασ βÝασ η κινδυνου η προσ τον σκοπÞ παροχησ βοηθειασ σε πρÞσωπα, πλοÝα η αεροσκÀφη τα οποÝα
βρÝσκονται σε κÝνδυνο.

Íρθρο 20

Íρθρο 19
Îννοια τησ αβλαβουσ διελευσησ
1. Η διελευση εÝναι αβλαβησ εφÞσον δεν διαταρÀσσει την
ειρηνη, την τÀξη η την ασφÀλεια του παρÀκτιου κρÀτουσ.
Η διελευση θα λαµβÀνει χωρα συµφωνα µε την παρουσα
συµβαση και τουσ Àλλουσ κανÞνεσ του διεθνουσ δικαÝου.
2. Η διελευση ξενου πλοÝου θεωρεÝται Þτι διαταρÀσσει την
ειρηνη, την τÀξη η την ασφÀλεια του παρÀκτιου κρÀτουσ,
εÀν, ευρισκÞµενο στη χωρικη θÀλασσα, προβεÝ σε οποιαδηποτε απÞ τισ ακÞλουθεσ δραστηριÞτητεσ:
α) σε κÀθε απειλη η χρηση βÝασ κατÀ τησ κυριαρχÝασ, τησ
εδαφικησ ακεραιÞτητασ η τησ πολιτικησ ανεξαρτησÝασ
του παρÀκτιου κρÀτουσ, η κατÀ οποιοδηποτε Àλλο
τρÞπο κατÀ παραβÝαση των αρχων του διεθνουσ δικαÝου που περιεχονται στον χÀρτη των Ηνωµενων
Εθνων¯

Υποβρυχια και Àλλα καταδυÞµενα σκÀφη
Στη χωρικη θÀλασσα τα υποβρυχια και οποιαδηποτε Àλλα
καταδυÞµενα σκÀφη οφεÝλουν να πλεουν στην επιφÀνεια
τησ θÀλασσασ και να εχουν επηρµενη την σηµαÝα τουσ
κατÀ τρÞπο εµφανη.
Íρθρο 21
ΝÞµοι και κανονισµοÝ του παρÀκτιου κρÀτουσ που
αναφερονται στην αβλαβη διελευση
1. Το παρÀκτιο κρÀτοσ δυναται να υιοθετησει νÞµουσ και
κανονισµουσ, συµφωνα µε τισ διατÀξεισ τησ παρουσασ
συµβασησ και Àλλων κανÞνων του διεθνουσ δικαÝου που
αναφερονται στην αβλαβη διελευση απÞ τη χωρικη θÀλασσα, σε σχεση µε Þλα η οποιοδηποτε απÞ τα ακÞλουθα:
α) την ασφÀλεια τησ ναυσιπλοÝασ και τη ρυθµιση τησ
θαλÀσσιασ κυκλοφορÝασ¯
β) την προστασÝα των ναυτιλιακων βοηθηµÀτων ναυσιπλοÝασ ωσ και Àλλων συσκευων η εγκαταστÀσεων¯
γ) την προστασÝα καλωδÝων και αγωγων¯
δ) την διατηρηση του ζωντοσ θαλÀσσιου πλουτου¯
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ε) την πρÞληψη παραβιÀσεων των νÞµων και κανονισµων
περÝ αλιεÝασ του παρÀκτιου κρÀτουσ¯
στ) την προστασÝα του περιβÀλλοντοσ του παρÀκτιου κρÀτουσ και την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ του¯
ζ) την θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα και τισ υδρογραφικεσ χαρτογραφησεισ¯
η) την πρÞληψη τησ παραβÝασησ των τελωνειακων, δηµοσιονοµικων µεταναστευτικων η υγειονοµικων νÞµων
και κανονισµων του παρÀκτιου κρÀτουσ.
2. Οι παραπÀνω νÞµοι και κανονισµοÝ δεν εφαρµÞζονται
στη σχεδÝαση, την κατασκευη, την επÀνδρωση η τον εξοπλισµÞ των ξενων πλοÝων, ειµη µÞνο εÀν εφαρµÞζουν τουσ
γενικÀ αποδεκτουσ διεθνεÝσ κανÞνεσ η πρÞτυπα.
3. Το παρÀκτιο κρÀτοσ δÝδει την προσηκουσα δηµοσιÞτητα σε Þλουσ αυτουσ τουσ νÞµουσ και κανονισµουσ.
4. Τα ξενα πλοÝα που ασκουν το δικαÝωµα τησ αβλαβουσ
διελευσησ απÞ τη χωρικη θÀλασσα συµµορφωνονται µε
Þλουσ τουσ παραπÀνω νÞµουσ και κανονισµουσ και Þλεσ
τισ γενικÀ αποδεκτεσ διεθνεÝσ ρυθµÝσεισ που αφορουν στην
αποφυγη των συγκρουσεων στη θÀλασσα.
Íρθρο 22
ΘαλÀσσιοι διÀδροµοι και σχεδια διαχωρισµου
κυκλοφορÝασ στην χωρικη θÀλασσα
1. Το παρÀκτιο κρÀτοσ δυναται, Þπου παρÝσταται αναγκαÝο, και λαµβÀνοντασ υπÞψη την ασφÀλεια τησ ναυσιπλοιασ, να ζητÀ απÞ τα ξενα πλοÝα που ασκουν το δικαÝωµα τησ αβλαβουσ διελευσησ απÞ τη χωρικη του θÀλασσα,
να χρησιµοποιουν εκεÝνουσ τουσ θαλÀσσιουσ διαδρÞµουσ
και τουσ κανÞνεσ διαχωρισµου τησ θαλÀσσιασ κυκλοφορÝασ
τουσ οποÝουσ τουτο δυναται να καθορÝσει η υποδεÝξει για
την ρυθµιση τησ διελευσησ των πλοÝων.
2. Πιο ιδιαÝτερα, τα πετρελαιοφÞρα, τα πυρηνοκÝνητα
πλοÝα και τα πλοÝα που µεταφερουν ραδιενεργεσ η Àλλεσ
εγγενωσ επικÝνδυνεσ η επιβλαβεÝσ ουσÝεσ η υλικÀ, µπορεÝ
να απαιτηθεÝ να χρησιµοποιουν για τη διελευση τουσ µÞνο
αυτουσ τουσ θαλÀσσιουσ διαδρÞµουσ.
3. ΚατÀ τον καθορισµÞ των θαλÀσσιων διαδρÞµων και τη
θεσπιση κανÞνων διαχωρισµου κυκλοφορÝασ υπÞ τουσ
Þρουσ του παρÞντοσ Àρθρου, το παρÀκτιο κρÀτοσ λαµβÀνει υπÞψη:
α) τισ συστÀσεισ του αρµÞδιου διεθνουσ οργανισµου¯
β) οποιουσδηποτε διαυλουσ οι οποÝοι εÝθισται να χρησιµοποιουνται για την διεθνη ναυσιπλοÝα¯
γ) τα ειδικÀ χαρακτηριστικÀ των συγκεκριµενων πλοÝων
και διαυλων, και
δ) την πυκνÞτητα τησ κυκλοφορÝασ.
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4. Το παρÀκτιο κρÀτοσ προσδιορÝζει µε σαφηνεια τουσ
θαλÀσσιουσ αυτουσ διαυλουσ και τα σχεδια διαχωρισµου
τησ κυκλοφορÝασ σε χÀρτεσ στουσ οποÝουσ δÝνει την δεουσα δηµοσιÞτητα.
Íρθρο 23
Ξενα πυρηνοκÝνητα πλοÝα και πλοÝα µεταφεροντα
ραδιενεργεσ η Àλλεσ εγγενωσ επικÝνδυνεσ η επιβλαβεÝσ
ουσÝεσ
Τα ξενα πυρηνοκÝνητα πλοÝα και τα πλοÝα που µεταφερουν ραδιενεργεσ η Àλλεσ εγγενωσ επικÝνδυνεσ η βλαβερεσ
ουσÝεσ, κατÀ την Àσκηση του δικαιωµατοσ τησ αβλαβουσ
διελευσησ απÞ την χωρικη θÀλασσα, φερουν εγγραφα και
τηρουν τα ειδικÀ προληπτικÀ µετρα που εχουν θεσπισθεÝ
για αυτÀ τα πλοÝα απÞ διεθνεÝσ συµφωνÝεσ.
Íρθρο 24
Υποχρεωσεισ του παρÀκτιου κρÀτουσ
1. Το παρÀκτιο κρÀτοσ δεν εµποδÝζει την αβλαβη διελευση των ξενων πλοÝων απÞ την χωρικη θÀλασσα, ειµη µÞνο
συµφωνα µε τισ διατÀξεισ τησ παρουσασ συµβασησ.
ΙδιαÝτερα, κατÀ την εφαρµογη τησ παρουσασ συµβασησ η
οποιωνδηποτε νÞµων η κανονισµων εχουν θεσπισθεÝ
συµφωνα µε την παρουσα συµβαση, το παρÀκτιο κρÀτοσ
δεν:
α) επιβÀλλει την τηρηση διατυπωσεων στα ξενα πλοÝα οι
οποÝεσ εχουν ωσ πρακτικÞ αποτελεσµα την Àρνηση η
περιορισµÞ του δικαιωµατοσ τησ αβλαβουσ διελευσησ
η
β) προβαÝνει σε διακρÝσεισ τυποισ η ουσÝα κατÀ των πλοÝων οποιουδηποτε κρÀτουσ η κατÀ πλοÝων που µεταφερουν φορτÝα προσ, απÞ η για λογαριασµÞ οποιουδηποτε κρÀτουσ.
2. Το παρÀκτιο κρÀτοσ δÝνει τη δεουσα δηµοσιÞτητα σε
οποιοδηποτε κÝνδυνο για την ναυσιπλοÝα στη χωρικη του
θÀλασσα τον οποÝο γνωρÝζει.
Íρθρο 25
∆ικαιωµατα προστασÝασ του παρÀκτιου κρÀτουσ
1. Το παρÀκτιο κρÀτοσ δυναται να λαµβÀνει τα αναγκαÝα
µετρα στη χωρικη θÀλασσα προκειµενου να εµποδÝσει
διελευση η οποÝα δεν εÝναι αβλαβησ.
2. Στην περÝπτωση πλοÝων που εισερχονται στα εσωτερικÀ
υδατα η προσεγγÝζουν σε λιµενικη εγκατÀσταση που κεÝται
εξω απÞ τα εσωτερικÀ υδατα, το παρÀκτιο κρÀτοσ εχει
επÝσησ το δικαÝωµα να λαµβÀνει τα αναγκαÝα µετρα για
την πρÞληψη οποιασδηποτε παραβÝασησ των Þρων στουσ
οποÝουσ υπÞκειται η εÝσοδοσ αυτων των πλοÝων στα εσωτερικÀ υδατα η η παραπÀνω προσεγγιση του σε λιµενικη
εγκατÀσταση.
3. Το παρÀκτιο κρÀτοσ δυναται, χωρÝσ να προβαÝνει σε
οποιαδηποτε διÀκριση τυποισ η ουσÝα µεταξυ των ξενων
πλοÝων, να αναστελει προσωρινÀ εντÞσ καθορισµενων
περιοχων τησ χωρικησ θÀλασσασ, την αβλαβη διελευση των
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ξενων πλοÝων, εÀν η αναστολη αυτη εÝναι απαραÝτητη για
την προστασÝα τησ ασφÀλειÀσ του, συµπεριλαµβανοµενων
των ασκησεων Þπλων. Η παραπÀνω αναστολη θα αποκτÀ
ισχυ µÞνο µετÀ την προσηκουσα δηµοσÝευση αυτησ.

Íρθρο 26
Τελη τα οποÝα δυνανται να επιβληθουν σε ξενα πλοÝα
1. Κανενα τελοσ δεν δυναται να επιβληθεÝ σε ξενα πλοÝα
για µÞνο το λÞγο τησ απλησ διελευσησ τουσ απÞ την χωρικη
θÀλασσα.
2. Τελη µπορουν να επιβληθουν σε ξενο πλοÝο που διερχεται απÞ τη χωρικη θÀλασσα µÞνο ωσ πληρωµη για ειδικεσ
παρασχεθεÝσεσ στο πλοÝο υπηρεσÝεσ.
Τα τελη αυτÀ επιβÀλλονται χωρÝσ διÀκριση.

Υ π ο τ µ η µα Β
ΚανÞνεσ εφαρµοστεοι σε εµπορικÀ και κρατικÀ πλοÝα που
χρησιµοποιουνται για εµπορικουσ σκοπουσ

Íρθρο 27
Ποινικη δικαιοδοσÝα επÝ ξενου πλοÝου
1. Η ποινικη δικαιοδοσÝα του παρÀκτιου κρÀτουσ δεν θα
πρεπει να ασκεÝται πÀνω σε ξενο πλοÝο διερχÞµενο απÞ τη
χωρικη θÀλασσα, για τη συλληψη οποιουδηποτε προσωπου
η τη διενεργεια οποιασδηποτε ανÀκρισησ σχετικησ µε
εγκληµα που διαπρÀχθηκε πÀνω στο πλοÝο κατÀ τη διÀρκεια τησ διελευσησ του µε την εξαÝρεση µÞνο των παρακÀτω περιπτωσεων:
α) αν οι συνεπειεσ του εγκληµατοσ επεκτεÝνονται το
παρÀκτιο κρÀτοσ¯
β) αν το εγκληµα εÝναι τετοιασ φυσεωσ που να διαταρÀσσει την ειρηνη τησ χωρασ η την τÀξη στην χωρικη
θÀλασσα¯
γ) αν εχει ζητηθεÝ η συνδροµη των τοπικων αρχων απÞ
τον πλοÝαρχο η απÞ διπλωµατικÞ πρÀκτορα η τον
προξενικÞ λειτουργÞ του κρÀτουσ τησ σηµαÝασ, η
δ) αν τετοια µετρα εÝναι αναγκαÝα για την καταστολη τησ
παρÀνοµησ διακÝνησησ ναρκωτικων η ψυχοτροπικων
ουσιων.
2. Οι παραπÀνω διατÀξεισ δεν θÝγουν το δικαÝωµα του
παρÀκτιου κρÀτουσ να λαµβÀνει µετρα προβλεπÞµενα απÞ
την νοµοθεσÝα του προκειµενου να προβεÝ σε συλληψεισ η
ανακριτικεσ πρÀξεισ επÝ ξενου πλοÝου το οποÝο διερχεται
απÞ τη χωρικη θÀλασσα προερχÞµενο απÞ τα εσωτερικÀ
υδατα.
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3. Στισ περιπτωσεισ που προβλεπονται στισ παραγρÀφουσ
1 και 2, το παρÀκτιο κρÀτοσ οφεÝλει, εÀν το ζητησει ο
πλοÝαρχοσ, να ειδοποιησει τισ διπλωµατικεσ η προξενικεσ
αρχεσ του κρÀτουσ τησ σηµαÝασ, πριν απÞ την ληψη οποιωνδηποτε µετρων, και να διευκολυνει την επαφη µεταξυ
των αρχων αυτων και του πληρωµατοσ του πλοÝου. Σε
περιπτωσεισ επεÝγουσασ ανÀγκησ η ειδοποÝηση αυτη µπορεÝ να γνωστοποιηθεÝ κατÀ την διÀρκεια ληψεωσ των µετρων.
4. ΚατÀ την εξεταση του εÀν και κατÀ ποιο τρÞπο θα
πρεπει να γÝνει µÝα συλληψη, οι τοπικεσ αρχεσ λαµβÀνουν
δεÞντωσ υπÞψη τα συµφεροντα τησ ναυσιπλοÝασ.
5. Με εξαÝρεση τα προβλεπÞµενα στο µεροσ XII η σχετικÀ
µε παραβιÀσεισ των νÞµων και κανονισµων που υιοθετηθηκαν συµφωνα µε το µεροσ V, το παρÀκτιο κρÀτοσ δεν
δυναται να λÀβει κανενα µετρο επÝ ξενου πλοÝου το οποÝο
διερχεται απÞ τη χωρικη θÀλασσα µε σκοπÞ να προβεÝ σε
συλληψη η ανακριτικεσ πρÀξεισ για εγκληµα που διαπρÀχθηκε πριν απÞ την εÝσοδο του σκÀφουσ στη χωρικη
θÀλασσα, αν το πλοÝο προερχÞµενο απÞ ξενο λιµενα,
απλωσ διερχεται απÞ τη χωρικη θÀλασσα χωρÝσ να εισελθει
στα εσωτερικÀ υδατα.
Íρθρο 28
Αστικη δικαιοδοσÝα σχετικÀ µε ξενα πλοÝα
1. Το παρÀκτιο κρÀτοσ δεν θα πρεπει να ανακÞψει η
εκτρεψει τον πλου ξενου πλοÝου στη χωρικη θÀλασσα για
να ασκησει αστικη δικαιοδοσÝα επÝ προσωπων που βρÝσκονται στο πλοÝο.
2. Το παρÀκτιο κρÀτοσ δεν δυναται να προβεÝ σε εκτελεστικÀ µετρα η να συλλÀβει το πλοÝο για τουσ σκοπουσ
οποιασδηποτε αστικησ διαδικασÝασ, ειµη µÞνο για υποχρεωσεισ η χρεη που αναληφθηκαν υποχρεωσεων η δηµιουργηθηκαν απÞ το Ýδιο το πλοÝο κατÀ τη διÀρκεια η για τουσ
σκοπουσ του πλου στα υδατα του παρÀκτιου κρÀτουσ.
3. Η παρÀγραφοσ 2 δεν θÝγει το δικαÝωµα του παρÀκτιου
κρÀτουσ, συµφωνα µε την νοµοθεσÝα του και προσ τον
σκοπÞ Àσκησησ αστικησ διαδικασÝασ, να λÀβει εκτελεστικÀ
µετρα η να συλλÀβει ξενο πλοÝο το οποÝο σταθµευει στη
χωρικη του θÀλασσα η διερχεται απ’ αυτην, προερχÞµενο
απÞ τα εσωτερικÀ υδατα.

Υ π ο τ µ η µα Γ
ΚανÞνεσ εφαρµοζÞµενοι στα πολεµικÀ πλοÝα και Àλλα
κρατικÀ πλοÝα προοριζÞµενα για µη εµπορικουσ σκοπουσ
Íρθρο 29
ΟρισµÞσ πολεµικων πλοÝων
Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ συµβασησ, «πολεµικÞ
πλοÝο» σηµαÝνει πλοÝο που ανηκει στισ ενοπλεσ δυνÀµεισ
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ενÞσ κρÀτουσ και φερει τα εξωτερικÀ χαρακτηριστικÀ που
διακρÝνουν τετοια πλοÝα τησ εθνικÞτητÀσ του, υπÞ τη
διοÝκηση αξιωµατικου δεÞντωσ τοποθετηµενου απÞ την
κυβερνηση του κρÀτουσ και του οποÝου το Þνοµα εµφαÝνεται στη σχετικη επετηρÝδα η ανÀλογο πÝνακα και εÝναι
επανδρωµενο µε πληρωµα υπÞ κανονικη στρατιωτικη πειθαρχÝα.

Íρθρο 30

Íρθρο 32
ΑσυλÝα πολεµικων πλοÝων και Àλλων κρατικων πλοÝων
που χρησιµοποιουνται για µη εµπορικουσ σκοπουσ
ΥπÞ την επιφυλαξη των εξαιρεσεων που προβλεπονται στο
Υποτµηµα Α και στα Àρθρα 30 και 31, καµÝα διÀταξη τησ
παρουσασ συµβασησ δεν επηρεÀζει τη ασυλÝα των πολεµικων πλοÝων και των Àλλων κρατικων πλοÝων που χρησιµοποιουνται για µη εµπορικουσ σκοπουσ.

Μη συµµÞρφωση πολεµικων πλοÝων µε τουσ νÞµουσ και
κανονισµουσ του παρÀκτιου κρÀτουσ

Υ π ο τ µ η µα ∆

Αν πολεµικÞ πλοÝο δεν συµµορφωνεται προσ τουσ νÞµουσ
και κανονισµουσ του παρÀκτιου κρÀτουσ που αφορουν
στην διελευση απÞ τη χωρικη θÀλασσα και αγνοεÝ οποιοδηποτε αÝτηµα προσ αυτÞ για συµµÞρφωση, το παρÀκτιο
κρÀτοσ µπορεÝ να απαιτησει απ’ αυτÞ να εγκαταλεÝψει
αµεσωσ τη χωρικη θÀλασσα.

Íρθρο 31
Ευθυνη του κρÀτουσ τησ σηµαÝασ για ζηµÝα προκληθεÝσα απÞ πολεµικÞ πλοÝο η Àλλο κρατικÞ πλοÝο που
χρησιµοποιεÝται για µη εµπορικουσ σκοπουσ
Το κρÀτοσ τησ σηµαÝασ φερει διεθνη ευθυνη για κÀθε
απωλεια η ζηµιÀ στο παρÀκτιο κρÀτοσ προερχÞµενη απÞ
τη µη συµµÞρφωση πολεµικου η Àλλου κρατικου πλοÝου
που χρησιµοποιεÝται για µη εµπορικουσ σκοπουσ, µε τουσ
νÞµουσ και κανονισµουσ του παρÀκτιου κρÀτουσ που αφορουν τη διελευση απÞ τη χωρικη θÀλασσα η µε τισ διατÀξεισ τησ παρουσασ συµβασησ η µε Àλλουσ κανÞνεσ του
διεθνουσ δικαÝου.

L 179/11

Συνορευουσα ζωνη
Íρθρο 33
Συνορευουσα ζωνη
1. Σε ζωνη που συνορευει µε τη χωρικη του θÀλασσα, η
οποÝα ορÝζεται ωσ συνορευουσα ζωνη, το παρÀκτιο κρÀτοσ
µπορεÝ να ασκεÝ τον ελεγχο που εÝναι απαραÝτητοσ για
να:
α) εµποδÝζει παραβÝαση των τελωνειακων, δηµοσιονοµικων, µεταναστευτικων η υγειονοµικων του νÞµων και
κανονισµων στο εδαφÞσ του η στη χωρικη του θÀλασσα¯
β) τιµωρεÝ παραβιÀσεισ των παραπÀνω νÞµων και κανονισµων που διαπρÀχθηκαν στο εδαφÞσ του η στη χωρικη του θÀλασσα.
2. Η συνορευουσα ζωνη δεν µπορεÝ να εκτεÝνεται περα
απÞ τα 24 ναυτικÀ µÝλια απÞ τισ γραµµεσ βÀσησ απÞ τισ
οποÝεσ µετρÀται το πλÀτοσ τησ χωρικησ θÀλασσασ.

ΜΕΡΟΣ III
ΣΤΕΝΑ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟÏΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Íρθρο 34
ΝοµικÞ καθεστωσ των υδÀτων που σχηµατÝζουν στενÀ
διεθνουσ ναυσιπλοιασ

πÀνω σ’ αυτÀ τα υδατα και τον εναεριο χωρο, το βυθÞ και
το υπεδαφÞσ του.
2. Τα παρÀκτια των στενων κρÀτη ασκουν την κυριαρχÝα
η δικαιοδοσÝα τουσ συµφωνα µε το παρÞν µεροσ και τουσ
Àλλουσ κανÞνεσ του διεθνουσ δικαÝου.

Íρθρο 35
ΠεδÝο εφαρµογησ του παρÞντοσ µερουσ

1. Το καθεστωσ διελευσησ µεσα απÞ στενÀ διεθνουσ ναυσιπλοιασ, που καθιερουται στο παρÞν µεροσ, δεν επηρεÀζει
κατÀ τα λοιπÀ το νοµικÞ καθεστωσ των υδÀτων που
σχηµατÝζουν τετοια στενÀ, ουτε την Àσκηση απÞ τα παρÀκτια των στενων κρÀτη τησ κυριαρχÝασ η δικαιοδοσÝασ τουσ

Το παρÞν µεροσ δεν θÝγει:
α) οποιεσδηποτε περιοχεσ εσωτερικων υδÀτων µεσα σ’ ενα
στενÞ, εκτÞσ εÀν ο καθορισµÞσ µιασ ευθεÝασ γραµµησ
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βÀσησ, συµφωνα µε τη µεθοδο που προβλεπεται στο
Àρθρο 7, εχει ωσ αποτελεσµα να περιλÀβει στα εσωτερικÀ υδατα περιοχεσ οι οποÝεσ δεν θεωρουντο προηγουµενωσ ωσ τετοια υδατα¯
β) το νοµικÞ καθεστωσ των υδÀτων που βρÝσκονται περα
απÞ την χωρικη θÀλασσα των παρακτÝων των στενων
κρατων, και που αποτελουν µεροσ αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ η ανοικτησ θÀλασσασ¯
γ) το νοµικÞ καθεστωσ των στενων Þπου η διελευση
ρυθµÝζεται εν Þλω η εν µερει απÞ ισχυουσεσ διεθνεÝσ
συµβÀσεισ που ισχυουν απÞ µακρου και που ειδικÀ
αφορουν τετοια στενÀ.
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µιÀσ αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ και ενÞσ Àλλου
τµηµατοσ ανοικτησ θÀλασσασ η µιÀσ αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ. Εντουτοισ, η απαÝτηση για συνεχη και ταχυ
διÀπλου δεν αποκλεÝει διελευση µεσα απÞ το στενÞ µε
σκοπÞ την πρÞσβαση, αναχωρηση η επιστροφη απÞ τισ
ακτεσ ενÞσ κρÀτουσ παρÀκτιου στο στενÞ, µε την επιφυλαξη των Þρων εισÞδου σ’ αυτÞ το κρÀτοσ.
3. Οποιαδηποτε δραστηριÞτητα η οποÝα δεν αποτελεÝ Àσκηση του δικαιωµατοσ πλου διελευσησ µεσα απÞ ενα
στενÞ εξακολουθεÝ να υπÞκειται στισ Àλλεσ εφαρµοστεεσ
διατÀξεισ τησ παρουσασ συµβασησ.

Íρθρο 36

Íρθρο 39

∆ιÀδροµοι ανοικτησ θÀλασσασ η διÀδροµοι µεσω
αποκλειστικων οικονοµικων ζωνων µεσα σε στενÀ
διεθνουσ ναυσιπλοιασ

Υποχρεωσεισ πλοÝων και αεροσκαφων κατÀ τον πλου
διελευσησ

Το παρÞν µεροσ δεν εφαρµÞζεται σε στενÞ διεθνουσ ναυσιπλοιασ εÀν υφÝσταται µεσω του στενου διαδρÞµου µεσω
ανοικτησ θÀλασσασ η αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ
παρÞµοιασ καταλληλÞτητασ ωσ προσ τα ναυτιλιακÀ και
υδρογραφικÀ χαρακτηριστικÀ. Στουσ διαδρÞµουσ αυτουσ
εφαρµÞζονται τα Àλλα σχετικÀ µερη τησ παρουσασ συµβασησ, συµπεριλαµβανοµενων των διατÀξεων για την ελευθερÝα ναυσιπλοÝασ και υπερπτησησ.

ΤΜΗΜΑ 2
ΠΛΟΥΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Íρθρο 37
ΠεδÝο εφαρµογησ του παρÞντοσ τµηµατοσ
Το παρÞν τµηµα εφαρµÞζεται στα στενÀ διεθνουσ ναυσιπλοιασ µεταξυ ενÞσ τµηµατοσ ανοικτησ θÀλασσασ η αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ και ενÞσ Àλλου τµηµατοσ
ανοικτησ θÀλασσασ η αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ.
Íρθρο 38
∆ικαÝωµα πλου διελευσησ
1. Στα στενÀ που αναφερονται στο Àρθρο 37, Þλα τα
πλοÝα και αεροσκÀφη απολαυουν του δικαιωµατοσ πλου
διελευσησ το οποÝο ασκεÝται ακωλυτωσ, πλην τησ περÝπτωσησ που το στενÞ σχηµατÝζεται απÞ ηπειρωτικÞ εδαφοσ
ενÞσ κρÀτουσ και νησου που ανηκει σε αυτÞ, οπÞτε ο
πλουσ διελευσησ δεν εφαρµÞζεται εφÞσον υπÀρχει ανοικτÀ
τησ νησου δυνατÞτητα πλου µεσα απÞ ανοικτη θÀλασσα η
απÞ αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη, παρÞµοιασ καταλληλÞτητασ ωσ προσ τα ναυτιλιακÀ και υδρογραφικÀ χαρακτηριστικÀ.
2. Πλουσ διελευσησ σηµαÝνει την Àσκηση, συµφωνα µε το
µεροσ αυτÞ, ελευθερÝασ τησ ναυσιπλοιασ και τησ υπερπτησησ µÞνο για το σκοπÞ του συνεχουσ και ταχεωσ διÀπλου
του στενου µεταξυ ενÞσ τµηµατοσ ανοικτησ θÀλασσασ η

1. ΠλοÝα και αεροσκÀφη, ενω ασκουν το δικαÝωµα του
πλου διελευσησ, οφεÝλουν:
α) να διασχÝζουν η να υπερÝπτανται των στενων χωρÝσ
καθυστερηση¯
β) να απεχουν απÞ κÀθε απειλη η χρηση βÝασ εναντÝον τησ
κυριαρχÝασ, τησ εδαφικησ ακεραιÞτητασ η τησ πολιτικησ
ανεξαρτησÝασ των παρÀκτιων στα στενÀ κρατων η
κατÀ οποιονδηποτε Àλλο τρÞπο κατÀ παρÀβαση των
αρχων του διεθνουσ δικαÝου που εÝναι ενσωµατωµενεσ
στο χÀρτη των Ηνωµενων Εθνων¯
γ) να απεχουν απ’ οποιεσδηποτε δραστηριÞτητεσ Àλλεσ
απÞ εκεÝνεσ που επιβÀλλει ενασ κανονικÞσ τρÞποσ
συνεχουσ και γρηγορησ διελευσησ, εκτÞσ αν καθÝστανται απαραÝτητεσ λÞγω ανωτερασ βÝασ η κινδυνου¯
δ) να συµµορφωνονται µε Àλλεσ σχετικεσ διατÀξεισ του
παρÞντοσ µερουσ.
2. ΠλοÝα σε πλου διελευσησ οφεÝλουν:
α) να συµµορφωνονται µε τουσ γενικÀ αποδεκτουσ διεθνεÝσ κανονισµουσ, διαδικασÝεσ και πρακτικη για την
ασφÀλεια στη θÀλασσα, συµπεριλαµβανοµενων και των
διεθνων κανονισµων αποφυγησ συγκρουσεων στη
θÀλασσα¯
β) να συµµορφωνονται µε τουσ γενικÀ αποδεκτουσ διεθνεÝσ κανονισµουσ, διαδικασÝεσ και πρακτικη για την
αποφυγη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ απÞ πλοÝα.
3. ΑεροσκÀφη που υπερÝπτανται των στενων αυτων, οφεÝλουν:
α) να τηρουν τουσ κανÞνεσ εναεριασ κυκλοφορÝασ του
διεθνουσ οργανισµου πολιτικησ αεροπορÝασ, Þπωσ
αυτοÝ εφαρµÞζονται στα πολιτικÀ αεροσκÀφη. Τα κρατικÀ αεροσκÀφη συµµορφωνονται κανονικÀ µε τα µετρα ασφÀλειασ που προβλεπονται απÞ τουσ κανÞνεσ
αυτουσ και κινουνται πÀντα µε τη δεουσα προσοχη για
την ασφÀλεια τησ ναυσιπλοιασ¯
β) να εÝναι συνεχωσ συντονισµενα στην ραδιοσυχνÞτητα
που εχει καθορÝσει η διεθνωσ ορισµενη αρµÞδια αρχη
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ελεγχου εναεριασ κυκλοφορÝασ η στην διεθνη ραδιοσυχνÞτητα κινδυνου.
Íρθρο 40
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7. ΚατÀ την διÀρκεια του πλου διελευσησ τα πλοÝα πρεπει
να τηρουν τουσ θαλÀσσιουσ διαδρÞµουσ και τα σχεδια
διαχωρισµου κυκλοφορÝασ που καθορÝστηκαν συµφωνα µε
το παρÞν Àρθρο.

∆ραστηριÞτητεσ ερευνασ και υδρογραφικων εργασιων

Íρθρο 42

ΚατÀ τη διÀρκεια του πλου διελευσησ, ξενα πλοÝα, περιλαµβανοµενων και των πλοÝων που εκτελουν θαλÀσσιεσ
επιστηµονικεσ ερευνεσ και υδρογραφικεσ εργασÝεσ, δεν
µπορουν να εκτελουν οποιεσδηποτε απÞ τισ δραστηριÞτητεσ αυτεσ χωρÝσ την προηγουµενη Àδεια των παρÀκτιων
στα στενÀ κρατων.

ΝÞµοι και κανονισµοÝ παρακτÝων σε στενÀ κρατων
σχετικοÝ µε τον πλου διελευσησ

Íρθρο 41
ΘαλÀσσιοι διÀδροµοι και σχεδια διαχωρισµου
κυκλοφορÝασ στα στενÀ διεθνουσ ναυσιπλοιασ
1. Συµφωνα µε το παρÞν µεροσ, παρÀκτια σε στενÀ κρÀτη
µπορουν, να προσδιορÝζουν θαλÀσσιουσ διαδρÞµουσ και
να καθορÝζουν σχεδια διαχωρισµου κυκλοφορÝασ για τη
ναυσιπλοια σε στενÀ, Þπου τουτο εÝναι αναγκαÝο για την
ασφαλη διελευση των πλοÝων.
2. Τα κρÀτη αυτÀ µπορουν, Þταν το απαιτουν οι περιστÀσεισ και αφου δωσουν την δεουσα δηµοσιÞτητα στα µετρα
αυτÀ, να υποκαταστησουν µε Àλλουσ θαλÀσσιουσ διαδρÞµουσ η σχεδια διαχωρισµου κυκλοφορÝασ, οποιουσδηποτε
θαλÀσσιουσ διαδρÞµουσ η σχεδια διαχωρισµου κυκλοφορÝασ, που προσδιορÝσθηκαν η καθορÝστηκαν απ’ αυτÀ προηγουµενωσ.
3. Οι θαλÀσσιοι αυτοÝ διÀδροµοι και σχεδια διαχωρισµου
κυκλοφορÝασ πρεπει να συµφωνουν µε τουσ γενικÀ αποδεκτουσ διεθνεÝσ κανονισµουσ.
4. Πριν απÞ τον προσδιορισµÞ η την υποκατÀσταση των
θαλÀσσιων διαδρÞµων η τον καθορισµÞ η την υποκατÀσταση των σχεδÝων διαχωρισµου κυκλοφορÝασ, τα παρÀκτια των στενων κρÀτη υποβÀλλουν προτÀσεισ στον αρµÞδιο διεθνη οργανισµÞ µε σκοπÞ την υιοθετηση τουσ. Ο
οργανισµÞσ δεν µπορεÝ να υιοθετησει παρÀ µÞνο τουσ
θαλÀσσιουσ διαδρÞµουσ και σχεδια διαχωρισµου κυκλοφορÝασ που συµφωνηθηκαν µε τα παρÀκτια των στενων
κρÀτη. Στη συνεχεια τα κρÀτη µπορουν να προσδιορÝσουν,
καθορÝσουν η υποκαταστησουν αυτουσ.
5. Ùταν πρÞκειται να προσδιορισθουν σε ενα στενÞ
θαλÀσσιοι διÀδροµοι η σχεδια διαχωρισµου κυκλοφορÝασ
µεσα απÞ υδατα δυο η περισσοτερων παρÀκτιων στο στενÞ
κρατων, τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη συνεργÀζονται στη διατυπωση σχετικων προτÀσεων σε συνεννÞηση µε τον αρµÞδιο διεθνη οργανισµÞ.
6. Τα παρÀκτια των στενων κρÀτη καθορÝζουν σαφωσ
Þλουσ τουσ θαλÀσσιουσ διαδρÞµουσ και τα σχεδια διαχωρισµου κυκλοφορÝασ που καθορÝζονται απ’ αυτÀ πÀνω σε
χÀρτεσ στουσ οποÝουσ πρεπει να δÝνεται η δεουσα δηµοσιÞτητα.

1. Τηρουµενων των διατÀξεων του παρÞντοσ τµηµατοσ, τα
παρÀκτια των στενων κρÀτη µπορουν να υιοθετουν νÞµουσ
και κανονισµουσ σχετικουσ µε τον πλου διελευσησ, απÞ τα
στενÀ, αναφορικÀ µε τα ακÞλουθα:
α) την ασφÀλεια τησ ναυσιπλοιασ και τη ρυθµιση τησ
θαλÀσσιασ κυκλοφορÝασ, Þπωσ προβλεπονται στο
Àρθρο 41¯
β) την αποφυγη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ, εφαρµÞζοντασ τουσ σχετικουσ διεθνεÝσ κανονισµουσ που
αφορουν στην απÞρριψη πετρελαÝου, καταλοÝπων πετρελαιοειδων και Àλλων βλαβερων ουσιων στα στενÀ¯
γ) την παρεµπÞδιση τησ αλιεÝασ, συµπεριλαµβανοµενησ
και τησ στοÝβασησ αλιευτικου εξοπλισµου, επÝ αλιευτικων σκαφων¯
δ) τη φÞρτωση η εκφÞρτωση οποιουδηποτε εµπορευµατοσ, χρηµÀτων η προσωπων κατÀ παρÀβαση των τελωνειακων, δηµοσιονοµικων, µεταναστευτικων η υγειονοµικων νÞµων και κανονισµων των παρÀκτιων στα στενÀ κρατων.
2. ΑυτοÝ οι νÞµοι και κανονισµοÝ δεν διακρÝνουν, τυποισ η
ουσÝα, µεταξυ ξενων πλοÝων, ουτε κατÀ την εφαρµογη τουσ
εχουν ωσ αποτελεσµα την παρεµπÞδιση, παρακωλυση, η
περιορισµÞ του δικαιωµατοσ του πλου διελευσησ, Þπωσ
καθορÝζεται στο παρÞν τµηµα.
3. ΠαρÀκτια των στενων κρÀτη δÝνουν την δεουσα δηµοσιÞτητα σε Þλουσ αυτουσ τουσ νÞµουσ και κανονισµουσ.
4. Ξενα πλοÝα που ασκουν το δικαÝωµα πλου διελευσησ,
συµµορφωνονται µε αυτουσ τουσ νÞµουσ και κανονισµουσ.
5. Σε περÝπτωση παραβÀσεωσ των νÞµων και κανονισµων
αυτων η των διατÀξεων του παρÞντοσ τµηµατοσ απÞ πλοÝο
η αεροσκÀφοσ που απολαυει ετεροδικÝασ, το κρÀτοσ τησ
σηµαÝασ του πλοÝου η το κρÀτοσ Þπου εÝναι καταγεγραµµενο το αεροσκÀφοσ φερει διεθνη ευθυνη για οποιαδηποτε
απωλεια η βλÀβη που µπορεÝ να εχει προκληθεÝ στα
παρÀκτια των στενων κρÀτη.
Íρθρο 43
ΕγκαταστÀσεισ ασφαλεÝασ, ναυτιλιακÀ βοηθηµατα και
Àλλεσ συσκευεσ ωσ και πρÞληψη, περιορισµÞσ και
ελεγχοσ τησ ρυπανσησ
Τα κρÀτη που χρησιµοποιουν ενα στενÞ και τα παρÀκτια
του στενου κρÀτη θα πρεπει, διÀ συµφωνÝασ, να συνεργÀζονται:
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α) για την εγκατÀσταση και συντηρηση στο στενÞ των
απαραιτητων εγκαταστÀσεων ασφαλεÝασ και ναυτιλιακων βοηθηµÀτων ωσ και Àλλων συσκευων για την
υποβοηθηση τησ διεθνουσ ναυσιπλοιασ, και
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Íρθρο 45

β) για την πρÞληψη, περιορισµÞ και ελεγχο τησ ρυπανσησ
απÞ πλοÝα.

Αβλαβησ διελευση

Íρθρο 44

Το καθεστωσ τησ αβλαβουσ διελευσησ, συµφωνα µε το
µεροσ II τµηµα 3, εφαρµÞζεται στα στενÀ διεθνουσ ναυσιπλοιασ:
α) που εξαιρουνται τησ εφαρµογησ του καθεστωτοσ του
πλου διελευσησ δυνÀµει του Àρθρου 38 παρÀγραφοσ 1
η

Υποχρεωσεισ παρÀκτιων σε στενÀ κρατων
ΠαρÀκτια σε στενÀ κρÀτη δεν πρεπει να παρεµποδÝζουν
τον πλου διελευσησ και πρεπει να δÝνουν την δεουσα
δηµοσιÞτητα σε οποιοδηποτε κÝνδυνο για τη ναυσιπλοια η
την υπερπτηση µεσα η πÀνω απÞ το στενÞ, τον οποÝο
γνωρÝζουν. Η Àσκηση του δικαιωµατοσ του πλου διελευσησ
δεν δυναται να ανασταλεÝ.

β) που ενωνουν την χωρικη θÀλασσα ενÞσ κρÀτουσ µε
τµηµα ανοικτησ θÀλασσασ η µε την αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη Àλλου κρÀτουσ.
2. Η ενÀσκηση του δικαιωµατοσ αβλαβουσ διελευσησ µεσα
απÞ τετοια στενÀ δεν δυναται να ανασταλεÝ.

ΜΕΡΟΣ IV
ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΙΚΑ ΚΡΑΤΗ
Íρθρο 46
Χρηση Þρων
Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ συµβασησ:
α) «αρχιπελαγικÞ κρÀτοσ» σηµαÝνει κρÀτοσ αποτελουµενο
καθ’ ολοκληρÝα απÞ ενα η περισσÞτερα αρχιπελÀγη
και, ενδεχοµενωσ, και απÞ Àλλεσ νησουσ¯
β) «αρχιπελαγοσ» σηµαÝνει συµπλεγµα νησων, περιλαµβανοµενων και τµηµÀτων νησων, αλληλοσυνδεÞµενα υδατα και Àλλα φυσικÀ χαρακτηριστικÀ τα οποÝα εÝναι
τÞσο στενÀ συνδεδεµενα µεταξυ τουσ ωστε να σχηµατÝζουν µιÀ αυτοτελη γεωγραφικη, οικονοµικη και πολιτικη ενÞτητα, η που θεωρουνται ιστορικÀ Þτι σχηµατÝζουν µιÀ τετοια ενÞτητα.
Íρθρο 47
Αρχιπελαγικεσ γραµµεσ

λαγοσ µπορουν να υπερβαÝνουν αυτÞ το µηκοσ, µεχρι ενα
µεγιστο µηκοσ 125 ναυτικων µιλÝων.
3. Η χÀραξη αυτων των γραµµων βÀσησ δεν πρεπει να
παρεκκλÝνει αισθητÀ απÞ τη γενικη διαµÞρφωση του αρχιπελÀγουσ.
4. Αυτεσ οι γραµµεσ βÀσησ δεν πρεπει να χαρÀσσονται
προσ και απÞ σκοπελουσ, εκτÞσ αν εχουν κτισθεÝ πÀνω σε
αυτουσ φÀροι η παρÞµοιεσ εγκαταστÀσεισ που να εÝναι
µÞνιµα πÀνω απÞ την επιφÀνεια τησ θÀλασσασ η Þπου ο
σκÞπελοσ βρÝσκεται, εν Þλω η εν µερει, σε απÞσταση που
δεν υπερβαÝνει το ευροσ τησ χωρικησ θÀλασσασ απÞ την
πλησιεστερη νησο.
5. Το συστηµα τετοιων γραµµων βÀσησ δεν θα εφαρµÞζεται απÞ ενα αρχιπελαγικÞ κρÀτοσ, µε τετοιο τρÞπο ωστε να
αποκÞπτει την χωρικη θÀλασσα ενÞσ Àλλου κρÀτουσ απÞ
την ανοιχτη θÀλασσα η απÞ µÝα αποκλειστικη οικονοµικη
ζωνη.

1. Îνα αρχιπελαγικÞ κρÀτοσ µπορεÝ να χαρÀσσει ευθεÝεσ
αρχιπελαγικεσ γραµµεσ βÀσησ που να ενωνουν τα ακρÞτατα σηµεÝα των πλεον αποµακρυσµενων νησων και σκοπελων του αρχιπελÀγουσ, υπÞ τον Þρο Þτι το Ýχνοσ αυτων των
γραµµων βÀσησ περιλαµβÀνει τισ κυριεσ νησουσ και ορÝζει
µιÀ περιοχη στην οποÝα ο λÞγοσ του εµβαδου των υδÀτων
τησ προσ το εµβαδÞν τησ ξηρÀσ, συµπεριλαµβανοµενων και
των κοραλλιογενων ατÞλλων θα εÝναι µεταξυ 1 προσ 1 και
9 προσ 1.

6. Αν µεροσ των αρχιπελαγικων υδÀτων ενÞσ αρχιπελαγικου κρÀτουσ κεÝται µεταξυ δυο τµηµÀτων ενÞσ γειτονικου
κρÀτουσ, τα υφιστÀµενα δικαιωµατα και Þλα τα Àλλα
νÞµιµα συµφεροντα που ασκεÝ παραδοσιακÀ το δευτερο
κρÀτοσ σ’ αυτÀ τα υδατα καθωσ και Þλα τα δικαιωµατα
που καθορÝστηκαν δυνÀµει συµφωνÝασ αυτων των κρατων
εξακολουθουν να τηρουνται.

2. Το µηκοσ αυτÞ των γραµµων βÀσησ υπερβαÝνει τα 100
ναυτικÀ µÝλια, µε τη διαφορÀ Þτι µεχρι 3% του ολικου
αριθµου των γραµµων βÀσησ που περικλεÝουν ενα αρχιπε-

7. Για τουσ σκοπουσ του υπολογισµου τησ σχεσησ των
υδÀτων προσ την ξηρÀ, συµφωνα µε την παρÀγραφο 1, οι
χερσαÝεσ περιοχεσ µπορεÝ να περιλαµβÀνουν υδατα που
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βρÝσκονται µεσα στουσ κροσσωτουσ υφÀλουσ που περιβÀλλουν τισ νησουσ και τισ κοραλλιογενεÝσ ατÞλλεσ, συµπεριλαµβανοµενου και κÀθε τµηµατοσ απÞκρηµνου ωκεÀνειου
οροπεδÝου που περικλεÝεται η σχεδÞν περικλεÝεται απÞ
αλυσÝδα ασβεστολιθικων νησων και σκοπελων που κεÝνται
στην περÝµετρο του οροπεδÝου.
8. Οι γραµµεσ βÀσησ που χαρÀσσονται συµφωνα µε το
παρÞν Àρθρο εµφαÝνονται σε χÀρτεσ υπÞ κατÀλληλη κλÝµακα, ωστε να εÝναι δυνατÞσ ο γεωγραφικÞσ προσδιορισµÞσ
τουσ. ΕναλλακτικÀ, µπορουν να χρησιµοποιουνται πÝνακεσ
γεωγραφικων συντεταγµενων, µε καθορισµενο γεωδαιτικÞ
συστηµα.
9. Το αρχιπελαγικÞ κρÀτοσ δÝδει την δεουσα δηµοσιÞτητα
σ’ αυτουσ τουσ χÀρτεσ η πÝνακεσ γεωγραφικων συντεταγµενων και καταθετει αντÝγραφο κÀθε τετοιου χÀρτη η πÝνακα
στο ΓενικÞ Γραµµατεα των Ηνωµενων Εθνων.
Íρθρο 48
Μετρηση του ευρουσ τησ χωρικησ θÀλασσασ, τησ συνορευουσασ ζωνησ, τησ αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ
και τησ υφαλοκρηπÝδασ
Το ευροσ τησ χωρικησ θÀλασσασ, τησ συνορευουσασ ζωνησ,
τησ αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ και τησ υφαλοκρηπÝδασ, µετρÀται απÞ αρχιπελαγικεσ γραµµεσ βÀσησ, που
εχουν χαραχθεÝ συµφωνα µε το Àρθρο 47.
Íρθρο 49
ΝοµικÞ καθεστωσ των αρχιπελαγικων υδÀτων, του
εναερÝου χωρου πÀνω απÞ τα αρχιπελαγικÀ υδατα και
του βυθου και του υπεδÀφουσ αυτων
1. Η κυριαρχÝα ενÞσ αρχιπελαγικου κρÀτουσ εκτεÝνεται
στα υδατα που περικλεÝονται απÞ τισ αρχιπελαγικεσ γραµµεσ βÀσησ που εχουν χαραχθεÝ συµφωνα µε το Àρθρο 47,
και που περιγρÀφονται σαν αρχιπελαγικÀ υδατα, ασχετωσ
του βÀθουσ τουσ η τησ απÞστασησ τουσ απÞ την ακτη.
2. Η κυριαρχÝα αυτη εκτεÝνεται στον εναεριο χωρο πÀνω
απÞ τα αρχιπελαγικÀ υδατα, Þπωσ επÝσησ και στο βυθÞ
τουσ και στο υπεδαφÞσ τουσ και στουσ πÞρουσ που εµπεριεχονται σ’ αυτÀ.
3. Η κυριαρχÝα αυτη ασκεÝται συµφωνα µε το παρÞν
µεροσ.
4. Το καθεστωσ τησ διελευσησ απÞ αρχιπελαγικουσ θαλασσÝουσ διαδρÞµουσ που καθιερουνται στο παρÞν µεροσ δεν
επηρεÀζει κατÀ τα Àλλα το καθεστωσ των αρχιπελαγικων
υδÀτων, συµπεριλαµβανοµενων και των θαλασσÝων διαδρÞµων η την Àσκηση απÞ το αρχιπελαγικÞ κρÀτοσ τησ
κυριαρχÝασ του πÀνω σ’ αυτÀ τα υδατα και στον εναεριο
χωρο τουσ, στο βυθÞ και στο υπεδαφοσ, καθωσ και στουσ
πÞρουσ που εµπεριεχονται σ’ αυτÀ.
Íρθρο 50
Οριοθετηση των εσωτερικων υδÀτων
ΕντÞσ των αρχιπελαγικων του υδÀτων, το αρχιπελαγικÞ
κρÀτοσ µπορεÝ να χαρÀσσει κλεÝουσεσ γραµµεσ για την
οριοθετηση των εσωτερικων υδÀτων, συµφωνα µε τα Àρθρα 9, 10 και 11.
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Íρθρο 51
ΥφιστÀµενεσ συµφωνÝεσ, παραδοσιακÀ δικαιωµατα
αλιεÝασ και υπÀρχοντα υποβρυχια καλωδια
1. Με την επιφυλαξη του Àρθρου 49, τα αρχιπελαγικÀ
κρÀτη πρεπει να τηρουν τισ υφιστÀµενεσ συµφωνÝεσ που
εχουν συνÀψει µε Àλλα κρÀτη και να αναγνωρÝζουν παραδοσιακÀ δικαιωµατα αλιεÝασ και Àλλεσ νÞµιµεσ δραστηριÞτητεσ των αµεσωσ παρακειµενων γειτονικων κρατων σε
ορισµενεσ περιοχεσ που ευρÝσκονται µεσα στα αρχιπελαγικÀ υδατα. Οι Þροι και οι προυMποθεσεισ για την Àσκηση
αυτων των δικαιωµÀτων και δραστηριοτητων, περιλαµβανοµενησ και τησ φυσησ, τησ εκτασησ και των περιοχων για
τισ οποÝεσ ισχυουν, θα ρυθµÝζονται κατÞπιν αιτηµατοσ
οποιουδηποτε των ενδιαφεροµενων κρατων, µε διµερεÝσ
συµφωνÝεσ µεταξυ τουσ. ΑυτÀ τα δικαιωµατα δεν µεταβιβÀζονται προσ τρÝτα κρÀτη η τουσ υπηκÞουσ τουσ ουτε
παραχωρεÝται µεροσ αυτων.
2. Τα αρχιπελαγικÀ κρÀτη σεβονται τα υπÀρχοντα υποβρυχια καλωδια, που εχουν ποντισθεÝ απÞ Àλλα κρÀτη και
που διερχονται απÞ τα υδατÀ τουσ, χωρÝσ να προσεγγÝζουν
τισ ακτεσ τουσ. ΕπÝσησ, επιτρεπουν την αντικατÀσταση
αυτων των καλωδÝων, αφου ειδοποιηθουν για τη θεση τουσ
και για τισ προβλεπÞµενεσ εργασÝεσ συντηρησεωσ η αποκαταστÀσεωσ τουσ.
Íρθρο 52
∆ικαÝωµα αβλαβουσ διελευσησ
1. Τηρουµενου του Àρθρου 53 και µη θιγοµενου του Àρθρου 50, τα πλοÝα Þλων των κρατων απολαυουν του
δικαιωµατοσ αβλαβουσ διελευσησ µεσα απÞ τα αρχιπελαγικÀ υδατα, συµφωνα µε το µεροσ II τµηµα 3.
2. Το αρχιπελαγικÞ κρÀτοσ δυναται χωρÝσ να διακρÝνει,
τυποισ η ουσÝα, µεταξυ των ξενων πλοÝων, να αναστελλει
προσωρινÀ, σε καθορισµενεσ περιοχεσ των αρχιπελαγικων
του υδÀτων, την αβλαβη διελευση ξενων πλοÝων, αν η
αναστολη αυτη εÝναι ουσιωδησ για την προστασÝα τησ
ασφÀλειÀσ του. Η αναστολη αρχÝζει να ισχυει µÞνο µετÀ τη
δεουσα δηµοσÝευση τησ.
Íρθρο 53
∆ικαÝωµα αρχιπελαγικησ διελευσησ
1. Το αρχιπελαγικÞ κρÀτοσ µπορεÝ να καθορÝζει θαλÀσσιουσ διαδρÞµουσ και αεροδιαδρÞµουσ πÀνω απÞ αυτουσ,
κατÀλληλουσ για τη συνεχη και ταχεÝα διελευση ξενων
πλοÝων και αεροσκαφων διÀ µεσου και πÀνω απÞ τα
αρχιπελαγικÀ του υδατα και την παρακεÝµενη χωρικη τουσ
θÀλασσα.
2. Ùλα τα πλοÝα και αεροσκÀφη απολαυουν του δικαιωµατοσ αρχιπελαγικησ διελευσησ απÞ αυτουσ τουσ θαλÀσσιουσ διαδρÞµουσ και αεροδιαδρÞµουσ.
3. Αρχιπελαγικη διελευση σηµαÝνει την Àσκηση, συµφωνα
µε την παρουσα συµβαση, των δικαιωµÀτων ανεµπÞδιστησ
ναυσιπλοÝασ και υπερπτησησ υπÞ κανονικεσ συνθηκεσ και
µÞνο για το σκοπÞ τησ συνεχουσ και ταχεÝασ διελευσησ
µεταξυ ενÞσ µερουσ τησ ανοιχτησ θÀλασσασ η µιασ απο-
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κλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ και ενÞσ Àλλου µερουσ τησ
ανοιχτησ θÀλασσασ η µιÀσ αποκλειστικησ οικονοµικησ
ζωνησ.
4. Οι θαλÀσσιοι αυτοÝ διÀδροµοι και αεροδιÀδροµοι που
θα διερχονται απÞ τα αρχιπελαγικÀ υδατα και την παρακεÝµενη χωρικη θÀλασσα, πρεπει να περιλαµβÀνουν Þλεσ
τισ γραµµεσ επικοινωνιων που χρησιµοποιουνται συνηθωσ
απÞ την διεθνη ναυσιπλοια και αεροπλοια διÀ µεσου των
αρχιπελαγικων υδÀτων και του υπερκεÝµενου εναεριου
χωρου. Οι θαλÀσσιοι διÀδροµοι πρεπει να διερχονται µεσα
απÞ Þλουσ τουσ διαυλουσ που χρησιµοποιουνται συνηθωσ
για την ναυσιπλοια, εξυπακουοµενου Þτι δεν εÝναι απαραÝτητοσ ο καθορισµÞσ περισσοτερων διαδρÞµων παρÞµοιασ
καταλληλÞτητασ µεταξυ των ιδÝων σηµεÝων εισÞδου και
εξÞδου.
5. ΑυτοÝ οι θαλÀσσιοι διÀδροµοι και αεροδιÀδροµοι προσδιορÝζονται απÞ µÝα σειρÀ συνεχων αξονικων γραµµων που
ενωνουν τα σηµεÝα εισÞδου τουσ µε τα σηµεÝα εξÞδου. Τα
διερχÞµενα πλοÝα και αεροσκÀφη παρεκκλÝνουν περισσÞτερο απÞ 25 ναυτικÀ µÝλια απÞ τη µÝα η την Àλλη πλευρÀ
των αξονικων γραµµων εξυπακουοµενου Þτι δεν διερχονται εγγυτερα των ακτων απÞ το 10 % τησ απÞστασησ
µεταξυ των πλησιεστερων σηµεÝων επÝ των νησων που
βρÝσκονται εγγυτερα και κατÀ µηκοσ του θαλÀσσιου διαδρÞµου.
6. Το αρχιπελαγικÞ κρÀτοσ που καθορÝζει θαλÀσσιουσ
διαδρÞµουσ συµφωνα µε το παρÞν Àρθρο µπορεÝ επÝσησ να
προσδιορÝζει σχεδια διαχωρισµου τησ κυκλοφορÝασ για την
ασφαλη διελευση των πλοÝων µεσα απÞ στενουσ διαυλουσ
κατÀ µηκοσ αυτων των θαλασσÝων διαδρÞµων.
7. Το αρχιπελαγικÞ κρÀτοσ δυναται, Þταν το απαιτουν οι
περιστÀσεισ και αφου δωσει τη δεουσα δηµοσιÞτητα στα
µετρα αυτÀ, να αντικαθιστÀ θαλÀσσιουσ διαδρÞµουσ η
σχεδια διαχωρισµου τησ κυκλοφορÝασ που εχουν καθορισθεÝ η υπαγορευτεÝ απÞ αυτÞ προηγουµενωσ, µε νεουσ
θαλÀσσιουσ διαδρÞµουσ η σχεδια διαχωρισµου κυκλοφορÝασ.
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8. Οι θαλÀσσιοι αυτοÝ διÀδροµοι και σχεδια διαχωρισµου
κυκλοφορÝασ πρεπει να πληρουν γενικÀ αποδεκτουσ διεθνεÝσ κανονισµουσ.
9. Για τον καθορισµÞ η την αντικατÀσταση θαλασσÝων
διαδρÞµων η τον προσδιορισµÞ η την αντικατÀσταση σχεδÝων διαχωρισµου κυκλοφορÝασ, το αρχιπελαγικÞ κρÀτοσ
υποβÀλλει προτÀσεισ στον αρµÞδιο διεθνη οργανισµÞ µε
σκοπÞ την υιοθετηση τουσ. Ο οργανισµÞσ αυτÞσ µπορεÝ να
υιοθετησει µÞνο τουσ θαλÀσσιουσ διαδρÞµουσ η τα σχεδια
διαχωρισµου κυκλοφορÝασ που εÝναι δυνατÞ να συµφωνηθουν µε το αρχιπελαγικÞ κρÀτοσ. ΚατÞπιν τουτου, το
αρχιπελαγικÞ κρÀτοσ µπορεÝ να καθορÝσει, προσδιορÝσει η
αντικαταστησει τουσ θαλÀσσιουσ διαδρÞµουσ και τα σχεδια
διαχωρισµου κυκλοφορÝασ.
10. Το αρχιπελαγικÞ κρÀτοσ υποδεικνυει σαφωσ τον Àξονα των θαλασσÝων διαδρÞµων και των σχεδÝων διαχωρισµου κυκλοφορÝασ που καθορÝζονται η προσδιορÝζονται
απÞ αυτÞ, πÀνω σε χÀρτεσ στουσ οποÝουσ δÝδεται η δεουσα
δηµοσιÞτητα.
11. Τα πλοÝα που ασκουν το δικαÝωµα αρχιπελαγικησ
διελευσησ πρεπει να τηρουν τουσ καθορισµενουσ θαλÀσσιουσ διαδρÞµουσ και τα σχεδια διαχωρισµου κυκλοφορÝασ, που καθιερωνονται συµφωνα µε το παρÞν Àρθρο.
12. ΕÀν ενα αρχιπελαγικÞ κρÀτοσ δεν καθορÝσει θαλÀσσιουσ διαδρÞµουσ η αεροδιαδρÞµουσ, το δικαÝωµα τησ
αρχιπελαγικησ διελευσησ µπορεÝ να ασκηθεÝ διÀ µεσου των
διαδρÞµων που χρησιµοποιουνται συνηθωσ απÞ τη διεθνη
ναυσιπλοια.
Íρθρο 54
Υποχρεωσεισ πλοÝων και αεροσκαφων κατÀ τη διελευση
τουσ, επιστηµονικεσ ερευνεσ και υδρογραφικεσ εργασÝεσ,
υποχρεωσεισ του αρχιπελαγικου κρÀτουσ και νÞµοι και
κανονισµοÝ του αρχιπελαγικου κρÀτουσ στην
αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη
Τα Àρθρα 39, 40, 42 και 44 εφαρµÞζονται mutatis mutandis και στην αρχιπελαγικη διελευση.

ΤΜΗΜΑ V
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ
Íρθρο 55

Íρθρο 56

ΕιδικÞ νοµικÞ καθεστωσ τησ αποκλειστικησ οικονοµικησ
ζωνησ

∆ικαιωµατα, δικαιοδοσÝεσ και υποχρεωσεισ του παρÀκτιου κρÀτουσ στην αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη

Ωσ αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη ορÝζεται η περαν και
παρακεÝµενη τησ χωρικησ θÀλασσασ περιοχη, η υπαγÞµενη
στο ειδικÞ νοµικÞ καθεστωσ που καθιερωνεται στο παρÞν
µεροσ, δυνÀµει του οποÝου τα δικαιωµατα και οι δικαιοδοσÝεσ του παρÀκτιου κρÀτουσ και τα δικαιωµατα και οι
ελευθερÝεσ των Àλλων κρατων διεπονται απÞ τισ σχετικεσ
διατÀξεισ τησ παρουσασ συµβασησ.

1. Στην αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη το παρÀκτιο κρÀτοσ εχει:
α) κυριαρχικÀ δικαιωµατα που αποσκοπουν στην εξερευνηση, εκµετÀλλευση, διατηρηση και διαχεÝριση των
φυσικων πÞρων, ζωντανων η µη, των υπερκειµενων του
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βυθου τησ θÀλασσασ υδÀτων, του βυθου τησ θÀλασσασ
και του υπεδÀφουσ αυτου, ωσ επÝσησ και µε Àλλεσ
δραστηριÞτητεσ για την οικονοµικη εκµετÀλλευση και
εξερευνηση τησ ζωνησ, Þπωσ η παραγωγη ενεργειασ
απÞ τα υδατα, τα ρευµατα και τουσ ανεµουσ¯

του παρÀκτιου κρÀτουσ και συµµορφωνονται προσ τουσ
νÞµουσ και κανονισµουσ που υιοθετουνται απÞ το παρÀκτιο κρÀτοσ συµφωνα µε τισ διατÀξεισ τησ παρουσασ
συµβασησ και των Àλλων κανÞνων διεθνουσ δικαÝου στην
εκταση που αυτοÝ δεν εÝναι αντÝθετοι προσ το µεροσ αυτÞ.

β) δικαιοδοσÝα, Þπωσ προβλεπεται στα σχετικÀ Àρθρα τησ
παρουσασ συµβασησ, σχετικÀ µε:
i)

την εγκατÀσταση και χρησιµοποÝηση τεχνητων
νησων, εγκαταστÀσεων και κατασκευων,

ii)

τη θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα,

iii) την προστασÝα και διατηρηση του θαλÀσσιου

περιβÀλλοντοσ¯

γ) Àλλα δικαιωµατα και υποχρεωσεισ που προβλεπονται
απÞ την παρουσα συµβαση.
2. ΚατÀ την Àσκηση των δικαιωµÀτων του και την εκτελεση των υποχρεωσεων του, συµφωνα µε την παρουσα
συµβαση, στην αποκλειστικη οικονοµικη του ζωνη, το
παρÀκτιο κρÀτοσ λαµβÀνει υπÞψη του τα δικαιωµατα και
τισ υποχρεωσεισ των Àλλων κρατων και ενεργεÝ κατÀ τρÞπο συνÀδοντα µε τισ διατÀξεισ τησ παρουσασ συµβασησ.
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Íρθρο 59
ΒÀση για την επÝλυση των διαφορων σε περÝπτωση που
η συµβαση δεν παρεχει δικαιωµατα ουτε δικαιοδοσÝεσ
στο εσωτερικÞ τησ αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ
Στισ περιπτωσεισ που η παρουσα συµβαση δεν παρεχει
συγκεκριµενα δικαιωµατα η δικαιοδοσÝεσ στο παρÀκτιο
κρÀτοσ η σε Àλλα κρÀτη µεσα στην αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη, και προκυπτει συγκρουση συµφερÞντων ανÀµεσα
στο παρÀκτιο κρÀτοσ και Àλλο κρÀτοσ η κρÀτη, η διαφορÀ
αυτη θα πρεπει να διευθετεÝται µε βÀση την αρχη τησ
ευθυδικÝασ και το υπÞ το φωσ Þλων των σχετικων πραγµατικων περιστατικων, λαµβÀνοντασ υπÞψη την αντÝστοιχη
σπουδαιÞτητα των συµφερÞντων των µερων καθωσ και τη
διεθνη κοινÞτητα στο συνολÞ τησ.
Íρθρο 60

3. Τα δικαιωµατα που αναφερονται στο παρÞν Àρθρο
σχετικÀ µε το βυθÞ τησ θÀλασσασ και το υπεδαφÞσ του θα
ασκουνται συµφωνα µε το µεροσ VI.

Τεχνητεσ νησοι, εγκαταστÀσεισ και κτÝσµατα στην
αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη

Íρθρο 57

1. Στην αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη, το παρÀκτιο κρÀτοσ εχει το αποκλειστικÞ δικαÝωµα να κατασκευÀζει, να
επιτρεπει και να ρυθµÝζει την κατασκευη, τη λειτουργÝα και
τη χρησιµοποÝηση:

Ευροσ τησ αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ
Η αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη δεν εκτεÝνεται περαν των
200 ναυτικων µιλÝων απÞ τισ γραµµεσ βÀσησ απÞ τισ οποÝεσ
µετρÀται το ευροσ τησ χωρικησ θÀλασσασ.
Íρθρο 58
∆ικαιωµατα και υποχρεωσεισ των Àλλων κρατων στην
αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη
1. Στην αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη, Þλα τα κρÀτη,
παρÀκτια η χωρÝσ ακτεσ, απολαµβÀνουν, συµφωνα µε τισ
διατÀξεισ τησ παρουσασ συµβασησ, τισ ελευθερÝεσ τησ ναυσιπλοιασ και υπερπτησησ καθωσ και τα δικαιωµατα τοποθετησησ υποβρυχÝων καλωδÝων και αγωγων που αναφερονται στο Àρθρο 87, ωσ επÝσησ και το δικαÝωµα χρησησ
των θαλασσων γι’ Àλλουσ διεθνωσ νÞµιµουσ σκοπουσ που
συνδεονται µε την ενÀσκηση αυτων των δικαιωµÀτων και
που εναρµονÝζονται µε τισ Àλλεσ διατÀξεισ τησ παρουσασ
συµβασησ, ειδικωτερα στα πλαÝσια τησ εκµετÀλλευσησ των
πλοÝων, των αεροσκαφων και των υποβρυχÝων καλωδÝων
και αγωγων.
2. Τα Àρθρα 88 εωσ και 115, ωσ και Àλλοι συναφεÝσ
κανÞνεσ του διεθνουσ δικαÝου εφαρµÞζονται στην αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη εφÞσον δεν ερχονται σε αντÝθεση προσ το παρÞν µεροσ.
3. ΚατÀ την Àσκηση των δικαιωµÀτων και την εκπληρωση
των υποχρεωσεων τουσ, δυνÀµει τησ παρουσασ συµβασησ,
µεσα στην αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη, τα κρÀτη λαµβÀνουν δεÞντωσ υπÞψη τα δικαιωµατα και τισ υποχρεωσεισ

α) τεχνητων νησων¯
β) εγκαταστÀσεων και κτισµÀτων για τουσ σκοπουσ που
προβλεπονται στο Àρθρο 56 η για Àλλουσ οικονοµικουσ
σκοπουσ¯
γ) εγκαταστÀσεων και κτισµÀτων που µπορουν να εµποδÝσουν την Àσκηση των δικαιωµÀτων του παρÀκτιου
κρÀτουσ στη ζωνη.
2. Το παρÀκτιο κρÀτοσ εχει αποκλειστικη δικαιοδοσÝα
πÀνω σε αυτεσ τισ τεχνητεσ νησουσ, εγκαταστÀσεισ και
κτÝσµατα, περιλαµβανοµενησ και τησ δικαιοδοσÝασ που
αναφερεται στουσ τελωνειακουσ, δηµοσιονοµικουσ, υγειονοµικουσ, ασφÀλειασ και µεταναστευτικουσ νÞµουσ και
κανονισµουσ.
3. ∆Ýδεται δεουσα γνωστοποÝηση για την κατασκευη
αυτων των τεχνητων νησων, εγκαταστÀσεων και κτισµÀτων, και εξασφαλÝζεται η συντηρηση των µÞνιµων µεσων
σηµατοδÞτησησ τουσ. Οποιεσδηποτε εγκαταστÀσεισ η κτÝσµατα που εγκαταλεÝπονται η περιπÝπτουν σε αχρηστÝα
αποµακρυνονται προκειµενου να διασφαλÝζεται η ασφÀλεια τησ ναυσιπλοιασ, λαµβανοµενων υπÞψη οποιωνδηποτε
γενικωσ αποδεκτων διεθνων προτυπων που εχουν καθιερωθεÝ για το σκοπÞ αυτÞ απÞ τουσ αρµÞδιουσ διεθνεÝσ
οργανισµουσ. ΚατÀ την αποµÀκρυνση τουσ λαµβÀνεται
επÝσησ υπÞψη η αλιεÝα, η προστασÝα του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ και τα δικαιωµατα και υποχρεωσεισ των Àλλων
κρατων. Η δεουσα δηµοσιÞτητα δÝδεται σχετικÀ µε το
βÀθοσ, τη θεση και τισ διαστÀσεισ εκεÝνων των εγκαταστÀσεων και κατασκευων που δεν εχουν τελεÝωσ αποµακρυνθεÝ.
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4. Το παρÀκτιο κρÀτοσ µπορεÝ, εκεÝ Þπου εÝναι αναγκαÝο,
να καθιερωνει λογικεσ ζωνεσ ασφÀλειασ γυρω απÞ αυτεσ
τισ τεχνητεσ νησουσ, τισ εγκαταστÀσεισ και τα κτÝσµατα,
εντÞσ των οποÝων µπορεÝ να λαµβÀνει κατÀλληλα µετρα
για τη διασφÀλιση τησ προστασÝασ τÞσο τησ ναυσιπλοιασ
Þσο και των τεχνητων νησων, εγκαταστÀσεων και κτισµÀτων.

οικονοµικων παραγÞντων, περιλαµβανοµενων των οικονοµικων αναγκων των παρÀκτιων αλιευτικων κοινοτητων και
των ειδικων αναγκων των αναπτυσσοµενων κρατων και
λαµβÀνοντασ υπÞψη τισ αλιευτικεσ µεθÞδουσ, την αλληλεξÀρτηση των αποθεµÀτων και τισ τυχÞν γενικωσ προτεινÞµενεσ διεθνεÝσ ελÀχιστεσ προδιαγραφεσ, υποπεριφερειακου,
περιφερειακου η παγκÞσµιου χαρακτηρα.

5. Το πλÀτοσ των ζωνων ασφαλεÝασ καθορÝζεται απÞ το
παρÀκτιο κρÀτοσ, λαµβανοµενων υπÞψη των εφαρµοστεων
διεθνων προτυπων. Οι ζωνεσ αυτεσ σχεδιÀζονται κατÀ
τρÞπο ωστε να προσιδιÀζουν µε τη φυση και τη λειτουργÝα
των τεχνητων νησων, εγκαταστÀσεων και κτισµÀτων, και
δεν εκτεÝνονται σε απÞσταση µεγαλυτερη των 500 µετρων
γυρω απÞ αυτÀ. Η απÞσταση αυτη µετρÀται απÞ κÀθε
σηµεÝο των εξωτερικων τουσ ορÝων, εκτÞσ αν Àλλωσ επιτρεπεται απÞ γενικωσ αποδεκτÀ διεθνη πρÞτυπα η αν Àλλωσ
συνιστÀται απÞ τον αρµÞδιο διεθνη οργανισµÞ. Θα πρεπει
να δÝδεται η δεουσα γνωστοποÝηση για την εκταση αυτων
των ζωνων ασφαλεÝασ.

4. ΚατÀ τη ληψη των µετρων αυτων, το παρÀκτιο κρÀτοσ
θα λαµβÀνει υπÞψη τισ επιπτωσεισ σε εÝδη που συνδεονται
η εξαρτωνται απÞ τα αλιευÞµενα εÝδη µε σκοπÞ τη διατηρηση η αποκατÀσταση των πληθυσµων αυτων των συνδεοµενων η εξαρτηµενων αυτων ειδων σε επÝπεδα που να µην
κινδυνευει σοβαρÀ η αναπαραγωγη τουσ.

6. Ùλα τα πλοÝα συµµορφωνονται µε τισ ζωνεσ αυτεσ και
τηρουν τουσ γενικωσ παραδεκτουσ διεθνεÝσ κανονισµουσ
που αφορουν τη ναυσιπλοια στην περιοχη των τεχνητων
νησεων, των εγκαταστÀσεων, κτισµÀτων και ζωνων ασφαλεÝασ.
7. ∆εν πρεπει να τοποθετουνται τεχνητεσ νησοι, εγκαταστÀσεισ και κτÝσµατα και να καθιερωνονται ζωνεσ ασφαλεÝασ γυρω απÞ αυτÀ, εφÞσον εÝναι δυνατÞν να παρεµβÀλλουν εµπÞδια στη χρησιµοποÝηση αναγνωρισµενων θαλασσÝων διαδρÞµων που εÝναι αναγκαÝοι στη διεθνη ναυσιπλοια.
8. Οι τεχνητεσ νησοι, οι εγκαταστÀσεισ και κτÝσµατα δεν
απολαυουν του καθεστωτοσ των νησων. ∆εν εχουν δικη
τουσ χωρικη θÀλασσα, και η παρουσÝα τουσ δεν επιδρÀ
στην οριοθετηση των χωρικων υδÀτων, τησ αποκλειστικησ
οικονοµικησ ζωνησ η τησ υφαλοκρηπÝδασ.
Íρθρο 61
∆ιατηρηση των ζωντων πÞρων
1. Το παρÀκτιο κρÀτοσ καθορÝζει το επιτρεπτÞ Þριο αλÝευσησ των ζωντανων πÞρων στην αποκλειστικη οικονοµικη
ζωνη.
2. Το παρÀκτιο κρÀτοσ, λαµβÀνοντασ υπÞψη τα πλεον
αξιÞπιστα επιστηµονικÀ δεδοµενα που εχει στη διÀθεση
του, διασφαλÝζει, µε κατÀλληλα µετρα προστασÝασ και
διαχεÝρισησ, οτι η διατηρηση των ζωντανων πÞρων µεσα
στην αποκλειστικη οικονοµικη τουσ ζωνη δεν κινδυνευει
απÞ την υπερεκµετÀλλευση. Το παρÀκτιο κρÀτοσ και οι
αρµÞδιοι διεθνεÝσ οργανισµοÝ, υποπεριφερειακοÝ, περιφερειακοÝ η παγκÞσµιοι, συνεργÀζονται προσ αυτÞ το σκοπÞ,
κατÀ τον πλεον αρµÞζοντα τρÞπο.
3. Τα µετρα αυτÀ αποσκοπουν επÝσησ στη διατηρηση και
αποκατÀσταση των πληθυσµων των αλιευµÀτων σε επÝπεδα που να καθιστουν δυνατη την µεγÝστη διαρκη απÞδοση,
λαµβανοµενων υπÞψη των σχετικων περιβαλλοντικων και

5. ∆ιαθεσιµεσ επιστηµονικεσ πληροφορÝεσ, στατιστικÀ
στοιχεÝα αφορωντα τον Þγκο των αλιευµÀτων και την
αλιευτικη δραστηριÞτητα καθωσ και Àλλα στοιχεÝα σχετικÀ
µε τη διατηρηση των αποθεµÀτων ιχθυων, παρεχονται και
ανταλλÀσσονται σε τακτικη βÀση µεσω των αρµοδÝων διεθνων οργανισµων, υποπεριφερειακων, περιφερειακων η
παγκοσµÝων, Þπου αρµÞζει σχετικÀ, και µε τη συµµετοχη
Þλων των ενδιαφεροµενων κρατων, συµπεριλαµβανοµενων
των κρατων των οποÝων οι υπηκοοι δικαιουνται να αλιευουν στην αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη.
Íρθρο 62
ΧρησιµοποÝηση των ζωντων πÞρων
1. Το παρÀκτιο κρÀτοσ εχει σαν σκοπÞ την καλυτερη
δυνατη εκµετÀλλευση των ζωντων πÞρων στην αποκλειστικη οικονοµικη του ζωνη, υπÞ την επιφυλαξη των διατÀξεων του Àρθρου 61.
2. Το παρÀκτιο κρÀτοσ προσδιορÝζει τισ δυνατÞτητεσ του
για την εκµετÀλλευση των ζωντων πÞρων τησ αποκλειστικησ οικονοµικησ του ζωνησ. Στισ περιπτωσεισ που το
παρÀκτιο κρÀτοσ δεν εχει την δυνατÞτητα να αλιευει τον
συνολικÞ επιτρεπÞµενο Þγκο αλιευµατοσ, κατÞπιν συµφωνιων και Àλλων διακανονισµων και συµφωνα µε τουσ
Þρουσ, προυMποθεσεισ, νÞµουσ και κανονισµουσ που αναφερονται στην παρÀγραφο 4, παρεχει σε Àλλα κρÀτη πρÞσβαση στο πλεÞνασµα του επιτρεπÞµενου αλιευµατοσ, λαµβÀνοντασ ειδικÀ υπÞψη τισ διατÀξεισ των Àρθρων 69 και 70,
ειδικÀ σε σχεση µε τα αναπτυσσÞµενα κρÀτη που αναφερονται σ’ αυτÀ.
3. Σε περÝπτωση παραχωρησησ πρÞσβασησ σε Àλλα κρÀτη
στην αποκλειστικη οικονοµικη του ζωνη, συµφωνα µε το
παρÞν Àρθρο, το παρÀκτιο κρÀτοσ λαµβÀνει υπÞψη του
Þλουσ τουσ σχετικουσ παρÀγοντεσ, συµπεριλαµβανοµενησ,
µεταξυ Àλλων, τησ σπουδαιÞτητασ των ζωντων πÞρων τησ
περιοχησ για την οικονοµÝα του εν λÞγω παρÀκτιου κρÀτουσ και τα Àλλα εθνικÀ του συµφεροντα, τισ διατÀξεισ των
Àρθρων 69 και 70, τισ απαιτησεισ των αναπτυσσÞµενων
κρατων στην υποπεριοχη η περιοχη Þσον αφορÀ την αλÝευση µερουσ του πλεονÀσµατοσ και την ανÀγκη να ελαχιστοποιηθουν οι οικονοµικεσ επιπτωσεισ επÝ κρατων των οποÝων οι υπηκοοι συνηθωσ αλιευουν στην ζωνη η τα οποÝα
εχουν καταβÀλει ουσιαστικεσ προσπÀθειεσ για την ερευνα
και τον εντοπισµÞ αποθεµÀτων.
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Íρθρο 63

4. Οι υπηκοοι των Àλλων κρατων που αλιευουν στην
αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη συµµορφωνονται προσ τα
µετρα διατηρησησ, και προσ τουσ Àλλουσ Þρουσ και προυMποθεσεισ που καθορÝζονται απÞ τουσ νÞµουσ και κανονισµουσ του παρÀκτιου κρÀτουσ. Οι νÞµοι αυτοÝ πρεπει να
εÝναι συµφωνοι µε την παρουσα συµβαση και µπορουν
ειδικωτερα να αναφερονται στα παρακÀτω αντικεÝµενα:

Αποθεµατα ευρισκÞµενα στισ αποκλειστικεσ οικονοµικεσ
ζωνεσ δυο η περισσÞτερων παρÀκτιων κρατων η τÞσο
µεσα στην αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη Þσο και σε
µÝα περιοχη περαν αυτησ και παρακεÝµενη προσ αυτην

α) παροχη αδειων προσ τουσ αλιεÝσ, τα αλιευτικÀ και τον
εξοπλισµÞ τουσ, συµπεριλαµβανοµενησ και τησ καταβολησ τελων και Àλλων µορφων αµοιβησ, οι οποÝεσ, στην
περÝπτωση αναπτυσσÞµενων παρÀκτιων κρατων, µπορεÝ να συνÝστανται σε επαρκη συνεισφορÀ στον τοµεα
τησ χρηµατοδÞτησησ, του εξοπλισµου και τησ τεχνολογÝασ που αφορουν την αλιευτικη βιοµηχανÝα¯

1. Στισ περιπτωσεισ που το Ýδιο απÞθεµα η αποθεµατα
συναφων ειδων ευρÝσκονται στισ αποκλειστικεσ οικονοµικεσ ζωνεσ δυο η περισσοτερων παρÀκτιων κρÀτων, τα
κρÀτη αυτÀ επιδιωκουν, Àµεσα η µεσω αρµοδÝων υποπεριφερειακων η περιφερειακων οργανισµων, να συµφωνησουν
για τα µετρα που εÝναι αναγκαÝα για το συντονισµÞ και την
εξασφÀλιση τησ διατηρησησ και ανÀπτυξησ αυτων των
αποθεµÀτων, µη θιγοµενων των Àλλων διατÀξεων του
µερουσ αυτου.

β) προσδιορισµÞ των αλιευµÀτων τα οποÝα επιτρεπεται να
αλιευονται και καθορισµÞ ποσοστωσεων αλιευµατοσ,
εÝτε σε σχεση προσ τα κατÀ εÝδοσ αποθεµατα η οµÀδεσ
αποθεµÀτων η προσ το αλÝευµα κατÀ σκÀφοσ σε ορισµενο χρονικÞ διÀστηµα, εÝτε προσ το αλÝευµα απÞ
υπηκÞουσ οποιουδηποτε κρÀτουσ κατÀ τη διÀρκεια
µιασ καθορισµενησ περιÞδου¯
γ) ρυθµιση των εποχων και περιοχων αλιεÝασ, των τυπων,
µεγεθων και ποσοτητων των αλιευτικων εξοπλισµων,
ωσ και των τυπων, µεγεθων και αριθµου των αλιευτικων σκαφων που µπορουν να χρησιµοποιηθουν¯
δ) καθορισµÞ τησ ηλικÝασ και µεγεθουσ των ιχθυων η
Àλλων αλιευµÀτων που µπορουν να αλιευθουν¯
ε) καθορισµÞ πληροφοριων που απαιτουνται απÞ τα
αλιευτικÀ σκÀφη, συµπεριλαµβανοµενων στατιστικων
στοιχεÝων των αλιευµÀτων και των προσπαθειων αλιεÝασ αυτων ωσ και αναφορων περÝ του στÝγµατοσ των
σκαφων¯
στ) υποχρεωσεισ, κατÞπιν εξουσιοδÞτησησ και υπÞ τον
ελεγχο του παρÀκτιου κρÀτουσ, για τη διεξαγωγη
καθορισµενων προγραµµÀτων ερευνασ αλιεÝασ και
ρυθµιση τησ διεξαγωγησ µιÀσ τετοιασ ερευνασ, συµπεριλαµβανοµενησ τησ δειγµατοληψÝασ και αναφορÀσ συναφων επιστηµονικων δεδοµενων¯
ζ) τοποθετηση παρατηρητων η µαθητευοµενων πÀνω σε
τετοια σκÀφη απÞ το παρÀκτιο κρÀτοσ¯
η) εκφÞρτωση του συνÞλου η µερουσ του αλιευµατοσ
αυτων των σκαφων στουσ λιµενεσ του παρÀκτιου κρÀτουσ¯
θ) µεθÞδουσ και προυMποθεσεισ που σχετÝζονται µε µεικτεσ
επιχειρησεισ η Àλλεσ µορφεσ συνεργασÝασ¯
ι) Þρουσ που απαιτουνται για την εκπαÝδευση προσωπικου και την µεταφορÀ τεχνολογÝασ αλιεÝασ, συµπεριλαµβανοµενησ και τησ ενÝσχυσησ τησ ικανÞτητασ του
παρÀκτιου κρÀτουσ για αλιευτικη ερευνα¯
κ) διαδικασÝεσ εκτελεσησ.
5. Τα παρÀκτια κρÀτη γνωστοποιουν δεÞντωσ τουσ νÞµουσ και τουσ κανονισµουσ συντηρησησ και διαχεÝρισησ.

2. Στισ περιπτωσεισ που το Ýδιο απÞθεµα η αποθεµατα
συναφων ειδων ευρÝσκονται τÞσο µεσα στην αποκλειστικη
οικονοµικη ζωνη Þσο και σε µιÀ περιοχη περαν αυτησ και
παρακεÝµενη προσ τη ζωνη, το παρÀκτιο κρÀτοσ και τα
κρÀτη που αλιευουν αυτÞ το απÞθεµα στην παρακεÝµενη
περιοχη θα επιδιωκουν, Àµεσα η µεσω αρµοδιων υποπεριφερειακων η περιφερειακων οργανισµων, να συµφωνησουν
για τα µετρα που εÝναι αναγκαÝα, για τη διατηρηση αυτων
των αποθεµÀτων στην παρακεÝµενη περιοχη.

Íρθρο 64
Íκρωσ µεταναστευτικÀ εÝδη
1. Το παρÀκτιο κρÀτοσ και Àλλα κρÀτη των οποÝων οι
υπηκοοι αλιευουν στην περιοχη τα Àκρωσ µεταναστευτικÀ
εÝδη που αναφερονται στο παρÀρτηµα I συνεργÀζονται
Àµεσα η µεσω αρµοδÝων διεθνων οργανισµων µε σκοπÞ την
εξασφÀλιση τησ διατηρησησ και την προαγωγη του αντικειµενικου σκοπου τησ καλυτερησ δυνατησ χρησησ αυτων των
ειδων σε Þλη την περιοχη, µεσα και περα απÞ την αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη. Σε περιοχεσ που δεν υπÀρχει
κατÀλληλοσ διεθνησ οργανισµÞσ, το παρÀκτιο κρÀτοσ και
Àλλα κρÀτη των οποÝων οι υπηκοοι αλιευουν αυτÀ τα εÝδη
στην περιοχη, συνεργÀζονται για τη συσταση ενÞσ τετοιου
οργανισµου και συµµετεχουν στισ εργασÝεσ του.
2. Οι διατÀξεισ τησ παραγρÀφου 1 ισχυουν παρÀλληλα µε
τισ Àλλεσ διατÀξεισ αυτου του µερουσ.

Íρθρο 65
ΘαλÀσσια θηλαστικÀ
ΚαµÝα διÀταξη του παρÞντοσ µερουσ δεν περιορÝζει το
δικαÝωµα ενÞσ παρÀκτιου κρÀτουσ η την αρµοδιÞτητα ενÞσ
διεθνουσ οργανισµου, Þπωσ αρµÞζει, να απαγορευσει,
περιορÝσει η ρυθµÝσει την εκµετÀλλευση των θαλÀσσιων
θηλαστικων πιο αυστηρÀ απ’ Þ,τι προβλεπεται στο παρÞν
µεροσ. Τα κρÀτη συνεργÀζονται µε σκοπÞ τη διατηρηση
των θαλασσÝων θηλαστικων και στην περÝπτωση των κητοειδων εργÀζονται ιδιαÝτερα µεσω των αρµοδÝων διεθνων
οργανισµων για τη διατηρηση, διαχεÝριση και µελετη τουσ.
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Íρθρο 66
ΑνÀδροµα αποθεµατα
1. Τα κρÀτη στουσ ποταµουσ των οποÝων αναπαρÀγονται
ανÀδροµα αποθεµατα εχουν το πρωταρχικÞ συµφερον σ’
αυτÀ τα αποθεµατα και την ευθυνη γι’ αυτÀ.
2. Το κρÀτοσ καταγωγησ ανÀδροµων αποθεµÀτων εξασφαλÝζει τη διατηρηση τουσ µε την καθιερωση κατÀλληλων
ρυθµιστικων µετρων για την αλιεÝα σε Þλα τα υδατα µεσα
απÞ τα εξωτερικÀ Þρια τησ αποκλειστικησ οικονοµικησ του
ζωνησ καθωσ και για την αλιεÝα που προβλεπεται στην
παρÀγραφο 3 στοιχεÝο β). Το κρÀτοσ καταγωγησ, µετÀ απÞ
διαβουλευσεισ µε τα Àλλα κρÀτη που αναφερονται στισ
παραγρÀφουσ 3 και 4 και τα οποÝα αλιευουν αυτÀ τα
αποθεµατα, µπορεÝ να καθορÝσει συνολικÀ επιτρεπÞµενη
αλÝευση των αποθεµÀτων που εχουν την καταγωγη τουσ
στουσ ποταµουσ του.
3. α) Η αλιεÝα των ανÀδροµων αποθεµÀτων διεξÀγεται
µÞνο σε υδατα µεσα απÞ τα εξωτερικÀ Þρια των
αποκλειστικων οικονοµικων ζωνων, µε εξαÝρεση τισ
περιπτωσεισ Þπου η εφαρµογη τησ παρουσασ διÀταξησ θα εÝχε ωσ αποτελεσµα την οικονοµικη αποδιÀρθρωση ενÞσ κρÀτουσ Àλλου απÞ το κρÀτοσ
καταγωγησ. Σε σχεση µε την αλιεÝα περαν των
εξωτερικων ορÝων των αποκλειστικων οικονοµικων
ζωνων, τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη διαβουλευονται µε
σκοπÞ την επÝτευξη συµφωνÝασ, πÀνω στουσ Þρουσ
και τισ προυMποθεσεισ τησ αλιεÝασ αυτησ, δÝνοντασ
την δεουσα προσοχη στισ απαιτησεισ διατηρησησ
και στισ ανÀγκεσ του κρÀτουσ καταγωγησ σχετικÀ
µε αυτÀ τα αποθεµατα.
β) Το κρÀτοσ καταγωγησ συνεργÀζεται για τον περιορισµÞ στο ελÀχιστο τησ οικονοµικησ αποδιÀρθρωσησ στα Àλλα εκεÝνα κρÀτη που αλιευουν τα αποθεµατα αυτÀ, λαµβÀνοντασ υπÞψη το συνηθεσ αλÝευµα και τον δρÀσησ εργασιων αυτων των κρατων,
καθωσ και Þλεσ τισ περιοχεσ στισ οποÝεσ εχει λÀβει
χωρα τετοια αλιεÝα.
γ) Τα κρÀτη που αναφερονται στο στοιχεÝο β) και που
συµµετεχουν κατÞπιν συµφωνÝασ µε το κρÀτοσ
καταγωγησ σε µετρα για την ανανεωση των ανÀδροµων αποθεµÀτων, ιδιαÝτερα µε δαπÀνεσ γι’ αυτÞ
το σκοπÞ, απολαυουν ιδιαÝτερησ µεταχεÝρισησ απÞ
το κρÀτοσ καταγωγησ Þσον αφορÀ την αλιεÝα των
αποθεµÀτων που εχουν την καταγωγη τουσ στουσ
ποταµουσ του.
δ) Η εφαρµογη των κανονισµων σχετικÀ µε τα ανÀδροµα αποθεµατα περαν τησ αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ γÝνεται κατÞπιν συµφωνÝασ µεταξυ του
κρÀτουσ καταγωγησ και των Àλλων ενδιαφεροµενων κρατων.
4. Στισ περιπτωσεισ που τα ανÀδροµα αποθεµατα µεταναστευουν σε υδατα η µεσω υδÀτων µεσα απÞ τα εξωτερικÀ Þρια τησ αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ ενÞσ κρÀτουσ εκτÞσ του κρÀτουσ καταγωγησ, το κρÀτοσ αυτÞ θα
συνεργÀζεται µε το κρÀτοσ καταγωγησ για τη διατηρηση
και διαχεÝριση των αποθεµÀτων αυτων.
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5. Το κρÀτοσ καταγωγησ των ανÀδροµων αποθεµÀτων και
τα Àλλα κρÀτη που αλιευουν τα αποθεµατα αυτÀ προβαÝνουν διευθετησεισ για την υλοποÝηση των διατÀξεων του
παρÞντοσ Àρθρου, Þπου αυτÞ αρµÞζει, µεσω περιφερειακων οργανισµων.
Íρθρο 67
ΚατÀδροµα εÝδη
1. Το παρÀκτιο κρÀτοσ στου οποÝου τα υδατα διαβιουν το
µεγαλυτερο µεροσ του κυκλου ζωησ τουσ κατÀδροµα εÝδη
εχει την ευθυνη για τη διαχεÝριση αυτων των ειδων και
εξασφαλÝζει την εÝσοδο και την εξοδο των µεταναστευτικων ιχθυων.
2. Η αλιεÝα των κατÀδροµων ειδων διεξÀγεται µÞνο σε
υδατα µεσα απÞ τα εξωτερικÀ Þρια των αποκλειστικων
οικονοµικων ζωνων. Ùταν διεξÀγεται σε αποκλειστικεσ
οικονοµικεσ ζωνεσ, η αλιεÝα υπÞκειται στο παρÞν Àρθρο
και τισ Àλλεσ διατÀξεισ τησ παρουσασ συµβασησ σχετικÀ µε
την αλιεÝα στισ ζωνεσ αυτεσ.
3. Στισ περιπτωσεισ που οι κατÀδροµοι ιχθυεσ µεταναστευουν δια µεσου τησ αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ Àλλου
κρÀτουσ, ωσ νεαροÝ η ωσ και ωριµÀζοντεσ ιχθυεσ, η διαχεÝριση συµπεριλαµβανοµενησ και τησ αλÝευσησ των ιχθυων
αυτων, ρυθµÝζεται κατÞπιν συµφωνÝασ µεταξυ του κρÀτουσ
που αναφερεται στην παρÀγραφο 1 και του Àλλου ενδιαφερÞµενου κρÀτουσ. Μια τετοια συµφωνÝα θα εξασφαλÝζει
την ορθολογιστικη διαχεÝριση του εÝδουσ και θα λαµβÀνει
υπÞψη τισ ευθυνεσ του κρÀτουσ που αναφερεται στην
παρÀγραφο 1 για τη διατηρηση των ειδων αυτων.
Íρθρο 68
ΚαθιστικÀ εÝδη
Το παρÞν µεροσ δεν αφορÀ τα καθιστικÀ εÝδη, Þπωσ αυτÀ
καθορÝζονται στο Àρθρο 77 παρÀγραφοσ 4.
Íρθρο 69
∆ικαÝωµα κρατων Àνευ ακτων
1. Τα κρÀτη Àνευ ακτων εχουν το δικαÝωµα να συµµετεχουν, σε ισÞτιµη βÀση, στην εκµετÀλλευση προσηκοντοσ
µερουσ του πλεονÀσµατοσ των ζωντων πÞρων των αποκλειστικων οικονοµικων ζωνων των παρÀκτιων κρατων τησ
ιδÝασ υποπεριοχησ η περιοχησ, λαµβÀνοντασ υπÞψη τισ
σχετικεσ οικονοµικεσ και γεωγραφικεσ συνθηκεσ Þλων των
ενδιαφεροµενων κρατων και συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του
παρÞντοσ Àρθρου και των Àρθρων 61 και 62.
2. Οι Þροι και οι τρÞποι τησ συµµετοχησ αυτησ καθορÝζονται απÞ τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη µεσω διµερων, υποπεριφερειακων η περιφερειακων συµφωνιων λαµβÀνοντασ υπÞψη, µεταξυ Àλλων:
α) την ανÀγκη αποφυγησ συνεπειων επιβλαβων για τισ
αλιευτικεσ κοινÞτητεσ η τισ ιχθυοβιοµηχανÝεσ του
παρÀκτιου κρÀτουσ¯
β) την εκταση κατÀ την οποÝα το Àνευ ακτων κρÀτοσ,
συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του παρÞντοσ Àρθρου συµµε-
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τεχει η εχει το δικαÝωµα να συµµετεχει, συµφωνα µε
υφιστÀµενεσ διµερεÝσ υποπεριφερειακεσ η περιφερειακεσ συµφωνÝεσ, στην εκµετÀλλευση των ζωντων πÞρων
των αποκλειστικων οικονοµικων ζωνων Àλλων παρÀκτιων κρατων¯
γ) την εκταση κατÀ την οποÝα Àλλα κρÀτη Àνευ ακτων
και γεωγραφικÀ µειονεκτουντα κρÀτη συµµετεχουν ηδη
στην εκµετÀλλευση των ζωντων πÞρων τησ αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ του παρÀκτιου κρÀτουσ και την
συνακÞλουθη ανÀγκη αποφυγησ συγκεκριµενησ επιβÀρυνσησ ενÞσ οποιουδηποτε παρÀκτιου κρÀτουσ η
µερουσ αυτου¯
δ) τισ ανÀγκεσ διατροφησ των πληθυσµων των αντÝστοιχων κρατων.
3. Ùταν η αλιευτικη ικανÞτητα του παρÀκτιου κρÀτουσ
φθÀσει σε σηµεÝο που να του επιτρεπει να αλιευει ολÞκληρο τον επιτρεπτÞ Þγκο αλιευµατοσ των ζωντανων πÞρων
στην αποκλειστικη οικονοµικη του ζωνη, το παρÀκτιο κρÀτοσ και Àλλα ενδιαφερÞµενα κρÀτη συνεργÀζονται στην
διαµÞρφωση δÝκαιων διευθετησεων σε διµερη, υποπεριφερειακη η περιφερειακη βÀση προκειµενου να επιτρεψουν
την συµµετοχη αναπτυσσοµενων κρατων Àνευ ακτων τησ
ιδÝασ υποπεριοχησ η περιοχησ στην εκµετÀλλευση των ζωντων πÞρων των αποκλειστικων οικονοµικων ζωνων των
παρÀκτιων κρατων τησ υποπεριοχησ η περιοχησ, Þπωσ
κρÝνεται σκÞπιµο, απÞ τισ συγκεκριµενεσ περιστÀσεισ, και
υπÞ Þρουσ ικανοποιητικουσ για Þλα τα µερη. ΚατÀ την
εφαρµογη τησ παρουσασ διÀταξησ λαµβÀνονται υπÞψη οι
παρÀγοντεσ που αναφερονται στην παρÀγραφο 2.
4. Τα ανεπτυγµενα κρÀτη Àνευ ακτων εχουν δικαÝωµα
συµµετοχησ στην εκµετÀλλευση των ζωντων πÞρων,
συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του παρÞντοσ Àρθρου, µÞνον
στισ αποκλειστικεσ οικονοµικεσ ζωνεσ των ανεπτυγµενων
παρÀκτιων κρατων τησ ιδÝασ υποπεριοχησ η περιοχησ, µε
λαµβÀνοντασ υπÞψη την εκταση κατÀ την οποÝα το παρÀκτιο κρÀτοσ, κατÀ την παραχωρηση σε Àλλα κρÀτη πρÞσβασησ στουσ φυσικουσ πÞρουσ τησ αποκλειστικησ οικονοµικησ του ζωνησ, εχει λÀβει υπÞψη του την ανÀγκη
περιορισµου στο ελÀχιστο των επιζηµιων συνεπειων στισ
αλιευτικεσ κοινÞτητεσ και την οικονοµικη αποδιÀρθρωση
κρατων των οποÝων οι υπηκοοι αλιευουν κατÀ συνηθεια
στη ζωνη.
5. Οι παραπÀνω διατÀξεισ δεν θÝγουν τισ διευθετησεισ που
συµφωνηθηκαν σε υποπεριοχεσ η περιοχεσ Þπου τα παρÀκτια κρÀτη δυνανται να παραχωρησουν σε κρÀτη Àνευ
ακτων τησ Ýδιασ υπο-περιοχησ η περιοχησ Ýσα η προνοµιακÀ δικαιωµατα για την εκµετÀλλευση των ζωντων πÞρων
στισ αποκλειστικεσ οικονοµικεσ ζωνεσ.
Íρθρο 70
∆ικαÝωµα γεωγραφικωσ µειονεκτουντων κρατων
1. Τα γεωγραφικωσ µειονεκτουντα κρÀτη εχουν το δικαÝωµα συµµετοχησ, σε ισÞτιµη βÀση, στην εκµετÀλλευση ανÀλογου µερουσ του πλεονÀσµατοσ των ζωντων πÞρων των
αποκλειστικων οικονοµικων ζωνων των παρακτÝων κρατων
τησ Ýδιασ υποπεριοχησ η περιοχησ, λαµβανοµενων υπÞψη
των σχετικων οικονοµικων και γεωγραφικων συνθηκων
Þλων των ενδιαφεροµενων κρατων και συµφωνα µε τισ
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διατÀξεισ του παρÞντοσ Àρθρου και των Àρθρων 61 και
62.
2. Για τουσ σκοπουσ του παρÞντοσ µερουσ ωσ «γεωγραφικωσ µειονεκτουντα κρÀτη» ορÝζονται τα παρÀκτια κρατη
συµπεριλαµβανοµενων των κρατων που παρακτιουν σε
κλειστεσ η ηµÝκλειστεσ θÀλασσεσ, η γεωγραφικη µορφολογÝα των οποÝων τα καθιστÀ εξαρτωµενα απÞ την εκµετÀλλευση των ζωντανων πÞρων των αποκλειστικων οικονοµικων ζωνων Àλλων κρατων στην υποπεριοχη η περιοχη,
προκειµενου να εχουν την επαρκη τροφοδÞτηση τουσ σε
ψÀρια για τισ ανÀγκεσ διατροφησ των πληθυσµων τουσ η
µερων αυτων, καθωσ και παρÀκτια κρÀτη τα οποÝα δεν
µπορουν να διεκδικησουν δικεσ τουσ αποκλειστικεσ οικονοµικεσ ζωνεσ.
3. Οι Þροι και οι τρÞποι τησ συµµετοχησ αυτησ καθορÝζονται απÞ τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη µεσω διµερων, υποπεριφερειακων και περιφερειακων συµφωνιων λαµβÀνοντασ
υπÞψη, µεταξυ Àλλων:
α) την ανÀγκη αποφυγησ δυσµενων συνεπειων για τισ
αλιευτικεσ κοινÞτητεσ η τισ ιχθυοβιοµηχανÝεσ του
παρÀκτιου κρÀτουσ¯
β) την εκταση συµµετοχησ η του δικαιωµατοσ συµµετοχησ,
συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του παρÞντοσ Àρθρου, των
γεωγραφικωσ µειονεκτουντων κρατων συµφωνα µε τισ
υφιστÀµενεσ διµερεÝσ, υποπεριφερειακεσ η περιφερειακεσ συµφωνÝεσ στην εκµετÀλλευση των ζωντων πÞρων
των αποκλειστικων οικονοµικων ζωνων των Àλλων
παρÀκτιων κρατων¯
γ) την εκταση συµµετοχησ Àλλων γεωγραφικωσ µειονεκτουντων κρατων και κρατων Àνευ ακτων στην εκµετÀλλευση των ζωντων πÞρων τησ αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ του παρÀκτιου κρÀτουσ και τη συνακÞλουθη ανÀγκη αποφυγησ ιδιαÝτερησ επιβÀρυνσησ ενÞσ
οποιουδηποτε παρÀκτιου κρÀτουσ η µερουσ αυτου¯
δ) τισ ανÀγκεσ διατροφησ των πληθυσµων των αντÝστοιχων κρατων.
4. Ùταν η αλιευτικη ικανÞτητα του παρÀκτιου κρÀτουσ
φθÀσει σε σηµεÝο που να του επιτρεπει να αλιευει ολÞκληρο τον επιτρεπτÞ Þγκο αλιευµατοσ των ζωντων πÞρων στην
αποκλειστικη οικονοµικη του ζωνη, το παρÀκτιο κρÀτοσ
και Àλλα ενδιαφερÞµενα κρÀτη συνεργÀζονται στη διαµÞρφωση δÝκαιων διευθετησεων σε διµερη, υποπεριφερειακη η
περιφερειακη βÀση προκειµενου να επιτρεψουν τη συµµετοχη των αναπτυσσοµενων γεωγραφικÀ µειονεκτουντων
κρατων στην εκµετÀλλευση των ζωντων πÞρων των αποκλειστικων οικονοµικων ζωνων των παρÀκτιων κρατων τησ
υποπεριοχησ η περιοχησ, Þπωσ κρÝνεται σκÞπιµο, κÀτω απÞ
τισ συγκεκριµενεσ περιστÀσεισ και υπÞ Þρουσ ικανοποιητικουσ για Þλα τα µερη. ΚατÀ την εφαρµογη τησ παρουσασ
διÀταξησ θα λαµβÀνονται επÝσησ υπÞψη οι παρÀγοντεσ οι
αναφερÞµενοι στη παρÀγραφο 3.
5. Τα γεωγραφικωσ µειονεκτουντα ανεπτυγµενα κρÀτη
εχουν δικαÝωµα συµµετοχησ στην εκµετÀλλευση των ζωντων πÞρων, συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του παρÞντοσ
Àρθρου, µÞνον στισ αποκλειστικεσ οικονοµικεσ ζωνεσ των
ανεπτυγµενων παρÀκτιων κρατων τησ Ýδιασ υποπεριοχησ η
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περιοχησ, µε γνωµονα την εκταση κατÀ την οποÝα το
παρÀκτιο κρÀτοσ, κατÀ την παραχωρηση σε Àλλα κρÀτη
πρÞσβασησ στουσ ζωντεσ πÞρουσ τησ αποκλειστικησ οικονοµικησ του ζωνησ εχει λαβει υπÞψη του την ανÀγκη
περιορισµου στο ελÀχιστο των επιβλαβων συνεπειων για
τισ αλιευτικεσ κοινÞτητεσ καθωσ και την οικονοµικη αποδιÀρθρωση των κρατων των οποÝων οι υπηκοοι αλιευουν
κατÀ συνηθεια στη ζωνη.
6. Οι παραπÀνω διατÀξεισ δεν θÝγουν τισ διευθετησεισ που
εχουν συµφωνηθεÝ σε υποπεριοχεσ η περιοχεσ Þπου τα
παρÀκτια κρÀτη δυνανται να παραχωρησουν σε γεωγραφικωσ µειονεκτουντα κρÀτη τησ Ýδιασ υποπεριοχησ η περιοχησ Ýσα η προνοµιακÀ δικαιωµατα για την εκµετÀλλευση
των ζωντων πÞρων στισ αποκλειστικεσ οικονοµικεσ ζωνεσ.
Íρθρο 71
Μη εφαρµογη των Àρθρων 69 και 70
Οι διατÀξεισ των Àρθρων 69 και 70 δεν εφαρµÞζονται στην
περÝπτωση παρÀκτιου κρÀτουσ του οποÝου η οικονοµÝα
εÝναι σε µεγÀλο βαθµÞ εξαρτηµενη απÞ την εκµετÀλλευση
των ζωντων πÞρων τησ αποκλειστικησ οικονοµικησ του
ζωνησ.
Íρθρο 72
ΠεριορισµοÝ στη µεταβÝβαση δικαιωµÀτων
1. Τα δικαιωµατα που προβλεπονται στα Àρθρα 69 και 70
για την εκµετÀλλευση των ζωντων πÞρων δεν θα µεταβιβÀζονται αµεσωσ η εµµεσωσ σε τρÝτα κρÀτη η στουσ υπηκÞουσ τουσ δυνÀµει µÝσθωσησ η Àδειασ η µε την καθιερωση
µεικτων επιχειρησεων η κατÀ οποιοδηποτε Àλλο τρÞπο ο
οποÝοσ εξοµοιουται µε µεταβÝβαση, εκτÞσ εÀν συµφωνηθηκε Àλλωσ απÞ τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη.
2. Η παραπÀνω διÀταξη δεν αποκλεÝει στα ενδιαφερÞµενα
κρÀτη να λÀβουν τεχνικη η οικονοµικη βοηθεια απÞ τρÝτα
κρÀτη η διεθνεÝσ οργανισµουσ µε σκοπÞ τη διευκÞλυνση
τησ ενÀσκησησ των δικαιωµÀτων συµφωνα µε τα Àρθρα 69
και 70, υπÞ τον Þρο Þτι αυτÞ δεν θα εχει το αποτελεσµα
που αναφερεται στην παρÀγραφο 1.
Íρθρο 73
Εφαρµογη νÞµων και κανονισµων του παρÀκτιου
κρÀτουσ
1. Τα παρÀκτιο κρÀτοσ δυναται, κατÀ την Àσκηση των
κυριαρχικων του δικαιωµÀτων, να ερευνÀ, να εκµεταλλευεται, να διατηρεÝ και να διαχειρÝζεται τουσ ζωντεσ πÞρουσ
στην αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη, να λαµβÀνει τετοια
µετρα, συµπεριλαµβανοµενων του ελεγχου των εγγρÀφων
του πλοÝου, επιθεωρησησ, συλληψησ και κÝνησησ τησ δικαστικησ διαδικασÝασ, Þπωσ αυτÞ κρÝνεται αναγκαÝο για την
διασφÀλιση τησ συµµÞρφωσησ προσ τουσ νÞµουσ και τουσ
κανονισµουσ που υιοθετηθηκαν απÞ αυτÞ συµφωνα µε την
παρουσα συµβαση.
2. Τα συλλαµβανÞµενα πλοÝα και τα πληρωµατÀ τουσ θα
αφηνονται αµεσωσ µε την κατÀθεση ευλογησ εγγυησησ.
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3. Οι ποινεσ που προβλεπει το παρÀκτιο κρÀτοσ για παραβÝαση των νÞµων και κανονισµων περÝ αλιεÝασ στην αποκλειστικη οικονοµικη του ζωνη δεν µπορουν να συµπεριλÀβουν την φυλÀκιση, εφÞσον ελλεÝπουν αντÝθετεσ συµφωνÝεσ
των ενδιαφεροµενων κρατων, η οποιασδηποτε Àλλησ µορφησ σωµατικη τιµωρÝα.
4. Στισ περιπτωσεισ συλληψησ η κατακρÀτησησ ξενων
πλοÝων το παρÀκτιο κρÀτοσ ειδοποιεÝ αµεσωσ το κρÀτοσ
τησ σηµαÝασ του πλοÝου, µεσω τησ κατÀλληλησ οδου, για τα
µετρα που εληφθησαν και για τισ ποινεσ που επιβληθηκαν
στη συνεχεια.
Íρθρο 74
Οριοθετηση τησ αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ
µεταξυ κρατων µε εναντι η προσκεÝµενεσ ακτεσ
1. Η οριοθετηση τησ αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ
µεταξυ κρατων µε εναντι η προσκεÝµενεσ ακτεσ πραγµατοποιεÝται κατÞπιν συµφωνÝασ µε βÀση το διεθνεσ δÝκαιο
Þπωσ ορÝζεται στο Àρθρο 38 του καταστατικου του διεθνουσ δικαστηρÝου, µε σκοπÞ την επÝτευξη δÝκαιησ λυσησ.
2. Αν δεν επιτευχθεÝ συµφωνÝα µεσα σε ευλογο χρονικÞ
διÀστηµα, τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη προσφευγουν στισ διαδικασÝεσ που προβλεπονται στο µεροσ XV.
3. Εκκρεµουσησ τησ συµφωνÝασ που προβλεπεται στην
παρÀγραφο 1, τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη, σε πνευµα κατανÞησησ και συνεργασÝασ, καταβÀλλουν κÀθε προσπÀθεια
για την επÝτευξη προσωρινων διευθετησεων πρακτικου
χαρακτηρα και, κατÀ τη διÀρκεια αυτησ τησ µεταβατικησ
περιÞδου, για να µην θεσουν σε κÝνδυνο η παρεµποδÝσουν
την επÝτευξη οριστικησ συµφωνÝασ. Οι διευθετησεισ αυτεσ
δεν επηρεÀζουν την τελικη οριοθετηση.
4. Οπου ισχυει συµφωνÝα µεταξυ των ενδιαφεροµενων
κρατων, τα ζητηµατα που αναφερονται στην οριοθετηση
τησ αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ καθορÝζονται
συµφωνα µε τισ διατÀξεισ τησ εν λÞγω συµφωνÝασ.
Íρθρο 75
ΝαυτικοÝ χÀρτεσ και πÝνακεσ γεωγραφικων
συντεταγµενων
1. ΥπÞ την επιφυλαξη του παρÞντοσ µερουσ, οι γραµµεσ
των εξωτερικων ορÝων τησ αποκλειστικησ οικονοµικησ
ζωνησ και οι γραµµεσ οριοθετησησ που χαρÀσσονται
συµφωνα µε το Àρθρο 74, εµφαÝνονται σε ναυτικουσ χÀρτεσ
υπÞ κλÝµακα η κλÝµακεσ επαρκεÝσ για την διακρÝβωση τησ
θεσησ τουσ. Ùπου κρÝνεται σκÞπιµο, οι πÝνακεσ των γεωγραφικων συντεταγµενων των σηµεÝων που καθορÝζουν τα
γεωδαιτικÀ δεδοµενα, µπορουν να αντικατασταθουν απÞ
τισ γραµµεσ των εξωτερικων ορÝων η τισ γραµµεσ οριοθετησησ.
2. Το παρÀκτιο κρÀτοσ δÝδει την δεουσα δηµοσιÞτητα σε
τετοιουσ ναυτικουσ χÀρτεσ η πÝνακεσ γεωγραφικων συντεταγµενων και καταθετει αντÝγραφο κÀθε τετοιου χÀρτη η
πÝνακα στο ΓενικÞ Γραµµατεα των Ηνωµενων Εθνων.
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ΜΕΡΟΣ VI
ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙ∆Α
Íρθρο 76
ΟρισµÞσ τησ υφαλοκρηπÝδοσ
1. Η υφαλοκρηπÝδα ενÞσ παρÀκτιου κρÀτουσ αποτελεÝται
απÞ το θαλÀσσιο βυθÞ και το υπεδαφÞσ του που εκτεÝνεται
περαν τησ χωρικησ του θαλασσασ καθ’ Þλη την εκταση τησ
φυσικησ προεκτασησ του χερσαÝου του εδÀφουσ µεχρι του
εξωτερικου ορÝου του υφαλοπλαισÝου η σε µια απÞσταση
200 ναυτικων µιλÝων απÞ τισ γραµµεσ βÀσησ απÞ τισ οποÝεσ
µετρÀται το πλÀτοσ τησ χωρικησ θÀλασσασ Þπου το εξωτερικÞ Þριο του υφαλοπλαισÝου δεν εκτεÝνεται µεχρι αυτη
την απÞσταση.
2. Η υφαλοκρηπÝδα ενÞσ παρÀκτιου κρÀτουσ δεν εκτεÝνεται περαν των ορÝων που προβλεπονται στισ παραγρÀφουσ
4 εωσ 6.
3. Το υφαλοπλαÝσιο περιλαµβÀνει την υποθαλÀσσια προεκταση τησ χερσαÝασ µÀζασ του παρÀκτιου κρÀτουσ και
αποτελεÝται απÞ το θαλÀσσιο βυθÞ και υπεδαφοσ τησ
υφαλοκρηπÝδασ, του υφαλοπρανουσ και του ηπειρωτικου
ανυψωµατοσ. ∆εν περιλαµβÀνει το βυθÞ του ωκεανου µε
τισ ωκεÀνιεσ ρÀχεσ του και το υπεδαφÞσ του.
4. α) Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ συµβασησ, το
παρÀκτιο κρÀτοσ καθορÝζει το εξωτερικÞ Þριο του
υφαλοπλαισÝου Þπου αυτÞ εκτεÝνεται περαν των
200 ναυτικων µιλÝων απÞ τισ γραµµεσ βÀσησ απÞ τισ
οποÝεσ το πλÀτοσ τησ χωρικησ θÀλασασ µετρÀται
εÝτε:

6. Επιφυλασσοµενων των διατÀξεων τησ παραγρÀφου 5,
στισ υποθαλÀσσιεσ ρÀχεσ, το εξωτερικÞ Þριο τησ υφαλοκρηπÝδασ δεν θα υπερβαÝνει τα 350 ναυτικÀ µÝλια απÞ τισ
γραµµεσ βÀσησ απÞ τισ οποÝεσ µετρÀται το πλÀτοσ τησ
χωρικησ θÀλασσασ. Η παρουσα παρÀγραφοσ δεν εφαρµÞζεται ωσ προσ τα υποθαλÀσσια υψωµατα που εÝναι
φυσικÀ συστατικÀ τµηµατα του υφαλοπρανουσ Þπωσ το
οροπεδιÞ του, τα ανυψωµατα, οι αιχµεσ, οι µπÀγκοι και τα
αντερεÝσµατα.
7. Το παρÀκτιο κρÀτοσ καθορÝζει τα εξωτερικÀ Þρια τησ
υφαλοκρηπÝδασ του, Þπου αυτη εκτεÝνεται περαν των 200
ναυτικων µιλÝων απÞ τισ γραµµεσ βÀσησ απÞ τισ οποÝεσ
µετρÀται το πλÀτοσ τησ χωρικησ θÀλασσασ, µε ευθεÝεσ
γραµµεσ που δεν υπερβαÝνουν σε µηκοσ τα 60 ναυτικÀ
µÝλια και που συνδεουν σταθερÀ σηµεÝα, οριζÞµενα απÞ
συντεταγµενεσ πλÀτουσ και µηκουσ.
8. ΠληροφορÝεσ για τα Þρια τησ υφαλοκρηπÝδασ περαν
των 200 ναυτικων µιλιων απÞ τισ γραµµεσ βÀσησ απÞ τισ
οποÝεσ µετρÀται το πλÀτοσ τησ χωρικησ θÀλασσασ θα
υποβÀλονται απÞ το παρÀκτιο κρÀτοσ στην επιτροπη για
τα Þρια τησ υφαλοκρηπÝδασ που θα συσταθεÝ συµφωνα µε
το παρÀρτηµα II επÝ τη βÀσει δÝκαιησ γεωγραφικησ εκπροσωπησησ. Η επιτροπη προβαÝνει σε συστÀσεισ προσ τα
παρÀκτια κρÀτη σε θεµατα που σχετÝζονται µε την καθιερωση των εξωτερικων ορÝων τησ υφαλοκρηπÝδασ τουσ. Τα
Þρια τησ υφαλοκρηπÝδασ που καθορÝζονται απÞ το παρÀκτιο κρÀτοσ µε βÀση αυτεσ τισ συστÀσεισ θα εÝναι οριστικÀ
και δεσµευτικÀ.

i) µε µια γραµµη που χαρÀσσεται συµφωνα µε την

9. Το παρÀκτιο κρÀτοσ καταθετει στο ΓενικÞ Γραµµατεα
των Ηνωµενων Εθνων χÀρτεσ και σχετικεσ πληροφορÝεσ,
συµπεριλαµβανοµενων και γεωδαιτικων στοιχεÝων που
περιγρÀφουν µÞνιµα τα εξωτερικÀ Þρια τησ υφαλοκρηπÝδασ του. Ο ΓενικÞσ Γραµµατεασ δÝνει τη δεουσα δηµοσιÞτητα σ’ αυτÀ.

ii) µε για γραµµη που χαρÀσσεται συµφωνα µε την

10. Οι διατÀξεισ αυτου του Àρθρου δεν θÝγουν το θεµα
τησ οριοθετησησ τησ υφαλοκρηπÝδασ µεταξυ κρατων µε
εναντι η προσκεÝµενεσ ακτεσ.

παρÀγραφο 7 δι’ αναφορÀσ προσ τα απωτατα
σταθερÀ σηµεÝα σε κÀθε ενα απÞ τα οποÝα το
πÀχοσ των ιζηµατογενων πετρωµÀτων εÝναι τουλÀχιστον 1% τησ µικρÞτερησ απÞστασησ απÞ το
σηµεÝο αυτÞ µεχρι τουσ πρÞποδεσ του υφαλοπρανουσ,

παρÀγραφο 7 δι’ αναφορÀσ σε σταθερÀ σηµεÝα
Þχι περισσÞτερο απÞ 60 ναυτικÀ µÝλια απÞ τουσ
πρÞποδεσ του υφαλοπρανουσ¯

β) αν δεν υπÀρχουν αποδεικτικÀ για το αντÝθετο, οι
πρÞποδεσ του υφαλοπρανουσ καθορÝζονται ωσ
σηµεÝο τησ µεγιστησ αλλαγησ τησ κλÝσησ στη βÀση
του.
5. Τα σταθερÀ σηµεÝα που περιλαµβÀνουν τη γραµµη των
εξωτερικων ορÝων τησ υφαλοκρηπÝδασ πÀνω στο βυθÞ, που
χαρÀσσεται συµφωνα µε την παρÀγραφο 4 στοιχεÝο α)
σηµεÝα i) και ii), η δεν θα υπερβαÝνουν τα 350 ναυτικÀ
µÝλια απÞ τισ γραµµεσ βÀσησ απÞ τισ οποÝεσ µετρÀται το
πλÀτοσ τησ χωρικησ θÀλασσασ η δεν θα υπερβαÝνουν τα
100 ναυτικÀ µÝλια απÞ την ισοβαθη καµπυλη των 2 500
µετρων, η οποÝα εÝναι µια γραµµη που συνδεει το βÀθοσ
των 2 500 µετρων.

Íρθρο 77
∆ικαιωµατα του παρÀκτιου κρÀτουσ στην υφαλοκρηπÝδα
1. Το παρÀκτιο κρÀτοσ ασκεÝ στην υφαλοκρηπÝδα κυριαρχικÀ δικαιωµατα προσ το σκοπÞ τησ εξερευνησησ και εκµετÀλλευσησ των φυσικων πÞρων αυτησ.
2. Τα δικαιωµατα που αναφερονται στην παρÀγραφο 1,
εÝναι αποκλειστικÀ υπÞ την εννοια Þτι Àν το παρÀκτιο
κρÀτοσ δεν εξερευνÀ την υφαλοκρηπÝδα η δεν εκµεταλλευεται τουσ φυσικουσ τησ πÞρουσ, κανεÝσ δεν µπορεÝ να
αναλÀβει αυτεσ τισ δραστηριÞτητεσ χωρÝσ ρητη συναÝνεση
του παρÀκτιου κρÀτουσ.
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3. Τα δικαιωµατα του παρÀκτιου κρÀτουσ στην υφαλοκρηπÝδα δεν εξαρτωνται απÞ την πραγµατικη η ιδεατη
κατοχη η απÞ οποιαδηποτε ρητη διακηρυξη.
4. Οι φυσικοÝ πÞροι που αναφερονται σ’ αυτÞ το µεροσ
αποτελουνται απÞ τουσ µεταλλευτικουσ και Àλλουσ µηζωντεσ οργανισµουσ που ανηκουν στα καθιστικÀ εÝδη,
δηλαδη οργανισµουσ οι οποÝοι κατÀ το στÀδιο που εÝναι
δυνατη η αλÝευση τουσ εÝναι εÝτε ακÝνητοι στο βυθÞ τησ
θαλασσασ η κÀτω απ’ αυτÞν, εÝτε ανÝκανοι να κινηθουν
ειµη µÞνον εφÞσον βρÝσκονται σε διαρκη φυσικη επαφη µε
το βυθÞ τησ θÀλασσασ η το υπεδαφÞσ του.
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5. ΚατÀ την τοποθετηση καλωδÝων η αγωγων, τα κρÀτη
λαµβÀνουν δεÞντωσ υπÞψη τα καλωδια η τουσ αγωγουσ
που εÝναι ηδη τοποθετηµενοι. ΙδιαÝτερα, δεν θÝγονται οι
δυνατÞτητεσ επισκευησ των υφισταµενων καλωδÝων η αγωγων.

Íρθρο 80
Τεχνητεσ νησοι, εγκαταστÀσεισ και κατασκευεσ πÀνω
στην υφαλοκρηπÝδα

Íρθρο 78

Το Àρθρο 60 ισχυει mutatis mutandis και για τισ τεχνητεσ
νησουσ, εγκαταστÀσεισ και κατασκευεσ πÀνω στην υφαλοκρηπÝδα.

ΝοµικÞ καθεστωσ των υπερκειµενων υδÀτων και του
εναερÝου χωρου και τα δικαιωµατα και ελευθερÝεσ των
Àλλων κρατων

Íρθρο 81

1. Τα δικαιωµατα του παρÀκτιου κρÀτουσ στην υφαλοκρηπÝδα δεν θÝγουν το νοµικÞ καθεστωσ των υπερκεÝµενων
υδÀτων η του εναεριου χωρου πÀνω απÞ αυτÀ τα υδατα.
2. Η Àσκηση των δικαιωµÀτων του παρÀκτιου κρÀτουσ
στην υφαλοκρηπÝδα δεν πρεπει να παραβιÀζει η να παρενοχλεÝ αδικαιολÞγητα τη ναυσιπλοια η Àλλα δικαιωµατα
και ελευθερÝεσ των Àλλων κρατων Þπωσ προβλεπονται σ’
αυτη τη συµβαση.

Íρθρο 79
Υποβρυχια καλωδια και αγωγοÝ στην υφαλοκρηπÝδα
1. Ùλα τα κρÀτη εχουν δικαÝωµα να τοποθετουν υποβρυχια καλωδια και αγωγουσ στην υφαλοκρηπÝδα συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του παρÞντοσ Àρθρου.
2. Επιφυλασσοµενου του δικαιωµατοσ του να λαµβÀνει
πρÞσφορα µετρα για την εξερευνηση τησ υφαλοκρηπÝδασ,
την εκµετÀλλευση των φυσικων πÞρων τησ και την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ µÞλυνσησ απÞ αγωγουσ, το
παρÀκτιο κρÀτοσ δεν µπορεÝ να εµποδÝζει την τοποθετηση
η συντηρηση αυτων των καλωδÝων η αγωγων.
3. Η χÀραξη τησ πορεÝασ για την τοποθετηση αυτων των
σωληναγωγων πÀνω στην υφαλοκρηπÝδα, υπÞκειται στη
συναÝνεση του παρÀκτιου κρÀτουσ.
4. ΤÝποτα σ’ αυτÞ το µεροσ δεν θÝγει το δικαÝωµα του
παρÀκτιου κρÀτουσ να θετει Þρουσ για την εÝσοδο στο
εδαφÞσ του η στην χωρικη του θÀλασσα καλωδÝων η
αγωγων η τη δικαιοδοσÝα του επÝ των καλωδÝων και
αγωγων που κατασκευÀζονται η χρησιµοποιουνται για την
εξερευνηση τησ υφαλοκρηπÝδασ του η την εκµετÀλλευση
των πÞρων τησ η σε σχεση µε την λειτουργÝα τεχνητων
νησων, εγκαταστÀσεων η κατασκευων υπÞ τη δικαιοδοσÝα
του.

Γεωτρησεισ στην υφαλοκρηπÝδα
Το παρÀκτιο κρÀτοσ εχει το αποκλειστικÞ δικαÝωµα να
επιτρεπει και να ρυθµÝζει τισ γεωτρησεισ στην υφαλοκρηπÝδα για Þλουσ τουσ σκοπουσ.

Íρθρο 82
Πληρωµεσ και εισφορεσ σχετικÀ µε την εκµετÀλλευση
τησ υφαλοκρηπÝδασ περαν των 200 ναυτικων µιλÝων
1. Το παρÀκτιο κρÀτοσ συνεισφερει σε χρηµατα η εÝδοσ
στην εκµετÀλλευση µη ζωντων πÞρων τησ υφαλοκρηπÝδασ
περαν των 200 ναυτικων µιλÝων απÞ τισ γραµµεσ βÀσησ
απÞ τισ οποÝεσ µετρÀται τα πλÀτοσ τησ χωρικησ θÀλασσασ.
2. Οι πληρωµεσ η εισφορεσ θα γÝνονται ετησια σε σχεση µε
Þλη την παραγωγη σε µια περιοχη µετÀ τα πεντε πρωτα
χρÞνια παραγωγησ σ’ αυτην την περιοχη. Για τον εκτο
χρÞνο, το ποσοστÞ πληρωµησ η εισφορÀσ θα εÝναι 1 % τησ
αξÝασ η του Þγκου παραγωγησ στην περιοχη. Το ποσοστÞ
θα αυξÀνεται κατÀ 1 % για κÀθε επÞµενο χρÞνο µεχρι το
δωδεκατο χρÞνο και θα παραµενει στο 7 % εφεξησ. Η
παραγωγη δεν περιλαµβÀνει πÞρουσ χρησιµοποιουµενουσ
σε σχεση µε την εκµετÀλλευση.
3. Îνα αναπτυσσÞµενο κρÀτοσ που εÝναι αµιγησ εισαγωγεασ ενÞσ µεταλλευτικου πÞρου που εξορυσσεται ατο την
υφαλοκρηπÝδα του απαλλÀσσεται απÞ αυτεσ τισ πληρωµεσ
η εισφορεσ αναφορικÀ µε αυτÞν τον µεταλλευτικÞ πÞρο.
4. Οι πληρωµεσ η εισφορεσ θα γÝνονται µεσω τησ αρχησ, η
οποÝα θα τισ κατανεµει µεταξυ των κρατων µερων αυτησ
τησ συµβασησ, βÀσει δικαÝων κριτηρÝων κατανοµησ, λαµβÀνοντασ υπÞψιν τα συµφεροντα και τισ ανÀγκεσ των αναπτυσσÞµενων κρατων, ιδιαÝτερα των λιγÞτερα ανεπτυγµενων και των Àνευ ακτων µεταξυ αυτων.
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Íρθρο 83

Íρθρο 84

Οριοθετηση τησ υφαλοκρηπÝδασ µεταξυ κρατων µε
εναντι η προσκεÝµενεσ ακτεσ

ΝαυτικοÝ χÀρτεσ και πÝνακεσ γεωγραφικων
συντεταγµενων

1. Η οριοθετηση τησ υφαλοκρηπÝδασ µεταξυ κρατων µε
εναντι η προσκεÝµενεσ ακτεσ πραγµατοποιεÝται κατÞπιν
συµφωνÝασ µε βÀση το διεθνεσ δÝκαιο, Þπωσ αναφερεται
στο Àρθρο 38 του καταστατικου του διεθνουσ δικαστηρÝου
προκειµενου να επιτευχθεÝ µια δÝκαιη λυση.
2. Αν η συµφωνÝα δεν µπορεÝ να επιτευχθεÝ µεσα σε
ευλογο χρονικÞ πλαÝσιο, τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη προσφευγουν στισ διαδικασÝεσ που προβλεπονται στο µεροσ
XV.

3. Εκκρεµουσησ συµφωνÝασ Þπωσ προβλεπεται στην παρÀγραφο 1, τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη σε πνευµα κατανÞησησ και συνεργασÝασ, θα καταβÀλουν κÀθε προσπÀθεια για
να συνÀψουν προσωρινεσ διευθετησεισ πρακτικησ φυσησ
και, κατÀ τη διÀρκεια αυτησ τησ µεταβατικησ περιÞδου, να
µην θετουν σε κÝνδυνο η παρεµποδÝζουν την επÝτευξη
τελικησ συµφωνÝασ. Αυτεσ οι διευθετησεισ δεν επηρεÀζουν
την τελικη οριοθετηση.
4. Ùταν υφÝσταται συµφωνÝα εν ισχυι µεταξυ των ενδιαφεροµενων κρατων, θεµατα τα σχετιζÞµενα µε την οριοθετηση τησ υφαλοκρηπÝδασ θα καθορÝζονται συµφωνα µε τισ
διατÀξεισ εκεÝνησ τησ συµφωνÝασ.

1. Επιφυλασσοµενου του παρÞντοσ µερουσ, οι εξωτερικεσ
οριογραµµεσ τησ υφαλοκρηπÝδασ και οι γραµµεσ οριοθετησησ που χαρÀσσονται συµφωνα µε το Àρθρο 83 εµφαÝνονται σε χÀρτεσ κλÝµακασ η κλιµÀκων επαρκων για την
εξακρÝβωσησ τησ θεσησ τουσ. Ùπου ενδεÝκνυται, αυτεσ οι
εξωτερικεσ οριογραµµεσ η γραµµεσ οριοθετησησ µπορουν
να αντικατασταθουν απÞ πÝνακεσ γεωγραφικων συντεταγµενων σηµεÝων, που να προσδιορÝζουν το χρησιµοποιουµενο γεωδαιτικÞ συστηµα.
2. Το παρÀκτικο κρÀτοσ θα δÝνει την δεουσα δηµοσιÞτητα
σ’ αυτουσ τουσ χÀρτεσ η πÝνακεσ γεωγραφικων συντεταγµενων και θα καταθετει αντÝγραφο κÀθε τετοιου χÀρτη η
πÝνακα στο ΓενικÞ Γραµµατεα των Ηνωµενων Εθνων και,
στην περÝπτωση αυτων που δεÝχνουν τισ εξωτερικεσ οριογραµµεσ τησ υφαλοκρηπÝδασ, στο γενικÞ γραµµατεα τησ
αρχησ.
Íρθρο 85
Κατασκευη σηρÀγγων
Το παρÞν µεροσ δεν θÝγει το δικαÝωµα του παρÀκτιου
κρÀτουσ να εκµεταλλευεται το υπεδαφοσ δια σηρÀγγων
ανεξÀρτητα απÞ το βÀθοσ του νερου πÀνω απÞ το υπεδαφοσ.

ΜΕΡΟΣ VII
ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΤΜΗΜΑ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Íρθρο 86

σασ ασκεÝται συµφωνα µε τουσ Þρουσ που αναφερονται
στην παρουσα συµβαση, καθωσ επÝσησ και στουσ λοιπουσ
κανÞνεσ του διεθνουσ δικαÝου. Η ελευθερÝα αυτη περιλαµβÀνει, µεταξυ Àλλων, τÞσο για τα παρÀκτια Þσο και για τα
Àνευ ακτων κρÀτη:

Εφαρµογη των διατÀξεων του παρÞντοσ µερουσ

α) την ελευθερÝα ναυσιπλοιασ¯

Οι διατÀξεισ του παρÞντοσ µερουσ εφαρµÞζονται σε Þλεσ
τισ θαλÀσσιεσ περιοχεσ που δεν περιλαµβÀνονται στην
αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη, στη χωρικη θÀλασσα η στα
εσωτερικÀ υδατα ενÞσ κρÀτουσ, η στα αρχιπελαγικÀ υδατα
ενÞσ αρχιπελαγικου κρÀτουσ. Το παρÞν Àρθρο σε καµιÀ
περÝπτωση δεν περιορÝζει τισ ελευθερÝεσ που απολαµβÀνουν Þλα τα κρÀτη στην αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη,
συµφωνα µε το Àρθρο 58.

β) την ελευθερÝα υπερπτησησ¯

Íρθρο 87

γ) την ελευθερÝα τοποθετησησ υποβρυχÝων καλωδÝων και
σωληναγωγων τηρουµενων των διατÀξεων του µερουσ
VI.
δ) την ελευθερÝα κατασκευησ τεχνητων νησων και Àλλων
εγκαταστÀσεων που επιτρεπονται κατÀ το διεθνεσ
δÝκαιο, τηρουµενων των διατÀξεων του µερουσ VI¯

ΕλευθερÝα τησ ανοικτησ θÀλασσασ

ε) την ελευθερÝα αλιεÝασ, τηρουµενων των Þρων που αναφερονται στο τµηµα 2¯

1. Η ανοικτη θÀλασσα εÝναι ελευθερη για Þλα τα κρÀτη,
παρÀκτια η Àνευ ακτων. Η ελευθερÝα τησ ανοικτησ θÀλασ-

στ) την ελευθερÝα επιστηµονικησ ερευνασ, τηρουµενων των
διατÀξεων των µερων VI και XIII.
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2. Οι εν λÞγω ελευθερÝεσ ενασκουνται απÞ Þλα τα κρÀτη
λαµβÀνοντασ προσηκÞντωσ υπÞψη τα συµφεροντα των
Àλλων κρατων κατÀ την Àσκηση τησ ελευθερÝασ τησ ανοικτησ θÀλασσασ, ωσ επÝσησ και τα δικαιωµατα που παρεχονται απÞ τη συµβαση σχετικÀ µε τισ δραστηριÞτητεσ εντÞσ
τησ περιοχησ.
Íρθρο 88
∆ιαφυλαξη τησ ανοικτησ θÀλασσασ για ειρηνικουσ
σκοπουσ
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µπορεÝ να επικαλεσθεÝ καµιÀ απÞ αυτεσ τισ εθνικÞτητεσ
εναντι οποιουδηποτε Àλλου κρÀτουσ και µπορεÝ να εξοµοιωθεÝ µε πλοÝο χωρÝσ εθνικÞτητα.
Íρθρο 93
ΠλοÝα που φερουν τη σηµαÝα των Ηνωµενων Εθνων, των
ειδικευµενων οργανωσεων τουσ και του διεθνουσ
οργανισµου ατοµικησ ενεργειασ

Íρθρο 89

Τα προηγουµενα Àρθρα δεν θÝγουν το θεµα των πλοÝων
που βρÝσκονται επÝσηµα στην υπηρεσÝα των Ηνωµενων
Εθνων, των εξειδικευµενων οργανωσεων τουσ, η του διεθνουσ οργανισµου ατοµικησ ενεργειασ και φερουν τη
σηµαÝα του οργανισµου.

ΑκυρÞτησ διεκδικησεων για την κυριαρχÝα στην ανοικτη
θÀλασσα

Íρθρο 94

Η ανοικτη θÀλασσα προορÝζεται για ειρηνικουσ σκοπουσ.

Κανενα κρÀτοσ δεν µπορεÝ νοµÝµωσ να διεκδικησει την
υπαγωγη οποιουδηποτε µερουσ τησ ανοικτησ θÀλασσασ
υπÞ την κυριαρχÝα του.
Íρθρο 90
∆ικαÝωµα ναυσιπλοιασ
ΚÀθε κρÀτοσ, ανεξÀρτητα αν εÝναι παρÀκτιο η Àνευ
ακτων, εχει το δικαÝωµα να διαπλεει την ανοικτη θÀλασσα
µε πλοÝα που φερουν τη σηµαÝα του.
Íρθρο 91
ΕθνικÞτητα των πλοÝων
1. ΚÀθε κρÀτοσ καθορÝζει τουσ Þρουσ για τη χορηγηση
τησ εθνικÞτητÀσ του σε πλοÝα, για την νηολÞγηση πλοÝων
στην επικρÀτειÀ του και για το δικαÝωµα να φερουν τη
σηµαÝα του. Τα πλοÝα εχουν την εθνικÞτητα του κρÀτουσ
τη σηµαÝα του οποÝου δικαιουνται να φερουν. Πρεπει να
υπÀρχει πραγµατικÞσ δεσµÞσ ανÀµεσα στο κρÀτοσ και στο
πλοÝο.
2. ΚÀθε κρÀτοσ εκδÝδει στα πλοÝα, στα οποÝα εχει χορηγησει το δικαÝωµα να φερουν τη σηµαÝα του, εγγραφα για τον
σκοπÞ αυτÞ.
Íρθρο 92
Καθεστωσ των πλοÝων
1. Τα πλοÝα πλεουν µε τη σηµαÝα ενÞσ µÞνο κρÀτουσ και
εκτÞσ απÞ εξαιρετικεσ περιπτωσεισ, που προβλεπονται
ρητÀ σε διεθνεÝσ συνθηκεσ η σε αυτη τη συµβαση, υπÞκεινται στην αποκλειστικη του δικαιοδοσÝα στην ανοικτη
θÀλασσα. Το πλοÝο δεν µπορεÝ να αλλÀξει τη σηµαÝα του
κατÀ τη διÀρκεια ταξιδιου η Þταν εχει προσεγγÝσει σε
λιµÀνι, εκτÞσ απÞ την περÝπτωση πραγµατικησ µεταβÝβασησ
τησ ιδιοκτησÝασ η αλλαγησ νηολογÝου.
2. ΠλοÝο που πλεει µε τισ σηµαÝεσ δυο η περισσοτερων
κρατων, χρησιµοποιωντασ αυτεσ για διευκÞλυνση του, δεν

Υποχρεωσεισ του κρÀτουσ τησ σηµαÝασ
1. ΚÀθε κρÀτοσ θα ασκεÝ αποτελεσµατικÀ τη δικαιοδοσÝα
και τον ελεγχÞ του σε διοικητικÀ, τεχνικÀ και κοινωνικÀ
θεµατα πÀνω στα πλοÝα που φερουν τη σηµαÝα του.
2. ΕιδικÞτερα, κÀθε κρÀτοσ θα πρεπει:
α) να τηρεÝ νηολÞγιο πλοÝων που θα περιεχει τα ονÞµατα
και τα χαρακτηριστικÀ γνωρÝσµατα των πλοÝων που
φερουν τη σηµαÝα του, εκτÞσ εκεÝνων που εξαιρουνται
απÞ τουσ γενικÀ αποδεκτουσ διεθνεÝσ κανονισµουσ
λÞγω του µικρου τουσ µεγεθουσ, και
β) να ενασκεÝ την δικαιοδοσÝα τουσ, δυνÀµει του εσωτερικου του δικαÝου, επÝ κÀθε πλοÝου που φερει τη σηµαÝα
του καθωσ επÝσησ και του πλοιÀρχου, των αξιωµατικων
και του πληρωµατοσ αυτου, αναφορικÀ µε τα διοικητικÀ, τεχνικÀ και κοινωνικÀ θεµατα που αφορουν το
πλοÝο.
3. ΚÀθε κρÀτοσ πρεπει να παÝρνει τα απαραÝτητα µετρα
για τα πλοÝα που φερουν τη σηµαÝα του, ωστε µε αυτÀ να
εξασφαλÝζεται η ασφÀλεια στη θÀλασσα, ιδιαÝτερα στουσ
κατωτερω τοµεÝσ:
α) την κατασκευη, εξοπλισµÞ και πλωιµÞτητα των πλοÝων¯
β) την επÀνδρωση των πλοÝων, τισ συνθηκεσ εργασÝασ και
εκπαÝδευσησ των πληρωµÀτων, λαµβÀνοντασ υπÞψη τισ
συµβÀσεισ που εφαρµÞζονται διεθνωσ¯
γ) τη χρηση σηµÀτων, την συντηρηση των µεσων επικοινωνÝασ και την αποφυγη των συγκρουσεων.
4. Στα µετρα αυτÀ θα συµπεριλαµβÀνονται και εκεÝνα που
εÝναι απαραÝτητα για να εξασφαλιστεÝ Þτι:
α) κÀθε πλοÝο, πρÝν απÞ τη νηολÞγηση του και στη συνεχεια σε ευλογα χρονικÀ διαστηµατα, επιθεωρεÝται απÞ
διαθετοντεσ τα κατÀλληλα προσÞντα επιθεωρητεσ πλοÝων και φερει χÀρτεσ, ναυτικεσ εκδÞσεισ, ναυτιλιακÞ
εξοπλισµÞ και Þργανα κατÀλληλα για την ασφαλη ναυσιπλοια του¯
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β) καθε πλοÝο τελεÝ υπÞ την ευθυνη πλοιÀρχου και αξιωµατικων οι οποÝοι διαθετουν τα ανÀλογα προσÞντα,
ιδιαÝτερα στην ναυτικη τεχνη, τη ναυσιπλοια, τισ τηλεπικοινωνÝεσ και στο χειρισµÞ των µηχανων, ωσ επÝσησ,
και Þτι το πληρωµα διαθετει τα κατÀλληλα προσÞντα
και εÝναι επαρκεσ σε αριθµÞ για τον τυπο, το µεγεθοσ,
τισ µηχανεσ και τον εξοπλισµÞ του πλοÝου¯
γ) ο πλοÝαρχοσ, οι αξιωµατικοÝ και στο βαθµÞ που αυτÞ
εÝναι αναγκαÝο, το πληρωµα εÝναι πληρωσ ενηµερωµενοι και τηρουν τουσ διεθνεÝσ κανονισµουσ που ισχυουν
και αφορουν στην ασφÀλεια τησ ανθρωπινησ ζωησ στη
θÀλασσα, την αποφυγη των συγκρουσεων, την πρÞληψη, περιορισµÞ και ελεγχο τησ θαλÀσσιασ ρυπανσησ
και τη συντηρηση των µεσω ραδιοεπικοινωνÝασ.
5. ΚατÀ τη ληψη των µετρων που αναφερονται στισ
παραγρÀφουσ 3 και 4, κÀθε κρÀτοσ πρεπει να συµµορφωνεται προσ τουσ γενικÀ αποδεκτουσ διεθνεÝσ κανονισµουσ,
διαδικασÝεσ και µεθÞδουσ ενεργειασ και να παÝρνει Þλα τα
αναγκαÝα µετρα που εÝναι απαραÝτητα για να εξασφαλÝσουν την τηρηση τουσ.
6. ΚρÀτοσ που εχει σοβαρουσ λÞγουσ να πιστευει Þτι η
αρµÞζουσα δικαιοδοσÝα και ελεγχοσ επÝ ενÞσ πλοÝου δεν
εχουν ασκηθεÝ, µπορεÝ να αναφερει τα στοιχεÝα που κατεχει το κρÀτοσ τησ σηµαÝασ. ΜÞλισ λÀβει µιÀ τετοια αναφορÀ, το κρÀτοσ τησ σηµαÝασ διερευνÀ το θεµα και, αν
χρειαστεÝ, προβαÝνει σε οποιαδηποτε απαραÝτητη ενεργεια
για να επανορθωσει την κατÀσταση.
7. ΚÀθε κρÀτοσ θα φροντÝζει για τη διεξαγωγη ερευνασ
απÞ η ενωπιον προσωπου η προσωπων που διαθετουν τα
κατÀλληλα προσÞντα, για κÀθε ναυτικÞ ατυχηµα η θαλÀσσιο περιστατικÞ στην ανοικτη θÀλασσα που αφορÀ πλοÝο
που φερει τη σηµαÝα του και το οποÝο εχει προξενησει
απωλεια ζωησ η σοβαρÀ τραυµατα σε υπηκÞουσ Àλλου
κρÀτουσ η σοβαρη ζηµιÀ σε πλοÝο η εγκαταστÀσεισ Àλλου
κρÀτουσ η στο θαλÀσσιο περιβÀλλον. Το κρÀτοσ τησ σηµαÝασ και το Àλλο κρÀτοσ συνεργÀζονται κατÀ τη διεξαγωγη
οποιασδηποτε ερευνασ που πραγµατοποιεÝται απÞ το Àλλο
αυτÞ κρÀτοσ, σχετικÀ µε το ναυτικÞ ατυχηµα η το θαλÀσσιο περιστατικÞ.
Íρθρο 95
ΕτεροδικÝα των πολεµικων πλοÝων στην ανοικτη
θÀλασσα
Τα πολεµικÀ πλοÝα στην ανοικτη θÀλασσα απολαυουν
πληρουσ ετεροδικÝασ εναντι οποιουδηποτε Àλλου κρÀτουσ
πλην του κρÀτουσ τησ σηµαÝασ τουσ.
Íρθρο 96
ΕτεροδικÝα πλοÝων που χρησιµοποιουνται µÞνο σε
κρατικη µη εµπορικη υπηρεσÝα
ΠλοÝα των οποÝων η κυριÞτητα η η εκµετÀλλευση ανηκει
σε κρÀτοσ και τα οποÝα χρησιµοποιουνται µÞνο για κρατικη µη εµπορικη υπηρεσÝα απολαυουν στην ανοικτη θÀλασσα πληρουσ ετεροδικÝασ εναντι οιουδηποτε Àλλου κρÀτουσ,
πλην του κρÀτουσ τησ σηµαÝασ που φερουν.
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Íρθρο 97
Ποινικη δικαιοδοσÝα σε περιπτωσεισ συγκρουσησ η
Àλλου θαλÀσσιου επεισοδÝου
1. Σε περÝπτωση συγκρουσησ η Àλλου θαλÀσσιου επεισοδÝου αναφορικÀ µε πλοÝο στα διεθνη υδατα που επισεÝει
την ποινικη η πειθαρχικη ευθυνη του πλοιÀρχου η τυχÞν
Àλλου µελουσ του πληρωµατοσ, καµιÀ πειθαρχικη η ποινικη δÝωξη δεν µπορεÝ να ασκηθεÝ εναντÝον αυτου παρÀ
µÞνον ενωπιον των δικαστικων η διοικητικων αρχων εÝτε
του κρÀτουσ τησ σηµαÝασ, εÝτε του κρÀτουσ του οποÝου το
Àτοµο αυτÞ εχει την υπηκοÞτητα.
2. Σε θεµατα πειθαρχÝασ, το κρÀτοσ το οποÝο χορηγησε το
δÝπλωµα του πλοιÀρχου η το πιστοποιητικÞ ναυτικησ ικανÞτητασ η την Àδεια ασκησεωσ εÝναι το µÞνο αρµÞδιο,
τηρωντασ την πρεπουσα νοµικη διαδικασÝα, για την αφαÝρεση των πιστοποιητικων αυτων, ακÞµη και αν ο κÀτοχοσ
δεν εÝναι υπηκοοσ του κρÀτουσ που τα χορηγησε.
3. Συλληψη η κρÀτηση πλοÝου, ακÞµη και εισ εκτελεση
ανακριτικου εργου, δεν µπορεÝ να διαταχθεÝ απÞ αρχη
Àλλη, εκτÞσ απÞ εκεÝνη του κρÀτουσ τησ σηµαÝασ του
πλοÝου.
Íρθρο 98
Υποχρεωση παροχησ βοηθειασ
1. ΚÀθε κρÀτοσ πρεπει να απαιτεÝ απÞ τον πλοÝαρχο
οποιουδηποτε πλοÝου που φερει τη σηµαÝα του, εφÞσον
µπορεÝ να πρÀξει αυτÞ χωρÝσ να εκθεσει σε σοβαρÞ
κÝνδυνο το πλοÝο, το πληρωµα η τουσ επιβÀτεσ.
α) να παρεχει βοηθεια σε οποιοδηποτε πρÞσωπο που εÝναι
στη θÀλασσα και κινδυνευει να πνιγεÝ¯
β) να πλεει µε Þσο το δυνατÞν µεγαλυτερη ταχυτητα για
τη διÀσωση ατÞµων που βρÝσκονται σε κÝνδυνο, εφÞσον ηθελε πληροφορηθεÝ Þτι αυτοÝ χρειÀζονται βοηθεια
και εφÞσον η παροχη τετοιασ βοηθειασ µπορεÝ λογικÀ
να αναµενεται απ’ αυτÞν¯
γ) σε περÝπτωση συγκρουσησ, να παρεχει βοηθεια στο
Àλλο πλοÝο, στο πληρωµα του και στουσ επιβÀτεσ του
και, αν εÝναι δυνατÞ, να πληροφορεÝ το Àλλο πλοÝο για
το Þνοµα του δικου του πλοÝου, το λιµÀνι νηολÞγησησ
του καθωσ και το πλησιεστερο λιµÀνι στο οποÝο θα
προσεγγÝσει αυτÞ.
2. ΚÀθε παρÀκτιο κρÀτοσ, πρεπει να µεριµνÀ για την
Ýδρυση, λειτουργÝα και συντηρηση επαρκουσ και αποτελεσµατικησ υπηρεσÝασ ερευνασ και διÀσωσησ στη θÀλασσα
και, Þπου το απαιτουν οι περιστÀσεισ, να συνεργÀζεται µε
τα γειτονικÀ κρÀτη για τον σκοπÞ αυτÞ στο πλαÝσιο περιφερειακων διευθετησεων.
Íρθρο 99
ΑπαγÞρευση µεταφορÀσ δουλων
ΚÀθε κρÀτοσ πρεπει να λÀβει αποτελεσµατικÀ µετρα για
την πρÞληψη και τιµωρÝα τησ µεταφορÀσ δουλων µε πλοÝα
που φερουν τη σηµαÝα του και να παρεµποδÝζει την παρÀ-
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νοµη χρηση τησ σηµαÝασ του για το σκοπÞ αυτÞ. ∆ουλοσ
που καταφευγει σε οποιοδηποτε πλοÝο οποιασδηποτε
σηµαÝασ καθÝσταται αυτοδικαÝωσ ελευθεροσ.
Íρθρο 100
Υποχρεωση συνεργασÝασ για την καταστολη τησ
πειρατεÝασ
Ùλα τα κρÀτη πρεπει να συνεργÀζονται στο µεγαλυτερο
δυνατÞ βαθµÞ για την καταστολη τησ πειρατεÝασ στην
ανοικτη θÀλασσα η σε οποιοδηποτε Àλλο µεροσ που βρÝσκεται εξω απÞ την δικαιοδοσÝα οποιουδηποτε κρÀτουσ.
Íρθρο 101
ΟρισµÞσ τησ πειρατεÝασ
ΠειρατεÝα συνιστουν οι ακÞλουθεσ πρÀξεισ:
α) κÀθε παρÀνοµη πρÀξη βÝασ η κρÀτησησ η κÀθε πρÀξη
διαρπαγησ που διαπρÀττεται για ιδιωτικουσ σκοπουσ
απÞ το πληρωµα η τουσ επιβÀτεσ ιδιωτικου πλοÝου η
αεροσκÀφουσ και που κατευθυνεται:
i) στην ανοικτη θÀλασσα, εναντÝον Àλλου πλοÝου η

αεροσκÀφουσ η εναντÝον προσωπου η περιουσιακων στοιχεÝων πÀνω στο πλοÝο η το αεροσκÀφοσ
αυτÞ,

ii) εναντÝον πλοÝου, αεροσκÀφουσ, προσωπων η πε-

ριουσιακων στοιχεÝων, σε τÞπο εκτÞσ τησ δικαιοδοσÝασ οποιουδηποτε κρÀτουσ¯

β) κÀθε πρÀξη εκουσιασ συµµετοχησ στη λειτουργÝα ενÞσ
πλοÝου η αεροσκÀφουσ εν γνωσει των γεγονÞτων που
καθιστουν το πλοÝο η το αεροσκÀφοσ αυτÞ πειρατικÞ.
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παραµενει υπÞ τον ελεγχο των προσωπων που εÝναι
υπευθυνα.
Íρθρο 104
∆ιατηρηση η απωλεια τησ εθνικÞτητασ πειρατικου
πλοÝου η αεροσκÀφουσ
ΠλοÝο η αεροσκÀφοσ που εχει γÝνει πειρατικÞ µπορεÝ να
διατηρησει την εθνικÞτητÀ του. Η διατηρηση η η απωλεια
τησ εθνικÞτητασ καθορÝζεται απÞ το δÝκαιο του κρÀτουσ
απÞ το οποÝο του εχει δοθεÝ η εθνικÞτητÀ του.
Íρθρο 105
ΚατÀσχεση πειρατικου πλοÝου η αεροσκÀφουσ
ΚÀθε κρÀτοσ µπορεÝ να κατÀσχει ενα πειρατικÞ πλοÝο η
αεροσκÀφοσ στην ανοικτη θÀλασσα η σε Àλλο µεροσ εξω
απÞ την δικαιοδοσÝα οποιουδηποτε Àλλου κρÀτουσ, ωσ και
ενα πλοÝο η αεροσκÀφοσ που εχει κυριευθεÝ και ελεγχεται
απÞ πειρατεσ, και να συλλÀβει τα πρÞσωπα και να κατÀσχει τα περιουσιακÀ στοιχεÝα τουσ πÀνω στο πλοÝο. Τα
δικαστηρια του κρÀτουσ που ενηργησε την κατÀσχεση
µπορουν να αποφασÝσουν αφενÞσ µεν για τισ ποινεσ που
θα επιβληθουν, αφετερου δε για τα µετρα που θα ληφθουν
σχετικÀ µε τα πλοÝα, τα αεροσκÀφη η τα περουσιακÀ
στοιχεÝα, επιφυλασσοµενων των δικαιωµÀτων τρÝτων
µερων που ενεργουν µε καλη πÝστη.
Íρθρο 106
Ευθυνη για κατÀσχεση χωρÝσ επαρκη στοιχεÝα

Íρθρο 102

Σε περÝπτωση που η κατÀσχεση πλοÝου η αεροσκÀφουσ
υπÞπτου για πειρατεÝα εχει γÝνει χωρÝσ να υπÀρχουν επαρκη στοιχεÝα που να τη δικαιολογουν, το κρÀτοσ το οποÝο
προεβη στην κατÀσχεση ευθυνεται απεναντι του κρÀτουσ
του οποÝου την εθνικÞτητα φερει το πλοÝο η το αεροσκÀφοσ, για κÀθε απωλεια η ζηµιÀ που προκληθηκε απÞ την
κατÀσχεση του.

ΠειρατεÝα απÞ πολεµικÞ κρατικÞ πλοÝο η κρατικÞ
αεροσκÀφοσ των οποÝων το πληρωµα εχει στασιÀσει

Íρθρο 107

γ) ΚÀθε πρÀξη υποκÝνησησ η σκÞπιµησ διευκÞλυνσησ
πρÀξησ που αναφερεται στην παρÀγραφο 1 η 2 αυτου
του Àρθρου.

Οι πρÀξεισ πειρατεÝασ, Þπωσ καθορÝζονται στο Àρθρο 101,
Þταν εκτελουνται απÞ πολεµικÞ η κρατικÞ πλοÝο η απÞ
κρατικÞ αεροσκÀφοσ, των οποÝων το πληρωµα εχει στασιÀσει και θεσει υπÞ τον ελεγχÞ του το πλοÝο η το αεροσκÀφοσ, θεωρουνται ωσ πρÀξεισ εκτελεσθεÝσεσ απÞ ιδιωτικÞ
πλοÝο η αεροσκÀφοσ.
Íρθρο 103

ΠλοÝα και αεροσκÀφη δικαιουµενα να προβουν σε
κατÀσχεση για λÞγουσ πειρατεÝασ
ΚατÀσχεση για λÞγουσ πειρατεÝασ µπορεÝ να γÝνει µÞνο
απÞ πολεµικÀ πλοÝα η στρατιωτικÀ αεροσκÀφη, η απÞ
Àλλα πλοÝα η αεροσκÀφη µε εµφανη διακριτικÀ στοιχεÝα
Þτι ανηκουν σε κρατικη υπηρεσÝα και εÝναι εξουσιοδοτηµενα για το σκοπÞ αυτÞ.

ΟρισµÞσ πειρατικου πλοÝου η αεροσκÀφουσ

Íρθρο 108

ΠλοÝο η αεροσκÀφοσ θεωρεÝται ωσ πειρατικÞ αν τα πρÞσωπα, που ασκουν τον πραγµατικÞ ελεγχο σ’ αυτÞ, το προορÝζουν για να διαπρÀξουν µια απÞ τισ πρÀξεισ που αναφερονται στο Àρθρο 101. Το Ýδιο ισχυει και αν το πλοÝο η το
αεροσκÀφοσ εχει χρησιµοποιηθεÝ για να διαπραχθεÝ οποιαδηποτε τετοια πρÀξη, για Þσο χρονικÞ διÀστηµα αυτÞ

ΠαρÀνοµο εµπÞριο ναρκωτικων η ψυχοτρÞπων ουσιων
1. Ùλα τα κρÀτη πρεπει να συνεργÀζονται για την καταστολη του παρÀνοµου εµπορÝου ναρκωτικων και ψυχοτρÞπων ουσÝων, που διεξÀγεται απÞ πλοÝα στην ανοικτη
θÀλασσα κατÀ παρÀβαση των διεθνων συµβÀσεων.

23.6.98

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

2. ΚÀθε κρÀτοσ το οποÝο εχει βÀσιµουσ λÞγουσ να πιστευει
Þτι ενα πλοÝο που φερει τη σηµαÝα του εκτελεÝ παρÀνοµη
µεταφορÀ ναρκωτικων η ψυχοτρÞπων ουσιων µπορεÝ να
ζητησει τη συνεργασÝα Àλλων κρατων για την καταστολη
τησ παρÀνοµησ αυτησ µεταφορÀσ.
Íρθρο 109
ΠαρÀνοµεσ εκποµπεσ απÞ ανοικτη θÀλασσα
1. Ùλα τα κρÀτη πρεπει να συνεργÀζονται για την καταστολη των παρÀνοµων ραδιοεκποµπων απÞ την ανοικτη
θÀλασσα.
2. Για τουσ σκοπουσ τησ συµβασησ αυτησ, «παρÀνοµη
εκποµπη» σηµαÝνει µετÀδοση ραδιοφωνικων η τηλεοπτικων εκποµπων απÞ ενα πλοÝο η απÞ εγκαταστÀσεισ στην
ανοικτη θÀλασσα που απευθυνονται στο ευρυ κοινÞ, κατÀ
παρÀβαση των διεθνων κανονισµων, µε εξαÝρεση τη µετÀδοση σηµÀτων κινδυνου.
3. ΠρÞσωπα που προβαÝνουν σε παρÀνοµεσ ραδιοεκποµπεσ µπορουν να διωχθουν ενωπιον του δικαστηρÝου:
α) του κρÀτουσ τησ σηµαÝασ του πλοÝου¯
β) του κρÀτουσ στο οποÝο εÝναι καταχωρηµενη η εγκατÀσταση¯
γ) του κρÀτουσ του οποÝου το πρÞσωπο αυτÞ εÝναι υπηκοοσ¯
δ) κÀθε κρÀτουσ Þπου µπορουν να ληφθουν οι εκποµπεσ,
η
ε) κÀθε κρÀτουσ του οποÝου η ραδιοεπικοινωνÝα υφÝσταται παρεµβολεσ.
4. Στην ανοικτη θÀλασσα, κρÀτοσ το οποÝο εχει δικαιοδοσÝα συµφωνα µε την παρÀγραφο 3, µπορεÝ, ακολουθωντασ
τισ διατÀξεισ του Àρθρου 110, να συλλÀβει οποιοδηποτε
πρÞσωπο η πλοÝο που ασχολεÝται µε παρÀνοµεσ εκποµπεσ
και να κατÀσχει τη συσκευη τησ εκποµπησ.
Íρθρο 110
∆ικαÝωµα νηοψÝασ
1. ΕκτÞσ απÞ περιπτωσεισ επεµβασησ δυνÀµει εξουσιων
που προβλεπονται απÞ συνθηκη, πολεµικÞ πλοÝο που
συναντÀ στην ανοικτη θÀλασσα ξενο πλοÝο, εκτÞσ απÞ τα
πλοÝα που απολαυουν πληρουσ ετεροδικÝασ συµφωνα µε
Àρθρα 95 και 96, δεν δικαιουται να σταµατησει για ελεγχο
εκτÞσ αν υπÀρχει βÀσιµοσ λÞγοσ υποψÝασ Þτι:
α) το πλοÝο επιδÝδεται σε πειρατεÝα¯
β) το πλοÝο επιδÝδεται σε δουλεµπÞριο¯
γ) το πλοÝο επιδÝδεται σε παρÀνοµεσ εκποµπεσ και το
κρÀτοσ τησ σηµαÝασ του πολεµικου εχει δικαιοδοσÝα
συµφωνα µε το Àρθρο 109¯
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δ) το πλοÝο δεν εχει εθνικÞτητα, η
ε) αν και φερει ξενη σηµαÝα η αρνεÝται να υψωσει τη
σηµαÝα του, αυτÞ εχει στην πραγµατικÞτητα την Ýδια
εθνικÞτητα µε το πολεµικÞ.
2. Στισ περιπτωσεισ τησ παραγρÀφου 1, το πολεµικÞ πλοÝο
µπορεÝ να προβεÝ σε εξακρÝβωση του δικαιωµατοσ του
πλοÝου να φερει τη σηµαÝα του. Για το σκοπÞ αυτÞ, µπορεÝ
να στεÝλει λεµβο υπÞ τη διοÝκηση αξιωµατικου στο υποπτο
πλοÝο. Αν µετÀ τον ελεγχο των εγγρÀφων η υπÞνοια
εξακολουθεÝ να υπÀρχει, µπορεÝ να προβεÝ σε περαιτερω
ερευνα πÀνω στο πλοÝο, η οποÝα θα πρεπει να γÝνει µε
κÀθε δυνατη διÀκριση.
3. Αν οι υπÞνοιεσ αποδειχθουν αβÀσιµεσ και µε την προυMπÞθεση Þτι ο πλοÝο στο οποÝο εχει γÝνει η ερευνα δεν εχει
διαπρÀξει ο, τιδηποτε που να δικαιολογεÝ τισ υπÞνοιεσ
αυτεσ, θα αποζηµιωθεÝ για κÀθε απωλεια η ζηµιÀ που
µπορεÝ να υπεστη.
4. Οι διατÀξεισ αυτεσ εφαρµÞζονται mutatis mutandis σε
στρατιωτικÀ αεροσκÀφη.
5. Οι διατÀξεισ αυτεσ εφαρµÞζονται επÝσησ σε οποιαδηποτε Àλλα δεÞντωσ εξουσιοδοτηµενα πλοÝα η αεροσκÀφη που
εχουν εµφανη διακριτικÀ στοιχεÝα Þτι ανηκουν σε κρατικη
υπηρεσÝα.
Íρθρο 111
∆ικαÝωµα συνεχουσ καταδÝωξησ
1. Η συνεχησ καταδÝωξη ξενου πλοÝου µπορεÝ να γÝνεται
Þταν οι αρµÞδιεσ αρχεσ του παρÀκτιου κρÀτουσ εχουν
σοβαρουσ λÞγουσ να πιστευουν Þτι το πλοÝο παραβÝασε
τουσ νÞµουσ και τουσ κανονισµουσ του κρÀτουσ αυτου. Η
συνεχησ καταδÝωξη µπορεÝ να αρχÝσει Þταν το ξενο πλοÝο η
µÝα απÞ τισ λεµβουσ του βρÝσκεται στα εσωτερικÀ υδατα,
αρχιπελαγικÀ υδατα, στη χωρικη θÀλασσα η στη συνορευουσα ζωνη του καταδιωκοντοσ κρÀτουσ, και µπορεÝ να
συνεχισθεÝ και εξω απÞ τη χωρικη θÀλασσα η τη συνορευουσα ζωνη µÞνο Àν η καταδÝωξη αυτη δεν εχει διακοπεÝ.
∆εν εÝναι απαραÝτητο, κατÀ τη διÀρκεια που το ξενο πλοÝο
βρÝσκεται µεσα στη χωρικη θÀλασσα η στη συνορευουσα
ζωνη και διατÀσσεται να σταµατησει, το πλοÝο που δÝνει τη
διαταγη να βρÝσκεται επÝσησ µεσα στη χωρικη θÀλασσα η
στη συνορευουσα ζωνη. Αν το ξενο πλοÝο βρÝσκεται µεσα
σε συνορευουσα ζωνη, Þπωσ αυτη καθορÝζεται στο Àρθρο
33, η δÝωξη µπορεÝ να επιχειρηθεÝ µÞνο για παραβιÀσεισ
των δικαιωµÀτων για προστασÝα των οποÝων καθιερωθηκε
η ζωνη αυτη.
2. Το δικαÝωµα τησ συνεχουσ καταδÝωξησ εφαρµÞζεται,

mutatis mutandis, για παραβÀσεισ στην αποκλειστικη

οικονοµικη ζωνη η στην υφαλοκρηπÝδα, συµπεριλαµβανοµενων και των ζωνων ασφαλεÝασ γυρω απÞ τισ εγκαταστÀσεισ τησ υφαλοκρηπÝδασ, των νÞµων και των κανονισµων
του παρÀκτιου κρÀτουσ που εφαρµÞζονται συµφωνα µε τη
συµβαση αυτη στην αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη η στην
υφαλοκρηπÝδα, περιλαµβανοµενων και των ζωνων ασφαλεÝασ.
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3. Το δικαÝωµα τησ συνεχουσ καταδÝωξησ παυει µÞλισ το
καταδιωκÞµενο πλοÝο εισελθει στα χωρικÀ υδατα τησ
χωρασ του η τρÝτου κρÀτουσ.

4. Η συνεχησ καταδÝωξη δεν θεωρεÝται Þτι εχει αρχÝσει
παρÀ µÞνο Þταν το πλοÝο που καταδιωκει εχει βεβαιωθεÝ
µε τα πρακτικÀ µεσα που διαθετει, Þτι το πλοÝο που
καταδιωκεται η µÝα απÞ τισ λεµβοσ του η Àλλα σκÀφη που
ενεργουν οµαδικÀ και χρησιµοποιουν το καταδιωκÞµενο
πλοÝο ωσ βÀση, βρÝσκεται µεσα στα Þρια τησ χωρικησ
θÀλασσασ η, ανÀλογα µε την περÝπτωση, µεσα στη
συνορευουσα ζωνη η την αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη η
πÀνω απÞ την υφαλοκρηπÝδα. Η καταδÝωξη µπορεÝ να
αρχÝσει µÞνο µετÀ απÞ την εκποµπη οπτικου η ηχητικου
σηµατοσ για την ανακοπη του πλου, το οποÝο πρεπει να
εκπεµπεται απÞ απÞσταση που να µπορεÝ να ακουσθεÝ η
να γÝνει ορατÞ απÞ το ξενο πλοÝο.

5. Το δικαÝωµα τησ καταδÝωξησ µπορεÝ να ασκηθεÝ µÞνο
απÞ πολεµικÀ πλοÝα η στρατιωτικÀ αεροσκÀφη η Àλλα
πλοÝα η αεροσκÀφη µε εµφανη διακριτικÀ στοιχεÝα Þτι
ανηκουν σε κρατικη υπηρεσÝα και εÝναι εξουσιοδοτηµενα
για το σκοπÞ αυτÞ.

6. Ùπου η καταδÝωξη γÝνεται µε αεροσκÀφοσ:
α) οι διατÀξεισ των παραγρÀφων 1 εωσ και 4 του Àρθρου
αυτου εφαρµÞζονται mutatis mutandis·
β) το αεροσκÀφοσ, το οποÝο δÝνει διαταγη ανακοπησ πλου
πρεπει αυτÞ το Ýδιο να καταδιωκει ενεργÀ το πλοÝο,
µεχρισ Þτου πλοÝο η Àλλο αεροσκÀφοσ του παρÀκτιου
κρÀτουσ, που εχει κληθεÝ απÞ το αεροσκÀφοσ, καταφθÀσει για να αναλÀβει την καταδÝωξη, εκτÞσ βεβαια
αν το αεροσκÀφοσ µπορεÝ µÞνο του να συλλÀβει το
πλοÝο. ∆εν εÝναι ικανοποιητικη η δικαιολογÝα για
συλληψη εξω απÞ τη χωρικη θÀλασσα Þτι το πλοÝο
απλωσ επισηµÀνθηκε απÞ το αεροσκÀφοσ ωσ ενοχο η
υποπτο παρÀβασησ, αν παρÀλληλα δεν διατÀχθηκε να
ανακÞψει τον πλου του και δεν καταδιωχθηκε απÞ το
Ýδιο το αεροσκÀφοσ η Àλλο αεροσκÀφοσ η πλοÝα τα
οποÝα συνεχÝζουν την καταδÝωξη χωρÝσ διακοπη.

7. Η απελευθερωση πλοÝου που συνεληφθη εντÞσ τησ
δικαιοδοσÝασ κÀποιου κρÀτουσ και το οποÝο συνοδευτηκε
σε κÀποιο λιµÀνι του κρÀτουσ αυτου για διεξαγωγη ανÀκρισησ απÞ τισ αρµÞδιεσ αρχεσ του, δεν µπορεÝ να ζητηθεÝ
µε µÞνη την αιτιολογÝα Þτι το πλοÝο διεσχισε υπÞ συνοδεÝα
τµηµα τησ αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ η τησ ανοικτησ θÀλασσασ, διÞτι οι περιστÀσεισ το επεβαλαν.

8. Ùταν πλοÝο εχει κρατηθεÝ η συλληφθεÝ εξω απÞ τη
χωρικη θÀλασσα υπÞ συνθηκεσ που δεν δικαιολογουν την
Àσκηση του δικαιωµατοσ τησ συνεχουσ καταδÝωξησ, αυτÞ
θα πρεπει να αποζηµιωθεÝ για κÀθε απωλεια η ζηµιÀ που
µπορεÝ να υπεστη ωσ αποτελεσµα αυτησ τησ κρατησεωσ η
συλληψησ.
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Íρθρο 112

∆ικαÝωµα τοποθετησησ υποβρυχÝων καλωδÝων και
αγωγων
1. Ùλα τα κρÀτη δικαιουνται να τοποθετουν υποβρυχια
καλωδια και αγωγουσ στον πυθµενα τησ ανοικτησ θÀλασσασ περα απÞ την υφαλοκρηπÝδα.
2. Το Àρθρο 79 παρÀγραφοσ 5 εφαρµÞζεται σ’ αυτÀ τα
καλωδια και τουσ αγωγουσ.

Íρθρο 113
Καταστροφη η βλÀβη των υποβρυχÝων καλωδÝων η
αγωγων
ΚÀθε κρÀτοσ πρεπει να λÀβει τα απαραÝτητα νοµοθετικÀ
µετρα για να καθορÝσει Þτι η εκ προθεσεωσ η εξ’ υπαιτÝου
αµελεÝασ καταστροφη η βλÀβη οποιουδηποτε υποβρυχÝου
καλωδÝου ποντισµενου στην ανοικτη θÀλασσα που γÝνεται
απÞ πλοÝο που φερει τη σηµαÝα του η απÞ πρÞσωπο που
υπÞκειται στη δικαιοδοσÝα του, κατÀ τρÞπο ωστε να προκαλεσει διακοπη η παρεµπÞδιση των τηλεγραφικων η τηλεφωνικων επικοινωνιων, καθωσ επÝσησ την καταστροφη η
βλÀβη. Εντουτοισ, η διÀταξη αυτη δεν εφαρµÞζεται για
οποιαδηποτε καταστροφη η βλÀβη που προξενηθηκε απÞ
πρÞσωπα που ενηργησαν µε αντικειµενικÞ σκοπÞ να
σωσουν τη ζωη τουσ η τα πλοÝα τουσ και εφÞσον ελαβαν
Þλεσ τισ αναγκαÝεσ προφυλÀξεισ για να αποφυγουν τετοια
καταστροφη η βλÀβη.

Íρθρο 114
Καταστροφη η βλÀβη υποβρυχÝων καλωδÝων η αγωγων
απÞ ιδιοκτητεσ Àλλων καλωδÝων η αγωγων
ΚÀθε κρÀτοσ πρεπει να λÀβει τα αναγκαÝα νοµοθετικÀ
µετρα για να καθορÝσει Þτι αν πρÞσωπα που υπÀγονται
στη δικαιοδοσÝα του και που εÝναι ιδιοκτητεσ υποβρυχÝων
καλωδÝων η αγωγων στην ανοικτη θÀλασσα προκαλεσουν
κατÀ την τοποθετηση η την επισκευη αυτων των καλωδÝων
η αγωγων καταστροφη η βλÀβη σε Àλλο καλωδιο η αγωγÞ,
αυτÀ οφεÝλουν να πληρωσουν τα εξοδα τησ επισκευησ.

Íρθρο 115
ΑποζηµÝωση για ζηµιεσ που προξενηθηκαν στην
προσπÀθεια αποφυγησ βλÀβησ υποβρυχÝου καλωδÝου η
αγωγου
ΚÀθε κρÀτοσ πρεπει να λÀβει τα αναγκαÝα νοµοθετικÀ
µετρα για να εξασφαλÝσει Þτι οι ιδιοκτητεσ πλοÝων που
µπορουν να αποδεÝξουν Þτι θυσÝασαν Àγκυρα, δÝκτυα η
Àλλα εργαλεÝα αλιεÝασ για να αποφυγουν βλÀβη υποβρυχÝου καλωδÝου η αγωγου θα αποζηµιωνονται απÞ τον
ιδιοκτητη του καλωδÝου η αγωγου υπÞ την προυπÞθεση Þτι
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οι ιδιοκτητεσ των πλοÝων ελαβαν προηγουµενωσ Þλα τα
απαραÝτητα προληπτικÀ µετρα.
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Þπωσ αρµÞζει για τη δηµιουργÝα υποπεριφερειακων η περιφερειακων οργανισµων αλιεÝασ προσ το σκοπÞ αυτÞ.
Íρθρο 119
∆ιατηρηση των ζωντων πÞρων τησ ανοικτησ θÀλασσασ

ΤΜΗΜΑ 2
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Íρθρο 116
∆ικαÝωµα αλιεÝασ στην ανοικτη θÀλασσα
Ùλα τα κρÀτη εχουν το δικαÝωµα Þπωσ οι υπηκοοÝ τουσ
αλιευουν στην ανοικτη θÀλασσα µε την επιφυλαξη:
α) των συµβατικων υποχρεωσεων τουσ¯
β) των δικαιωµÀτων και υποχρεωσεων καθωσ και των
συµφερÞντων των παρÀκτιων κρατων που προβλεπονται µεταξυ Àλλων στο Àρθρο 63 παρÀγραφοσ 2 και
στα Àρθρα 64 και 67, ωσ και
γ) των διατÀξεων του παρÞντοσ τµηµατοσ.
Íρθρο 117
Υποχρεωση κρατων να υιοθετησουν µετρα εναντι των
υπηκÞων τουσ για τη διατηρηση των ζωντων πÞρων τησ
ανοικτησ θÀλασσασ
Ùλα τα κρÀτη εχουν την υποχρεωση να λαµβÀνουν η να
συνεργÀζονται µε Àλλα κρÀτη στη ληψη µετρων για τουσ
αντÝστοιχουσ υπηκÞουσ τουσ τα οποÝα κρÝνονται αναγκαÝα
για τη διατηρηση των ζωντων πÞρων τησ ανοικτησ θÀλασσασ.
Íρθρο 118
ΣυνεργασÝα κρατων για τη διατηρηση και διαχεÝριση
των ζωντων πÞρων
Τα κρÀτη συνεργÀζονται µεταξυ τουσ για τη διατηρηση
και διαχεÝριση των ζωντων πÞρων στισ περιοχεσ τησ ανοικτησ θÀλασσασ. ΚρÀτη των οποÝων οι υπηκοοι
εκµεταλλευονται Ýδιουσ ζωντεσ πÞρουσ η διαφορετικουσ
ζωντεσ πÞρουσ στην Ýδια περιοχη, ερχονται σε διαπραγµατευσεισ µε σκοπÞ τη ληψη µετρων που εÝναι αναγκαÝα για
τη διατηρηση των ζωντων αυτων πÞρων, συνεργÀζονται

1. ΚατÀ τον προσδιορισµÞ του επιτρεπτου Þγκου αλιευµατοσ και την καθιερωση µετρων διατηρησησ των ζωντων
πÞρων στην ανοικτη θÀλασσα τα κρÀτη:
α) λαµβÀνουν µετρα τα οποÝα αποσκοπουν µε τα καλυτερα επιστηµονικÀ δεδοµενα που εχουν τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη στη διÀθεση τουσ, να διατηρησουν η να
αποκαταστησουν πληθυσµουσ αλιευοµενων ειδων σε
επÝπεδα που να καθιστουν δυνατη τη µεγιστη πÀγια
απÞδοση Þπωσ καθορÝζεται απÞ τουσ σχετικουσ περιβαλλοντολογικουσ και οικονοµικουσ παρÀγοντεσ,
συµπεριλαµβανοµενων των ειδικων αναγκων των
αναπτυσσÞµενων κρατων και λαµβÀνοντασ υπÞψη
αλιευτικÀ πρÞτυπα, την αλληλεξÀρτηση των αποθεµÀτων και τισ γενικωσ προτεινÞµενεσ διεθνεÝσ ελÀχιστεσ
προδιαγραφεσ υποπεριφερειακου, περιφερειακου η
παγκÞσµιου χαρακτηρα¯
β) λαµβÀνουν υπÞψη τισ επιπτωσεισ σε εÝδη που συνδεονται η εξαρτωνται απÞ τα αλιευÞµενα εÝδη µε σκοπÞ να
διατηρησουν η αποκαταστησουν τουσ πληθυσµουσ
αυτων των συνδεοµενων η εξαρτηµενων ειδων σε επÝπεδα που να µην κινδυνευει σοβαρÀ η αναπαραγωγη
τουσ.
2. ∆ιαθεσιµεσ επιστηµονικεσ πληροφορÝεσ, στατιστικÀ
στοιχεÝα αφορωντα τον Þγκο των αλιευµÀτων και την
αλιευτικη δραστηριÞτητα, καθωσ και Àλλα στοιχεÝα σχετικÀ
µε τη διατηρηση των αποθεµÀτων ιχθυων θα παρεχονται
και θα ανταλλÀσσονται σε τακτικη βÀση µεσω των αρµοδÝων διεθνων οργανισµων, υποπεριφερειακων, περιφερειακων η παγκοσµÝων Þπωσ αρµÞζει και µε τη συµµετοχη
Þλων των ενδιαφεροµενων κρατων.
3. Τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη εξασφαλÝζουν Þτι τα µετρα
συντηρησησ και η εφαρµογη τουσ δεν δηµιουργουν διακρÝσεισ, τυποισ η ουσÝα, εναντι των αλιεων οιουδηποτε κρÀτουσ.
Íρθρο 120
ΘαλÀσσια θηλαστικÀ
Το Àρθρο 65 εφαρµÞζεται επÝσησ στη διατηρηση και διαχεÝριση των θαλÀσσιων θηλαστικων στην ανοικτη θÀλασσα.

ΜΕΡΟΣ VIII
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ
Íρθρο 121
Καθεστωσ των νησων
1. Νησοσ εÝναι µια φυσικÀ διαµορφωµενη περιοχη ξηρÀσ που περιβρεχεται απÞ υδατα και
βρÝσκεται πÀνω απÞ την επιφÀνεια των υδÀτων κατÀ τη µεγιστη πληµυρÝδα.
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2. ΕκτÞσ Þπωσ προβλεπεται στην παρÀγραφο 3, η χωρικη θÀλασσα, η συνορευουσα ζωνη, η
αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη και η υφαλοκρηπÝδα µιασ νησου καθορÝζονται συµφωνα µε τισ
διατÀξεισ τησ παρουσασ συµβασησ που εφαρµÞζονται στισ Àλλεσ ηπειρωτικεσ περιοχεσ.
3. Οι βρÀχοι οι οποÝοι δεν µπορουν να συντηρησουν ανθρωπινη διαβÝωση η δικη τουσ οικονοµικη
ζωη, δεν θα εχουν αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη η υφαλοκρηπÝδα.

ΜΕΡΟΣ IX
ΚΛΕΙΣΤΕΣ Η ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
Íρθρο 122
ΟρισµÞσ
Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ συµβασησ «κλειστη η ηµÝκλειστη θÀλασσα» σηµαÝνει κÞλπο,
λεκÀνη η θÀλασσα που περιβÀλλεται απÞ δυο η περισσÞτερα κρÀτη και που συνδεεται µε Àλλη
θÀλασσα η µε τον ωκεανÞ µε στενÞ δÝαυλο, η που αποτελεÝται καθ’ ολοκληρÝαν η κυρÝωσ απÞ τισ
χωρικεσ θÀλασσεσ η τισ αποκλειστικεσ ζωνεσ δυο η περισσοτερων παρÀκτιων κρατων.
Íρθρο 123
ΣυνεργασÝα κρατων που συνορευουν µε κλειστεσ η ηµÝκλειστεσ θÀλασσεσ
Τα κρÀτη που συνορευουν µε κλειστη η ηµÝκλειστη θÀλασσα πρεπει να συνεργÀζονται µεταξυ τουσ
στην Àσκηση των δικαιωµÀτων τουσ και την εκτελεση των καθηκÞντων τουσ συµφωνα µε την
παρουσα συµβαση. Προσ το σκοπÞ αυτÞ, προσπαθουν Àµεσα η µεσω αρµÞδιασ περιφερειακησ
οργÀνωσησ:
α) να συντονÝζουν τη διαχεÝριση, διατηρηση, ερευνα και εκµετÀλλευση των ζωντων πÞρων τησ
θÀλασσασ¯
β) να συντονÝζουν την εκπληρωση των δικαιωµÀτων και υποχρεωσεων τουσ σχετικÀ µε την
προστασÝα και διατηρηση του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ¯
γ) να συντονÝζουν την πολιτικη τησ επιστηµονικησ τουσ ερευνασ και να αναλαµβÀνουν, Þπου
αρµÞζει, κοινÀ προγρÀµµατα επιστηµονικησ ερευνασ στην περιοχη¯
δ) να προσκαλουν, Þπωσ αρµÞζει, Àλλα ενδιαφερÞµενα κρÀτη η διεθνεÝσ οργανισµουσ να συνεργασθουν µε αυτÀ για την προωθηση των διατÀξεων του παρÞντοσ Àρθρου.

ΜΕΡΟΣ X
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΥ ΑΚΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ
Íρθρο 124
Χρηση Þρων
1. Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ συµβασησ:
α) «κρÀτοσ Àνευ ακτων» σηµαÝνει το κρÀτοσ που δεν εχει
θαλÀσσιεσ ακτεσ¯

β) «κρÀτοσ διελευσησ» σηµαÝνει το κρÀτοσ, µε η χωρÝσ
θαλÀσσια ακτη, που βρÝσκεται ανÀµεσα σε κρÀτοσ Àνευ
ακτων και τη θÀλασσα και διÀ µεσου του εδÀφουσ του
οποÝου διερχεται η διαµετακÞµιση¯
γ) «διαµετακÞµιση» σηµαÝνει διακÝνηση προσωπων, αποσκευων, εµπορευµÀτων και µεσων µεταφορÀσ διÀ
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µεσου τησ περιοχησ ενÞσ η περισσοτερων κρατων διελευσησ, Þταν η διελευση διÀ µεσου αυτησ τησ περιοχησ
µε η χωρÝσ µεταφÞρτωση, αποθηκευση, µερικη εκφÞρτωση η αλλαγη στον τρÞπο µεταφορÀσ, αποτελεÝ µεροσ
µÞνον ενÞσ πληρουσ ταξιδÝου που αρχÝζει η τελειωνει
µεσα στο εδαφοσ του Àνευ ακτων κρÀτουσ¯
δ) «µεσα µεταφορÀσ» σηµαÝνει:
i) τροχαÝο σιδηροδροµικÞ υλικÞ, θαλÀσσια, λιµναÝα

και ποτÀµια σκÀφη και οδικÀ οχηµατα,

ii) Þπου το απαιτουν οι τοπικεσ συνθηκεσ, οι µεταφο-

ρεÝσ και τα υποζυγια.

2. Τα Àνευ ακτων κρÀτη και τα κρÀτη διελευσησ µπορουν
µε συµφωνÝα µεταξυ τουσ να συµπεριλÀβουν ωσ µεσα
µεταφορÀσ αγωγουσ και αγωγουσ αερÝου και µεσα µεταφορÀσ Àλλα απÞ εκεÝνα που περιλαµβÀνονται στην παρÀγραφο 1.

Íρθρο 125
∆ικαÝωµα πρÞσβασησ προσ και απÞ τη θÀλασσα και
ελευθερÝα διελευσησ
1. Τα Àνευ ακτων κρÀτη εχουν το δικαÝωµα πρÞσβασησ
προσ και απÞ τη θÀλασσα για το σκοπÞ τησ Àσκησησ των
δικαιωµÀτων που προβλεπονται στην παρουσα συµβαση,
συµπεριλαµβανοµενων και εκεÝνων που σχετÝζονται µε την
ελευθερÝα τησ ανοικτησ θÀλασσασ και την κοινη κληρονοµιÀ τησ ανθρωπÞτητασ. Για το σκοπÞ αυτÞ, τα Àνευ ακτων
κρÀτη θα απολαυουν ελευθερÝασ διελευσησ διÀ µεσου του
εδÀφουσ των κρατων διελευσησ µε Þλα τα µεταφορικÀ
µεσα.
2. Οι Þροι και τρÞποι Àσκησησ τησ ελευθερησ διελευσησ
θα συµφωνουνται ανÀµεσα στα Àνευ ακτων κρÀτη και στα
ενδιαφερÞµενα κρÀτη διελευσησ, µε διµερεÝσ, υποπεριφερειακεσ η περιφερειακεσ συµφωνÝεσ.
3. Τα κρÀτη διελευσησ, κατÀ την ενÀσκηση τησ πληρουσ
κυριαρχÝασ τουσ πÀνω στο εδαφÞσ τουσ, εχουν το δικαÝωµα
να λαµβÀνουν Þλα τα απαραÝτητα µετρα προκειµενου να
διασφαλÝσουν Þτι τα δικαιωµατα και οι ευκολÝεσ που προβλεπονται στο παρÞν µεροσ για τα Àνευ ακτων κρÀτη δεν
παραβιÀζουν µε κανενα τρÞπο τα νÞµιµα συµφεροντÀ
τουσ.

Íρθρο 126
ΕξαÝρεση απÞ την εφαρµογη τησ ρητρασ του µÀλλον
ευνοουµενου κρÀτουσ
Οι διατÀξεισ τησ παρουσασ συµβασησ καθωσ και οι ειδικεσ
συµφωνÝεσ που αναφερονται στην Àσκηση του δικαιωµατοσ πρÞσβασησ προσ και απÞ τη θÀλασσα, οι οποÝεσ καθιερωνουν δικαιωµατα και ευκολÝεσ λÞγω τησ ειδικησ γεωγραφικησ θεσησ των Àνευ ακτων κρατων , εξαιρουνται απÞ την
εφαρµογη τησ ρητρασ του µÀλλον ευνοουµενου κρÀτουσ.
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Íρθρο 127
ΤελωνειακοÝ δασµοÝ, φÞροι και Àλλα τελη
1. Η διαµετακÞµιση δεν υπÞκειται σε τελωνειακουσ δασµουσ, φÞρουσ η Àλλα τελη εκτÞσ απÞ τα τελη που επιβÀλλονται για συγκεκριµενεσ υπηρεσÝεσ που παρεχονται σε
σχεση µε αυτη τη διαµετακÞµιση.
2. Τα µεσα µεταφορÀσ διαµετακÞµισησ και οι Àλλεσ ευκολÝεσ που προβλεπονται και χρησιµοποιουνται απÞ τα Àνευ
ακτων κρÀτη δεν υπÞκεινται σε φÞρουσ η επιβαρυνσεισ
υψηλÞτερεσ απÞ εκεÝνεσ που επιβÀλλονται για τη χρησιµοποÝηση µεσων µεταφορÀσ του κρÀτουσ διελευσησ.
Íρθρο 128
Ελευθερεσ ζωνεσ και Àλλεσ τελωνειακεσ ευκολÝεσ
Για τη διευκÞλυνση τησ διαµετακÞµισησ, µπορουν να
καθιερωνονται ελευθερεσ ζωνεσ η Àλλεσ τελωνειακεσ ευκολÝεσ στουσ λιµενεσ εισÞδου και εξÞδου στα κρÀτη διελευσησ, µε συµφωνÝα µεταξυ των κρατων διελευσησ και των
Àνευ ακτων κρατων.
Íρθρο 129
ΣυνεργασÝα στην κατασκευη και βελτÝωση των µεσων
µεταφορÀσ
Ùπου τα κρÀτη διελευσησ δεν διαθετουν µεσα µεταφορÀσ
που να καθιστουν δυνατη την ελευθερÝα διελευσησ η Þπου
τα υφιστÀµενα µεσα, συµπεριλαµβανοµενων και των λιµενικων εγκαταστÀσεων και εξοπλισµου εÝναι ανεπαρκη απÞ
οποιαδηποτε Àποψη, τα κρÀτη διελευσησ και τα ενδιαφερÞµενα Àνευ ακτων κρÀτη µπορουν να συνεργαστουν στην
κατασκευη η βελτÝωση τουσ.
Íρθρο 130
Μετρα για την αποφυγη η εξÀλειψη καθυστερησεων η
Àλλων δυσχερειων τεχνικησ φυσησ κατÀ τη
διαµετακÞµιση
1. Τα κρÀτη διελευσησ λαµβÀνουν Þλα τα αναγκαÝα µετρα
για την αποφυγη καθυστερησεων η Àλλων δυσκολιων τεχνικησ φυσησ κατÀ τη διαµετακÞµιση.
2. Σε περÝπτωση εµφÀνισησ τετοιων καθυστερησεων η
δυσκολιων, οι αρµÞδιεσ αρχεσ των κρατων διελευσησ και
των ενδιαφερÞµενων Àνευ ακτων κρατων συνεργÀζονται
για την ταχεÝα εξÀλειψη τουσ.
Íρθρο 131
Øση µεταχεÝριση σε θαλÀσσιουσ λιµενεσ
Τα πλοÝα που φερουν την σηµαÝα Àνευ ακτων κρατων
απολαυουν µεταχεÝρισησ Ýσησ µε εκεÝνη που παρεχεται σε
Àλλα ξενα πλοÝα σε θαλÀσσιουσ λιµενεσ.
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Íρθρο 132
Παραχωρηση µεγαλυτερων ευκολιων διελευσησ
Η παρουσα συµβαση δεν συνεπÀγεται κατÀ κανενα τρÞπο
την ανÀκληση ευκολιων διελευσησ που εÝναι µεγαλυτερεσ
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απÞ εκεÝνεσ που προβλεπονται στην παρουσα συµβαση και
οι οποÝεσ συµφωνουνται µεταξυ κρατων µερων στην
παρουσα συµβαση η παραχωρουνται απÞ κρÀτοσ µεροσ. Η
παρουσα συµβαση δεν αποκλεÝει επÝσησ την παραχωρηση
µεγαλυτερων ευκολιων στο µελλον.

ΜΕΡΟΣ XI
Η ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΜΗΜΑ 1

ΤΜΗΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Íρθρο 133

Íρθρο 136

Χρηση Þρων
Για τουσ σκοπουσ του παρÞντοσ µερουσ:
α) µε τον Þρο «πÞροι» νοουνται Þλοι οι υπÞ στερεÀ, υγρη
η αεριωδη κατÀσταση ορυκτοÝ πÞροι in situ στην
περιοχη, επÝ, η στο υπεδαφοσ των θαλασσÝων βυθων,
περιλαµβανοµενων και των πολυµεταλλικων κονδυλων¯
β) οι πÞροι µετÀ την εξÞρυξη τουσ απÞ την περιοχη
καλουνται «ορυκτÀ».
Íρθρο 134
ΠεδÝο εφαρµογησ του παρÞντοσ µερουσ
1. Το παρÞν µεροσ εχει εφαρµογη στην περιοχη.
2. Οι δραστηριÞτητεσ που διεξÀγονται στην περιοχη διεπονται απÞ τισ διατÀξεισ του παρÞντοσ µερουσ.
3. Η κατÀθεση των χαρτων η των πινÀκων των γεωγραφικων συντεταγµενων που απεικονÝζουν τη θεση των ορÝων
που αναφερονται στο Àρθρο 1 παρÀγραφοσ 1 καθωσ και η
δηµοσιÞτητα που πρεπει να δοθεÝ σ’ αυτουσ τουσ χÀρτεσ η
πÝνακεσ, διεπονται απÞ το µεροσ XI.
4. ΚαµιÀ διÀταξη του παρÞντοσ Àρθρου δεν θÝγει τον
καθορισµÞ των εξωτερικων ορÝων τησ υφαλοκρηπÝδασ
συµφωνα µε το µεροσ VI, η την ισχυ συµφωνιων οριοθετησησ µεταξυ κρατων εναντι η προσκεÝµενα παρÀλια.

Κοινη κληρονοµιÀ τησ ανθρωπÞτητασ
Η περιοχη και οι πÞροι τησ εÝναι κοινη κληρονοµιÀ τησ
ανθρωπÞτητασ.
Íρθρο 137
ΝοµικÞ καθεστωσ τησ περιοχησ και των πÞρων τησ
1. Κανενα κρÀτοσ δεν µπορεÝ να διεκδικησει η να ασκησει
κυριαρχÝα η κυριαρχικÀ δικαιωµατα επÝ οποιουδηποτε
τµηµατοσ τησ περιοχησ η των πÞρων τησ, και κανενα
κρÀτοσ η φυσικÞ η νοµικÞ πρÞσωπο δεν µπορεÝ να ιδιοποιηθεÝ οποιοδηποτε τµηµα αυτησ. Οποιαδηποτε διεκδÝκηση η
Àσκηση κυριαρχÝασ η κυριαρχικων δικαιωµÀτων η ιδιοποÝηση τετοιασ φυσεωσ δεν αναγνωρÝζονται.
2. Η ανθρωπÞτητα ολÞκληρη, για λογαριασµÞ τησ οποÝασ
ενεργεÝ η αρχη, εχει πληρη δικαιωµατα επÝ των πÞρων τησ
περιοχησ. Οι πÞροι αυτοÝ εÝναι αναπαλλοτρÝωτοι. Τα
ορυκτÀ Þµωσ που εξορυσσονται απÞ την περιοχη µπορουν
να µεταβιβασθουν µÞνον συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του
παρÞντοσ µερουσ και τουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ.
3. Κανενα κρÀτοσ και κανενα φυσικÞ η νοµικÞ πρÞσωπο
δεν διεκδικεÝ και δεν αποκτÀ η ασκεÝ δικαιωµατα αναφορικÀ µε ορυκτÀ που εξορυσσονται απÞ την περιοχη, παρÀ
µÞνον συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του παρÞντοσ µερουσ.
Íλλωσ, διεκδικησεισ, απÞκτηση η Àσκηση δικαιωµÀτων
τετοιασ φυσεωσ δεν αναγνωρÝζονται.

Íρθρο 135
ΝοµικÞ καθεστωσ των υπερκειµενων υδÀτων και του
εναερÝου χωρου
Ουτε το παρÞν µεροσ, ουτε δικαιωµατα που παρεχονται η
ασκουνται κατ’ εφαρµογη του παρÞντοσ µερουσ θÝγουν το
νοµικÞ καθεστωσ των υπερκειµενων τησ περιοχησ υδÀτων,
η του εναερÝου χωρου υπερÀνω των υδÀτων αυτων.

Íρθρο 138
Γενικη συµπεριφορÀ των κρατων σε Þ,τι αφορÀ την
περιοχη
Η γενικη συµπεριφορÀ των κρατων, σε Þ,τι αφορÀ την
περιοχη, εÝναι συµφωνη µε τισ διατÀξεισ του παρÞντοσ
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µερουσ και µε τισ αρχεσ που περιλαµβÀνονται στο χÀρτη
των Ηνωµενων Εθνων και στουσ Àλλουσ κανÞνεσ του
διεθνουσ δικαÝου, προσ το σκοπÞ τησ διατηρησησ τησ ειρηνησ και τησ ασφÀλειασ και τησ προαγωγησ τησ διεθνουσ
συνεργασÝασ και τησ αµοιβαÝασ κατανÞησησ.

Íρθρο 139
Υποχρεωση συµµÞρφωσησ και ευθυνη σε περÝπτωση
ζηµιων
1. Τα κρÀτη µερη εχουν την υποχρεωση να εξασφαλÝζουν
Þτι οι δραστηριÞτητεσ στην περιοχη διεξÀγονται συµφωνα
µε τισ διατÀξεισ του παρÞντοσ µερουσ, εÝτε οι δραστηριÞτητεσ αυτεσ διεξÀγονται απÞ τα κρÀτη µερη εÝτε απÞ κρατικεσ επιχειρησεισ η φυσικÀ η νοµικÀ πρÞσωπα που εÝναι
υπηκοοι των κρατων µερων η ελεγχονται ουσιαστικÀ απÞ
αυτÀ η τουσ υπηκÞουσ τουσ. Την Ýδια υποχρεωση εχουν
και οι διεθνεÝσ οργανισµοÝ για τισ δραστηριÞτητεσ που
διεξÀγονται απÞ αυτουσ στην περιοχη.
2. Με την επιφυλαξη των κανÞνων του διεθνουσ δικαÝου
και του Àρθρου 22 του παραρτηµατοσ III, κρÀτοσ µεροσ η
διεθνησ οργανισµÞσ ευθυνεται για τισ ζηµÝεσ που προκυπτουν απÞ παρÀλειψη, εκ µερουσ του, των υποχρεωσεων
που προβλεπονται στο παρÞν τµηµα. ΚρÀτη µερη η διεθνεÝσ οργανισµοÝ, ενεργουντεσ απÞ κοινου ευθυνονται απÞ
κοινου και αλληλεγγυα. Îνα κρÀτοσ µεροσ, Þµωσ, δεν
ευθυνεται για τισ ζηµÝεσ που προκυπτουν απÞ την παρÀλειψη συµµÞρφωσησ προσ τισ διατÀξεισ του παρÞντοσ µερουσ, εκ µερουσ ενÞσ προσωπου για το οποÝο εχει εγγυηθεÝ,
συµφωνα µε το Àρθρο 153 παρÀγραφοσ 4 και το παρÀρτηµα III, Àρθρο 4 παρÀγραφοσ 4.
3. ΚρÀτη µερη που εÝναι µελη διεθνων οργανισµων λαµβÀνουν τα κατÀλληλα µετρα για να εξασφαλÝσουν την εφαρµογη του παρÞντοσ Àρθρου εκ µερουσ των διεθνων οργανισµων.

Íρθρο 140
Ùφελοσ τησ ανθρωπÞτητασ
1. Οι δραστηριÞτητεσ στην περιοχη διεξÀγονται, Þπωσ
ειδικÀ προβλεπεται στο παρÞν µεροσ, προσ Þφελοσ ολÞκληρησ τησ ανθρωπÞτητασ, ανεξÀρτητα απÞ τη γεωγραφικη
θεση των κρατων, εÝτε αυτÀ εÝναι παρÀκτια εÝτε Àνευ
ακτων, λαµβανοµενων ιδιαιτερωσ υπÞψη των συµφερÞντων
και αναγκων των αναπτυσσοµενων κρατων και των λαων
που δεν εχουν αποκτησει πληρη ανεξαρτησÝα, η Àλλο
καθεστωσ αυτοδιοÝκησησ αναγνωρισµενο απÞ τα Ηνωµενα
Îθνη, συµφωνα µε την απÞφαση 1514 (XV) και Àλλεσ
σχετικεσ αποφÀσεισ τησ γενικησ συνελευσησ.
2. Η αρχη µεριµνÀ για τη δÝκαιη κατανοµη των χρηµατικων και Àλλων οικονοµικων ωφεληµÀτων που προερχονται
απÞ τισ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη, µεσω καταλληλου
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µηχανισµου και µε βÀση την αρχη τησ µη διÀκρισησ,
συµφωνα µε το Àρθρο 160 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο στ)
σηµεÝο ι).
Íρθρο 141
Χρηση τησ περιοχησ αποκλειστικÀ για ειρηνικουσ
σκοπουσ
Η περιοχη διατÝθεται προσ χρηση αποκλειστικÀ για ειρηνικουσ σκοπουσ απÞ Þλα τα κρÀτη, παρÀκτια, η Àνευ ακτων,
χωρÝσ διÀκριση και µε την επιφυλαξη των Àλλων διατÀξεων του παρÞντοσ µερουσ.
Íρθρο 142
∆ικαιωµατα και νÞµιµα συµφεροντα των παρακτÝων
κρατων
1. Σε περÝπτωση που αποθεµατα πÞρων τησ περιοχησ
εκτεÝνονται και περαν των ορÝων αυτησ, κατÀ τη διεξαγωγη
των δραστηριοτητων στην περιοχη, λαµβÀνονται δεÞντωσ
υπÞψη τα δικαιωµατα και νÞµιµα συµφεροντα του παρÀκτιου κρÀτουσ, στη δικαιοδοσÝα του οποÝου εκτεÝνονται τα
αποθεµατα αυτÀ.
2. Καθιερωνονται διαβουλευσεισ, µε το ενδιαφερÞµενο
κρÀτοσ, περιλαµβανοµενησ και τησ προηγουµενησ γνωστοποÝησησ, προκειµενου να αποφευχθεÝ οποιαδηποτε παραβÝαση των δικαιωµÀτων αυτων και συµφερÞντων. Σε περιπτωσεισ που οι δραστηριÞτητεσ στην περιοχη ενδεχεται να
εχουν σαν αποτελεσµα την εκµετÀλλευση πÞρων που βρÝσκονται εντÞσ ορÝων εθνικησ δικαιοδοσÝασ απαιτεÝται η
προηγουµενη συναÝνεση του παρÀκτιου κρÀτουσ.
3. Ουτε οι διατÀξεισ του παρÞντοσ µερουσ ουτε τα δικαιωµατα που αναγνωρÝζονται η ασκουνται δυνÀµει αυτου,
θÝγουν τα δικαιωµατα των παρÀκτιων κρατων να λαµβÀνουν µετρα, συµφωνα µε τισ σχετικεσ διατÀξεισ του τµηµατοσ XII, τα οποÝα εÝναι απαραÝτητα για την πρÞληψη,
περιορισµÞ η εξÀλειψη ενÞσ σοβαρου και επικεÝµενου για
τα παρÀλιÀ τουσ κινδυνου, η για συναφη συµφεροντα που
αναφερονται στη µÞλυνση η στην απειλη µολυνσεωσ απÞ
δραστηριÞτητεσ που διεξÀγονται στην περιοχη, η για οποιαδηποτε Àλλα επικÝνδυνα συµβÀντα που προκαλουνται
απÞ τετοιεσ δραστηριÞτητεσ.
Íρθρο 143
ΘαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα
1. Η θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα στην περιοχη διεξÀγεται αποκλειστικÀ για ειρηνικουσ σκοπουσ και προσ Þφελοσ ολÞκληρησ τησ ανθρωπÞτητασ, συµφωνα µε το µεροσ
XIII.
2. Η αρχη µπορεÝ να διεξαγÀγει θαλÀσσια επιστηµονικη
ερευνα σχετιζοµενη µε την περιοχη και τουσ πÞρουσ αυτησ
και µπορεÝ να συνÀπτει συµβÞλαια για το σκοπÞ αυτÞ. Η
αρχη προωθεÝ και ενθαρρυνει τη θαλÀσσια επιστηµονικη
ερευνα στην περιοχη και συντονÝζει και διαθετει τα αποτε-
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λεσµατα των ερευνων και αναλυσεων, Þταν αυτÀ εÝναι
διαθεσιµα.
3. Τα κρÀτη µερη µπορουν να πραγµατοποιουν θαλÀσσιεσ
επιστηµονικεσ ερευνεσ στην περιοχη. Τα κρÀτη µερη προωθουν τη διεθνη συνεργασÝα για θαλÀσσια επιστηµονικη
ερευνα στην περιοχη:
α) συµµετεχοντασ σε διεθνη προγρÀµµατα και ενθαρρυνοντασ τη συνεργασÝα στη θαλÀσσια επιστηµονικη
ερευνα που πραγµατοποιεÝται απÞ προσωπικÞ διαφÞρων χωρων και απÞ εκεÝνο τησ αρχησ¯
β) µεριµνωντασ ωστε η επεξεργασÝα των προγραµµÀτων
να γÝνεται, µεσω τησ αρχησ η Àλλων διεθνων οργανισµων, αναλÞγωσ τησ περιπτωσεωσ, προσ Þφελοσ των
αναπτυσσοµενων κρατων και των ολιγÞτερο ανεπτυγµενων τεχνολογικÀ κρατων ωστε:
i)

να ενισχυονται οι δυνατÞτητεσ ερευνασ των χωρων
αυτων,

ii)

να εκπαιδευεται το προσωπικÞ τουσ και το προσωπικÞ τησ αρχησ στισ τεχνικεσ και στισ εφαρµογεσ
τησ ερευνασ,

iii) να τονωνεται η απασχÞληση του εξειδικευµενου

προσωπικου τουσ στισ ερευνεσ που διεξÀγονται
στην περιοχη¯

γ) κοινοποιωντασ, αποτελεσµατικωσ, µεσω τησ αρχησ και
Àλλων διεθνων καναλιων, Þταν χρειÀζεται, τα αποτελεσµατα των ερευνων και αναλυσεων Þταν αυτÀ εÝναι
διαθεσιµα.
Íρθρο 144
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γÝασ των αναπτυσσοµενων κρατων και ειδικÞτερα στη
δηµιουργÝα ευκαιριων εκπαιδευσεωσ για το προσωπικÞ
τησ επιχεÝρησησ και των αναπτυσσοµενων κρατων στισ
θαλÀσσιεσ επιστηµεσ και τεχνικεσ και στην πληρη
συµµετοχη αυτων στισ δραστηριÞτητεσ που διεξÀγονται
στην περιοχη.
Íρθρο 145
ΠροστασÝα του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ
Ùσον αφορÀ τισ δραστηριÞτητεσ που διεξÀγονται στην
περιοχη, λαµβÀνονται τα αναγκαÝα µετρα, συµφωνα µε τισ
διατÀξεισ τησ παρουσασ συµβασησ, για την αποτελεσµατικη
προστασÝα του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ απÞ τα βλαβερÀ
αποτελεσµατα που εÝναι δυνατÞν να προκυψουν απÞ τισ
δραστηριÞτητεσ αυτεσ. Η αρχη υιοθετεÝ για το σκοπÞ αυτÞ
κατÀλληλουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ που
αποσκοπουν, µεταξυ Àλλων:
α) στην πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ µÞλυνσησ και
των Àλλων κινδυνων που απειλουν το θαλÀσσιο περιβÀλλον, περιλαµβανοµενων και των ακτων και που
διαταρÀσσουν την οικολογικη ισορροπÝα αυτου, δÝνοντασ ιδιαÝτερη προσοχη στην ανÀγκη προστασÝασ του
απÞ τισ βλαβερεσ συνεπειεσ δραστηριοτητων Þπωσ οι
γεωτρησεισ, βυθοκορησεισ, εκσκαφεσ, αποµÀκρυνση
αποβλητων, κατασκευη, λειτουργÝα και συντηρηση
εγακταστÀσεων, αγωγων και Àλλων µηχανηµÀτων που
χρησιµοποιουνται γι’ αυτεσ τισ δραστηριÞτητεσ¯
β) στην προστασÝα και διατηρηση των φυσικων πÞρων τησ
περιοχησ και στην πρÞληψη ζηµιων στη θαλÀσσια χλωρÝδα και πανÝδα.

ΜεταφορÀ τεχνολογÝασ

Íρθρο 146

1. Συµφωνα µε την παρουσα συµβαση, η αρχη λαµβÀνει
µετρα:

ΠροστασÝα τησ ανθρωπινησ ζωησ

α) για την απÞκτηση τεχνολογÝασ και επιστηµονικων γνωσεων που σχετÝζονται µε τισ δραστηριÞτητεσ στην
περιοχη¯
β) για την προωθηση και ενθÀρρυνση τησ µεταφορÀσ τησ
ανωτερω τεχνολογÝασ και επιστηµονικων γνωσεων στα
αναπτυσσÞµενα κρÀτη, ωστε Þλα τα κρÀτη µερη να
ωφελουνται απÞ αυτεσ.

ΑναφορικÀ µε τισ δραστηριÞτητεσ που διεξÀγονται στην
περιοχη πρεπει να λαµβÀνονται τα αναγκαÝα µετρα για την
εξασφÀλιση ουσιαστικησ προστασÝασ τησ ανθρωπινησ
ζωησ. Για τον σκοπÞ αυτÞ η αρχη υιοθετεÝ κατÀλληλουσ
κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ για τη συµπληρωση
του ισχυοντοσ διεθνουσ δικαÝου Þπωσ αυτÞ εµπεριεχεται
στισ σχετικεσ συνθηκεσ.
Íρθρο 147

2. Για τον σκοπÞ αυτÞ, η αρχη και τα κρÀτη µερη συνεργÀζονται προκειµενου να προωθησουν τη µεταφορÀ τεχνολογÝασ και επιστηµονικων γνωσεων που σχετÝζονται µε τισ
δραστηριÞτητεσ στην περιοχη, ετσι ωστε και η επιχεÝρηση
και Þλα τα κρÀτη µερη να µπορουν να ωφεληθουν απÞ
αυτεσ. ΕιδικÞτερα εισÀγουν και προωθουν:
α) προγρÀµµατα για τη µεταφορÀ, στην επιχεÝρηση και
στα κρÀτη µερη, τεχνολογÝασ σχετικησ µε τισ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη, διευκολυνοντασ, µεταξυ Àλλων,
την απÞκτηση τεχνολογÝασ απÞ την επιχεÝρηση και τα
αναπτυσσÞµενα κρÀτη µε δÝκαιουσ και λογικουσ Þρουσ
και προυMποθεσεισ.
β) Μετρα που αποσκοπουν στην προαγωγη τησ τεχνολογÝασ τησ επιχεÝρησησ και τησ εγχωριασ τεχνολο-

ΕναρµÞνιση των δραστηριοτητων που διεξÀγονται στην
περιοχη µε εκεÝνεσ που διεξÀγονται στον θαλÀσσιο χωρο
και περιβÀλλον
1. Οι δραστηριÞτητεσ στην περιοχη διεξÀγονται λαµβανοµενων επαρκωσ υπÞψη και των Àλλων δραστηριοτητων
που διεξÀγονται στο θαλÀσσιο περιβÀλλον.
2. Οι εγκαταστÀσεισ που χρησιµοποιουνται για τισ δραστηριÞτητεσ που διεξÀγονται στην περιοχη υπÞκεινται στισ
ακÞλουθεσ ρυθµÝσεισ:
α) οι εγκαταστÀσεισ αυτεσ συναρµολογουνται, τοποθετουνται και αποσυρονται µÞνον συµφωνα µε τισ διατÀξεισ
του παρÞντοσ µερουσ και µε τουσ κανÞνεσ, κανονι-
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σµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ. Για τη συναρµολÞγηση τουσ, την τοποθετηση τουσ και την απÞσυρση τουσ
πρεπει να λαµβÀνει χωρα η δεουσα γνωστοποÝηση και
να εξασφαλÝζεται η υπαρξη µονÝµων σηµεÝων, δηλωτικων τησ παρουσÝασ τουσ¯
β) οι εγκαταστÀσεισ αυτεσ δεν πρεπει να τοποθετουνται
σε µεροσ Þπου υπÀρχει κÝνδυνοσ να παρακωλυουν την
χρησιµοποÝηση θαλασσÝων διαυλων που θεωρουνται
σηµαντικοÝ για την διεθνη ναυσιπλοια, ουτε σε ζωνεσ
Þπου υπÀρχει εντονη αλιευτικη δραστηριÞτητα¯
γ) οι εγκαταστÀσεισ αυτεσ περιβÀλλονται απÞ ζωνεσ
ασφαλεÝασ που σηµειοθετουνται καταλληλωσ ωστε να
εξασφαλÝζεται η ασφÀλεια τÞσο των εγκαταστÀσεων
Þσον και τησ ναυσιπλοιασ. Η διαµÞρφωση και η τοποθεσÝα των ζωνων αυτων ασφαλεÝασ καθορÝζονται ετσι
ωστε να µην παρεµποδÝζουν την νÞµιµη πρÞσβαση των
πλοÝων σε καθορισµενεσ θαλÀσσιεσ ζωνεσ, η τη ναυσιπλοια κατÀ µηκοσ διεθνων θαλασσÝων διαυλων¯
δ) οι εγκαταστÀσεισ αυτεσ χρησιµοποιουνται αποκλειστικÀ για ειρηνικουσ σκοπουσ¯
ε) οι εγκαταστÀσεισ αυτεσ δεν εχουν το νοµικÞ καθεστωσ
των νησων. ∆εν εχουν δικÀ τουσ χωρικÀ υδατα και η
παρουσÝα τουσ δεν επηρεÀζει την οριοθετηση των
χωρικων υδÀτων, τησ αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ
η τησ υφαλοκρηπÝδοσ.
3. Íλλεσ δραστηριÞτητεσ που διεξÀγονται στο θαλÀσσιο
περιβÀλλον, διεξÀγονται λαµβανοµενων επαρκωσ υπÞψη
και των δραστηριοτητων στην περιοχη.

Íρθρο 148
Συµµετοχη των αναπτυσσοµενων κρατων στισ
δραστηριÞτητεσ στην περιοχη
Ενθαρρυνεται η ουσιαστικη συµµετοχη των αναπτυσσοµενων κρατων στισ δραστηριÞτητεσ που διεξÀγονται στην
περιοχη Þπωσ ρητÀ προβλεπεται στο παρÞν µεροσ, λαµβανοµενων δεÞντωσ υπÞψη των ιδιαιτερων συµφερÞντων και
αναγκων τουσ και ειδικÞτερα τησ ιδιαÝτερησ ανÀγκησ των
Àνευ ακτων και γεωγραφικωσ µειονεκτουντων, µεταξυ των
αναπτυσσοµενων κρατων, να ξεπερÀσουν τα εµπÞδια που
προκυπτουν απÞ την µειονεκτικη τουσ θεση και κυρÝωσ
απÞ την µακρινη απÞσταση που τουσ χωρÝζει απÞ την
περιοχη και τισ δυσκολÝεσ πρÞσβασησ και αποχωρησησ απÞ
αυτην.

Íρθρο 149
ΑρχαιολογικÀ και ιστορικÀ αντικεÝµενα
Ùλα τα αρχαιολογικÀ και ιστορικÀ αντικεÝµενα που ανευρÝσκονται στην περιοχη διαφυλÀσσονται η διατÝθενται για
το συµφερον ολÞκληρησ τησ ανθρωπÞτητασ, λαµβανοµενων
ειδικÞτερα υπÞψη των προτιµησιακων δικαιωµÀτων του
κρÀτουσ η τησ χωρασ καταγωγησ, η του κρÀτουσ τησ
πολιτιστικησ καταγωγησ η του κρÀτουσ τησ ιστορικησ και
αρχαιολογικησ καταγωγησ των αντικειµενων.
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Íρθρο 150
Πολιτικη σχετικÀ µε δραστηριÞτητεσ στην περιοχη
Οι δραστηριÞτητεσ στην περιοχη διεξÀγονται, Þπωσ ειδικÀ
προβλεπεται στο παρÞν µεροσ, κατÀ τρÞπο που να ευνοεÝται η υγιησ ανÀπτυξη τησ παγκÞσµιασ οικονοµÝασ και η
ισÞρροπη µεγεθυνση του παγκÞσµιου εµπορÝου, καθωσ και
η προωθηση τησ διεθνουσ συνεργασÝασ για τη γενικη ανÀπτυξη Þλων των χωρων και ειδικÞτερα των αναπτυσσοµενων χωρων και προσ τον σκοπÞ τησ εξασφÀλισησ:
α) τησ ανÀπτυξησ των πÞρων τησ περιοχησ¯
β) τησ µεθοδικησ, ασφαλουσ και ορθολογικησ διαχειρÝσεωσ
των πÞρων τησ περιοχησ περιλαµβανοµενησ και τησ
αποτελεσµατικησ διεξαγωγησ των δραστηριοτητων στην
περιοχη και τησ αποφυγησ ασκÞπων απωλειων µε την
εφαρµογη υγιων αρχων διατηρησησ αυτων¯
γ) τησ αυξησησ των ευκαιριων συµµετοχησ στισ δραστηριÞτητεσ αυτεσ συµφωνα ειδικÞτερα µε τα Àρθρα 144
και 148¯
δ) τησ συµµετοχησ τησ αρχησ στα εσοδα, και τησ µεταφορÀσ τεχνολογÝασ στην επιχεÝρηση και στα αναπτυσσÞµενα κρÀτη, Þπωσ προβλεπεται στην παρουσα συµβαση¯
ε) τησ αυξησησ ανÀλογα µε τισ ανÀγκεσ τησ διαθεσιµÞτητοσ των ορυκτων απÞ την περιοχη σε συνδυασµÞ µε
ορυκτÀ προερχÞµενα απÞ Àλλεσ πηγεσ, ωστε να εξασφαλÝζεται ο εφοδιασµÞσ των καταναλωτων µε τετοια
ορυκτÀ¯
στ) δικαÝων και σταθερων τιµων, τÞσο για τα ορυκτÀ που
προερχονται απÞ την περιοχη, οσÞ και για εκεÝνα που
προερχονται απÞ Àλλεσ πηγεσ, οι οποÝεσ να εÝναι επικερδεÝσ για τουσ παραγωγουσ και λογικεσ για τουσ
καταναλωτεσ, καθωσ και τησ εξασφÀλισησ µακροχρÞνιασ ισορροπÝασ µεταξυ προσφορÀσ και ζητησεωσ¯
ζ) τησ εξασφÀλισησ για Þλα τα κρÀτη µερη, ανεξαρτητωσ
του κοινωνικου και οικονοµικου τουσ συστηµατοσ, και
τησ γεωγραφικησ τουσ θεσησ, περισσοτερων ευκαιριων
συµµετοχησ στην ανÀπτυξη των πÞρων τησ περιοχησ,
και τησ αποφυγησ µονοπωλησησ των δραστηριοτητων
στην περιοχη¯
η) τησ προστασÝασ των αναπτυσσοµενων χωρων απÞ τισ
δυσµενεÝσ επιδρÀσεισ στην οικονοµÝα τουσ, η στα εσοδα
απÞ τισ εξαγωγεσ τουσ, συνεπεÝα τησ πτωσεωσ τησ τιµησ
ενÞσ ορυκτου εξ εκεÝνων που εξορυσσονται στην περιοχη η συνεπεÝα τησ µεÝωσησ του Þγκου των εξαγωγων
του ορυκτου αυτου, εφÞσον η µεÝωση αυτη οφεÝλεται
στισ δραστηριÞτητεσ που διεξÀγονται στην περιοχη,
Þπωσ προβλεπεται στο Àρθρο 151¯
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θ) τησ αξιοποÝησησ τησ κοινησ κληρονοµιÀσ τησ ανθρωπÞτητασ¯
ι) τησ εξασφÀλισησ προυMποθεσεων, ουτωσ ωστε η πρÞσβαση στισ αγορεσ για τισ εισαγωγεσ ορυκτων προερχοµενων απÞ την περιοχη και για τισ εισαγωγεσ βασικων
προϊÞντων παραγοµενων απÞ τα ορυκτÀ αυτÀ να µην
εÝναι περισσÞτερον ευνοϊκη απÞ την πλεον ευνοϊκη
πρÞσβαση που ισχυει για τισ εισαγωγεσ αυτων απÞ
Àλλεσ πηγεσ.
Íρθρο 151
Πολιτικη επÝ τησ παραγωγησ
1. α) ΧωρÝσ να παραβλÀπτονται οι στÞχοι που εξαγγελλονται στο Àρθρο 150, η αρχη για την εφαρµογη
του στοιχεÝου η) του παρÞντοσ Àρθρου, ενεργουσα
µεσω των υφισταµενων forum, η εÀν αυτÞ εÝναι
σκοπιµÞτερο, στα πλαÝσια νεων διευθετησεων η
συµφωνιων, στισ οποÝεσ συµµετεχουν Þλα τα ενδιαφερÞµενα µερη περιλαµβανοµενων και των παραγωγων και καταναλωτων, λαµβÀνει τα αναγκαÝα
µετρα για να προωθησει την ανÀπτυξη, την αποτελεσµατικÞτερη λειτουργÝα και τη σταθερÞτητα των
αγορων για τα βασικÀ εκεÝνα προϊÞντα τα οποÝα
προερχονται απÞ ορυκτÀ εξαγÞµενα στην περιοχη,
σε τιµεσ επικερδεÝσ για τουσ παραγωγουσ και λογικεσ για τουσ καταναλωτεσ. Ùλα τα κρÀτη µερη
συνεργÀζονται για το σκοπÞ αυτÞ¯
β) Η αρχη εχει το δικαÝωµα να συµµετεχει σε οποιαδηποτε διÀσκεψη βασικων προϊÞντων, η οποÝα αναφερεται σ’ αυτÀ τα βασικÀ προϊÞντα και στην οποÝα
συµµετεχουν Þλα τα ενδιαφερÞµενα µερη περιλαµβανοµενων και των παραγωγων και καταναλωτων.
Η αρχη εχει το δικαÝωµα να εÝναι συµβαλλÞµενο
µεροσ σε οποιαδηποτε διευθετηση η συµφωνÝα
καταληξουν οι διασκεψεισ αυτεσ. Η συµµετοχη τησ
αρχησ στα Þργανα τα οποÝα συνιστωνται στα πλαÝσια των διευθετησεων η συµφωνιων αυτων θα εχει
σχεση µε την παραγωγη στην περιοχη και θα λαµβÀνει χωρα συµφωνα µε τουσ σχετικουσ κανÞνεσ
των οργÀνων αυτων¯
γ) Η αρχη εκπληρωνει τισ υποχρεωσεισ τησ στα πλαÝσια των διευθετησεων η των συµφωνιων που αναφερονται στην παρουσα παρÀγραφο κατÀ τρÞπο
εξασφαλÝζοντα οµοιÞµορφη και χωρÝσ διÀκριση
εφαρµογη αυτων για το συνολο τησ παραγωγησ των
εν λÞγω ορυκτων στην περιοχη. ΠρÀττοντασ ετσι η
αρχη ενεργεÝ κατÀ τρÞπο συµφωνο µε τουσ Þρουσ
των υφισταµενων συµβολαÝων και τισ διατÀξεισ των
εγκεκριµενων προγραµµÀτων εργασÝασ τησ επιχεÝρησησ.
2. α) ΚατÀ τη µεταβατικη περÝοδο που ορÝζεται στην
παρÀγραφο 3, η εµπορικη εκµετÀλλευση δεν µπορεÝ
να αρχÝσει συµφωνα µε το εγκεκριµενο πρÞγραµµα
εργασÝασ παρÀ µÞνον εφÞσον ο επιχειρηµατÝασ εχει
κÀνει αÝτηση και εχει λÀβει απÞ την αρχη Àδεια
εκµετÀλλευσησ. Η Àδεια αυτη δεν µπορεÝ να ζητηθεÝ η να χορηγηθεÝ για χρονικη περÝοδο µεγαλυτερη
των πεντε ετων πριν απÞ την προγραµµατισµενη
ηµεροµηνÝα εναρξησ τησ εµπορικησ εκµετÀλλευσησ
που αναφερεται στο πρÞγραµµα εργασÝασ, εκτÞσ
εÀν η αρχη, λÞγω τησ φυσησ και του χρονοδιαγρÀµ-
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µατοσ εκτελεσησ του προγρÀµµατοσ, ορÝσει στουσ
κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ αυτησ διαφορετικη χρονικη περÝοδο¯
β) στην αÝτηση για τη χορηγηση αδεÝασ εµπορικησ
εκµετÀλλευσησ ο επιχειρηµατÝασ προσδιορÝζει την
ετησια ποσÞτητα του νικελÝου που προβλεπει να
εξÀγει συµφωνα µε το εγκεκριµενο πρÞγραµµα
εργασÝασ. Η αÝτηση περιλαµβÀνει πÝνακα δαπανων
τισ οποÝεσ αναλαµβÀνει να κÀνει ο επιχειρηµατÝασ
αφου λÀβει την Àδεια. Οι δαπÀνεσ αυτεσ εχουν
υπολογισθεÝ κατÀ τρÞπο που να επιτρεπουν την
εναρξη τησ εµπορικησ εκµετÀλλευσησ την προγραµµατισµενη ηµεροµηνÝα¯
γ) Για την εφαρµογη των στοιχεÝων α) και β) η αρχη
καθιερωνει κανÞνεσ προσηκουσασ, επÝδοσησ
συµφωνα µε το Àρθρο 17 του παραρτηµατοσ III¯
δ) Η αρχη χορηγεÝ Àδεια εκµετÀλλευσησ για τισ ποσÞτητεσ που αναφερονται στην αÝτηση, εκτÞσ εÀν το
Àθροισµα των ποσοτητων αυτων και των ποσοτητων που εχουν ηδη εγκριθεÝ υπερβαÝνει το ανωτατο
Þριο παραγωγησ νικελÝου για κÀθε ετοσ τησ µεταβατικησ περιÞδου, Þπωσ αυτÞ εχει υπολογισθεÝ
συµφωνα µε την παρÀγραφο 4, κατÀ το ετοσ χορηγησησ τησ αδεÝασ¯
ε) Ùταν χορηγηθεÝ η Àδεια εκµετÀλλευσησ και η
εγκριθεÝσα αÝτηση αποτελουν αναπÞσπαστο τµηµα
του εγκριθεντοσ προγρÀµµατοσ εργασÝασ¯
στ) αν η αÝτηση για τη χορηγηση αδεÝασ εκµετÀλλευσησ,
που υποβÀλλεται απÞ τον επιχειρηµατÝα δεν γÝνει
δεκτη συµφωνα µε το στοιχεÝο δ) ο επιχειρηµατÝασ
µπορεÝ να υποβÀλλει εκ νεου αÝτηση προσ την αρχη
καθ’ οιανδηποτε χρονικη στιγµη.
3. Η µεταβατικη περÝοδοσ αρχÝζει πεντε ετη πριν απÞ την
1η ΙανουαρÝου του ετουσ για το οποÝο εχει προγραµµατισθεÝ η πρωτη εµπορικη εκµετÀλλευση βÀσει κÀποιου
εγκεκριµενου προγρÀµµατοσ εργασÝασ. ΕÀν η πρωτη εµπορικη εκµετÀλλευση καθυστερησει περαν του ετουσ για το
οποÝο εÝχε προγραµµατισθεÝ αρχικÀ, η εναρξη τησ µεταβατικησ περιÞδου και το ανωτατο Þριο παραγωγησ που εÝχαν
αρχικÀ καθορισθεÝ αναπροσαρµÞζονται ανÀλογα. Η µεταβατικη περÝοδοσ διαρκεÝ 25 χρÞνια, η µεχρι το τελοσ τησ
διÀσκεψησ αναθεωρησησ που αναφερεται στο Àρθρο 155, η
µεχρι τησ ηµεροµηνÝασ κατÀ την οποÝα οι νεεσ διευθετησεισ
η συµφωνÝεσ, που αναφερονται στην παρÀγραφο 1, τÝθενται σε ισχυ, οποιαδηποτε των ηµεροµηνιων αυτων προηγηθεÝ. Αν οι εν λÞγω διευθετησεισ η συµφωνÝεσ ακυρωθουν
η παυσουν να ισχυουν για ενα οποιοδηποτε λÞγο η αρχη
αναλαµβÀνει για το υπÞλοιπο τησ µεταβατικησ περιÞδου
τισ αρµοδιÞτητεσ που προβλεπονται στο παρÞν Àρθρο.
4. α) Το ανωτατο Þριο παραγωγησ που ισχυει για οποιοδηποτε ετοσ τησ µεταβατικησ περιÞδου εÝναι το
Àθροισµα:
i) τησ διαφορÀσ µεταξυ των τιµων τησ καµπυλησ

ροπησ προσ κατανÀλωση νικελÝου, Þπωσ αυτεσ
υπολογÝζονται συµφωνα µε το στοιχεÝο β), για
το αµεσωσ προηγουµενο τησ πρωτησ εµπορικησ
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εκµετÀλλευσησ ετοσ και το αµεσωσ προηγουµενο τησ εναρξησ τησ µεταβατικησ περιÞδου ετοσ,
και
ii) ποσοστου εξηντα τοισ εκατÞ τησ διαφορÀσ

µεταξυ των τιµων τησ καµπυλησ ροπησ προσ
κατανÀλωση νικελÝου, Þπωσ αυτεσ υπολογÝζονται συµφωνα µε το στοιχεÝο β) για το ετοσ για
το οποÝο εχει υποβληθεÝ αÝτηση χορηγησησ
αδεÝασ εκµετÀλλευσησ και το αµεσωσ προηγουµενο ετοσ του ετουσ τησ πρωτησ εµπορικησ
εκµετÀλλευσησ¯

β) για τουσ σκοπουσ του στοιχεÝου α):
i) οι τιµεσ τησ καµπυλησ ροπησ που λαµβÀνονται
υπÞψη για τον υπολογισµÞ του ανωτÀτου ορÝου
παραγωγησ νικελÝου εÝναι οι ετησιεσ τιµεσ κατανÀλωσησ νικελÝου που εµφανÝζονται στην καµπυλη που διαµορφωνεται κατÀ τη διÀρκεια
του ετουσ κατÀ το οποÝο χορηγεÝται η Àδεια
εκµετÀλλευσησ. Η καµπυλη ροπησ προκυπτει
απÞ τη γραµµικη παρεµβολη των λογαρÝθµων
τησ πραγµατικησ ετησιασ κατανÀλωσησ νικελÝου
κατÀ την περÝοδο των τελευταÝων 15 ετων για
την οποÝα υπÀρχουν διαθεσιµα τετοια στοιχεÝα,
του χρÞνου λαµβανοµενου ωσ ανεξÀρτητησ
µεταβλητησ. Αυτη η καµπυλη ροπησ θα αναφερεται ωσ αρχικη καµπυλη ροπησ,
ii) εÀν το ετησιο ποσοστÞ αυξησεωσ τησ αρχικησ
καµπυλησ ροπησ εÝναι κατωτερο του 3 %, τÞτε η
καµπυλη ροπησ που χρησιµοποιεÝται για τον
καθορισµÞ των ποσοτητων των αναφεροµενων
στο στοιχεÝο α) αντικαθÝσταται απÞ µÝα Àλλη
καµπυλη, η οποÝα τεµνει την αρχικη καµπυλη
ροπησ στο σηµεÝο Þπου απεικονÝζεται η τιµη
κατανÀλωσησ κατÀ το πρωτο ετοσ τησ ανωτερω
δεκαπενταετουσ περιÞδου και η οποÝα εχει κλÝση αντιστοιχουσα σε ετησια αυξηση 3%. Το
ανωτατο, εν τουτοισ, Þριο παραγωγησ που ορÝζεται για κÀθε ετοσ τησ µεταβατικησ περιÞδου
δεν µπορεÝ σε καµιÀ περÝπτωση να υπερβαÝνει
τη διαφορÀ µεταξυ των τιµων τησ αρχικησ καµπυλησ ροπησ για το ετοσ αυτÞ και των τιµων
τησ αρχικησ καµπυλησ ροπησ για το ετοσ που
προηγεÝται τησ εναρξησ τησ µεταβατικησ περιÞδου.
5. Η αρχη, απÞ το διαθεσιµο ανωτατο Þριο παραγωγησ,
Þπωσ αυτÞ υπολογÝζεται συµφωνα µε την παρÀγραφο 4,
κρατÀει για την επιχεÝρηση για την πρωτη εκµετÀλλευση
αυτησ, ποσÞτητα 38 000 µετρικων τÞνων νικελÝου.
6. α) Îνασ επιχειρηµατÝασ µπορεÝ, κατÀ τη διÀρκεια ενÞσ
οποιουδηποτε ετουσ, να παρÀγει ποσÞτητεσ µικρÞτερεσ απÞ το επÝπεδο τησ ετησιασ παραγωγησ
µεταλλευµÀτων προερχοµενων απÞ πολυµεταλλικουσ κονδυλουσ, η να υπερβεÝ το επÝπεδο αυτÞ
κατÀ 8% κατ’ ανωτατο Þριο, υπÞ τον Þρο Þτι το
συνολο τησ παραγωγησ δεν θα υπερβαÝνει τισ ποσÞτητεσ που καθορÝζονται στην Àδεια. Οποιαδηποτε
υπερβαση περαν του 8 % και µεχρι ποσοστου 20 %
κατÀ τη διÀρκεια ενÞσ οποιουδηποτε ετουσ, η οποιαδηποτε υπερβαση κατÀ το πρωτο η τα επÞµενα
ετη που ακολουθουν δυο συνεχη ετη κατÀ τα οποÝα
εγινε υπερβαση, αποτελεÝ αντικεÝµενο διαπραγµατευσεων µε την αρχη, η οποÝα µπορεÝ να απαιτησει
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απÞ τον επιχειρηµατÝα να υποβÀλει αÝτηση για την
χορηγηση αδεÝασ συµπληρωµατικησ παραγωγησ¯
β) Η αρχη εξετÀζει τισ αιτησεισ για τη χορηγηση αδεÝασ συµπληρωµατικησ παραγωγησ µÞνον αφου εξετÀσει προηγουµενωσ Þλεσ τισ εκκρεµεÝσ αιτησεισ
επιχειρηµατιων, οι οποÝοι δεν εχουν λÀβει ακÞµη
Àδεια παραγωγησ και αφου λÀβει δεÞντωσ υπÞψη
το ενδεχÞµενο και Àλλων αιτησεων. Η αρχη εχει
σαν γνωµονα την αρχη τησ µη υπερβÀσεωσ, καθ’
οιοδηποτε ετοσ τησ µεταβατικησ περιÞδου, τησ
συνολικησ παραγωγησ η οποÝα εγκρÝθηκε βÀσει του
ανωτÀτου ορÝου παραγωγησ. Η αρχη δεν εγκρÝνει
την παραγωγη ποσÞτητασ ανωτερησ των 46 000 µετρικων τÞννων νικελÝου, κατ’ ετοσ, για κανενα πρÞγραµµα εργασÝασ.
7. Η παραγωγη Àλλων µεταλλευµÀτων, Þπωσ ο χαλκÞσ, το
κοβÀλτιο και το µαγγÀνιο που προερχονται απÞ τουσ
πολυµεταλλικουσ κονδυλουσ που εξορυσσονται βÀσει µιασ
αδεÝασ παραγωγησ δεν θα πρεπει να υπερβαÝνει το επÝπεδο
στο οποÝο θα εφθανε, αν ο επιχειρηµατÝασ παρηγαγε απÞ
τουσ κονδυλουσ αυτουσ τη µεγιστη ποσÞτητα νικελÝου,
Þπωσ αυτη υπολογÝζεται συµφωνα µε το παρÞν Àρθρο. Η
αρχη, για την εφαρµογη τησ παρουσασ παραγρÀφου,
καθιερωνει κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ συµφωνα µε το Àρθρο 17 του παραρτηµατοσ III.
8. Τα δικαιωµατα και οι υποχρεωσεισ περÝ αθεµιτου ανταγωνισµου, που προβλεπονται στα πλαÝσια των σχετικων
πολυµερων εµπορικων συµφωνιων, εφαρµÞζονται και στην
εξερευνηση και εκµετÀλλευση µεταλλευµÀτων τησ περιοχησ. Για την επÝλυση των διαφορων που προκυπτουν απÞ
την εφαρµογη τησ παρουσασ διÀταξησ, τα κρÀτη µερη που
εÝναι µελη στισ πολυµερεÝσ αυτεσ εµπορικεσ συµφωνÝεσ
προσφευγουν στισ διαδικασÝεσ επιλυσεων διαφορων που
προβλεπουν οι συµφωνÝεσ αυτεσ.
9. Η αρχη εχει τη δικαιοδοσÝα να περιορÝσει το επÝπεδο
τησ παραγωγησ µεταλλευµÀτων απÞ την περιοχη, Àλλων
απÞ εκεÝνα που προερχονται απÞ τουσ πολυµεταλλικουσ
κονδυλουσ, συµφωνα µε Þρουσ και µεθÞδουσ που κρÝνει
κατÀλληλεσ, υιοθετωντασ κανονισµουσ συµφωνα µε το Àρθρο 161 παρÀγραφοσ 8.
10. ΜετÀ απÞ συσταση του συµβουλÝου, στηριζοµενη σε
συµβουλευτικη γνωµη τησ επιτροπησ οικονοµικου προγραµµατισµου, η συνελευση καθιερωνει συστηµα αποζηµιωσεωσ η λαµβÀνει Àλλα µετρα υποβοηθησησ τησ οικονοµικησ προσαρµογησ συµπεριλαµβανοµενησ και τησ συνεργασÝασ µε εξειδικευµενουσ οργανισµουσ, η Àλλουσ διεθνεÝσ
οργανισµουσ, προσ τον σκοπÞ τησ υποβοηθησησ των αναπτυσσοµενων χωρων, των οποÝων τα εσοδα απÞ εξαγωγεσ
η η οικονοµÝα τουσ πληττονται σοβαρÀ απÞ τη µεÝωση τησ
τιµησ ενÞσ µεταλλευµατοσ απÞ αυτÀ που εξορυσσονται
στην περιοχη, η απÞ τη µεÝωση του Þγκου των εξαγωγων
του µεταλλευµατοσ αυτου, εφÞσον οι µειωσεισ αυτεσ οφεÝλονται σε δραστηριÞτητεσ εντÞσ τησ περιοχησ. ΚατÞπιν
αÝτησησ, η αρχη αναλαµβÀνει µελετεσ για τα προβληµατα
των κρατων εκεÝνων τα οποÝα πληττονται σοβαρÞτερα, µε
σκοπÞ να περιορÝσει στο ελÀχιστο τισ δυσκολÝεσ τουσ και
να τα βοηθησει να πραγµατοποιησουν την οικονοµικη τουσ
προσαρµογη.
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Íρθρο 152
Íσκηση εξουσιων και αρµοδιοτητων απÞ την αρχη
1. Η αρχη αποφευγει οποιαδηποτε διÀκριση κατÀ την
Àσκηση των αρµοδιοτητων τησ συµπεριλαµβανοµενησ και
τησ περιπτωσεωσ που η αρχη χορηγεÝ τη δυνατÞτητα αναληψεωσ δραστηριοτητων στην περιοχη.
2. Εν τουτοισ, συµφωνα µε ειδικεσ διατÀξεισ του παρÞντοσ
µερουσ, επιτρεπεται να λαµβÀνονται ιδιαιτερωσ υπÞψη τα
αναπτυσσÞµενα κρÀτη περιλαµβανοµενων και των Àνευ
ακτων και γεωγραφικωσ µειονεκτουντων µεταξυ αυτων.
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5. Η αρχη εχει το δικαÝωµα να λαµβÀνει, καθ’ οιανδηποτε
στιγµη, οιοδηποτε µετρο προβλεπεται στο παρÞν µεροσ
προκειµενου να διασφαλÝσει την τηρηση των διατÀξεων
του και να εÝναι σε θεση να ασκησει τα καθηκοντα ελεγχου
και τισ κανονιστικεσ αρµοδιÞτητεσ που τησ εχουν ανατεθεÝ
βÀσει του παρÞντοσ µερουσ, η βÀσει ενÞσ συµβολαÝου. Η
αρχη εχει το δικαÝωµα να επιθεωρεÝ Þλεσ τισ εγκαταστÀσεισ
που βρÝσκονται στην περιοχη και χρησιµοποιουνται για
δραστηριÞτητεσ που λαµβÀνουν χωρα σ’ αυτη.
6. Îκαστο συµβÞλαιο που εχει συναφθεÝ συµφωνα µε την
παρÀγραφο 3 εγγυÀται τη διÀρκεια του τÝτλου. ΚατÀ
συνεπεια δεν αναθεωρεÝται, αναστελλεται η ακυρουται
παρÀ µÞνον κατ’ εφαρµογη των Àρθρων 18 και 19 του
παραρτηµατοσ III.

Íρθρο 153
Συστηµα εξερευνησησ και εκµετÀλλευσησ

Íρθρο 154

1. Οι δραστηριÞτητεσ στην περιοχη οργανωνονται, διεξÀγονται και ελεγχονται απÞ την αρχη για λογαριασµÞ ολοκληρου τησ ανθρωπÞτητασ, συµφωνα µε το παρÞν Àρθρο,
µε Àλλεσ σχετικεσ διατÀξεισ του παρÞντοσ µερουσ και των
σχετικων παραρτηµÀτων καθωσ και µε τουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ.

Περιοδικη επισκÞπηση

2. Οι δραστηριÞτητεσ στην περιοχη διεξÀγονται Þπωσ
καθορÝζεται στην παρÀγραφο 3:
α) απÞ την επιχεÝρηση, και
β) σε συνεργασÝα µε την αρχη, απÞ κρÀτη µερη, η κρατικεσ επιχειρησεισ, η απÞ φυσικÀ η νοµικÀ πρÞσωπα που
εχουν την εθνικÞτητα των κρατων µερων, η που ελεγχονται ουσιαστικÀ απÞ αυτÀ η τουσ υπηκÞουσ των,
Þταν εγγυωνται γι’ αυτÀ τα κρÀτη µερη, η απÞ οποιαδηποτε οµÀδα εκ των προαναφεροµενων κατηγοριων η
οποÝα εχει τισ προυMποθεσεισ που προβλεπονται στο
παρÞν µεροσ και στο παραρτηµα III.
3. Οι δραστηριÞτητεσ που διεξÀγονται στην περιοχη διενεργουνται συµφωνα µε ενα επÝσηµο γραπτÞ πρÞγραµµα
εργασÝασ το οποÝο καταρτÝζεται συµφωνα µε το παρÀρτηµα III και εγκρÝνεται απÞ το συµβουλιο µετÀ απÞ εξεταση
απÞ την νοµικη και τεχνικη επιτροπη. Ùταν οι δραστηριÞτητεσ στην περιοχη διεξÀγονται κατÞπιν αδεÝασ τησ αρχησ
απÞ τισ οντÞτητεσ που καθορÝζονται στην παρÀγραφο 2
στοιχεÝο β) το πρÞγραµµα εργασÝασ, συµφωνα µε το
παρÀρτηµα III Àρθρο 3 λαµβÀνει τη µορφη συµβολαÝου.
Τα συµβÞλαια αυτÀ εÝναι δυνατÞν να προβλεπουν συµφωνÝεσ µεικτων επιχειρησεων συµφωνα µε το Àρθρο 11 του
παραρτηµατοσ III.
4. Η αρχη ελεγχει τισ δραστηριÞτητεσ που διεξÀγονται
στην περιοχη µε σκοπÞ να διασφαλÝσει την τηρηση των
σχετικων διατÀξεων του παρÞντοσ µερουσ και των παραρτηµÀτων που αναφερονται σε αυτÞ, των κανÞνων, κανονισµων και διαδικασιων τησ αρχησ, καθωσ και των προγραµµÀτων εργασÝασ που εχουν εγκριθεÝ συµφωνα µε την
παρÀγραφο 3. Τα κρÀτη µερη βοηθουν την αρχη λαµβÀνοντασ Þλα τα αναγκαÝα µετρα για την εξασφÀλιση τησ
τηρησησ των παραπÀνω, συµφωνα µε το Àρθρο 139.

ΚÀθε πεντε ετη απÞ τησ ενÀρξεωσ ισχυοσ τησ παρουσησ
συµβÀσεωσ, η συνελευση αναλαµβÀνει να κÀνει µÝα γενικη
και συστηµατικη επισκÞπηση του τρÞπου µε τον οποÝο
λειτουργησε στην πρÀξη το διεθνεσ καθεστωσ τησ περιοχησ,
το οποÝο καθιερωθηκε µε την παρουσα συµβαση. ΥπÞ το
φωσ των αποτελεσµÀτων τησ επισκÞπησησ αυτησ η συνελευση δυναται να λÀβει µετρα η να συστησει την ληψη
µετρων απÞ Àλλα Þργανα, συµφωνα µε τισ διατÀξεισ και τισ
διαδικασÝεσ του παρÞντοσ µερουσ και των σχετικων µε το
µεροσ αυτÞ παραρτηµÀτων, τα οποÝα θα οδηγησουν στη
βελτÝωση τησ λειτουργÝασ του καθεστωτοσ.

Íρθρο 155
Η διÀσκεψη αναθεωρησησ
1. ∆εκαπεντε ετη µετÀ την 1η ΙανουαρÝου του ετουσ κατÀ
το οποÝο Àρχισε η πρωτη εµπορικη εκµετÀλλευση βÀσει
ενÞσ εγκεκριµενου προγρÀµµατοσ εργασÝασ, η συνελευση
συγκαλεÝ διÀσκεψη για την αναθεωρηση εκεÝνων των διατÀξεων του παρÞντοσ µερουσ και των σχετικων παραρτηµÀτων οι οποÝεσ διεπουν το συστηµα εξερευνησησ και
εκµετÀλλευσησ των πÞρων τησ περιοχησ. Η διÀσκεψη αναθεωρησησ εξετÀζει λεπτοµερωσ υπÞ το φωσ τησ αποκτηθεÝσασ κατÀ το χρονικÞ αυτÞ διÀστηµα εµπειρÝασ:
α) Αν οι διατÀξεισ του παρÞντοσ µερουσ που διεπουν το
καθεστωσ εξερευνησησ και εκµετÀλλευσησ των πÞρων
τησ περιοχησ εξεπληρωσαν τουσ στÞχουσ τουσ απÞ Þλεσ
τισ απÞψεισ και κυρÝωσ αν ολÞκληρη η ανθρωπÞτητα
ωφεληθηκε απÞ αυτεσ¯
β) αν κατÀ τη διÀρκεια των 15 ετων η εκµετÀλλευση των
παρακρατηθεισων περιοχων σε σχεση µε τισ µη παρακρατηθεÝσεσ περιοχεσ ηταν αποτελεσµατικη και ισÞρροπη¯
γ) αν η ανÀπτυξη και η χρησιµοποÝηση τησ περιοχησ και
των πÞρων τησ εγιναν κατÀ τρÞπο που να προωθεÝ την
υγιη ανÀπτυξη τησ παγκÞσµιασ οικονοµÝασ και την
ισÞρροπη µεγεθυνση του διεθνουσ εµπορÝου¯
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δ) αν αποφευχθηκε η µονοπωληση των δραστηριοτητων
στην περιοχη¯
ε) αν εφαρµÞσθηκε η πολιτικη που προβλεπεται στα
Àρθρα 150 και 151, και
στ) αν το συστηµα εκµετÀλλευσησ επετρεψε τη δÝκαιη
κατανοµη των ωφεληµÀτων που προεκυψαν απÞ τισ
δραστηριÞτητεσ στην περιοχη, λαµβανοµενων ιδιαιτερωσ υπÞψη των συµφερÞντων και αναγκων των αναπτυσσοµενων κρατων.
2. Η διÀσκεψη αναθεωρησησ φροντÝζει για τη διασφÀλιση
τησ αρχησ τησ κοινησ κληρονοµιÀσ τησ ανθρωπÞτητοσ,
δεδοµενου Þτι το διεθνεσ καθεστωσ αποσκοπεÝ στη δÝκαιη
εκµετÀλλευση των πÞρων τησ περιοχησ προσ Þφελοσ Þλων
των κρατων, ιδιαιτερωσ δε των αναπτυσσοµενων κρατων,
και για την υπαρξη αρχησ επιφορτισµενησ µε την οργÀνωση, διεξαγωγη και ελεγχο των δραστηριοτητων στην περιοχη. ΦροντÝζει επÝσησ για τη διασφÀλιση των αρχων που
εξαγγελονται στο παρÞν µεροσ σχετικÀ µε την απαγÞρευση
διεκδικησεων και την Àσκηση κυριαρχÝασ επÝ οιουδηποτε
τµηµατοσ τησ περιοχησ µε τα δικαιωµατα των κρατων και
τη γενικη συµπεριφορÀ τουσ στην περιοχη, καθωσ και µε
τη συµµετοχη τουσ στισ δραστηριÞτητεσ τησ περιοχησ
συµφωνα µε την παρουσα συµβαση, µε την πρÞληψη τησ
µονοπωλησησ των δραστηριοτητων στην περιοχη, µε τη
χρηση τησ περιοχησ αποκλειστικÀ για ειρηνικουσ σκοπουσ,
µε τισ οικονοµικεσ πλευρεσ των δραστηριοτητων στην
περιοχη, µε την θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα, την µεταφορÀ τεχνολογÝασ, την προστασÝα του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ, την προστασÝα τησ ανθρωπινησ ζωησ, τα δικαιωµατα των παρÀκτιων κρατων, το νοµικÞ καθεστωσ των υπερκειµενων τησ περιοχησ υδÀτων και του εναερÝου χωρου
υπερÀνω των υδÀτων αυτων, µε την εναρµÞνιση των δραστηριοτητων στην περιοχη και Àλλων δραστηριοτητων στο
θαλÀσσιο περιβÀλλον.
3. Η διαδικασÝα ληψεωσ των αποφÀσεων που θα εφαρµοσθεÝ στη διÀσκεψη θα εÝναι αυτη που εφαρµÞσθηκε στην
τρÝτη διÀσκεψη των Ηνωµενων Εθνων για το δÝκαιο τησ
θÀλασσασ. Η διÀσκεψη δεν θα φεισθεÝ καµµιÀσ προσπÀθειασ για την επÝτευξη συµφωνÝασ µε consensus σε οποιαδηποτε τροποποÝηση και δεν θα πρεπει να υπÀρχει ψηφοφορÝα για τετοια θεµατα, πριν εξαντληθουν Þλεσ οι προσπÀθειεσ για την επÝτευξη consensus.
4. ΕÀν, πεντε χρÞνια µετÀ την εναρξη τησ, η διÀσκεψη
αναθεωρησησ δεν καταληξει σε συµφωνÝα για το συστηµα
εξερευνησησ και εκµετÀλλευσησ των πÞρων τησ περιοχησ,
µπορεÝ µεσα στουσ επÞµενουσ δωδεκα µηνεσ, να αποφασÝσει, µε πλειοψηφÝα των 3/4 των κρατων µερων, την υιοθετηση και υποβολη στα κρÀτη µερη για επικυρωση η προσχωρηση των τροπολογιων εκεÝνων που επιφερουν µεταβολεσ η τροποποιησεισ στο συστηµα, τισ οποÝεσ κρÝνει αναγκαÝεσ η προσηκουσεσ.
Οι τροπολογÝεσ αυτεσ θα ισχυσουν για Þλα τα κρÀτη µερη
δωδεκα µηνεσ µετÀ την κατÀθεση των οργÀνων επικυρωσησ η προσχωρησησ απÞ τα 3/4 των κρατων µερων.
5. ΤροπολογÝεσ υιοθετηθεÝσεσ απÞ την διÀσκεψη αναθεωρησησ συµφωνα µε το παρÞν Àρθρο δεν θÝγουν δικαιωµατα
αποκτηθεντα βÀσει υφισταµενων συµβολαÝων.
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ΤΜΗΜΑ 4
Η ΑΡΧΗ

Υ π ο τ µ η µα Α
Γενικεσ διατÀξεισ
Íρθρο 156
Συσταση τησ αρχησ
1. ΣυνιστÀται διεθνησ αρχη των θαλÀσσιων βυθων τησ
οποÝασ η λειτουργÝα διεπεται απÞ τισ διατÀξεισ του παρÞντοσ µερουσ.
2. Ùλα τα κρÀτη µερη εÝναι ipso facto µελη τησ αρχησ.
3. Οι παρατηρητεσ που συµµετεχουν στην τρÝτη διÀσκεψη
των Ηνωµενων Εθνων για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ και
εχουν υπογρÀψει την τελικη πρÀξη, οι οποÝοι δεν αναφερονται στο Àρθρο 305 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝα γ), δ), ε) η
στ), εχουν δικαÝωµα να συµµετεχουν στισ εργασÝεσ τησ
αρχησ σαν παρατηρητεσ, συµφωνα µε τουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ αυτησ.
4. Η αρχη εχει την εδρα τησ στην Ιαµαϊκη.
5. Η αρχη µπορεÝ να συστησει Þσα περιφερειακÀ κεντρα η
γραφεÝα κρÝνει αναγκαÝα για την Àσκηση των αρµοδιοτητων τησ.
Íρθρο 157
Φυση τησ αρχησ και θεµελιωδεισ αρχεσ διεπουσεσ τη
λειτουργÝα τησ
1. Η αρχη εÝναι ο οργανισµÞσ µεσω του οποÝου τα κρÀτη
µερη, συµφωνα µε το παρÞν µεροσ, οργανωνουν και ελεγχουν τισ δραστηριÞτητεσ που διεξÀγονται στην περιοχη µε
σκοπÞ ειδικÞτερα τη διαχεÝριση των πÞρων αυτησ.
2. Η αρχη εχει τισ εξουσÝεσ και τα καθηκοντα που τησ
ανατÝθενται ρητÀ απÞ τη συµβαση. Îχει δευτερευουσεσ
εξουσÝεσ που συµβιβÀζονται µε τη συµβαση τισ οποÝεσ
συνεπÀγεται, απαραιτητωσ, η Àσκηση των εξουσιων και
καθηκοντα αυτων αναφορικÀ µε τισ δραστηριÞτητεσ που
διεξÀγονται στην περιοχη.
3. Η αρχη βασÝζεται στην αρχη τησ κυρÝαρχησ ισÞτητασ
Þλων των µελων τησ.
4. Προκειµενου να εξασφαλισθουν για κÀθε ενα µελοσ τα
δικαιωµατα και πλεονεκτηµατα που απορρεουν απÞ την
ιδιÞτητÀ του ωσ µελουσ, Þλα τα µελη τησ αρχησ εκπληρωνουν τισ υποχρεωσεισ που εχουν βÀσει του παρÞντοσ µερουσ, καλη τη πÝστη.
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Íρθρο 158
Ùργανα τησ αρχησ
1. Με το παρÞν συνιστÀται συνελευση, συµβουλιο και
γραµµατεÝα που αποτελουν τα κυρια Þργανα τησ αρχησ.
2. Με το παρÞν συνιστÀται επιχεÝρηση, η οποÝα εÝναι το
Þργανο µεσω του οποÝου η αρχη ασκεÝ τα καθηκοντα τα
προβλεπÞµενα στο Àρθρο 170 παρÀγραφοσ 1.
3. Μπορουν να συσταθουν δευτερευοντα Þργανα τα
οποÝα κρÝνονται απαραÝτητα συµφωνα µε το παρÞν
µεροσ.
4. ΚÀθε ενα απÞ τα κυρια Þργανα τησ αρχησ και η
επιχεÝρηση ασκεÝ τισ εξουσÝεσ και καθηκοντα που εχουν
ανατεθεÝ σ’ αυτÀ. ΚατÀ την Àσκηση των εξουσιων αυτων
και καθηκÞντων κÀθε Þργανο αποφευγει να ενεργεÝ κατÀ
τρÞπον παραβλÀπτοντα η παρακωλυοντα την Àσκηση των
ιδιαιτερων εξουσιων και καθηκÞντων του Àλλου οργÀνου.

Υ π ο τ µ η µα Β
Η συνελευση
Íρθρο 159
Συνθεση, διαδικασÝα και ψηφοφορÝα
1. Η συνελευση αποτελεÝται απÞ Þλα τα µελη τησ αρχησ.
ΚÀθε µελοσ εχει ενα εκπρÞσωπο στη συνελευση, ο οποÝοσ
µπορεÝ να συνοδευεται απÞ αναπληρωτεσ και συµβουλουσ.
2. Η συνελευση συνερχεται σε τακτικεσ ετησιεσ συνÞδουσ
και σε εκτακτεσ συνÞδουσ, τισ οποÝεσ εκεÝνη αποφασÝζει, η
συγκαλουνται απÞ το γενικÞ γραµµατεα υστερα απÞ αÝτηση του συµβουλÝου η τησ πλειοψηφÝασ των µελων τησ
αρχησ.
3. Οι συνοδοι λαµβÀνουν χωρα στην εδρα τησ αρχησ
εκτÞσ αν η συνελευση αποφασÝσει διαφορετικÀ.
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δων τησ συνελευσησ, λαµβÀνονται απÞ την πλειοψηφÝα των
παρÞντων και ψηφιζÞντων µελων.
8. Οι αποφÀσεισ επÝ θεµÀτων ουσÝασ λαµβÀνονται µε πλειοψηφÝα των δυο τρÝτων των παρÞντων και ψηφιζÞντων
µελων, υπÞ την προυMπÞθεση Þτι η πλειοψηφÝα αυτη περιλαµβÀνει την πλειοψηφÝα των µελων που συµµετεχουν στη
συνοδο. ΟσÀκισ ανακυπτει το ζητηµα κατÀ πÞσο ενα θεµα
εÝναι θεµα ουσÝασ η Þχι, το ζητηµα αυτÞ θεωρεÝται θεµα
ουσÝασ, εκτÞσ αν Àλλωσ αποφασισθεÝ απÞ τη συνελευση µε
την πλειοψηφÝα που απαιτεÝται για θεµατα ουσÝασ.
9. ΟσÀκισ θεµα ουσÝασ τÝθεται σε ψηφοφορÝα για πρωτη
φορÀ, ο πρÞεδροσ δυναται και οφεÝλει, αν του ζητηθεÝ απÞ
το ενα πεµπτο τουλÀχιστο των µελων τησ συνελευσησ, να
αναβÀλει την ψηφοφορÝα πÀνω στο θεµα αυτÞ για χρονικÞ
διÀστηµα που δεν υπερβαÝνει τισ πεντε ηµερολογιακεσ
ηµερεσ. Ο κανÞνασ αυτÞσ µπορεÝ να εφαρµοσθεÝ µÞνο µÝα
φορÀ για το Ýδιο θεµα και η εφαρµογη του δεν πρεπει να
επιφερει την αναβολη του θεµατοσ περαν τησ ληξεωσ τησ
συνÞδου.
10. Ùταν µε εγγραφη αÝτηση απευθυνÞµενη προσ τον πρÞεδρο και υποστηριζÞµενη τουλÀχιστον απÞ το ενα τεταρτο
των µελων τησ αρχησ ζητεÝται απÞ τη συνελευση συµβουλευτικη γνωµοδÞτηση ωσ προσ το κατÀ πÞσο µÝα πρÞταση
ενωπιον τησ συνελευσησ επÝ οποιουδηποτε ζητηµατοσ
συµφωνεÝ µε την παρουσα συµβαση, η συνελευση ζητεÝ
συµβουλευτικη γνωµοδÞτηση απÞ το τµηµα επÝλυσησ διαφορων θαλÀσσιου βυθου του διεθνουσ δικαστηρÝου για το
δÝκαιο τησ θÀλασσασ πÀνω στο θεµα αυτÞ και αναβÀλλει
την ψηφοφορÝα πÀνω στην πρÞταση αυτη εφÞσον εκκρεµεÝ
η συµβουλευτικη γνωµοδÞτηση του τµηµατοσ. Αν η
συµβουλευτικη γνωµοδÞτηση δεν ληφθεÝ πριν απÞ την
τελικη εβδοµÀδα τησ συνÞδου, κατÀ τη διÀρκεια τησ
οποÝασ εζητηθη, η συνελευση αποφασÝζει, Þταν συνελθει
για την ψηφοφορÝα, επÝ τησ αναβληθεÝσασ πρÞτασησ.

Íρθρο 160
ΕξουσÝεσ και καθηκοντα

4. Η συνελευση υιοθετεÝ τον εσωτερικÞ κανονισµÞ τησ.
ΚατÀ την εναρξη κÀθε τακτικησ συνÞδου, εκλεγει τον
πρÞεδρÞ τησ και Þσουσ Àλλουσ αξιωµατουχουσ εÝναι αναγκαÝο. Τα πρÞσωπα αυτÀ ασκουν τα καθηκοντÀ τουσ
µεχρισ Þτου εκλεγεÝ νεοσ πρÞεδροσ και Àλλοι αξιωµατουχοι
κατÀ την επÞµενη τακτικη συνοδο.

1. Η συνελευση, ωσ το µÞνο Þργανο τησ αρχησ που αποτελεÝται απÞ Þλα τα µελη, θεωρεÝται το ανωτατο Þργανο τησ
αρχησ ενωπιον του οποÝου τα Àλλα κυρια Þργανα εÝναι
υπευθυνα Þπωσ ειδικÀ προβλεπεται στην παρουσα συµβαση. Η συνελευση εχει την εξουσÝα να καθορÝζει τη γενικη
πολιτικη, συµφωνα µε τισ σχετικεσ διατÀξεισ τησ παρουσασ
συµβασησ, πÀνω σε οποιοδηποτε ζητηµα η θεµα τησ αρµοδιÞτητασ τησ αρχησ.

5. Η πλειοψηφÝα των µελων τησ συνελευσησ συνιστÀ
απαρτÝα.

2. ΕπιπρÞσθετα, οι εξουσÝεσ και τα καθηκοντα τησ συνελευσησ εÝναι:

6. ΚÀθε µελοσ τησ συνελευσησ εχει µÝα ψυφο.

α) η εκλογη των µελων του συµβουλÝου, συµφωνα µε το
Àρθρο 161¯

7. Οι αποφÀσεισ επÝ θεµÀτων διαδικασÝασ συµπεριλαµβανοµενησ και τησ απÞφασησ για συγκληση εκτÀκτων συνÞ-

β) η εκλογη του γενικου γραµµατεα µεταξυ των υποψηφÝων που προτεÝνει το συµβουλιο,
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γ) η εκλογη, κατÞπιν εισηγησησ του συµβουλÝου, των
µελων του διοικητικου συµβουλÝου τησ επιχεÝρησησ και
του γενικου διευθυντη τησ επιχεÝρησησ¯
δ) η συσταση των επικουρικων οργÀνων, τα οποÝα θεωρεÝ
αναγκαÝα για την Àσκηση των καθηκÞντων τησ συµφωνα µε το παρÞν µεροσ. Για τη συνθεση των επικουρικων
οργÀνων θα πρεπει να λαµβÀνεται δεÞντωσ υπÞψιν η
αρχη τησ δÝκαιησ γεωγραφικησ κατανοµησ και τα ειδικÀ
συµφεροντα καθωσ και η ανÀγκη του ορισµου µελων
µε προσÞντα και ικανÀ στα σχετικÀ τεχνικÀ θεµατα µε
τα οποÝα ασχολουνται τα Þργανα αυτÀ¯
ε) ο καθορισµÞσ των εισφορων των µελων στο διοικητικÞ
προυMπολογισµÞ τησ αρχησ συµφωνα µε µÝα συµπεφωνηµενη κλÝµακα προσδιορισµου βασισµενη στην κλÝµακα που χρησιµοποιεÝται για τον τακτικÞ προυMπολογισµÞ των Ηνωµενων Εθνων, µεχρισ Þτου η αρχη αποκτησει επαρκεσ εισÞδηµα απÞ Àλλεσ πηγεσ για την
αντιµετωπιση των διοικητικων τησ δαπανων¯
στ) i) η µελετη και η εγκριση, κατÞπιν εισηγησησ του
συµβουλÝου, των κανÞνων, κανονισµων και διαδικασιων για τη δÝκαιη κατανοµη των χρηµατικων
και Àλλων οικονοµικων ωφεληµÀτων που προκυπτουν απÞ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη και απÞ
πληρωµεσ και εισφορεσ που γÝνονται συµφωνα µε
το Àρθρο 82, λαµβανοµενων ιδιαιτερωσ υπÞψη των
συµφερÞντων και αναγκων των αναπτυσσοµενων
κρατων και λαων που δεν εχουν αποκτησει πληρη
ανεξαρτησÝα, η Àλλο αυτÞνοµο καθεστωσ. Αν η
συνελευση δεν εγκρÝνει τισ εισηγησεισ του συµβουλÝου, θα τισ επιστρεφει στο συµβουλιο για επανεξεταση υπÞ το φωσ των απÞψεων που εκφρÀσθηκαν
απÞ τη συνελευση,
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ι) η εναρξη µελετων και η διατυπωση εισηγησεων µε
σκοπÞ την προωθηση διεθνουσ συνεργασÝασ αναφορικÀ µε δραστηριÞτητεσ στην περιοχη και την
ενθÀρρυνση τησ προοδευτικησ ανÀπτυξησ του διεθνουσ
δικαÝου πÀνω σε αυτÀ και την κωδικοποÝηση του¯
κ) η µελετη προβληµÀτων γενικησ φυσησ σε σχεση µε
δραστηριÞτητεσ στην περιοχη που προκυπτουν ιδιαÝτερα για τα αναπτυσσÞµενα κρÀτη, καθωσ επÝσησ και
προβληµÀτων κρατων, σε σχεση µε δραστηριÞτητεσ
στην περιοχη, τα οποÝα οφεÝλονται στη γεωγραφικη
θεση τουσ και ιδιαÝτερα των Àνευ ακτων κρατων και
των γεωγραφικωσ µειονεκτουντων κρατων¯
λ) η καθιερωση, µε εισηγηση του συµβουλÝου και συµφωνα µε συµβουλη τησ επιτροπησ οικονοµικου προγραµµατισµου, συστηµατοσ απÞζηµÝωσησ, η Àλλων µετρων
βοηθειασ για οικονοµικη προσαρµογη, Þπωσ προβλεπεται στο Àρθρο 151 παρÀγραφοσ 10¯
µ) η αναστολη τησ Àσκησησ δικαιωµÀτων και προνοµÝων
των µελων δυνÀµει του Àρθρου 185¯
ν) η συζητηση οποιουδηποτε ζητηµατοσ η θεµατοσ τησ
αρµοδιÞτητασ τησ αρχησ και η απÞφαση για το ποιο
Þργανο τησ αρχησ θα χειριστεÝ οποιοδηποτε τετοιο
ζητηµα η θεµα, το οποÝο δεν ανατÝθεται ειδικÀ σε
συγκεκριµενο Þργανο, συµφωνα µε την κατανοµη εξουσιων και καθηκÞντων µεταξυ των οργÀνων τησ αρχησ.

Υ π ο τ µ η µα Γ
Το συµβουλιο

ii) η µελετη και εγκριση των κανÞνων, κανονισµων και

διαδικασιων τησ αρχησ, και οποιωνδηποτε τροποποιησεων αυτων, που υιοθετηθηκαν προσωρινÀ
απÞ το συµβουλιο συµφωνα µε το Àρθρο 162
παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο ξ) σηµεÝο ii). Οι κανÞνεσ, οι
κανονισµοÝ και οι διαδικασÝεσ αυτεσ αναφερονται
σε θεµατα προκαταρκτικων ερευνων, εξερευνησησ
και εκµετÀλλευσησ στην περιοχη, σε θεµατα οικονοµικησ διαχεÝρισησ και εσωτερικησ διοÝκησησ τησ
αρχησ και µε εισηγηση του διοικητικου συµβουλÝου
τησ επιχεÝρησησ, σε θεµατα µεταφορÀσ χρηµατικων
πÞρων απÞ την επιχεÝρηση στην αρχη¯

ζ) η απÞφαση για τη δÝκαιη κατανοµη των χρηµατικων
και Àλλων οικονοµικων ωφεληµÀτων που προκυπτουν
απÞ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη, συµφωνα µε την
παρουσα συµβαση και τουσ κανÞνεσ, τουσ κανονισµουσ
και τισ διαδικασÝεσ τησ αρχησ¯
η) η µελετη και εγκριση του προτεινÞµενου ετησιου προυMπολογισµου τησ αρχησ που υποβÀλλεται απÞ το
συµβουλιο¯
θ) η εξεταση περιοδικων εκθεσεων του συµβουλÝου και
τησ επιχεÝρησησ και ειδικων εκθεσεων που ζητουνται
απÞ το συµβουλιο η απÞ οποιοδηποτε Àλλο Þργανο τησ
αρχησ¯

Íρθρο 161
Συνθεση, διαδικασÝα και ψηφοφορÝα
1. Το συµβουλιο αποτελεÝται απÞ 36 µελη τησ αρχησ που
εκλεγονται απÞ την συνελευση ωσ ακολουθωσ:
α) τεσσερα µελη µεταξυ των κρατων µερων τα οποÝα,
κατÀ τη διÀρκεια των τελευταÝων πεντε ετων για τα
οποÝα υπÀρχουν στατιστικÀ στοιχεÝα, εχουν εÝτε καταναλωσει περισσÞτερο του 2 % των συνολικων παγκÞσµιων εισαγωγων βασικων προϊÞντων που παρÀγονται
απÞ τισ κατηγορÝεσ µεταλλευµÀτων που προερχονται
απÞ την περιοχη και οπωσδηποτε ενα κρÀτοσ απÞ την
περιοχη τησ Ανατολικησ (Σοσιαλιστικησ) Ευρωπησ,
καθωσ και το κρÀτοσ που εχει τη µεγαλυτερη κατανÀλωση¯
β) τεσσερα µελη µεταξυ των οκτω κρατων µερων τα οποÝα
εχουν κÀνει τισ µεγαλυτερεσ επενδυσεισ στην προπαρασκευη και πραγµατοποÝηση δραστηριοτητων στην
περιοχη, εÝτε Àµεσα εÝτε µεσω υπηκÞων τουσ, συµπεριλαµβανοµενου τουλÀχιστον ενÞσ κρÀτοσ απÞ την περιοχη τησ Ανατολικησ (Σοσιαλιστικησ) Ευρωπησ¯
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γ) τεσσερα µελη µεταξυ των κρατων µερων τα οποÝα, µε
βÀση την παραγωγη σε περιοχεσ τησ δικαιοδοσÝασ τουσ,
εÝναι µεγÀλοι εξαγωγεÝσ των κατηγοριων µεταλλευµÀτων που θα προελθουν απÞ την περιοχη, συµπεριλαµβανοµενων τουλÀχιστον δυο αναπτυσσοµενων κρατων
των οποÝων οι εξαγωγεσ των µεταλλευµÀτων αυτων
εχουν ουσιαστικη επÝδραση στισ οικονοµÝεσ τουσ¯
δ) εξι µελη µεταξυ των αναπτυσσοµενων κρατων µερων
τα οποÝα αντιπροσωπευουν ειδικÀ συµφεροντα. Τα
ειδικÀ αυτÀ συµφεροντα που πρÞκειται να αντιπροσωπευθουν περιλαµβÀνουν τα συµφεροντα των κρατων
που εχουν µεγÀλουσ πληθυσµουσ, των κρατων τα οποÝα
εÝναι Àνευ ακτων η µειονεκτουν απÞ γεωγραφικη Àποψη, των κρατων τα οποÝα εÝναι µεγÀλοι εισαγωγεÝσ των
κατηγοριων µεταλλευµÀτων και των κρατων που εÝναι
ελÀχιστα αναπτυγµενα¯
ε) δεκαοκτω µελη εκλεγÞµενα συµφωνα µε την αρχη τησ
εξασφÀλισησ δÝκαιησ γεωγραφικησ κατανοµησ εδρων
στο συµβουλιο ωσ συνολο, υπÞ την προυMπÞθεση Þτι
κÀθε γεωγραφικη περιοχη εχει τουλÀχιστον ενα µελοσ
που θα εκλεγεται δυνÀµει του παρÞντοσ εδαφÝου. Για
το σκοπÞ αυτÞ, οι γεωγραφικεσ περιοχεσ εÝναι η Αφρικη, η ΑσÝα, η περιοχη τησ Ανατολικησ (Σοσιαλιστικησ)
Ευρωπησ, η Λατινικη Αµερικη, η περιοχη τησ ∆υτικησ
Ευρωπησ και Àλλοι.
2. ΚατÀ την εκλογη των µελων του συµβουλÝου συµφωνα
µε την παρÀγραφο 1 η συνελευση εξασφαλÝζει Þτι:
α) τα κρÀτη Àνευ ακτων και τα µειονεκτουντα απÞ γεωγραφικη Àποψη κρÀτη εκπροσωπουνται σε βαθµÞ λογικÀ ανÀλογο προσ την εκπροσωπηση τουσ στην συνελευση¯
β) τα παρÀκτια κρÀτη, ιδιαÝτερα τα αναπτυσσÞµενα κρÀτη τα οποÝα δεν εχουν τισ προυMποθεσεισ δυνÀµει τησ
παραγρÀφου 1 στοιχεÝα α), β), γ) η δ) εκπροσωπουνται
σε βαθµÞ που εÝναι λογικÀ ανÀλογοσ προσ την εκπροσωπηση τουσ στην συνελευση¯
γ) κÀθε οµÀδα κρατων µερων που εκπροσωπεÝται στο
συµβουλιο εκπροσωπεÝται απÞ εκεÝνα τα µελη τα οποÝα
ενδεχοµενωσ υποδεικνυονται απÞ την οµÀδα αυτη.
3. Οι εκλογεσ διενεργουνται στισ τακτικεσ συνÞδουσ τησ
συνελευσησ. ΚÀθε µελοσ του συµβουλÝου εκλεγεται για
τεσσερα ετη. ΚατÀ την πρωτη, Þµωσ, εκλογη η θητεÝα του
ηµÝσεωσ των µελων τησ κÀθε οµÀδασ που αναφερεται στην
παρÀγραφο 1 εÝναι δυο ετη.
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6. Η πλειοψηφÝα των µελων του συµβουλÝου συνιστÀ
απαρτÝα.
7. ΚÀθε µελοσ του συµβουλÝου εχει µÝα ψηφο.
8. α) Οι αποφÀσεισ σε θεµατα διαδικασÝασ λαµβÀνονται
µε πλειοψηφÝα των παρÞντων και ψηφιζÞντων
µελων¯
β) οι αποφÀσεισ σε θεµατα ουσÝασ που προκυπτουν
δυνÀµει των ακολουθων διατÀξεων λαµβÀνονται µε
πλειοψηφÝα των δυο τρÝτων των παρÞντων και
ψηφιζÞντων µελων υπÞ την προυMπÞθεση Þτι η πλειοψηφÝα αυτη περιλαµβÀνει την πλειοψηφÝα των
µελων του συµβουλÝου: Àρθρο 162 παρÀγραφοσ 2
στοιχεÝα στ), ζ), η), θ), ιδ), ιστ), κβ) και Àρθρο
191¯
γ) οι αποφÀσεισ σε θεµατα ουσÝασ που προκυπτουν
δυνÀµει των ακολουθων διατÀξεων λαµβÀνονται µε
πλειοψηφÝα των τριων τετÀρτων των παρÞντων και
ψηφιζÞντων µελων υπÞ την προυMπÞθεση Þτι η πλειοψηφÝα αυτη περιλαµβÀνει την πλειοψηφÝα των
µελων του συµβουλÝου: Àρθρο 162 παρÀγραφοσ 1,
Àρθρο 162 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝα α), β), γ), δ), ε),
ιβ), ιζ), ιη), ιθ), κ), κα) σε περιπτωσεισ µη συµµÞρφωσησ του επιχειρηµατÝα η του αναδÞχου, κγ) υπÞ
την προυMπÞθεση Þτι εντολεσ που εκδÝδονται βÀσει
αυτου δεν µπορεÝ να εÝναι δεσµευτικεσ περαν των
30 ηµερων εκτÞσ Àν επιβεβαιωθουν µε απÞφαση
που λαµβÀνεται συµφωνα µε το εδÀφιο δ), Àρθρο
162 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝα κδ), κε), κστ), Àρθρο
163 παρÀγραφοσ 2, Àρθρο 174 παρÀγραφοσ 3
παρÀρτηµα IV, Àρθρο 11.
δ) οι αποφÀσεισ σε θεµατα ουσÝασ που προκυπτουν
δυνÀµει των ακολουθων διατÀξεων λαµβÀνονται µε
consensus: Àρθρο 162 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝα ιγ)
και ιε), υιοθετηση τροποποιησεων του µερουσ XI.
ε) για τουσ σκοπουσ των στοιχεÝων δ), στ) και ζ), ο
Þροσ «consensus» σηµαÝνει την ελλειψη οποιασδηποτε επÝσηµησ ενστασησ. Στη διÀρκεια των 14 ηµερων που ακολουθουν την υποβολη µÝασ πρÞτασησ
στο συµβουλιο, ο πρÞεδροσ του συµβουλÝου εξετÀζει κατÀ πÞσο εÝναι δυνατÞν να υπÀρξει επησηµη
ενσταση κατÀ τησ υιοθετησησ τησ πρÞτασησ. Αν ο
πρÞεδροσ διαπιστωσει Þτι εÝναι δυνατÞν να υπÀρξει
τετοια αντÝρρηση, συγκροτεÝ και συγκαλεÝ, εντÞσ
τριων ηµερων, επιτροπη συνδιαλλαγησ αποτελουµενη απÞ εννεα µελη του συµβουλÝου το πολυ, στην
οποÝα προεδρευει µε σκοπÞ την διευθετηση των
διαφορων και την διατυπωση πρÞτασησ που µπορεÝ
να υιοθετηθεÝ µε consensus.

4. Τα µελη του συµβουλÝου, εÝναι επανεκλεξιµα, αλλÀ
πρεπει να λαµβÀνεται προσηκÞντωσ υπÞψιν το επιθυµητÞ
τησ εναλλαγησ των µελων.

Η επιτροπη εργÀζεται µε ταχυ ρυθµÞ και υποβÀλλει εκθεση στο συµβουλιο εντÞσ 14 ηµερων απÞ τη
συγκρÞτηση τησ. Αν η επιτροπη αδυνατεÝ να εισηγηθεÝ πρÞταση που να µπορεÝ να υιοθετηθεÝ µε
consensus, τÞτε αναφερει στην εκθεση τησ τουσ
λÞγουσ για τουσ οποÝουσ δεν γÝνεται δεκτη η πρÞταση.

5. Το συµβουλιο ασκεÝ τα καθηκοντÀ του στην εδρα τησ
αρχησ και συνερχεται τÞσο συχνÀ Þσο το απαιτουν οι
εργασÝεσ τησ αρχησ, αλλÀ Þχι λιγÞτερο απÞ τρεισ φορεσ
κÀθε ετοσ.

στ) οι αποφÀσεισ σε θεµατα που δεν αναφερθηκαν
ανωτερω τισ οποÝεσ το συµβουλιο εχει εξουσÝα να
λαµβÀνει δυνÀµει των κανÞνων, των κανονισµων
και των διαδικασιων τησ αρχησ η δυνÀµει Àλλου
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τÝτλου λαµβÀνονται συµφωνα µε τα στοιχεÝα τησ
παρουσασ παραγρÀφου που καθορÝζονται στουσ
κανÞνεσ, τουσ κανονισµουσ και τισ διαδικασÝεσ
αυτησ η Àν δεν καθορÝζονται εκεÝ, συµφωνα µε
διÀταξη που καθορÝζεται απÞ απÞφαση του
συµβουλÝου που λαµβÀνεται µε consensus.
η) οσÀκισ προκυπτει θεµα κατÀ πÞσο ενα ζητηµα
εµπÝπτει στα στοιχεÝα α), β), γ) η δ) το θεµα αυτÞ
θεωρεÝται Þτι εµπÝπτει στην διÀταξη που απαιτεÝ τη
µεγαλυτερη πλειοψηφÝα η consensus ανÀλογα µε
την περÝπτωση, εκτÞσ αν αποφασισθεÝ διαφορετικÀ
απÞ το συµβουλιο µε την ανωτερω πλειοψηφÝα η µε
consensus.

9. Το συµβουλιο καθιερωνει διδικασÝα µε την οποÝα ενα
µελοσ τησ αρχησ µη εκπροσωπουµενο στο συµβουλιο µπορεÝ να αποστεÝλει εκπρÞσωπο για να παρακολουθησει τη
συνεδρÝαση του συµβουλÝου Þταν υποβÀλλεται αÝτηση απÞ
το µελοσ αυτÞ, η Þταν το συµβουλιο εξετÀζει ενα θεµα που
ενδιαφερει ιδιαÝτερα το µελοσ. Ο εκπρÞσωποσ του µελοσ
δυναται να συµµετεχει στισ συζητησεισ, αλλÀ Þχι και στην
ψηφοφορÝα.

Íρθρο 162
ΕξουσÝεσ και καθηκοντα
1. Το συµβουλιο εÝναι το εκτελεστικÞ Þργανο τησ αρχησ.
Το συµβουλιο εχει την εξουσÝα να καθορÝζει, συµφωνα µε
την παρουσα συµβαση και την καθορισθεÝσα απÞ την
συνελευση γενικη πολιτικη, την ειδικη πολιτικη που επιδιωκεται απÞ την αρχη για οποιοδηποτε θεµα η ζητηµα αρµοδιÞτητασ τησ αρχησ.

2. ΕπιπρÞσθετα, το συµβουλιο:
α) εποπτευει και συντονÝζει την εφαρµογη των διατÀξεων
του παρÞντοσ µερουσ σε Þλα τα θεµατα και ζητηµατα
τησ αρµοδιÞτητασ τησ αρχησ και εφιστÀ την προσοχη
τησ συνελευσησ σε περιπτωσεισ µη συµµÞρφωσησ¯
β) προτεÝνει στη συνελευση κατÀλογο υποψηφÝων για την
εκλογη του γενικου γραµµατεα¯
γ) εισηγεÝται στη συνελευση υποψηφιουσ για την εκλογη
των µελων του διοικητικου συµβουλÝου τησ επιχεÝρησησ
και του γενικου διευθυντη τησ επιχεÝρησησ¯
δ) συστηνει, Þπωσ αρµÞζει, λαµβÀνοντασ δεÞντωσ υπÞψη
τισ επιταγεσ για οικονοµÝεσ και αποτελεσµατικÞτητα τα
επικουρικÀ Þργανα τα οποÝα θεωρεÝ αναγκαÝα για την
Àσκηση των καθηκÞντων τησ συµφωνα µε το παρÞν
µεροσ. ΚατÀ τη συνθεση των επικουρικων οργÀνων
δÝδεται εµφαση στην ανÀγκη ορισµου µελων µε προσÞντα και ικανÀ στα σχετικÀ τεχνικÀ θεµατα που ασχο-
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λουνται τα Þργανα αυτÀ, λαµβανοµενησ Þµωσ δεÞντωσ
υπÞψη τησ αρχησ τησ δÝκαιησ γεωγραφικησ κατανοµησ
και των ειδικων συµφερÞντων¯
ε) υιοθετεÝ τον εσωτερικÞ κανονισµÞ του στον οποÝο
καθορÝζει και τον τρÞπο επιλογησ του προεδρου του¯
στ) συνÀπτει συµφωνÝεσ µε τα Ηνωµενα Îθνη η Àλλουσ
διεθνεÝσ οργανισµουσ για λογαριασµÞ τησ αρχησ, εντÞσ
των πλαισÝων τησ αρµοδιÞτητÀσ του υπÞ την επιφυλαξη
τησ εγκρισησ απÞ την συνελευση¯
ζ) µελετÀ τισ εκθεσεισ τησ επιχεÝρησησ και τισ διαβιβÀζει
στη συνελευση µε τισ εισηγησεισ του¯
η) παρουσιÀζει στη συνελευση ετησιεσ εκθεσεισ και ειδικεσ
εκθεσεισ τισ οποÝεσ η συνελευση εÝναι δυνατÞν να ζητησει¯
θ) δÝδει κατευθυντηριεσ γραµµεσ προσ την επιχεÝρηση,
συµφωνα µε το Àρθρο 170¯
ι) εγκρÝνει προγρÀµµατα εργασÝασ συµφωνα µε το παρÀρτηµα III Àρθρο 6. Το συµβουλιο αποφαÝνεται για κÀθε
πρÞγραµµα εργασÝασ εντÞσ 60 ηµερων απÞ τησ υποβολησ του απÞ τη νοµικη και τεχνικη επιτροπη σε κÀποια
συνοδο αυτου συµφωνα µε τισ ακÞλουθεσ διαδικασÝεσ:
i) οσÀκισ η επιτροπη εισηγεÝται την εγκριση ενÞσ

προγρÀµµατοσ εργασÝασ, το πρÞγραµµα αυτÞ θεωρεÝται Þτι γÝνεται αποδεκτÞ απÞ το συµβουλιο αν
κανενα µελοσ του συµβουλÝου δεν υποβÀλει γραπτωσ προσ τον πρÞεδρο µεσα σε 14 µερεσ συγκεκριµενη ενσταση, ισχυριζÞµενο µη συµµÞρφωση προσ
τισ απαιτησεισ του παραρτηµατοσ III Àρθρο 6. Αν
υποβληθεÝ ενσταση, εφαρµÞζεται η προβλεπÞµενη
στο Àρθρο 161 παρÀγραφοσ 8 στοιχεÝο ε) διαδικασÝα συνδιαλλαγησ. Αν στο τελοσ τησ διαδικασÝασ
συνδιαλλαγησ υπÀρχει ακÞµη η ενσταση, το πρÞγραµµα εργασÝασ θεωρεÝται Þτι γÝνεται αποδεκτÞ
απÞ το συµβουλιο εκτÞσ αν το συµβουλιο το απορρÝψει µε consensus, αποκλειοµενου του κρÀτουσ η
των κρατων που υποβÀλλουν την αÝτηση η που
εÝναι ανÀδοχοι του αιτουντοσ,

ii) οσÀκισ η επιτροπη εισηγεÝται την απÞρριψη σχεδÝου

εργασÝασ η δεν υποβÀλει καµÝα εισηγηση, το
συµβουλιο µπορεÝ να εγκρÝνει το πρÞγραµµα εργασÝασ µε πλειοψηφÝα των τριων τετÀρτων των
παρÞντων και ψηφιζÞντων µελων υπÞ την προυMπÞθεση Þτι η πλειοψηφÝα αυτη περιλαµβÀνει την
πλειοψηφÝα των µελων που συµµετεχουν στη συνοδο¯

κ) εγκρÝνει προγρÀµµατα εργασÝασ που υποβÀλλει η επιχεÝρηση συµφωνα µε το παρÀρτηµα IV, Àρθρο 12,
εφαρµοζοµενων mutatis mutandis των διαδικασιων
που προβλεπει το στοιχεÝο κ)¯
λ) ασκεÝ ελεγχο στισ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη συµφωνα µε το Àρθρο 153 παρÀγραφοσ 4, και τουσ κανÞνεσ,
κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ¯
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µ) λαµβÀνει, µετÀ απÞ εισηγηση τησ επιτροπησ οικονοµικου προγραµµατισµου, τα αναγκαÝα και κατÀλληλα
µετρα συµφωνα µε το Àρθρο 150 στοιχεÝο η), για την
προστασÝα των αναπτυσσοµενων κρατων απÞ τισ
δυσµενεÝσ οικονοµικεσ επιπτωσεισ που προβλεπονται
στην διÀταξη αυτη¯
ν) εισηγεÝται στη συνελευση, µε βÀση τη γνωµη τησ επιτροπησ οικονοµικου προγραµµατισµου, συστηµα
αποζηµÝωσησ η Àλλων µετρων βοηθειασ οικονοµικησ
προσαρµογησ, Þπωσ προβλεπεται στο Àρθρο 151
παρÀγραφοσ 10¯
ξ) i) εισηγεÝται στη συνελευση κανÞνεσ, κανονισµουσ και
διαδικασÝεσ για τη δÝκαιη κατανοµη των χρηµατοδοτικων και Àλλων οικονοµικων ωφεληµÀτων που
προκυπτουν απÞ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη και
των πληρωµων και εισφορων που γÝνονται δυνÀµει
του Àρθρου 82, λαµβÀνοντασ ιδιαÝτερα υπÞψιν τα
συµφεροντα και τισ ανÀγκεσ των αναπτυσσÞµενων
κρατων και των λαων που δεν εχουν αποκτησει
πληρη ανεξαρτησÝα η Àλλο αυτÞνοµο καθεστωσ,
ii) υιοθετεÝ και εφαρµÞζει προσωρινÀ εν αναµονη

εγκρισησ απÞ τη συνελευση, τουσ κανÞνεσ, τουσ
κανονισµουσ και τισ διαδικασÝεσ τησ αρχησ, καθωσ
και οποιεσδηποτε τροποποιησεισ τουσ, λαµβÀνοντασ υπÞψιν τισ εισηγησεισ τησ νοµικησ και τεχνικησ
επιτροπησ η Àλλου ενδιαφεροµενου επικουρικου
οργÀνου. Οι κανÞνεσ, κανονισµοÝ και διαδικασÝεσ
αυτεσ αφορουν στην διενεργεια προκαταρκτικων
ερευνων, εξερευνηση και εκµετÀλλευση στην περιοχη, την οικονοµικη διαχεÝριση και εσωτερικη διοÝκηση τησ αρχησ. ∆Ýδεται προτεραιÞτητα στην υιοθετηση κανÞνων, κανονισµων και διαδικασιων για την
εξερευνηση και εκµετÀλλευση πολυµεταλλικων
κονδυλων. Οι κανÞνεσ, κανονισµοÝ και διαδικασÝεσ
για την εξερευνηση και εκµετÀλλευση οποιουδηποτε Àλλου πÞρου πλην των πολυµεταλλικων κονδυλων, υιοθετουνται εντÞσ τριων χρÞνων απÞ τησ
ηµεροµηνÝασ υποβολησ σχετικησ αÝτησησ στην αρχη
απÞ οποιοδηποτε απÞ τα µελη τησ. Ùλοι οι κανÞνεσ, κανονισµοÝ και διαδικασÝεσ παραµενουν σε
ισχυ προσωρινÀ µεχρισ Þτου εγκριθουν απÞ τη
συνελευση η µεχρισ Þτου τροποποιηθουν απÞ το
συµβουλιο βÀσει των απÞψεων που εκφρÀσθηκαν
απÞ τη συνελευση¯

ο) επιβλεπει για την καταβολη των οφειλων απÞ η προσ
την αρχη σχετικÀ µε επιχειρησεισ προβλεπÞµενεσ στο
παρÞν µεροσ¯
π) προβαÝνει σε επιλογη µεταξυ των αιτουντων για Àδειεσ
παραγωγησ συµφωνα µε το παρÀρτηµα III, Àρθρο 7,
Þπου η επιλογη αυτη απαιτεÝται απÞ την ανωτερω
διÀταξη¯
ρ) υποβÀλλει τον προτεινÞµενο ετησιο προυMπολογισµÞ τησ
αρχησ στη συνελευση για εγκριση απÞ αυτην¯
σ) προβαÝνει σε εισηγησεισ στην συνελευση αναφορικÀ µε
την ακολουθητεα πολιτικη πÀνω σε οποιοδηποτε ζητηµα η θεµα τησ αρµοδιÞτητασ τησ αρχησ¯
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τ)

προβαÝνει σε εισηγησεισ στη συνελευση για την αναστολη τησ Àσκησησ των δικαιωµÀτων και προνοµÝων
των µελων συµφωνα µε το Àρθρο 185¯

υ)

κινεÝ τισ διαδικασÝεσ, για λογαριασµÞ τησ αρχησ, ενωπιον του τµηµατοσ επÝλυσησ διαφορων θαλÀσσιου
βυθου σε περιπτωσεισ µη συµµÞρφωσησ¯

φ)

γνωστοποιεÝ στην συνελευση την απÞφαση του τµηµατοσ επÝλυσησ διαφορων θαλÀσσιου βυθου το οποÝο
επεληφθη του ανωτερω θεµατοσ δυνÀµει του στοιχεÝου κα) και προβαÝνει σε εισηγησεισ που θεωρεÝ
κατÀλληλεσ αναφορικÀ µε τα ληπτεα µετρα¯

χ)

δÝδει εντολεσ σε, επεÝγουσεσ περιπτωσεισ περιλαµβανοµενησ ενδεχοµενωσ και τησ εντολησ για αναστολη η
τροποποÝηση των εργασιων, για την πρÞληψη σοβαρησ βλÀβησ του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ προερχÞµενησ απÞ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη¯

ψ) εξαιρεÝ περιοχεσ απÞ την εκµετÀλλευση απÞ επιχειρηµατÝεσ η την επιχεÝρηση σε περιπτωσεισ που υπÀρχουν
σοβαροÝ λÞγοι οτι υφÝσταται κÝνδυνοσ σοβαρησ βλÀβησ στο θαλÀσσιο περιβÀλλον¯
ω)

συστηνει επικουρικÞ Þργανο για την επεξεργασÝα του
σχεδÝου οικονοµικων κανÞνων, κανονισµων και διαδικασιων αναφορικÀ¯
i) µε την οικονοµικη διαχεÝριση, συµφωνα µε τα

Àρθρα 171 εωσ 175, και

ii) µε οικονοµικεσ διευθετησεισ συµφωνα µε το
παρÀρτηµα III Àρθρο 13 και Àρθρο 17 παρÀγρα-

φοσ 1 στοιχεÝο γ)¯

ωα) καθιερωνει κατÀλληλουσ µηχανισµουσ για την
διευθυνση και εποπτεÝα σωµατοσ ελεγκτων οι οποÝοι
επιβλεπουν τισ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη µε σκοπÞ να διαπιστωνουν κατÀ πÞσο τηρουνται το παρÞν
µεροσ, οι κανÞνεσ, οι κανονισµοÝ και οι διαδικασÝεσ
τησ αρχησ και οι Þροι και προυMποθεσεισ των συµβολαÝων που συνÀπτονται µε την αρχη.

Íρθρο 163
Ùργανα του συµβουλÝου
1. Με το παρÞν συστηνονται τα ακÞλουθα Þργανα του
ΣυµβουλÝου:
α) επιτροπη οικονοµικου προγραµµατισµου¯
β) νοµικη και τεχνικη επιτροπη.
2. ΚÀθε επιτροπη αποτελεÝται απÞ 15 µελη, εκλεγÞµενα
απÞ το συµβουλιο µεταξυ των υποψηφÝων που υποδεικνυουν τα κρÀτη µερη. Αν παρÝσταται Þµωσ ανÀγκη, το
συµβουλιο µπορεÝ να αποφασÝσει να αυξησει τον αριθµÞ
των µελων τησ µιασ η τησ Àλλησ επιτροπησ λαµβÀνοντασ
δεÞντωσ υπÞψιν τισ επιταγεσ για οικονοµÝεσ και αποτελεσµατικÞτητα.
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3. Τα µελη τησ επιτροπησ πρεπει να εχουν τα κατÀλληλα
προσÞντα στουσ τοµεÝσ τησ αρµοδιÞτητασ τησ επιτροπησ.
Τα κρÀτη µερη υποδεικνυουν τουσ υποψηφÝουσ µεγÀλησ
ικανÞτητασ και ακεραιÞτητασ που θα εχουν προσÞντα
στουσ σχετικουσ τοµεÝσ ετσι ωστε να εξασφαλÝζεται η αποτελεσµατικη Àσκηση των καθηκÞντων τησ επιτροπησ.

13. ΚατÀ την Àσκηση των καθηκÞντων τησ, κÀθε επιτροπη
µπορεÝ, Þταν θεωρεÝ τουτο αναγκαÝο, να κÀνει διαβουλευσεισ µε οποιαδηποτε Àλλη επιτροπη, µε οποιοδηποτε αρµÞδιο Þργανο των Ηνωµενων Εθνων η εξειδικευµενο οργανισµÞ αυτου η µε οποιουσδηποτε Àλλουσ διεθνεÝσ οργανισµουσ που εχουν σχετικη αρµοδιÞτητα.

4. Για την εκλογη µελων των επιτροπων λαµβÀνεται δεÞντωσ υπÞψιν η ανÀγκη για δÝκαιη γεωγραφικη κατανοµη
και η εκπροσωπηση ειδικων συµφερÞντων.

Íρθρο 164

5. Κανενα κρÀτοσ µεροσ δεν µπορεÝ να υποδεÝξει περισσÞτερουσ απÞ ενα υποψηφιο για την Ýδια επιτροπη. ΚανεÝσ
υποψηφιοσ δεν εκλεγεται σε περισσÞτερεσ τησ µιÀσ επιτροπεσ.
6. Τα µελη των επιτροπων εκλεγονται για πεντε ετη. ΕÝναι
επανεκλεξιµα για µÝα περαιτερω περÝοδο.
7. Σε περÝπτωση θανÀτου, ανικανÞτητασ η παραÝτησησ
µελουσ µιÀσ επιτροπησ πριν απÞ τη ληξη τησ θητεÝασ του,
το Συµβουλιο εκλεγει για το εναποµενον διÀστηµα τησ
θητεÝασ µελοσ απÞ την Ýδια γεωγραφικη περιφερεια η απÞ
την Ýδια κατηγορÝα συµφερÞντων.
8. Τα µελη των επιτροπων δεν πρεπει να εχουν κανενα
οικονοµικÞ συµφερον σε οποιαδηποτε δραστηριÞτητα σχετικÀ µε την εξερευνηση και εκµετÀλλευση στην περιοχη.
Επιφυλασσοµενων των υποχρεωσεων τουσ εναντι των επιτροπων στισ οποÝεσ υπηρετουν, τα µελη δεν αποκαλυπτουν, ακÞµη και µετÀ την ληξη των καθηκÞντων τουσ,
κανενα βιοµηχανικÞ µυστικÞ και στοιχεÝα που αποτελουν
βιοµηχανικη ιδιοκτησÝα και µεταβιβÀστηκαν στην αρχη
συµφωνα µε το παρÀρτηµα III Àρθρο 14, η οποιαδηποτε
Àλλη εµπιστευτικη πληροφορÝα που περιερχεται στη γνωση
τουσ λÞγω των καθηκÞντων τουσ.
9. ΚÀθε επιτροπη ασκεÝ τα καθηκοντÀ τησ συµφωνα µε τισ
κατευθυντηριεσ γραµµεσ και αρχεσ που υιοθετεÝ το
συµβουλιο.
10. ΚÀθε επιτροπη επεξεργÀζεται και υποβÀλλει στο
συµβουλιο για εγκριση τουσ κανÞνεσ και κανονισµουσ που
εÝναι αναγκαÝοι για την αποτελεσµατικη Àσκηση των καθηκÞντων τησ.
11. Οι διαδικασÝεσ ληψησ αποφÀσεων των επιτροπων
καθορÝζονται απÞ τουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ.

Η επιτροπη οικονοµικου προγραµµατισµου
1. Τα µελη τησ επιτροπησ οικονοµικου προγραµµατισµου
πρεπει να εχουν κατÀλληλα προσÞντα, ειδικÞτερα σε θεµατα εκµετÀλλευσησ, διαχεÝρισησ δραστηριοτητων σχετικων
µε ορυκτουσ πÞρουσ διεθνουσ εµπορÝου και διεθνων οικονοµικων. Το συµβουλιο προσπαθεÝ να εξασφαλÝζει Þτι τα
µελη τησ επιτροπησ θα εχουν Þλα τα κατÀλληλα προσÞντα.
Η επιτροπη περιλαµβÀνει τουλÀχιστον δυο µελη απÞ αναπτυσσÞµενα κρÀτη των οποÝων οι εξαγωγεσ των κατηγοριων ορυκτων των εξορυσσοµενων απÞ την περιοχη εχουν
σηµαντικη επÝδραση στισ οικονοµÝεσ τουσ.
2. Η επιτροπη:
α) προτεÝνει µετÀ απÞ αÝτηση του συµβουλÝου µετρα για
την εφαρµογη αποφÀσεων που αφορουν δραστηριÞτητεσ στην περιοχη και που εχουν ληφθεÝ συµφωνα µε
την παρουσα συµβαση¯
β) προβαÝνει σε επισκÞπηση των τÀσεων και των παραγÞντων που επηρεÀζουν την προσφορÀ, τη ζητηση και
τισ τιµεσ των ορυκτων που µπορεÝ να προερχονται απÞ
την περιοχη, λαµβÀνοντασ υπÞψη τα συµφεροντα τÞσο
των εισαγωγικων Þσο και εξαγωγικων χωρων και ιδιαÝτερα των αναπτυσσοµενων κρατων που περιλαµβÀνονται µεταξυ αυτων¯
γ) εξετÀζει κÀθε κατÀσταση η οποÝα εÝναι δυνατÞν να εχει
τισ δυσµενεÝσ επιπτωσεισ που αναφερονται στο Àρθρο
150 στοιχεÝο η), για την οποÝα τησ εχει επιστησει την
προσοχη το ενδιαφερÞµενο κρÀτοσ µεροσ η τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη µερη και θα προβαÝνει σε κατÀλληλεσ
εισηγησεισ στο συµβουλιο¯
δ) προτεÝνει στο συµβουλιο για υποβολη στη συνελευση,
Þπωσ προβλεπει το Àρθρο 151 παρÀγραφοσ 10, συστηµα αποζηµÝωσησ η Àλλα µετρα βοηθειασ για την οικονοµικη προσαρµογη των αναπτυσσÞµενων κρατων που
υπεστησαν δυσµενεÝσ επιδρÀσεισ προκληθεÝσεσ απÞ
δραστηριÞτητεσ στην περιοχη. Η επιτροπη προβαÝνει σε
εισηγησεισ στο συµβουλιο οι οποÝεσ εÝναι αναγκαÝεσ για
την εφαρµογη του συστηµατοσ η Àλλων µετρων που
υιοθετηθηκαν απÞ τη συνελευση σε συγκεκριµενεσ
περιπτωσεισ.
Íρθρο 165

Οι εισηγησεισ στο συµβουλιο συνοδευονται, Þπου εÝναι
αναγκαÝο, απÞ µια περιληπτικη αναφορÀ των διαφορετικων απÞψεων στα πλαÝσια των επιτροπων.

Η νοµικη και τεχνικη επιτροπη

12. ΚÀθε επιτροπη ασκεÝ τα καθηκοντÀ τησ στην εδρα τησ
αρχησ και συνερχεται τÞσο συχνÀ Þσο το απαιτεÝ η αποτελεσµατικη Àσκηση των καθηκÞντων τησ.

1. Τα µελη τησ νοµικησ και τεχνικησ επιτροπησ θα εχουν
τα κατÀλληλα προσÞντα Þπωσ εÝναι τα σχετικÀ µε την
εξερευνηση και εκµετÀλλευση ορυκτων πÞρων, την ωκεανολογÝα, την προστασÝα του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ µε
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οικονοµικÀ και νοµικÀ θεµατα σχετικÀ µε την ωκεÀνια
µεταλλευτικη εκµετÀλλευση και συναφεÝσ εξειδικευµενουσ
τοµεÝσ. Το συµβουλιο προσπαθεÝ να εξασφαλÝζει Þτι τα
µελη τησ επιτροπησ θα εχουν Þλα τα κατÀλληλα προσÞντα.
2. Η επιτροπη:
α) προβαÝνει σε εισηγησεισ, µετÀ απÞ αÝτηση του συµβουλÝου, αναφορικÀ µε την Àσκηση των καθηκÞντων τησ
αρχησ¯
β) εξετÀζει τα επÝσηµα γραπτÀ προγρÀµµατα εργασÝασ
για δραστηριÞτητεσ στην περιοχη συµφωνα µε το Àρθρο 153 παρÀγραφοσ 3, και υποβÀλλει κατÀλληλεσ
εισηγησεισ στο συµβουλιο. Η επιτροπη βασÝζει τισ εισηγησεισ τησ αποκλειστικÀ στισ διατÀξεισ του παραρτηµατοσ III και κÀνει πληρη αναφορÀ επÝ του θεµατοσ στο
συµβουλιο¯
γ) επιβλεπει, µετÀ απÞ αÝτηση του συµβουλιου, τισ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη, Þπου κρÝνεται τουτο αναγκαÝο, και σε συννενÞηση και συνεργασÝα µε οποιαδηποτε οντÞτητα πραγµατοποιεÝ τετοιεσ δραστηριÞτητεσ η
µε ενδιαφερÞµενο κρÀτοσ η κρÀτη, κÀνει αναφορÀ στο
συµβουλιο¯
δ) κÀνει εκτιµησεισ για τισ περιβαλλοντολογικεσ επιπτωσεισ των δραστηριοτητων στην περιοχη¯
ε) προβαÝνει σε εισηγησεισ προσ το συµβουλιο για την
προστασÝα του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ, λαµβÀνοντασ υπÞψιν τισ απÞψεισ αναγνωρισµενων εµπειρογνωµÞνων στον τοµεα αυτÞ¯
στ) επεξεργÀζεται και υποβÀλλει στο συµβουλιο τουσ
κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ που αναφερονται στο Àρθρο 162 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο ιε), λαµβÀνοντασ υπÞψη Þλουσ τουσ σχετικουσ παρÀγοντεσ,
συµπεριλαµβανοµενων των εκτιµησεων των περιβαλλοντολογικων επιπτωσεων απÞ τισ δραστηριÞτητεσ
στην περιοχη¯
ζ) επιτηρεÝ τουσ ανωτερω κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ και εισηγεÝται στο συµβουλιο απÞ καιρου σε
καιρÞ τισ τροποποιησεισ τισ οποÝεσ θεωρεÝ αναγκαÝεσ η
επιθυµητεσ¯
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ι) προβαÝνει σε εισηγησεισ
τα ληπτεα µετρα, µετÀ
διαφορων θαλÀσσιου
συµφωνα µε το στοιχεÝο

στο συµβουλιο αναφορικÀ µε
απÞ απÞφαση του τµηµατοσ
βυθου το οποÝο επεληφθη
θ)¯

ια) προβαÝνει σε εισηγησεισ στο συµβουλιο για την εκδοση
επειγουσων εντολων, οι οποÝεσ µπορουν να περιλαµβÀνουν εντολεσ για την αναστολη η τροποποÝηση των
εργασιων για την αποτροπη σοβαρησ βλÀβησ στο
θαλÀσσιο περιβÀλλον που προερχεται απÞ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη.
Οι εισηγησεισ αυτεσ εξετÀζονται απÞ το συµβουλιο
κατÀ σειρÀ προτεραιÞτητασ¯
ιβ) προβαÝνει σε εισηγησεισ στο συµβουλιο για εξαÝρεση
περιοχων εκµετÀλλευσησ απÞ επιχειρηµατÝεσ η την επιχεÝρηση σε περιπτωσεισ Þπου υπÀρχουν σοβαροÝ λÞγοι
Þτι υφÝσταται κινδυνοσ σηµαντικησ βλÀβησ του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ¯
ιγ) προβαÝνει σε εισηγησεισ στο συµβουλιο αναφορικÀ µε
τη διευθυνση και εποπτεÝα του σωµατοσ ελεγκτων οι
οποÝοι επιβλεπουν τισ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη µε
σκοπÞ να διαπιστωσουν κατÀ πÞσο τηρουνται οι διατÀξεισ του παρÞντοσ µερουσ, οι κανÞνεσ, κανονισµοÝ και
διαδικασÝεσ τησ αρχησ, καθωσ και οι Þροι και προυMποθεσεισ οποιασδηποτε συµβασησ µε την αρχη¯
ιδ) υπολογÝζει το ανωτατο Þριο παραγωγησ και εκδÝδει
Àδειεσ παραγωγησ για λογαριασµÞ τησ αρχησ συµφωνα
µε το Àρθρο 151 παρÀγραφοι 2 εωσ 7 µετÀ απÞ απαραÝτητη επιλογη µεταξυ των υποψηφÝων απÞ το
συµβουλιο για την εκδοση αδειων παραγωγησ συµφωνα µε το παρÀρτηµα III Àρθρο 7¯
ιε) κατÞπιν αιτησεωσ κρÀτουσ µερουσ η κÀθε Àλλου ενδιαφερÞµενου µερουσ, τα µελη τησ επιτροπησ συνοδευονται απÞ εναν αντιπρÞσωπο αυτου του κρÀτουσ η
Àλλου ενδιαφερÞµενου µερουσ κατÀ την Àσκηση των
καθηκÞντων τουσ επιτηρησησ και ελεγχου.

Υ π ο τ µ η µα ∆
Η γραµµατεÝα

Íρθρο 166

η) προβαÝνει σε εισηγησεισ στο συµβουλιο αναφορικÀ µε
την καθιερωση προγρÀµµατοσ παρακολουθησησ για
την παρατηρηση, µετρηση, εκτÝµηση και ανÀλυση µε
αναγνωρισµενεσ επιστηµονικεσ µεθÞδουσ και σε τακτικη βÀση, των κινδυνων η συνεπειων τησ ρυπανσησ του
θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ που προερχονται απÞ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη, εξασφαλÝζει Þτι οι υφιστÀµενοι κανονισµοÝ εÝναι επαρκεÝσ και τηρουνται, και
συντονÝζει την εφαρµογη του προγρÀµµατοσ παρακολουθησησ που εγκρÝθηκε απÞ το συµβουλιο¯

2. Ο γενικÞσ γραµµατεασ εκλεγεται απÞ τη συνελευση
µεταξυ των υποψηφÝων τουσ οποÝουσ προτεÝνει το συµβουλιο, για µια τετραετÝα και δυναται να επανεκλεγεÝ.

θ) εισηγεÝται στο συµβουλιο την εναρξη διαδικασÝασ για
λογαριασµÞ τησ αρχησ ενωπιον του τµηµατοσ διαφορων θαλÀσσιου βυθου, συµφωνα µε το παρÞν µεροσ
και τα σχετικÀ παραρτηµατα λαµβÀνοντασ υπÞψη ιδιαÝτερα το Àρθρο 187¯

3. Ο γενικÞσ γραµµατεασ εÝναι ο ανωτεροσ διοικητικÞσ
υπÀλληλοσ τησ αρχησ και παρεµβαÝνει υπÞ την ιδιÞτητÀ
του αυτη σε Þλεσ τισ συνεδριÀσεισ τησ συνελευσησ, του
συµβουλÝου και των βοηθητικων οργÀνων και ασκεÝ

Η γραµµατεÝα
1. Η γραµµατεÝα τησ αρχησ απαρτÝζεται απÞ το γενικÞ
γραµµατεα και το απαιτουµενο για την αρχη προσωπικÞ.
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οποιαδηποτε Àλλη διοικητικη αρµοδιÞτητα του αναθετουν
τα Þργανα αυτÀ.
4. Ο γενικÞσ γραµµατεασ υποβÀλλει στη συνελευση ετησια
εκθεση για τη δραστηριÞτητα τησ αρχησ.

Íρθρο 167
Το προσωπικÞ τησ αρχησ
1. Το προσωπικÞ τησ αρχησ περιλαµβÀνει ειδικευµενουσ
επιστηµονεσ, τεχνικουσ και Àλλουσ υπαλληλουσ, τουσ οποÝουσ εχει ανÀγκη η αρχη για να ασκησει τισ διοικητικεσ τησ
λειτουργÝεσ.
2. ΚατÀ την πρÞσληψη και τον καθορισµÞ των προυMποθεσεων απασχÞλησησ του προσωπικου λαµβÀνεται κατÀ
κυριο λÞγο υπÞψη η ανÀγκη εξασφÀλισησ για την αρχη
των υπηρεσιων προσωπων τα οποÝα εχουν τα περισσÞτερα
προσÞντα αποδοτικÞτητασ, επαγγελµατικησ κατÀρτισησ και
ακεραιÞτητασ. Με την επιφυλαξη αυτη, δÝδεται η δεουσα
σηµασÝα στην πρÞσληψη προσωπικου επÝ Þσον το δυνατÞν
ευρυτερησ γεωγραφικησ βÀσησ.
3. Το προσωπικÞ διορÝζεται απÞ το γενικÞ γραµµατεα. Οι
Þροι και οι προυMποθεσεισ διορισµου, µισθοδοσÝασ και
απολυσεωσ του προσωπικου πρεπει να εÝναι συµφωνοι µε
τουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ.

Íρθρο 168
∆ιεθνησ χαρακτηρασ τησ γραµµατεÝασ
1. ΚατÀ την εκτελεση των καθηκÞντων τουσ, ο γενικÞσ
γραµµατεασ και το προσωπικÞ δεν ζητουν, ουτε λαµβÀνουν οδηγÝεσ απÞ τισ κυβερνησεισ, η Àλλη αρχη ξενη προσ
την αρχη. Απεχουν απÞ κÀθε ενεργεια ασυµβÝβαστη µε την
ιδιÞτητÀ τουσ ωσ διεθνων υπαλληλων και εÝναι υπευθυνοι
µÞνον εναντι τησ αρχησ. Τα κρÀτη µερη αναλαµβÀνουν την
υποχρεωση να σεβονται τον αποκλειστικÀ διεθνη χαρακτηρα των καθηκÞντων του γενικου γραµµατεα και του προσωπικου και δεν επιζητουν να τουσ επηρεÀσουν κατÀ την
εκτελεση των καθηκÞντων τουσ. Οι παραλεÝψεισ καθηκÞντων εκ µερουσ των υπαλληλων υποβÀλλονται στο αρµÞδιο
διοικητικÞ δικαστηριο, Þπωσ ορÝζεται στουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ.
2. Ο γενικÞσ γραµµατεασ και το προσωπικÞ δεν εχουν
οικονοµικÀ συµφεροντα στισ δραστηριÞτητεσ που σχετÝζονται µε την εξερευνηση και εκµετÀλλευση στην περιοχη.
Με την επιφυλαξη των υποχρεωσεων τουσ απεναντι στην
αρχη, οι ανωτερω υπÀλληλοι δεν κοινολογουν, ακÞµη και
µετÀ τη ληξη των καθηκÞντων τουσ, τα βιοµηχανικÀ µυστικÀ και τα στοιχεÝα τα οποÝα αποτελουν βιοµηχανικη ιδιοκτησÝα µεταβιβασθεÝσα στην αρχη κατ’ εφαρµογη του Àρ-
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θρου 14 του παραρτηµατοσ III, ουτε Àλλεσ εµπιστευτικεσ
πληροφορÝεσ τισ οποÝεσ γνωρÝζουν λÞγω των επισηµων
καθηκÞντων που ασκουν ωσ υπÀλληλοι τησ αρχησ.
3. Οι παραβιÀσεισ εκ µερουσ ενÞσ υπαλληλου τησ αρχησ
των υπÞ τησ παρÀγραφου 2 προβλεποµενων υποχρεωσεων
παρεχει στην αρχη τη δυνατÞτητα προσφυγησ κατÀ του
υπαιτÝου υπαλληλου ενωπιον δικαστηρÝου, το οποÝο ορÝζεται συµφωνα µε τουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ, µετÀ απÞ αÝτηση ενÞσ κρÀτουσ µερουσ η ενÞσ
φυσικου η νοµικου προσωπου, το οποÝο πατρονÀρεται απÞ
ενα κρÀτοσ µεροσ, ζηµιουµενων απÞ µÝα τετοια παραβÝαση.
Το ζηµιουµενο µεροσ εχει το δικαÝωµα να συµµετÀσχει στη
δÝκη. ΕφÞσον το δικαστηριο το εισηγηθεÝ, ο γενικÞσ γραµµατεασ απολυει το δηµÞσιο υπÀλληλο.
4. Οι κανÞνεσ, κανονισµοÝ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ
προβλεπουν τον τρÞπο εφαρµογησ του παρÞντοσ Àρθρου.

Íρθρο 169

1. Για τα θεµατα που υπÀγονται στη δικαιοδοσÝα τησ
αρχησ, ο γενικÞσ γραµµατεασ, µετÀ απÞ εγκριση του
συµβουλÝου, συνÀπτει συµφωνÝεσ µε σκοπÞ τη διεξαγωγη
διαβουλευσεων και τη συνεργασÝα µε διεθνεÝσ και µη
κυβερνητικουσ οργανισµουσ αναγνωρισµενουσ απÞ το
οικονοµικÞ και κοινωνικÞ συµβουλιο των Ηνωµενων
Εθνων.
2. Οι οργανισµοÝ µε τουσ οποÝουσ ο γενικÞσ γραµµατεασ
συνÀπτει συµφωνÝεσ βÀσει τησ παραγρÀφου 1, µπορουν να
ορÝσουν εκπροσωπουσ οι οποÝοι παρÝστανται ωσ παρατηρητεσ στισ συνεδριÀσεισ των οργÀνων τησ αρχησ, συµφωνα
µε τον εσωτερικÞ κανονισµÞ αυτων. Καθιερωνονται διαδικασÝεσ οι οποÝεσ επιτρεπουν στουσ οργανισµουσ αυτουσ να
γνωστοποιουν τισ απÞψεισ τουσ στισ περιπτωσεισ που χρειÀζεται.
3. Ο γενικÞσ γραµµατεασ µπορεÝ να διανεµει στα κρÀτη
µερη γραπτεσ εκθεσεισ, τισ οποÝεσ υπεβαλαν οι αναφερÞµενοι στην παρÀγραφο 1 µη κυβερνητικοÝ οργανισµοÝ σε
θεµατα αναφερÞµενα στη συγκεκριµενη αρµοδιÞτητÀ τουσ
και σχετιζÞµενα µε τισ εργασÝεσ τησ αρχησ.

Υ π ο τ µ η µα Ε
Η επιχεÝρηση

Íρθρο 170
Η επιχεÝρηση
1. Η επιχεÝρηση εÝναι το Þργανο τησ αρχησ που διεξÀγει
απευθεÝασ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη κατ’ εφαρµογη
του Àρθρου 153 παρÀγραφοσ 2, καθωσ και τη µεταφορÀ,
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επεξεργασÝα και εµπορÝα των ορυκτων που εξορυσσονται
απÞ την περιοχη.
2. Στα πλαÝσια τησ αρχησ, νοµικου προσωπου διεθνουσ
δικαÝου, η επιχεÝρηση εχει την προβλεπÞµενη στο παρÀρτηµα IV νοµικη ικανÞτητα. Η επιχεÝρηση ενεργεÝ συµφωνα µε
τισ διατÀξεισ τησ συµβασησ, τουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και
διαδικασÝεσ τησ αρχησ και τη γενικη πολιτικη που καθορÝζει η συνελευση και εφαρµÞζει τισ οδηγÝεσ του συµβουλÝου,
στην εποπτεÝα του οποÝου υπÀγεται.
3. Η επιχεÝρηση εχει την κυρια εγκατÀσταση τησ στην
εδρα τησ αρχησ.
4. Η επιχεÝρηση, συµφωνα µε το Àρθρο 173 παρÀγραφοσ 2
και το Àρθρο 11 του παραρτηµατοσ IV, προικοδοτεÝται µε
τουσ αναγκαÝουσ για τη διεξαγωγη των δραστηριοτητων
τησ οικονοµικουσ πÞρουσ και τεχνολογÝα που τησ χορηγουνται κατ’ εφαρµογη του Àρθρου 144 και των Àλλων σχετικων διατÀξεων τησ συµβασησ.

23.6.98
Íρθρο 173

∆απÀνεσ τησ αρχησ
1. Οι εισφορεσ που αναφερονται στο Àρθρο 171 στοιχεÝο
α), καταβÀλλονται σε ειδικÞ λογαριασµÞ για την κÀλυψη
των διοικητικων δαπανων τησ αρχησ µεχρισ Þτου η αρχη
αποκτησει επαρκη κεφÀλαια απÞ Àλλεσ πηγεσ για την
κÀλυψη των εξÞδων αυτων.
2. Οι χρηµατικοÝ πÞροι τησ αρχησ καλυπτουν κατÀ πρωτο
λÞγο τισ διοικητικεσ δαπÀνεσ. Εξαιρεσει των εισφορων των
προβλεποµενων στο Àρθρο 171 στοιχεÝο α), τα χρηµατα
που αποµενουν µετÀ την καταβολη των διοικητικων εξÞδων µπορουν, µεταξυ Àλλων:
α) να µοιρασθουν συµφωνα µε τα Àρθρα 140 και 160
παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο ζ)¯
β) να χρησιµοποιηθουν για την χορηγηση κεφαλαÝων στην
επιχεÝρηση συµφωνα µε το Àρθρο 170 παρÀγραφοσ 4¯
γ) να χρησιµοποιηθουν για αποζηµÝωση των αναπτυσσοµενων κρατων συµφωνα µε το Àρθρο 151 παρÀγραφοσ
10 και Àρθρο 160 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο λ).

Υ π ο τ µ η µα ΣΤ
Οικονοµικεσ ρυθµÝσεισ τησ αρχησ

Íρθρο 174
∆ανειοληπτικη ικανÞτητα τησ αρχησ

Íρθρο 171
ΧρηµατικοÝ πÞροι τησ αρχησ
Οι χρηµατικοÝ πÞροι τησ αρχησ περιλαµβÀνουν:
α) τισ εισφορεσ των µελων τησ αρχησ, οι οποÝεσ καθορÝζονται συµφωνα µε το Àρθρο 160 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο
ε)¯
β) τα εσοδα τα οποÝα εισπρÀττει η αρχη συµφωνα µε το
Àρθρο 13 του παραρτηµατοσ III, απÞ τισ δραστηριÞτητεσ που διεξÀγει στην περιοχη¯
γ) τα ποσÀ τα οποÝα µεταφερονται απÞ την επιχεÝρηση
συµφωνα µε το Àρθρο 10 του παραρτηµατοσ IV¯
δ) το προϊÞν των δανεÝων τα οποÝα συνÀπτει συµφωνα µε
το Àρθρο 174¯
ε) τισ εθελοντικεσ εισφορεσ των µελων, η τισ εισφορεσ τισ
προερχÞµενεσ απÞ Àλλεσ πηγεσ¯
στ) τα ποσÀ που καταβÀλλονται, συµφωνα µε το Àρθρο
151 παρÀγραφοσ 10 στο ταµεÝο αποζηµιωσεων, τισ
χρηµατοδοτικεσ πηγεσ του οποÝου εισηγεÝται η επιτροπη οικονοµικου προγραµµατισµου.
Íρθρο 172
Ετησιοσ προυMπολογισµÞσ τησ αρχησ
Ο γενικÞσ γραµµατεασ καταρτÝζει το σχεδιο του ετησιου
προυMπολογισµου και το υποβÀλλει στο συµβουλιο. Το
συµβουλιο το εξετÀζει και το υποβÀλει µε τισ εισηγησεισ
του για αποδοχη απÞ τη συνελευση συµφωνα µε το Àρθρο
160 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο η).

1. Η αρχη δυναται να συνÀπτει δÀνεια.
2. Η συνελευση ορÝζει τα Þρια τησ δανειοληπτικησ ικανÞτητασ τησ αρχησ στουσ οικονοµικουσ κανονισµουσ που
υιοθετηθηκαν συµφωνα µε το Àρθρο 160 παρÀγραφοσ 2
στοιχεÝο στ).
3. Το συµβουλιο ασκεÝ τη δανειοληπτικη εξουσÝα τησ
αρχησ.
4. Τα κρÀτη µερη δεν υπεχουν ευθυνη για τα χρεη τησ
αρχησ.
Íρθρο 175
Ετησιοσ ελεγχοσ
Τα πρακτικÀ, τα βιβλÝα και οι λογαριασµοÝ τησ αρχησ,
συµπεριλαµβανοµενων των ισολογισµων αυτησ, ελεγχονται
ετησÝωσ απÞ ανεξÀρτητο ορκωτÞ λογιστη οριζÞµενο απÞ
την συνελευση.

Υ π ο τ µ η µα Ζ
ΝοµικÞ καθεστωσ — προνÞµια και ασυλÝεσ
Íρθρο 176
ΝοµικÞ καθεστωσ
Η αρχη εχει διεθνη νοµικη προσωπικÞτητα και την νοµικη
ικανÞτητα, που εÝναι αναγκαÝα για την Àσκηση των καθηκÞντων και την επÝτευξη των σκοπων τησ.
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Íρθρο 177

Íρθρο 182

ΠρονÞµια και ασυλÝεσ

ΠρονÞµια και ασυλÝεσ προσωπων που ενεργουν στα
πλαÝσια τησ αρχησ

Για την Àσκηση των καθηκÞντων τησ, η αρχη απολαυει στο
εδαφοσ κÀθε κρÀτουσ µερουσ των προνοµÝων και ασυλιων
που προβλεπονται στο παρÞν υπÞτµηµα. Τα προνÞµια και
οι ασυλÝεσ που αναφερονται στην επιχεÝρηση, προβλεπονται στο Àρθρο 13 του παραρτηµατοσ IV.

Íρθρο 178
∆ικαστικη ασυλÝα
Η αρχη, καθωσ και η περιουσÝα και το ενεργητικÞ αυτησ
απολαυουν δικαστικησ ασυλÝασ, εκτÞσ και στο µετρο που η
αρχη ρητÀ παραιτεÝται αυτησ, σε συγκεκριµενη περÝπτωση.

Íρθρο 179
Απαλλαγη απÞ ερευνα και κÀθε µορφη κατÀσχεσησ
Η περιουσÝα και το ενεργητικÞν τησ αρχησ, Þπου και αν
ευρÝσκονται και σε οποιουδηποτε την κατοχη και αν εÝναι
απαλλÀσσονται απÞ ερευνα, επÝταξη, δηµευση, απαλλοτρÝωση η απÞ οποιαδηποτε Àλλη µορφη κατÀσχεσησ συνεπεÝα ενÞσ µετρου τησ εκτελεστικησ η τησ νοµοθετικησ εξουσÝασ.

Íρθρο 180
Απαλλαγη απÞ περιορισµουσ, κανονισµουσ, ελεγχουσ και
αναστολεσ
Η περιουσÝα και το ενεργητικÞν τησ αρχησ, απαλλÀσσονται
απÞ κÀθε µορφησ περιορισµουσ, κανονισµουσ, ελεγχουσ και
αναστολεσ.

Íρθρο 181
ΑρχεÝα και επÝσηµεσ επικοινωνÝεσ τησ αρχησ
1. Τα αρχεÝα τησ αρχησ εÝναι απαραβÝαστα Þπου και αν
βρÝσκονται.
2. Τα στοιχεÝα που εÝναι βιοµηχανικη ιδιοκτησÝα, οι πληροφορÝεσ που καλυπτονται απÞ το βιοµηχανικÞ απÞρρητο
και Àλλεσ παρÞµοιεσ και οι φÀκελλοι του προσωπικου δεν
πρεπει να φυλÀσσονται σε αρχεÝα που εÝναι προσιτÀ στο
κοινÞ.
3. ΚÀθε κρÀτοσ µεροσ παρεχει στην αρχη, για τισ επÝσηµεσ
επικοινωνÝεσ τησ, µεταχεÝριση Þχι λιγÞτερο ευνοϊκη απÞ
εκεÝνη που παρεχει σε Àλλουσ διεθνεÝσ οργανισµουσ.

Οι αντιπρÞσωποι των κρατων µερων που µετεχουν στισ
συνεδριÀσεισ τησ συνελευσησ, του συµβουλÝου η των οργÀνων τησ συνελευσησ η του συµβουλÝου καθωσ και ο γενικÞσ
γραµµατεασ και το προσωπικÞ τησ αρχησ απολαυουν στο
εδαφοσ κÀθε κρÀτουσ µερουσ:
α) δικαστικησ ασυλÝασ για πρÀξεισ που εκτελεστηκαν απÞ
αυτουσ κατÀ την Àσκηση των καθηκÞντων τουσ, εκτÞσ,
στο µετρο που το κρÀτοσ που εκπροσωπουν η η αρχη,
κατÀ περÝπτωση, ρητωσ παραιτεÝται τησ ασυλÝασ αυτησ
σε συγκεκριµενη περÝπτωση¯
β) εφÞσον δεν εÝναι υπηκοοι του εν λÞγω κρÀτουσ µερουσ,
των ιδÝων απαλλαγων µε εκεÝνεσ που το κρÀτοσ µεροσ
παρεχει στουσ εκπροσωπουσ, αξιωµατουχουσ και υπαλληλουσ αναλÞγου βαθµου Àλλων κρατων µερων σε Þτι,
αφορÀ τισ προυMποθεσεισ µετανÀστευσησ, τισ διατυπωσεισ εγγραφησ αλλοδαπων και τισ υποχρεωσεισ αυτων
για παροχη εθνικων υπηρεσιων, των ιδÝων διευκολυνσεων που παρεχονται σε αυτουσ σχετικÀ µε τουσ περιορισµουσ συναλλÀγµατοσ και τησ ιδÝασ µεταχεÝρισησ
Þσον αφορÀ τισ µετακινησεισ.
Íρθρο 183
Απαλλαγη απÞ φÞρουσ και τελωνειακουσ δασµουσ
1. Στο πλαÝσιο των επισηµων καθηκÞντων, η αρχη, τα
περιουσιακÀ τησ στοιχεÝα τα εισοδηµατÀ τησ καθωσ και οι
εργασÝεσ και οι συναλλαγεσ τησ για τισ οποÝεσ εχει αρµοδιÞτητα συµφωνα µε την παρουσα συµβαση, απαλλÀσσονται
απÞ κÀθε Àµεσο φÞρο, τα δε αγαθÀ που εισÀγει και εξÀγει
για επÝσηµη χρηση απαλλÀσσονται απÞ κÀθε τελωνειακÞ
δασµÞ. Η αρχη δεν µπορεÝ να διεκδικεÝ απαλλαγη απÞ
φÞρουσ οι οποÝοι δεν εÝναι τÝποτα περισσÞτερο απÞ επιβαρυνσεισ για παρασχεθεÝσεσ υπηρεσÝεσ.
2. Οταν η Ýδια η αρχη προβαÝνει σε αγορεσ αγαθων η
υπηρεσιων σηµαντικησ αξÝασ, αναγκαÝων για την Àσκηση
των καθηκÞντων τησ η Þταν οι αγορεσ αυτεσ γÝνονται απÞ
Àλλον, για λογαριασµÞ τησ, και η τιµη των αγαθων αυτων
περιλαµβÀνει φÞρουσ η δασµουσ, τα κρÀτη µερη λαµβÀνουν, κατÀ το δυνατÞν, τα κατÀλληλα µετρα για την
απαλλαγη απÞ τουσ φÞρουσ και τουσ δασµουσ αυτουσ η
φροντÝζουν για την επιστροφη τουσ. ΑγαθÀ που εχουν
εισαχθεÝ η αγορασθεÝ µε το καθεστωσ τησ απαλλαγησ που
προβλεπεται στο παρÞν Àρθρο δεν επιτρεπεται να πωλουνται η να διατÝθενται µε οποιοδηποτε Àλλο τρÞπο στο
εδαφοσ του κρÀτουσ µερουσ που παρεχει την απαλλαγη,
εκτÞσ υπÞ Þρουσ που εχουν συµφωνηθεÝ µε το κρÀτοσ
αυτÞ.
3. Τα κρÀτη µερη δεν επιβÀλλουν κανενα Àµεσο η εµµεσο
φÞρο σε µισθουσ, αµοιβεσ η σε Àλλα ποσÀ τα οποÝα
καταβληθηκαν απÞ την αρχη προσ το γενικÞ γραµµατεα
και τα µελη του προσωπικου τησ αρχησ καθωσ και στουσ
εµπειρογνωµονεσ που εκπληρουν αποστολεσ για την αρχη
οι οποÝοι δεν εÝναι υπηκοοÝ τουσ.
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Υ π ο τ µ η µα Η
Αναστολη τησ Àσκησησ δικαιωµÀτων και προνοµÝων των
µελων
Íρθρο 184
Αναστολη τησ Àσκησησ του δικαιωµατοσ ψηφου
ΚρÀτοσ µεροσ το οποÝο καθυστερεÝ την πληρωµη των
οικονοµικων του υποχρεωσεων προσ την αρχη, δεν εχει
δικαÝωµα ψηφου Àν το υψοσ των καθυστερουµενων ποσων
εÝναι Ýσο η ανωτερο των ποσων των συνεισφορων του που
οφεÝλει για τα δυο προηγουµενα πληρη ετη. Η συνελευση
Þµωσ µπορεÝ να επιτρεψει στο κρÀτοσ αυτÞ να ψηφÝσει αν
διαπιστωσει Þτι η µη καταβολη οφεÝλεται σε συνθηκεσ
ανεξÀρτητεσ τησ θελησεωσ του.
Íρθρο 185
Αναστολη Àσκησησ δικαιωµÀτων και προνοµÝων
συµφυων µε την ιδιÞτητα του µελουσ
1. ΚρÀτοσ µεροσ που παρεβÝασε σοβαρÀ και επÝµονα το
παρÞν µεροσ µπορεÝ µετÀ απÞ εισηγηση του συµβουλÝου,
να υποβληθεÝ απÞ τη συνελευση σε αναστολη τησ Àσκησησ
των προνοµÝων και των δικαιωµÀτων που εÝναι συµφυη µε
την ιδιÞτητα του µελουσ.
2. ΚαµÝα ενεργεια δυνÀµει τησ παραγρÀφου 1 δεν λαµβÀνεται µεχρισ Þτου το τµηµα διαφορων θαλασσÝου βυθου,
διαπιστωσει Þτι το κρÀτοσ µεροσ εχει σοβαρÀ και επÝµονα
παραβιÀσει τισ διατÀξεισ του παρÞντοσ µερουσ.

ΤΜΗΜΑ 5
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΓΝΩΜΕΣ

Íρθρο 186
Τµηµα διευθετησησ διαφορων θαλασσÝου βυθου του
διεθνουσ δικαστηρÝου για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ
Η συσταση του τµηµατοσ για τη διευθετηση των διαφορων
των σχετικων µε τουσ θαλÀσσιουσ βυθουσ ωσ και ο τρÞποσ
ασκησεωσ τησ δικαιοδοσÝασ του, διεπονται απÞ τισ διατÀξεισ του παρÞντοσ µερουσ, του µερουσ XV και του παραρτηµατοσ VI.
Íρθρο 187
∆ικαιοδοσÝα του τµηµατοσ επÝλυσησ διαφορων
θαλασσÝου βυθου
Το τµηµα διευθετησησ διαφορων θαλασσÝου βυθου εχει
δικαιοδοσÝα, συµφωνα µε το παρÞν µεροσ και τα παραρτηµατα που σχετÝζονται µ’ αυτÞ, στισ διαφορεσ που αφορουν
στισ δραστηριÞτητεσ που διεξÀγονται στην περιοχη και που
εµπÝπτουν στισ παρακÀτω κατηγορÝεσ:
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α) διαφορεσ µεταξυ κρατων µερων που αναφερονται στην
ερµηνεÝα η την εφαρµογη του παρÞντοσ µερουσ και των
παραρτηµÀτων, που σχετÝζονται µε αυτÞ¯
β) διαφορεσ µεταξυ ενÞσ κρÀτουσ µερουσ και τησ αρχησ
που αναφερονται σε:
i) πρÀξεισ η παραλεÝψεισ τησ αρχησ η ενÞσ κρÀτουσ

µερουσ µε τον ισχυρισµÞ Þτι εγιναν κατÀ παρÀβαση
των διατÀξεων του παρÞντοσ µερουσ η των σχετικων παραρτηµÀτων η των κανÞνων, κανονισµων
και διαδικασιων τησ αρχησ, που υιοθετηθηκαν
συµφωνα µε τισ διατÀξεισ αυτεσ,

ii) πρÀξεισ τησ αρχησ µε τον ισχυρισµÞ Þτι εγιναν καθ’

υπερβαση δικαιοδοσÝασ η κατÀ κατÀχρηση εξουσÝασ¯

γ) διαφορεσ µεταξυ των µερων σ’ ενα συµβÞλαιο, εÝτε
πρÞκειται για συµβαλλÞµενα µερη εÝτε πρÞκειται για
την αρχη η την επιχεÝρηση η, κρατικεσ επιχορηγησεισ
και φυσικÀ η νοµικÀ πρÞσωπα που αναφερονται στο
Àρθρο 153 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο β) που αφορουν:
i) στην ερµηνεÝα η την εφαρµογη ενÞσ συµβολαÝου

ενÞσ προγρÀµµατοσ εργασÝασ, η

ii) σε πρÀξεισ η παραλεÝψεισ ενÞσ µερουσ σ’ ενα

συµβÞλαιο σχετικεσ µε δραστηριÞτητεσ στην περιοχη του που στρεφονται κατÀ του Àλλου µερουσ η
προσβÀλλουν ευθεωσ τα νÞµιµα συµφεροντα¯

δ) διαφορεσ µεταξυ τησ αρχησ και ενÞσ επÝδοξου υποψηφÝου αναδÞχου για τον οποÝο εγγυÀται ενα κρÀτοσ
Þπωσ προβλεπεται στο Àρθρο 153 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο β) και ο οποÝοσ εχει δεÞντωσ εκπληρωσει τουσ
Þρουσ που αναφερονται στο παρÀρτηµα III Àρθρο 4
παρÀγραφοσ 6 και Àρθρο 13 παρÀγραφοσ 2 και αφορουν στην Àρνηση συνÀψεωσ συµβολαÝου η σε νοµικÞ
θεµα που προκυπτει κατÀ τη διαπραγµÀτευση του
συµβολαÝου¯
ε) διαφορεσ µεταξυ τησ αρχησ και ενÞσ κρÀτουσ µερουσ,
κρατικησ επιχεÝρησησ η φυσικου η νοµικου προσωπου
για το οποÝο εγγυÀται ενα κρÀτοσ µεροσ, Þπωσ προβλεπεται στο Àρθρο 153 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο β), Þταν
υπÀρχει ισχυρισµÞσ Þτι η αρχη υπεχει ευθυνη, Þπωσ
προβλεπεται στο παρÀρτηµα III Àρθρο 22¯
ζ) κÀθε Àλλη διαφορÀ για την οποÝα ειδικÀ προβλεπεται
στη συµβαση αυτη η δικαιοδοσÝα του τµηµατοσ.

Íρθρο 188
Υπαγωγη διαφορων σε ειδικÞ τµηµα του διεθνουσ
δικαστηρÝου για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ η σε ad hoc
τµηµα του τµηµατοσ επÝλυσησ διαφορων θαλÀσσιου
βυθου η σε υποχρεωτικη εµπορικη διαιτησÝα
1. ∆ιαφορεσ µεταξυ κρατων µερων που αναφερονται στο
Àρθρο 187 στοιχεÝο α), µπορουν να υπαχθουν:
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α) µετÀ απÞ αÝτηση των µερων στη διαφορÀ, σε ειδικÞ
τµηµα του διεθνουσ δικαστηρÝου τησ θÀλασσασ που θα
συσταθεÝ συµφωνα µε το παρÀρτηµα VI Àρθρα 15 και
17, η
β) µετÀ απÞ αÝτηση οποιουδηποτε µερουσ στη διαφορÀ,
σε ειδικÞ τµηµα του τµηµατοσ επÝλυσησ διαφορων
θαλÀσσιου βυθου, που θα συσταθεÝ συµφωνα µε το
παρÀρτηµα VI, Àρθρο 36.
2. α) ∆ιαφορεσ που αφορουν στην ερµηνεÝα η την εφαρµογη ενÞσ συµβολαÝου, οι οποÝεσ αναφερονται στο
Àρθρο 187 στοιχεÝο γ) σηµεÝο i), υπÀγονται µετÀ
απÞ αÝτηση οποιουδηποτε µερουσ στη διαφορÀ σε
υποχρεωτικη εµπορικη διαιτησÝα, εκτÞσ αν τα µερη
συµφωνησουν διαφορετικÀ. Το εµπορικÞ διαιτητικÞ
δικαστηριο στο οποÝο υπÀγεται η διαφορÀ δεν εχει
δικαιοδοσÝα να αποφασÝσει επÝ οποιουδηποτε
θεµατοσ ερµηνεÝασ τησ συµβασησ αυτησ. Ùταν η
διαφορÀ εµπεριεχει επÝσησ και θεµα ερµηνεÝασ του
µερουσ XI και των παραρτηµÀτων που σχετÝζονται
µ’ αυτÞ, αναφορικÀ µε δραστηριÞτητεσ στην περιοχη, το θεµα αυτÞ παραπεµπεται στο τµηµα επÝλυσησ διαφορων θαλÀσσιου βυθου για εκδοση απÞφασησ¯
β) αν κατÀ την εναρξη η κατÀ την διÀρκεια µιασ
διαιτησÝασ το διαιτητικÞ δικαστηριο καθορÝσει εÝτε
µετÀ απÞ αÝτηση οποιουδηποτε µερουσ στη διαφορÀ εÝτε αυτεπαγγελτωσ, Þτι η απÞφαση του εξαρτÀται απÞ προηγουµενη απÞφαση του τµηµατοσ διευθετησησ διαφορων θαλÀσσιου βυθου, το διαιτητικÞ
δικαστηριο παραπεµπει το θεµα αυτÞ στο τµηµα
επÝλυσησ διαφορων θαλÀσσιου βυθου για εκδοση
τετοιασ απÞφασησ. Το διαιτητικÞ δικαστηριο στη
συνεχεια εκδÝδει την απÞφαση του συµφωνα µε την
απÞφαση του τµηµατοσ επÝλυσησ διαφορων θαλÀσσιου βυθου¯
γ) Þταν στην συµβαση ελλεÝπει διÀταξη για την εφαρµοστεα διαδικασÝα διαιτησÝασ σε περÝπτωση διαφορÀσ, η διαιτησÝα θα διεξÀγεται συµφωνα µε τουσ
κανÞνεσ διαιτησÝασ τησ Uncitral η Àλλουσ κανÞνεσ
διαιτησÝασ που εÝναι δυνατÞν να καθορÝζονται
στουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ
αρχησ, εκτÞσ αν τα µερη στη διαφορÀ συµφωνησουν διαφορετικÀ.
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αρχη των διακριτικων των εξουσιων συµφωνα µε το παρÞν
µεροσ. Σε καµÝα περÝπτωση δεν µπορεÝ να υποκαταστησει
την αρχη στην Àσκηση τησ διακριτικησ τησ εξουσÝασ. Με
την επιφυλαξη του Àρθρου 191, κατÀ την Àσκηση τησ
δικαιοδοσÝασ του συµφωνα µε το Àρθρο 187, το τµηµα
επÝλυσησ διαφορων θαλÀσσιου βυθου δεν αποφαÝνεται για
το θεµα του κατÀ πÞσο οι κανÞνεσ, κανονισµοÝ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ εÝναι συµφωνοι µε την παρουσα συµβαση, και ουτε µπορεÝ να κηρυξει Àκυρουσ τετοιουσ κανÞνεσ,
κανονισµουσ και διαδικασÝεσ. Η δικαιοδοσÝα του περιορÝζεται στο να αποφαÝνεται επÝ αξιωσεων περÝ του Àν η
εφαρµογη των κανÞνων, κανονισµων και διαδικασιων τησ
αρχησ σε ειδικεσ περιπτωσεισ εÝναι δυνατÞν να προσκρουει
στισ συµβατικεσ υποχρεωσεισ των µερων στην διαφορÀ η
στισ υποχρεωσεισ τουσ δυνÀµει τησ παρουσασ συµβασησ,
καθωσ και στο να αποφαÝνεται επÝ αξιωσεων που αφορουν
υπερβαση δικαιοδοσÝασ η κατÀχρηση εξουσÝασ, καθωσ και
επÝ αξιωσεων για καταβολη αποζηµιωσεωσ η Àλλου εÝδουσ
επανÞρθωσησ που εγεÝρεται απÞ το ενα µεροσ εναντÝον του
Àλλου µερουσ στη διαφορÀ συµµÞρφωσησ του τελευταÝου
προσ τισ συµβατικεσ υποχρεωσεισ του η προσ τισ υποχρεωσεισ του δυνÀµει τησ παρουσασ συµβασησ.
Íρθρο 190
Συµµετοχη και παρουσÝα στισ διαδικασÝεσ των κρατων
µερων που παρεχουν εγγυηση
1. Αν ενα φυσικÞ η νοµικÞ πρÞσωπο εÝναι µεροσ µιÀσ
διαφορÀσ που αναφερεται στο Àρθρο 187, πρεπει το κρÀτοσ µεροσ που παρεχει την εγγυηση να ειδοποιεÝται γι’
αυτÞ. Το κρÀτοσ µεροσ εχει το δικαÝωµα να συµµετεχει στη
διαδικασÝα υποβÀλλοντασ γραπτεσ η προφορικεσ προτÀσεισ.
2. Οταν κρÀτοσ µεροσ ενÀγεται απÞ ενα φυσικÞ η νοµικÞ
πρÞσωπο για το οποÝο εγγυÀται Àλλο κρÀτοσ µεροσ για
διαφορÀ που αναφερεται στο Àρθρο 187, στοιχεÝο γ) το
εναγÞµενο κρÀτοσ µπορεÝ να ζητησει απÞ το κρÀτοσ που
εγγυÀται για το ανωτερω πρÞσωπο να εµφανισθεÝ στην
διαδικασÝα για λογαριασµÞ του προσωπου τουτου. Σε
περÝπτωση µη εµφÀνισησ, το εναγÞµενο κρÀτοσ µπορεÝ να
φροντÝσει να εκπροσωπηθεÝ απÞ ενα νοµικÞ πρÞσωπο τησ
δικησ του εθνικÞτητασ.
Íρθρο 191

Íρθρο 189
ΠεριορισµÞσ δικαιοδοσÝασ αναφορικÀ µε αποφÀσεισ τησ
αρχησ
Το τµηµα επÝλυσησ διαφορων θαλÀσσιου βυθου δεν εχει
καµÝα δικαιοδοσÝα αναφορικÀ µε την Àσκηση απÞ την

Συµβουλευτικεσ γνωµεσ
Το τµηµα επÝλυσησ θαλÀσσιου βυθου παρεχει συµβουλευτικεσ γνωµεσ µετÀ απÞ αÝτηση τησ συνελευσησ η του συµβουλÝου για νοµικÀ θεµατα που προκυπτουν στα πλαÝσια των
δραστηριοτητων τουσ. Οι γνωµεσ αυτεσ δÝδονται εντÞσ
συντοµοτÀτου χρονικου διαστηµατοσ.
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ΜΕΡΟΣ XII
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Íρθρο 192
Γενικη υποχρεωση
Τα κρÀτη εχουν υποχρεωση να προστατευουν και να
διατηρουν το θαλÀσσιο περιβÀλλον.
Íρθρο 193
ΚυρÝαρχο δικαÝωµα των κρατων για την εκµετÀλλευση
των φυσικων τουσ πÞρων
Τα κρÀτη εχουν το κυριαρχικÞ δικαÝωµα να εκµεταλλευονται τουσ φυσικουσ τουσ πÞρουσ συµφωνα µε την περιβαλλοντικη τουσ πολιτικη και την υποχρεωση τουσ να προστατευουν και να διατηρουν το θαλÀσσιο περιβÀλλον.
Íρθρο 194
Μετρα για την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ
ρυπανσησ του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ
1. Τα κρÀτη πρεπει να λÀβουν χωριστÀ η απÞ κοινου,
Þπωσ αρµÞζει, Þλα τα µετρα που, συµφωνα µε τη συµβαση
αυτη, εÝναι αναγκαÝα για την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο
τησ ρυπανσησ του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ απÞ οποιαδηποτε πηγη, χρησιµοποιωντασ για το σκοπÞ αυτÞ τα καλυτερα πρακτικÀ µεσα που διαθετουν και συµφωνα µε τισ
δυνατÞτητεσ τουσ και θα πρεπει να προσπαθησουν να
εναρµονÝσουν την πολιτικη τουσ προσ την κατευθυνση
αυτη.
2. Τα κρÀτη πρεπει να λÀβουν Þλα τα µετρα που εÝναι
απαραÝτητα προκειµενου να εξασφαλÝσουν Þτι οι δραστηριÞτητεσ µεσα στη δικαιοδοσÝα η τον ελεγχÞ τουσ διεξÀγονται µε τετοιο τρÞπο ωστε να µην προκαλεÝται ζηµιÀ απÞ
ρυπανση σε Àλλα κρÀτη και στο περιβÀλλον τουσ και οτι η
ρυπανση που προκαλεÝται απÞ περιστατικÀ η δραστηριÞτητεσ που λαµβÀνουν χωρα στη δικαιοδοσÝα τουσ η στον
ελεγχÞ τουσ δεν επεκτεÝνεται περαν απÞ τισ περιοχεσ στισ
οποÝεσ αυτÀ ασκουν τα κυριαρχικÀ τουσ δικαιωµατα,
συµφωνα µε την παρουσα συµβαση.
3. Τα µετρα που λαµβÀνονται συµφωνα µε το παρÞν
µεροσ θα καλυπτουν Þλεσ τισ πηγεσ ρυπανσησ του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ. ΑυτÀ θα περιλαµβÀνουν, µεταξυ Àλλων, µετρα που προορισµÞσ τουσ θα εÝναι να µειωσουν
στον ελÀχιστο δυνατÞ βαθµÞ:
α) την απελευθερωση τοξικων, βλαβερων η επιζηµιων
ουσιων, ιδιαÝτερα αυτων που εÝναι επÝµονεσ, προερχονται απÞ χερσαÝεσ πηγεσ, απÞ η µεσω τησ ατµÞσφαιρασ
η απÞ την απÞρριψη ουσιων στη θÀλασσα¯

β) τη ρυπανση απÞ πλοÝα, ιδιαÝτερα µετρα για την πρÞληψη των ατυχηµÀτων και αντιµετωπιση εκτακτων περιστατικων, την εξασφÀλιση τησ ασφÀλειασ δραστηριοτητων στη θÀλασσα, την παρεµπÞδιση ηθεληµενων η
τυχαÝων εκροων, καθωσ και τη ρυθµιση του τυπου,
κατασκευησ, εξοπλισµου, λειτουργÝασ και επÀνδρωσησ
των πλοÝων¯
γ) τη ρυπανση που προερχεται απÞ εγκαταστÀσεισ και
συσκευεσ που χρησιµοποιουνται στην εξερευνηση η την
εκµετÀλλευση των φυσικων πÞρων του θαλÀσσιου
βυθου και του υπεδαφουσ του, ιδιαÝτερα µετρα για την
πρÞληψη των ατυχηµÀτων, αντιµετωπιση των εκτακτων
περιστατικων, την ασφÀλεια των δραστηριοτητων στη
θÀλασσα καθωσ και την ρυθµιση του τυπου, κατασκευησ, εξοπλισµου, λειτουργÝασ και επÀνδρωσησ τετοιων εγκαταστÀσεων η συσκευων¯
δ) τη ρυπανση που προερχεται απÞ Àλλεσ εγκαταστÀσεισ
και συσκευεσ που λειτουργουν στο θαλÀσσιο περιβÀλλον, ιδιαÝτερα µετρα για την πρÞληψη ατυχηµÀτων,
αντιµετωπιση εκτακτων περιστατικων, ασφÀλεια των
δραστηριοτητων στη θÀλασσα και τη ρυθµιση του
τυπου, κατασκευησ, εξοπλισµου, λειτουργÝασ και επÀνδρωσησ τετοιων εγκαταστÀσεων και συσκευων.
4. ΚατÀ τη ληψη των µετρων για την πρÞληψη, µεÝωση η
ελεγχο τησ ρυπανσησ του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ, τα
κρÀτη πρεπει να απεχουν απÞ αδικαιολÞγητεσ παρεµβÀσεισ σε δραστηριÞτητεσ που διεξÀγονται απÞ Àλλα κρÀτη
κατÀ την Àσκηση των δικαιωµÀτων και των υποχρεωσεων
τουσ συµφωνα µε την παρουσα συµβαση.

5. Τα µετρα που λαµβÀνονται συµφωνα µε το παρÞν
µεροσ περιλαµβÀνουν επÝσησ και Þλα τα απαραÝτητα µετρα
για την προστασÝα και διατηρηση σπÀνιων η ευθραυστων
οικοσυστηµÀτων καθωσ επÝσησ των οικοτÞπων των εξαντληµενων, απειλουµενων η κινδυνευÞντων ειδων και Àλλων µορφων θαλÀσσιασ ζωησ.

Íρθρο 195
Υποχρεωση µη µεταφορÀσ ζηµιÀσ η κινδυνων απÞ µια
περιοχη στην Àλλη η µετατροπησ µιασ µορφησ ρυπανσησ
σε Àλλη
ΚατÀ τη ληψη µετρων για την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο
τησ ρυπανσησ του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ, τα κρÀτη
ενεργουν κατÀ τετοιο τρÞπο ωστε να µην µεταφερονται,
Àµεσα η εµµεσα, βλÀβεσ η κÝνδυνοι απÞ µια περιοχη στην
Àλλη η να µετατρεπεται ενα εÝδοσ ρυπανσησ σε Àλλο.
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Íρθρο 196
ΧρησιµοποÝηση τεχνολογÝασ η εισαγωγη ξενων η νεων
ειδων
1. Τα κρÀτη πρεπει να λαµβÀνουν Þλα τα απαραÝτητα
µετρα για την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ
του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ που προερχεται απÞ την
χρησιµοποÝηση τεχνολογÝασ στην περιοχη δικαιοδοσÝασ η
ελεγχου τουσ, η απÞ την σκÞπιµη η τυχαÝα εισαγωγη ειδων,
ξενων η νεων, σε κÀποια περιοχη του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ η οποÝα ενδεχεται να προκαλεσει σηµαντικεσ και
επιζηµιεσ αλλαγεσ στην περιοχη αυτη.
2. Τα παρÞν Àρθρο δεν επηρεÀζει την εφαρµογη τησ
παρουσασ συµβασησ σχετικÀ µε την πρÞληψη, µεÝωση και
ελεγχο τησ ρυπανσησ του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ.
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προγρÀµµατα εκτακτησ αντιµετωπισησ
ρυπανσησ στο θαλÀσσιο περιβÀλλον.

περιστατικων

Íρθρο 200
Μελετεσ, προγρÀµµατα ερευνων και ανταλλαγη
πληροφοριων και στοιχεÝων
Τα κρÀτη συνεργÀζονται, απευθεÝασ η µεσω αρµοδÝων
διεθνων οργανισµων, µε σκοπÞ την προωθηση µελετων, την
ανÀληψη προγραµµÀτων επιστηµονικησ ερευνασ και την
ενθÀρρυνση ανταλλαγησ πληροφοριων και στοιχεÝων που
αφορουν στη ρυπανση του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ. ΕπÝσησ, προσπαθουν να συµµετεχουν ενεργÀ σε περιφερειακÀ
και παγκÞσµια προγρÀµµατα για την απÞκτηση των απαραÝτητων γνωσεων για την εκτÝµηση τησ φυσησ και τησ
εκτασησ τησ ρυπανσησ, την εκθεση σ’ αυτη, την κατευθυνση τησ, τουσ κινδυνουσ και τα µεσα αντιµετωπισησ τησ.

ΤΜΗΜΑ 2

Íρθρο 201

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕπιστηµονικÀ κριτηρια για κανονισµουσ

Íρθρο 197
ΣυνεργασÝα σε παγκÞσµια η περιφερειακη βÀση
Τα κρÀτη πρεπει να συνεργÀζονται σε παγκÞσµια βÀση,
και Þπου αρµÞζει σε περιφερειακη, εÝτε απευθεÝασ εÝτε
µεσω αρµοδÝων διεθνων οργανωσεων για την κατÀρτιση
και επεξεργασÝα διεθνων κανÞνων, προτυπων και συνιστωµενων εφαρµογων και διαδικασιων που συνÀδουν µε τη
συµβαση αυτη και αποβλεπουν στην προστασÝα και διατηρηση του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ, λαµβανοµενων υπÞψη
των χαρακτηριστικων γνωρισµÀτων τησ περιφερειασ.

ΥπÞ το φωσ των πληροφοριων και στοιχεÝων που αποκτωνται συµφωνα µε το Àρθρο 200, τα κρÀτη συνεργÀζονται, απευθεÝασ η µεσω αρµοδÝων διεθνων οργανισµων,
στην καθιερωση κατÀλληλων επιστηµονικων κριτηρÝων για
τη διαµÞρφωση και επεξεργασÝα κανÞνων, προτυπων και
συνιστωµενων εφαρµογων και διαδικασιων για την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ.

ΤΜΗΜΑ 3
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Íρθρο 198
ΓνωστοποÝηση επικεÝµενησ η πραγµατικησ ζηµιÀσ
ΕÀν ενα κρÀτοσ αντιληφθεÝ περιπτωσεισ κατÀ τισ οποÝεσ το
θαλÀσσιο περιβÀλλον κινδυνευει Àµεσα να µολυνθεÝ η εχει
µολυνθεÝ απÞ ρυπανση, ειδοποιεÝ αµεσωσ τα Àλλα κρÀτη
τα οποÝα ενδεχεται να επηρεαστουν απÞ τη ρυπανση,
καθωσ και τουσ αρµÞδιουσ διεθνεÝσ οργανισµουσ.
Íρθρο 199
ΠρογρÀµµατα εκτακτησ αντιµετωπισησ ρυπανσησ
Στισ περιπτωσεισ που αναφερονται στο Àρθρο 198, τα
κρÀτη τησ επηρεασθεÝσασ περιοχησ, συµφωνα µε τισ δυνατÞτητεσ τουσ, και οι αρµÞδιοι διεθνεÝσ οργανισµοÝ συνεργÀζονται, στο µετρο του δυνατου, στην εξÀλειψη των
συνεπειων τησ ρυπανσησ και στην πρÞληψη και ελαχιστοποÝηση τησ ζηµιÀσ. Για το σκοπÞ αυτÞ, τα κρÀτη απÞ
κοινου προσπαθουν να αναπτυξουν και να προωθησουν

Íρθρο 202
Επιστηµονικη και τεχνικη βοηθεια σε αναπτυσσÞµενα
κρÀτη
Τα κρÀτη οφεÝλουν, απευθεÝασ η µεσω αρµοδÝων διεθνων
οργανισµων:
α) να προωθουν προγρÀµµατα επιστηµονικησ, εκπαιδευτικησ, τεχνικησ και Àλλησ βοηθειασ σε αναπτυσσÞµενα
κρÀτη για την προστασÝα και διατηρηση του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ και την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ θαλÀσσιασ ρυπανσησ. Η βοηθεια αυτη περιλαµβÀνει, µεταξυ Àλλων:
i)

εκπαÝδευση του επιστηµονικου και τεχνικου τουσ
προσωπικου,

ii)

διευκÞλυνση τησ συµµετοχησ τουσ σε συναφη διεθνη προγρÀµµατα,

L 179/56

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

iii) εφοδιασµÞ τουσ µε τον αναγκαÝο εξοπλισµÞ και

µεσα,

iv) αυξηση τησ ικανÞτητÀσ τουσ για κατασκευη τε-

τοιου εξοπλισµου,

v)

συµβουλεσ και ανÀπτυξη µεσων για προγρÀµµατα
ερευνων, παρακολουθησησ, εκπαÝδευσησ και Àλλων δραστηριοτητων¯

β) να παρεχουν κατÀλληλη βοηθεια, ιδιαÝτερα στα αναπτυσσÞµενα κρÀτη, για την ελαχιστοποÝηση των επιπτωσεων σοβαρων περιστατικων που µπορεÝ να προκαλεσουν σηµαντικη ρυπανση στο θαλÀσσιο περιβÀλλον¯
γ) να παρεχουν κατÀλληλη βοηθεια, ιδιαÝτερα στα αναπτυσσÞµενα κρÀτη, σχετικÀ µε την κατÀρτιση περιβαλλοντικων εκτιµησεων.

Íρθρο 203
Προνοµιακη µεταχεÝριση αναπτυσσοµενων κρατων
Για τουσ σκοπουσ πρÞληψησ, µεÝωσησ και ελεγχου τησ
ρυπανσησ του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ η ελαχιστοποÝησησ των επιπτωσεων αυτησ, στα αναπτυσσÞµενα κρÀτη
χορηγεÝται προνοµιακη µεταχεÝριση απÞ διεθνεÝσ οργανισµουσ:
α) στην χορηγηση καταλληλων κεφαλαÝων και τεχνικησ
βοηθειασ, και
β) στη χρησιµοποÝηση των εξειδικευµενων υπηρεσιων
τουσ.

ΤΜΗΜΑ 4
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Íρθρο 204
Παρακολουθηση κινδυνων η επιπτωσεων ρυπανσησ
1. Τα κρÀτη λαµβÀνοντασ υπÞψη τα δικαιωµατα Àλλων
κρατων προσπαθουν κατÀ το δυνατÞ, απευθεÝασ η µεσω
αρµοδÝων διεθνων οργανισµων, να παρακολουθουν,
καταµετρουν, αξιολογουν και αναλυουν, µε αναγνωρισµενεσ επιστηµονικεσ µεθÞδουσ, τουσ κινδυνουσ η επιπτωσεισ
τησ ρυπανσησ του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ.
2. ΙδιαÝτερα, τα κρÀτη παρακολουθουν συνεχωσ, τισ επιπτωσεισ οποιωνδηποτε δραστηριοτητων τισ οποÝεσ επιτρεπουν η στισ οποÝεσ επιδÝδονται µε σκοπÞ να καθορÝσουν
κατÀ πÞσο οι δραστηριÞτητεσ αυτεσ πιθανÞν να προκαλεσουν ρυπανση στο θαλÀσσιο περιβÀλλον.

23.6.98
Íρθρο 205

∆ηµοσÝευση εκθεσεων
Τα κρÀτη δηµοσιευουν εκθεσεισ των αποτελεσµÀτων που
λαµβÀνονται δυνÀµει του Àρθρου 204 η παρεχουν τετοιεσ
εκθεσεισ σε κατÀλληλα διαστηµατα στουσ αρµÞδιουσ διεθνεÝσ οργανισµουσ, οι οποÝοι θα πρεπει να τισ διαθετουν σε
Þλα τα κρÀτη.
Íρθρο 206
ΕκτÝµηση πιθανων επιπτωσεων απÞ δραστηριÞτητεσ
Ùταν τα κρÀτη εχουν βÀσιµουσ λÞγουσ να πιστευουν Þτι
προγραµµατισµενεσ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη δικαιοδοσÝασ η ελεγχου τουσ µπορεÝ να προκαλεσουν σοβαρη
ρυπανση η σηµαντικεσ και επιβλαβεÝσ µεταβολεσ στο
θαλÀσσιο περιβÀλλον, κατÀ το δυνατÞν, εκτιµουν τισ πιθανεσ επιπτωσεισ απÞ τετοιεσ δραστηριÞτητεσ στο θαλÀσσιο
περιβÀλλον και κοινοποιουν τισ εκθεσεισ των αποτελεσµÀτων των εκτιµησεων µε τον τρÞπο που προβλεπεται στο
Àρθρο 205.

ΤΜΗΜΑ 5
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΛΗΨΗ, ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Íρθρο 207
Ρυπανση απÞ χερσαÝεσ πηγεσ
1. Τα κρÀτη πρεπει να υιοθετουν νÞµουσ και κανονισµουσ
για την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ του
θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ που προκαλεÝται απÞ χερσαÝεσ
πηγεσ συµπεριλαµβανοµενων των ποταµων, των εκβολων,
των αγωγων και των υπονÞµων εκροησ, λαµβÀνοντασ υπÞψη διεθνωσ συµφωνηµενουσ κανÞνεσ, πρÞτυπα και συνιστωµενεσ πρακτικεσ και διαδικασÝεσ.
2. Τα κρÀτη πρεπει να λÀβουν και Àλλα µετρα που µπορεÝ
να κρÝνονται απαραÝτητα για την πρÞληψη, µεÝωση και
ελεγχο τησ ρυπανσησ αυτησ.
3. Τα κρÀτη πρεπει να προσπαθουν να εναρµονÝσουν την
πολιτικη τουσ προσ αυτη την κατευθυνση στο κατÀλληλο
περιφερειακÞ επÝπεδο.
4. Τα κρÀτη, ενεργωντασ ιδιαÝτερα µεσω των αρµοδÝων
διεθνων οργανισµων η διπλωµατικησ διÀσκεψησ, προσπαθουν να θεσπÝσουν διεθνεÝσ και περιφερειακουσ κανÞνεσ,
πρÞτυπα και συνιστωµενεσ πρακτικεσ και διαδικασÝεσ για
την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ απÞ χερσαÝεσ πηγεσ, λαµβÀνοντασ
υπÞψη τα χαρακτηριστικÀ στοιχεÝα τησ περιφερειασ, τισ
οικονοµικεσ δυνατÞτητεσ των αναπτυσσÞµενων κρατων και
την ανÀγκη τουσ για οικονοµικη ανÀπτυξη. Οι κανÞνεσ
αυτοÝ, τα πρÞτυπα και οι συνιστωµενεσ πρακτικεσ και
διαδικασÝεσ θα επανεξετÀζονται, απÞ καιρÞ σε καιρÞ, Þταν
κρÝνεται αναγκαÝο.
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5. Οι νÞµοι, κανονισµοÝ, µετρα, κανÞνεσ, πρÞτυπα και
συνιστωµενεσ πρακτικεσ και διαδικασÝεσ που αναφερονται
στισ παραγρÀφουσ 1, 2 και 4 περιλαµβÀνουν Þλα εκεÝνα τα
µετρα που αποβλεπουν στο να µειωσουν στον µεγαλυτερο
δυνατÞ βαθµÞ, την απÞρριψη τοξικων, επιζηµιων, δηλητηριωδων ουσιων, ιδιαÝτερα εκεινων που εÝναι επÝπονεσ στο
θαλÀσσιο περιβÀλλον.
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γραµµενα στο νηολÞγιÞ τουσ η εργÀζονται για λογαριασµÞ
τουσ, κατÀ περÝπτωση. Οι απαιτησεισ των νÞµων και των
κανονισµων αυτων δεν θα εÝναι λιγÞτερο αποτελεσµατικεσ
απÞ Þσο οι διεθνεÝσ κανÞνεσ, κανονισµοÝ και διαδικασÝεσ
που αναφερονται στην παρÀγραφο 1.
Íρθρο 210

Íρθρο 208

Ρυπανση απÞ απÞρριψη Àχρηστων υλων

Ρυπανση απÞ δραστηριÞτητεσ στο θαλÀσσιο βυθÞ
υπαγÞµενεσ στην κρατικη δικαιοδοσÝα

1. Τα κρÀτη υιοθετουν νÞµουσ και κανονισµουσ για την
πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ του θαλÀσσιου
περιβÀλλοντοσ απÞ απÞρριψη υλων στη θÀλασσα.

1. Τα παρÀκτια κρÀτη υιοθετουν νÞµουσ και κανονισµουσ
για την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ του
θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ που προκαλεÝται απÞ η σε σχεση
µε δραστηριÞτητεσ στο θαλÀσσιο βυθÞ υπαγÞµενεσ στη
δικαιοδοσÝα τουσ και απÞ τεχνητεσ νησουσ, εγκαταστÀσεισ
και κατασκευεσ στη δικαιοδοσÝα τουσ, συµφωνα µε τα
Àρθρα 60 και 80.
2. Τα κρÀτη λαµβÀνουν και Àλλα µετρα που εÝναι απαραÝτητα για την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ
αυτησ.
3. Οι νÞµοι, οι κανονισµοÝ και τα µετρα αυτÀ δεν πρεπει
να εÝναι λιγÞτερο αποτελεσµατικÀ απÞ τουσ διεθνεÝσ κανÞνεσ, πρÞτυπα και συνιστωµενεσ πρακτικεσ και διαδικασÝεσ.
4. Τα κρÀτη, προσπαθουν να εναρµονÝσουν τισ πολιτικεσ
τουσ στο θεµα αυτÞ στο κατÀληλο περιφερειακÞ επÝπεδο.
5. Τα κρÀτη, ενεργωντασ ιδιαÝτερα µεσω αρµοδÝων διεθνων οργανισµων η διπλωµατικησ διÀσκεψησ, θεσπÝζουν
παγκÞσµιουσ και περιφερειακουσ κανÞνεσ, πρÞτυπα και
συνιστωµενεσ πρακτικεσ και διαδικασÝεσ για την πρÞληψη,
µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ που αναφερεται στην παρÀγραφο 1. Οι κανÞνεσ
αυτοÝ, τα πρÞτυπα και οι συνιστωµενεσ πρακτικεσ και
διαδικασÝεσ επανεξετÀζονται κατÀ καιρουσ, Þποτε κρÝνεται
αναγκαÝο.
Íρθρο 209
Ρυπανση απÞ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη
1. ∆ιεθνεÝσ κανÞνεσ, κανονισµοÝ και διαδικασÝεσ θεσπÝζονται συµφωνα µε το µεροσ XI για την πρÞληψη, µεÝωση και
ελεγχο τησ ρυπανσησ του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ απÞ
δραστηριÞτητεσ στην περιοχη. Οι κανÞνεσ αυτοÝ, οι κανονισµοÝ και διαδικασÝεσ επανεξετÀζονται απÞ καιρÞ σε καιρÞ, Þποτε κρÝνεται αναγκαÝο.
2. Τηρωντασ τισ σχετικεσ διατÀξεισ του τµηµατοσ αυτου,
τα κρÀτη υιοθετουν νÞµουσ και κανονισµουσ για την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ του θαλÀσσιου
περιβÀλλοντοσ απÞ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη που διενεργουνται απÞ πλοÝα, εγκαταστÀσεισ, κατασκευεσ και Àλλα µηχανηµατα που φερουν τη σηµαÝα τουσ η εÝναι εγγε-

2. Τα κρÀτη λαµβÀνουν και Àλλα µετρα που µπορεÝ να
κριθουν αναγκαÝα για την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ
ρυπανσησ αυτησ.
3. Οι νÞµοι, οι κανονισµοÝ και τα µετρα αυτÀ πρεπει να
διασφαλÝζουν Þτι η απÞρριψη υλων δεν θα επιτρεπεται,
χωρÝσ την Àδεια των αρµοδÝων αρχων των κρατων.
4. Τα κρÀτη, ενεργωντασ ιδιαÝτερα µεσω αρµοδÝων διεθνων οργανισµων η διπλωµατικησ διÀσκεψησ, θα προσπαθησουν να θεσπÝσουν παγκÞσµιουσ και περιφερειακουσ
κανÞνεσ, πρÞτυπα και συνιστωµενεσ πρακτικεσ και διαδικασÝεσ για την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ
αυτησ. Οι κανÞνεσ αυτοÝ, τα πρÞτυπα και οι συνιστωµενεσ
πρακτικεσ και διαδικασÝεσ επανεξετÀζονται, απÞ καιρÞ σε
καιρÞ, Þποτε κρÝνεται απαραÝτητο.
5. Η απÞρριψη Àχρηστων υλων στη χωρικη θÀλασσα και
στην αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη η µεσα στην υφαλοκρηπÝδα δεν θα γÝνεται παρÀ µÞνο µετÀ απÞ ρητη προηγουµενη εγκριση του παρÀκτιου κρÀτουσ, το οποÝο εχει το
δικαÝωµα να επιτρεπει, ρυθµÝζει και ελεγχει αυτη την
απÞρριψη υλων µετÀ απÞ προσεκτικη µελετη του θεµατοσ
µε Àλλα κρÀτη τα οποÝα λÞγω τησ γεωγραφικησ τουσ θεσησ
ενδεχεται να επηρεαστουν δυσµενωσ εξαιτÝασ αυτησ.
6. Οι διεθνεÝσ νÞµοι, κανονισµοÝ και µετρα δεν θα εÝναι
λιγÞτερο αποτελεσµατικοÝ σχετικÀ µε την πρÞληψη, µεÝωση
και ελεγχο τησ ρυπανσησ αυτησ, απÞ Þτι στουσ παγκÞσµιουσ κανÞνεσ και πρÞτυπα.
Íρθρο 211
Ρυπανση απÞ πλοÝα
1. Τα κρÀτη ενεργωντασ µεσω του αρµÞδιου διεθνουσ
οργανισµου η γενικησ διπλωµατικησ διÀσκεψησ, θεσπÝζουν
διεθνεÝσ κανÞνεσ και πρÞτυπα για την πρÞληψη, µεÝωση
και ελεγχο τησ ρυπανσησ του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ
απÞ πλοÝα και προωθουν την υιοθετηση, κατÀ τον Ýδιο
τρÞπο, Þπου χρειÀζεται, θαλÀσσιων συστηµÀτων κυκλοφορÝασ προορισµενων να ελαχιστοποιησουν τον κÝνδυνο
ατυχηµÀτων που µπορεÝ να προκαλεσουν ρυπανση στο
θαλÀσσιο περιβÀλλον, περιλαµβανοµενων των ακτων,
καθωσ επÝσησ και βλÀβη απÞ ρυπανση στα συµφεροντα
παρÀκτιων κρατων. Οι κανÞνεσ και τα πρÞτυπα αυτÀ,
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κατÀ τον Ýδιο τρÞπο, επανεξετÀζονται απÞ, καιρÞ σε καιρÞ, Þποτε κρÝνεται απαραÝτητο.
2. Τα κρÀτη υιοθετουν νÞµουσ και κανονισµουσ για την
πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ του θαλÀσσιου
περιβÀλλοντοσ απÞ πλοÝα που φερουν τη σηµαÝα τουσ η
που εÝναι εγγεγραµµενα στο νηολÞγιÞ τουσ. ΑυτοÝ οι νÞµοι
και κανονισµοÝ θα εχουν τουλÀχιστον το Ýδιο αποτελεσµα
µε τουσ γενικÀ αποδεκτουσ διεθνεÝσ κανÞνεσ και πρÞτυπα
που εχουν θεσπιστεÝ µεσω του αρµοδÝου διεθνουσ οργανισµου η γενικησ διπλωµατικησ διÀσκεψησ.
3. Τα κρÀτη τα οποÝα θεσπÝζουν ειδικεσ διατÀξεισ για την
πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ του θαλÀσσιου
περιβÀλλοντοσ ωσ προυMπÞθεση για την εÝσοδο ξενων πλοÝων µεσα στα λιµÀνια τουσ η στα εσωτερικÀ υδατÀ τουσ η
για την προσεγγιση τουσ σε εγκαταστÀσεισ στα ανοικτÀ
των ακτων πρεπει να δÝνουν τη δεουσα δηµοσιÞτητα και
τισ ανακοινωνουν στον αρµÞδιο διεθνη οργανισµÞ. Οποτεδηποτε οι διατÀξεισ αυτεσ θεσπÝζονται κατÀ την Ýδια ακριβωσ µορφη απÞ δυο η περισσÞτερα παρÀκτια κρÀτη σε µιÀ
προσπÀθεια εναρµÞνισησ τησ πολιτικησ τουσ, η ανακοÝνωση θα καθορÝζει ποιÀ κρÀτη µετεχουν στην κοινη αυτη
προσπÀθεια. ΚÀθε κρÀτοσ πρεπει να ζητÀ απÞ τον πλοÝαρχο πλοÝου που φερει τη σηµαÝα του η το οποÝο εÝναι
καταχωρηµενο στο νηολÞγιÞ του, Þταν πλεει µεσα στη
χωρικη θÀλασσα κρÀτουσ το οποÝο συµµετεχει στην κοινη
αυτη προσπÀθεια, να πληροφορεÝ το κρÀτοσ αυτÞ, εφÞσον
το ζητησει, κατÀ πÞσο τουτο κατευθυνεται σε κρÀτοσ τησ
Ýδιασ περιοχησ που συµµετεχει στην προσπÀθεια και, σε
περÝπτωση που αυτÞ συµβαÝνει, να του αναφερει κατÀ
πÞσο αυτÞ συµµορφουται µε τισ απαιτησεισ εισÞδου σε
λιµενα του κρÀτουσ αυτου. Το Àρθρο αυτÞ δεν θÝγει τη
συνεχη Àσκηση απÞ το πλοÝο του δικαιωµατÞσ του για
αβλαβη διελευση η την εφαρµογη του Àρθρου 25 παρÀγραφοσ 2.
4. Τα παρÀκτια κρÀτη µπορουν, κατÀ την Àσκηση τησ
κυριαρχÝασ τουσ µεσα στα χωρικÀ υδατα, να υιοθετουν
νÞµουσ και κανονισµουσ για την πρÞληψη, µεÝωση και
ελεγχο τησ θαλÀσσιασ ρυπανσησ απÞ ξενα πλοÝα, περιλαµβανοµενων πλοÝων που ασκουν το δικαÝωµα τησ αβλαβουσ
διελευσησ. Οι νÞµοι και οι κανονισµοÝ αυτοÝ, συµφωνα µε
το µεροσ II τµηµα 3, δεν θα παρακωλυουν την αβλαβη
διελευση ξενων πλοÝων.
5. Τα παρÀκτια κρÀτη, για το σκοπÞ τησ εφαρµογησ Þπωσ
προβλεπεται στο τµηµα 6, µπορουν σε σχεση µε την αποκλειστικη οικονοµικη τουσ ζωνη να υιοθετουν νÞµουσ και
κανονισµουσ για την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ
ρυπανσησ απÞ πλοÝα οι οποÝοι να συµφωνουν και να
υλοποιουν τουσ γενικÀ αποδεκτουσ διεθνεÝσ κανÞνεσ και τα
πρÞτυπα που εχουν θεσπιστεÝ µεσω του αρµÞδιου διεθνουσ
οργανισµου η γενικησ διπλωµατικησ διÀσκεψησ.
6. α) ΟσÀκισ οι διεθνεÝσ κανÞνεσ και πρÞτυπα που αναφερονται στην παρÀγραφο 1, δεν επαρκουν για να
καλυψουν ειδικεσ περιπτωσεισ και τα παρÀκτια
κρÀτη εχουν σοβαρουσ λÞγουσ να πιστευουν Þτι µια
συγκεκριµενη και σαφωσ καθορισµενη περιοχη των
αντÝστοιχων αποκλειστικων οικονοµικων τουσ ζωνων εÝναι περιοχη στην οποÝα απαιτεÝται η υιοθετη-
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ση ειδικων υποχρεωτικων µετρων για την πρÞληψη
τησ ρυπανσησ απÞ πλοÝα λÞγω αναγνωρισµενων
τεχνικων λÞγων σε σχεση µε τισ ωκεανογραφικεσ
και οικολογικεσ συνθηκεσ καθωσ επÝσησ και λÞγω
τησ χρησιµοποÝησησ, η τησ προστασÝασ των πÞρων
τησ η του ιδιÞµορφου χαρακτηρα τησ κυκλοφορÝασ
εκεÝ, τα παρÀκτια κρÀτη, µετÀ απÞ κατÀλληλεσ
διαπραγµατευσεισ, µεσω του αρµÞδιου διεθνουσ
οργανισµου µε οποιαδηποτε Àλλα ενδιαφερÞµενα
κρÀτη µπορουν να στεÝλουν ανακοÝνωση στον
οργανισµÞ αυτÞ, για την περιοχη αυτη, υποβÀλλοντασ παρÀλληλα επιστηµονικÀ και τεχνικÀ στοιχεÝα
προσ υποστηριξη και πληροφÞρηση του σχετικÀ µε
τισ απαραÝτητεσ ευκολÝεσ υποδοχησ. Μεσα σε δωδεκα µηνεσ απÞ τη ληψη τησ ανακοÝνωσησ αυτησ, ο
οργανισµÞσ αποφασÝζει κατÀ πÞσον οι συνθηκεσ
στην περιοχη αυτη ανταποκρÝνονται στισ προυMποθεσεισ που ορÝσθηκαν πιÞ πÀνω. Αν ο οργανισµÞσ
το αποφασÝσει, τα παρÀκτια κρÀτη µπορουν στη
συνεχεια για την περιοχη αυτη, να υιοθετησουν
νÞµουσ και κανονισµουσ µε σκοπÞ την πρÞληψη,
µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ απÞ πλοÝα εφαρµÞζοντασ τουσ διεθνεÝσ κανÞνεσ και πρÞτυπα η
µεθÞδουσ στον τοµεα τησ ναυσιπλοιασ οι οποÝοι
µπορουν να τεθουν σε εφαρµογη, µεσω του οργανισµου για τισ ειδικεσ περιοχεσ. Οι νÞµοι και οι
κανονισµοÝ δεν εφαρµÞζονται στα ξενα πλοÝα πριν
περÀσουν 15 µηνεσ απÞ την ηµεροµηνÝα υποβολησ
τησ ανακοÝνωσησ στον οργανισµÞ¯
β) τα παρÀκτια κρÀτη δηµοσιευουν τα Þρια οποιασδηποτε τετοιασ συγκεκριµενησ και σαφωσ καθορισµενησ περιοχησ¯
γ) αν τα παρÀκτια κρÀτη προτÝθενται να υιοθετησουν
επιπρÞσθετουσ νÞµουσ και κανονισµουσ για την
Ýδια περιοχη για την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο
τησ ρυπανσησ απÞ πλοÝα, αυτÀ, Þταν θα υποβÀλλουν την προαναφερθεÝσα ανακοÝνωση, ταυτÞχρονα θα ειδοποιουν και τον οργανισµÞ σχετικÀ. ΑυτοÝ
οι επιπρÞσθετοι νÞµοι και κανονισµοÝ µπορεÝ να
αναφερονται στα απÞβλητα η µεθÞδουσ ναυσιπλοιασ αλλÀ δεν θα επιβÀλουν στα ξενα πλοÝα να
τηρουν πρÞτυπα σχεδιασµου, κατασκευησ, επÀνδρωσησ η εξοπλισµου Àλλα πλην των γενικÀ αποδεκτων διεθνων κανÞνων και προτυπων. ΑυτοÝ θα
εφαρµÞζονται στα ξενα πλοÝα 15 µηνεσ µετÀ την
υποβολη τησ ανακοÝνωσησ στον οργανισµÞ υπÞ τον
Þρο Þτι ο οργανισµÞσ θα συµφωνησει µεσα στο
χρονικÞ διÀστηµα των δωδεκα µηνων απÞ την υποβολη τησ ανακοÝνωσησ.
7. Οι διεθνεÝσ κανÞνεσ και πρÞτυπα που αναφερονται στο
Àρθρο 8, περιλαµβÀνουν µεταξυ Àλλων µετρα που εχουν
σχεση µε την Àµεση ενηµερωση των παρÀκτιων κρατων
των οποÝων οι ακτεσ η τα συναφη συµφεροντα µπορουν να
επηρεαστουν απÞ περιστατικÀ, συµπεριλαµβανοµενων και
ναυτικων ατυχηµÀτων, τα οποÝα συνεπÀγονται την απÞρριψη η ενδεχÞµενο απÞρριψησ ουσιων η φορτÝων.
Íρθρο 212
Ρυπανση απÞ η µεσω τησ ατµÞσφαιρασ
1. Τα κρÀτη υιοθετουν νÞµουσ και κανονισµουσ για την
πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ του θαλÀσσιου
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περιβÀλλοντοσ απÞ η µεσω τησ ατµÞσφαιρασ που θα εφαρµÞζονται στον εναεριο χωρο που υπÀγεται στην κυριαρχÝα
τουσ και σε πλοÝα η αεροσκÀφη που φερουν την σηµαÝα
τουσ η εÝναι εγγεγραµµενα στο νηολÞγιÞ τουσ, λαµβÀνοντασ υπÞψη τουσ διεθνωσ αποδεκτουσ κανÞνεσ, πρÞτυπα
και συνιστωµενεσ πρακτικεσ και διαδικασÝεσ καθωσ επÝσησ
και την ασφÀλεια τησ αεροπλοιασ.
2. Τα κρÀτη λαµβÀνουν και Àλλα αναγκαÝα µετρα για την
πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ αυτησ.
3. Τα κρÀτη ενεργωντασ ιδιαÝτερα µεσω των αρµοδÝων
διεθνων οργανισµων η διπλωµατικησ διÀσκεψησ, προσπαθουν να θεσπÝσουν παγκÞσµιουσ και περιφερειακουσ κανÞνεσ πρÞτυπα και συνιστωµενεσ πρακτικεσ και διαδικασÝεσ
για την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ αυτησ.

ΤΜΗΜΑ 6
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Íρθρο 213
Εφαρµογη διατÀξεων σχετικων µε τη ρυπανση απÞ
χερσαÝεσ πηγεσ
Τα κρÀτη εφαρµÞζουν τουσ νÞµουσ και κανονισµουσ τουσ,
που υιοθετηθηκαν συµφωνα µε το Àρθρο 207, υιοθετουν
νÞµουσ και κανονισµουσ και λαµβÀνουν Àλλα αναγκαÝα
µετρα για να θεσουν σε εφαρµογη τουσ διεθνωσ εφαρµοζÞµενουσ κανÞνεσ και πρÞτυπα που θεσπÝσθηκαν µεσω των
αρµοδÝων διεθνων οργανισµων η διπλωµατικησ διÀσκεψησ
για την προστασÝα και διατηρηση του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ απÞ ρυπανση χερσαÝων πηγων.

Íρθρο 214
Εφαρµογη διατÀξεων σχετικων µε τη ρυπανση απÞ
δραστηριÞτητεσ στο θαλÀσσιο βυθÞ
Τα κρÀτη εφαρµÞζουν τουσ νÞµουσ και κανονισµουσ τουσ,
που υιοθετηθηκαν συµφωνα µε το Àρθρο 208, υιοθετουν
νÞµουσ και κανονισµουσ και λαµβÀνουν Àλλα αναγκαÝα
µετρα για να θεσουν σε εφαρµογη τουσ διεθνωσ εφαρµοζÞµενουσ κανÞνεσ και πρÞτυπα που θεσπÝσθηκαν µεσω των
αρµοδÝων διεθνων οργανισµων η διπλωµατικησ διÀσκεψησ
για την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ του
θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ που προερχεται απÞ η σε σχεση
µε δραστηριÞτητεσ στο θαλÀσσιο βυθÞ που υπÀγονται στη
δικαιοδοσÝα τουσ καθωσ και απÞ τεχνητεσ νησουσ, εγκαταστÀσεισ και κατασκευεσ υπÞ την δικαιοδοσÝα τουσ,
συµφωνα µε τα Àρθρα 60 και 80.
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Íρθρο 215
Εφαρµογη διατÀξεων σχετικων µε την ρυπανση απÞ
δραστηριÞτητεσ στην περιοχη
Η εφαρµογη των διεθνων κανÞνων, κανονισµων και διαδικασιων που θεσπÝστηκαν συµφωνα µε το µεροσ XI, για την
πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ του θαλÀσσιου
περιβÀλλοντοσ απÞ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη θα διεπεται απÞ το µεροσ αυτÞ.

Íρθρο 216
Εφαρµογη διατÀξεων σχετικων µε τη ρυπανση απÞ
απÞρριψη υλων (dumping)
1. Οι νÞµοι και οι κανονισµοÝ που υιοθετηθηκαν συµφωνα
µε την παρουσα συµβαση και οι διεθνωσ εφαρµοζÞµενοι
κανÞνεσ και πρÞτυπα που θεσπÝστηκαν µεσω αρµοδÝων
διεθνων οργανισµων η διπλωµατικησ διÀσκεψησ για την
πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ του θαλÀσσιου
περιβÀλλοντοσ απÞ απÞρριψη υλων θα εφαρµÞζονται:
α) απÞ το παρÀκτιο κρÀτοσ σχετικÀ µε την απÞρριψη
υλων µεσα στη χωρικη του θÀλασσα η στην αποκλειστικη οικονοµικη του ζωνη η στην υφαλοκρηπÝδα του¯
β) απÞ το κρÀτοσ τησ σηµαÝασ σχετικÀ µε τα πλοÝα η τα
αεροσκÀφη που φερουν τη σηµαÝα του η εÝναι εγγεγραµµενα στο νηολÞγιÞ του¯
γ) απÞ οποιοδηποτε κρÀτοσ σχετικÀ µε τισ ενεργειεσ φÞρτωσησ των Àχρηστων υλων η Àλλου φορτÝου που λαµβÀνει χωρα στο εδαφÞσ του η σε εξεδρεσ στα ανοικτÀ
των ακτων του.
2. Κανενα κρÀτοσ δεν υποχρεουται, συµφωνα µε το παρÞν
Àρθρο, να κινησει τη νÞµιµη διαδικασÝα, Þταν ενα Àλλο
κρÀτοσ την εχει ηδη κινησει, συµφωνα µε το παρÞν Àρθρο.

Íρθρο 217
Εφαρµογη απÞ τα κρÀτη τησ σηµαÝασ
1. Τα κρÀτη διασφαλÝζουν τη συµµÞρφωση των πλοÝων
που φερουν τη σηµαÝα τουσ η εÝναι εγγεγραµµενα στο
νηολÞγιÞ τουσ, µε τουσ διεθνωσ εφαρµοζÞµενουσ κανÞνεσ
και πρÞτυπα που θεσπÝστηκαν µεσω του αρµÞδιου διεθνουσ οργανισµου η γενικησ διπλωµατικησ διÀσκεψησ
καθωσ και µε τουσ νÞµουσ και κανονισµουσ τουσ που
υιοθετηθηκαν συµφωνα µε την παρουσα συµβαση για την
πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ του θαλÀσσιου
περιβÀλλοντοσ απÞ πλοÝα και υιοθετουν ανÀλογα νÞµουσ
και κανονισµουσ και λαµβÀνουν Àλλα απαραÝτητα µετρα
για την εφαρµογη τουσ. Τα κρÀτη τησ σηµαÝασ φροντÝζουν
για την αποτελεσµατικη εφαρµογη των ειρηµενων κανÞνων, προτυπων, νÞµων και κανονισµων, ανεξÀρτητα απÞ
τον τÞπο διÀπραξησ τησ παρÀβασησ.
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2. Τα κρÀτη λαµβÀνουν ιδιαÝτερα τα απαραÝτητα µετρα,
ωστε να απαγορευεται ο απÞπλουσ πλοÝων, που φερουν τη
σηµαÝα τουσ η που εÝναι εγγεγραµµενα στο νηολÞγιÞ τουσ,
µεχρισ Þτου µπορεσουν να αποπλευσουν συµφωνα µε τουσ
Þρουσ που προβλεπονται απÞ τουσ διεθνεÝσ κανÞνεσ και
πρÞτυπα που αναφερονται στην παρÀγραφο 1, περιλαµβανοµενων των Þρων σχετικÀ µε τον τυπο, την κατασκευη,
τον εξοπλισµÞ και την επÀνδρωση των πλοÝων.
3. Τα κρÀτη διασφαλÝζουν Þτι τα πλοÝα που φερουν τη
σηµαÝα τουσ η εÝναι εγγεγραµενα στο νηολÞγιÞ τουσ εÝναι
εφοδιασµενα µε τα πιστοποιητικÀ που απαιτουνται και
που εχουν εκδοθεÝ συµφωνα µε τουσ διεθνεÝσ κανÞνεσ και
πρÞτυπα που αναφερονται στην παρÀγραφο 1. Τα κρÀτη
διασφαλÝζουν Þτι τα πλοÝα που φερουν τη σηµαÝα τουσ
επιθεωρουνται περιοδικÀ για να διαπιστωθεÝ Þτι τα πιστοποιητικÀ αυτÀ ανταποκρÝνονται στην πραγµατικη κατÀσταση των πλοÝων. Τα πιστοποιητικÀ αυτÀ γÝνονται αποδεκτÀ απÞ Àλλα κρÀτη ωσ απÞδειξη τησ κατÀστασησ των
πλοÝων και θεωρουνται Þτι εχουν την Ýδια ισχυ µε τα
πιστοποιητικÀ που εκδÝδονται απÞ αυτÀ, εκτÞσ αν υπÀρχουν φανεροÝ λÞγοι να πιστευεται Þτι η κατÀσταση του
πλοÝου δεν ανταποκρÝνεται ουσιαστικÀ στα στοιχεÝα των
πιστοποιητικων.
4. Αν ενα πλοÝο παραβεÝ τουσ κανÞνεσ και τα πρÞτυπα
που θεσπÝστηκαν µεσω του αρµÞδιου διεθνουσ οργανισµου
η γενικησ διπλωµατικησ διÀσκεψησ, το κρÀτοσ τησ σηµαÝασ,
χωρÝσ να θÝγονται τα Àρθρα 218, 220 και 228, θα προβαÝνει
σε Àµεση διερευνηση και, Þπου χρειαστεÝ, θα κινεÝ διαδικασÝεσ, Þσον αφορÀ την υποτιθεµενη παρÀβαση, ανεξÀρτητα
απÞ το που ελαβε χωρα η παρÀβαση η απÞ το που εχει
συµβεÝ η εχει εντοπισθεÝ η ρυπανση που προκληθηκε απÞ
τετοια παρÀβαση.
5. Τα κρÀτη τησ σηµαÝασ που διεξÀγουν ερευνα για την
παρÀβαση µπορουν να ζητησουν την βοηθεια οποιουδηποτε Àλλου κρÀτουσ του οποÝου η συνεργασÝα θα µπορουσε
να αποβεÝ χρησιµη για τη διευκρÝνηση των συνθηκων τησ
υπÞθεσησ. Τα κρÀτη προσπαθουν να ανταποκριθουν σε
δεοντα αιτηµατα των κρατων τησ σηµαÝασ.
6. Τα κρÀτη, µε γραπτη αÝτηση οποιουδηποτε κρÀτουσ,
ερευνουν κÀθε παρÀβαση η οποÝα φερεται Þτι εχει διαπραχθεÝ απÞ πλοÝα που φερουν τη σηµαÝα τουσ. Αν κριθεÝ
Þτι τα διαθεσιµα αποδεικτικÀ στοιχεÝα εÝναι επαρκη για να
θεµελιωσουν τη διεξαγωγη διαδικασÝασ σχετικÀ µε την
υποτιθεµενη παρÀβαση, τα κρÀτη τησ σηµαÝασ χωρÝσ
καθυστερηση κινουν τισ διαδικασÝεσ συµφωνα µε τουσ
νÞµουσ τουσ.
7. Τα κρÀτη τησ σηµαÝασ ενηµερωνουν αµεσωσ το αιτουν
κρÀτοσ καθωσ επÝσησ και τον αρµÞδιο διεθνη οργανισµÞ
για τισ ενεργειεσ που εκαναν καθωσ και την εκβαση τουσ.
Οι πληροφορÝεσ αυτεσ διατÝθενται σε Þλα τα κρÀτη.
8. Οι ποινεσ που προβλεπονται απÞ τουσ νÞµουσ και τουσ
κανονισµουσ των κρατων για τα πλοÝα που φερουν τη
σηµαÝα τουσ θα εÝναι αρκετÀ αυστηρεσ ετσι ωστε να αποθαρρυνουν παραβÀσεισ οπουδηποτε και αν λαµβÀνουν
χωρα.

23.6.98
Íρθρο 218

Εφαρµογη των διατÀξεων απÞ τα κρÀτη λιµενων
1. Ùταν ενα πλοÝο εχει καταπλευσει εκουσια σε λιµενα η
σε πλωτη εγκατÀσταση ενÞσ κρÀτουσ, το κρÀτοσ αυτÞ
µπορεÝ να διεξÀγει ερευνεσ και εφÞσον τα αποδεικτικÀ
στοιχεÝα το δικαιολογουν, να κινησει διαδικασÝα σχετικÀ µε
οποιαδηποτε απÞρριψη ουσιων απÞ το πλοÝο αυτÞ εξω
απÞ τα εσωτερικÀ υδατα, τη χωρικη θÀλασσα η την αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη του κρÀτουσ αυτου κατÀ παρÀβαση των διεθνωσ εφαρµοζÞµενων κανÞνων και προτυπων
που θεσπÝστηκαν µεσω του αρµÞδιου διεθνουσ οργανισµου
η γενικησ διπλωµατικησ διÀσκεψησ.
2. ΚαµÝα διαδικασÝα δυνÀµει τησ παραγρÀφου 1 δεν κινεÝται σχετικÀ µε την παρÀβαση τησ απÞρριψησ στα εσωτερικÀ υδατα, τη χωρικη θÀλασσα η την αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη ενÞσ Àλλου κρÀτουσ παρÀ µÞνο κατÞπιν εκκλησησ απÞ το κρÀτοσ αυτÞ, το κρÀτοσ τησ σηµαÝασ η το
κρÀτοσ που υφÝσταται τη ζηµιÀ η απειλεÝται απÞ την
παρÀβαση απÞρριψησ αποβλητων η εφÞσον το αδÝκηµα
εχει προκαλεσει η ενδεχεται να προκαλεσει ρυπανση στα
εσωτερικÀ υδατα, τη χωρικη θÀλασσα η την αποκλειστικη
οικονοµικη ζωνη του κρÀτουσ που κινεÝ τη διαδικασÝα.
3. Ùταν ενα πλοÝο εχει καταπλευσει εκουσια σε λιµενα η
σε πλωτη εγκατÀσταση ενÞσ κρÀτουσ, το κρÀτοσ αυτÞ
ανταποκρÝνεται, στο µεγαλυτερο δυνατÞ βαθµÞ, προσ τισ
αιτησεισ οποιουδηποτε κρÀτουσ για διεξαγωγη ερευνασ
σχετικÀ µε την παρÀβαση τησ απÞρριψησ αποβλητων που
αναφερεται στην παρÀγραφο 1 η οποÝα πιστευεται οτι εχει
λÀβει χωρα, προκÀλεσε η απεÝλησε να προκαλεσει ρυπανση στα εσωτερικÀ υδατα, τη χωρικη θÀλασσα η την αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη το αιτουντοσ κρÀτουσ. ΑυτÞ
επÝσησ θα συµµορφωνεται, στο µεγαλυτερο δυνατÞ βαθµÞ,
προσ τισ απαιτησεισ του κρÀτουσ τησ σηµαÝασ για διεξαγωγη ερευνασ σχετικÀ µε τετοια παρÀβαση, ανεξÀρτητα απÞ
τον τÞπο που ελαβε χωρα η παρÀβαση.
4. Ο φÀκελλοσ τησ ερευνασ που διεξÀχθηκε απÞ το κρÀτοσ του λιµενα συµφωνα µε το παρÞν Àρθρο θα αποστελλεται µετÀ απÞ αÝτηση, στο κρÀτοσ τησ σηµαÝασ η στο
παρÀκτιο κρÀτοσ. Οποιαδηποτε διαδικασÝα που κινηθηκε
απÞ το κρÀτοσ του λιµενα µε βÀση µιÀ τετοια ερευνα
µπορεÝ, συµφωνα µε το τµηµα 7, να ανασταλεÝ µετÀ απÞ
αÝτηση του παρÀκτιου κρÀτουσ, Þταν η παρÀβαση εχει
διαπραχθεÝ στα εσωτερικÀ του υδατα, τη χωρικη θÀλασσα
η την αποκλειστικη οικονοµικη του ζωνη. Τα αποδεικτικÀ
στοιχεÝα και ο φÀκελλοσ τησ υπÞθεσησ, µαζÝ µε οποιαδηποτε εγγυηση η Àλλη οικονοµικη κÀλυψη που εχει κατατεθεÝ
στισ αρχεσ του κρÀτουσ του λιµενα θα διαβιβασθουν στο
παρÀκτιο κρÀτοσ. Η διαβÝβαση αυτη θα αποκλεÝει τη
συνεχιση τησ διαδικασÝασ στο κρÀτοσ του λιµενα.
Íρθρο 219
Μετρα αναφορικÀ µε την πλωϊµÞτητα των πλοÝων για
την αποφυγη τησ ρυπανσησ
Τηρουµενου του τµηµατοσ 7, κρÀτη τα οποÝα µετÀ απÞ
αÝτηση η µε δικη τουσ πρωτοβουλÝα, εχουν διαπιστωσει Þτι
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το πλοÝο ευρισκÞµενο σε ενα απÞ τουσ λιµενεσ του η σε µÝα
απÞ τισ πλωτεσ εγκαταστÀσεισ τουσ παραβιÀζει τουσ διεθνωσ εφαρµοζÞµενουσ κανÞνεσ και πρÞτυπα που αναφερονται στην πλωϊµÞτητα των πλοÝων µε αποτελεσµα να υπÀρχει κÝνδυνοσ ρυπανσησ του θαλÀσσιου περιβÀλοντοσ, λαµβÀνουν, στο µετρο του δυνατου, διοικητικÀ µετρα για να
εµποδÝσουν τον απÞπλου του πλοÝου. Τα κρÀτη αυτÀ
µπορουν να επιτρεψουν στο πλοÝο να προσεγγÝσει µÞνο
στο πλησιεστερο κατÀλληλο ναυπηγεÝο και θα επιτρεψουν
σε αυτÞ να συνεχÝσει τον πλου αµεσωσ µÞλισ αποκατασταθουν οι αιτÝεσ τησ παρÀβασησ.

Íρθρο 220
Εφαρµογη των διατÀξεων απÞ τα παρÀκτια κρÀτη
1. Ùταν ενα πλοÝο βρÝσκεται εκουσια σε λιµενα η σε
πλωτη εγκατÀσταση κÀποιου κρÀτουσ, το κρÀτοσ αυτÞ,
µπορεÝ, τηρουµενου του τµηµατοσ 7, να κινησει διαδικασÝεσ
σχετικÀ µε οποιαδηποτε παρÀβαση των νÞµων η των κανονισµων του που υιοθετηθηκαν συµφωνα µε την παρουσα
συµβαση η µε τουσ διεθνωσ εφαρµοζÞµενουσ κανÞνεσ και
πρÞτυπα για την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ απÞ πλοÝα, εφÞσον η παρÀβαση εχει λÀβει χωρα στην
χωρικη θÀλασσα η την αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη του
κρÀτουσ αυτου.
2. Ùπου υπÀρχουν σαφεÝσ λÞγοι να πιστευεται Þτι ενα
πλοÝο που πλεει στη χωρικη θÀλασσα κÀποιου κρÀτουσ
εχει, κατÀ τη διÀρκεια τησ διελευση του απÞ αυτη, παραβεÝ
τουσ νÞµουσ και τουσ κανονισµουσ του κρÀτουσ αυτου που
υιοθετηθηκαν συµφωνα µε την παρουσα συµβαση η µε
τουσ διεθνωσ εφαρµοζÞµενουσ κανÞνεσ και πρÞτυπα για
την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ απÞ πλοÝα,
το κρÀτοσ αυτÞ, χωρÝσ να θÝγονται οι σχετικεσ διατÀξεισ
του µερουσ II τµηµα 3, µπορεÝ να προβεÝ σε επιθεωρηση
του πλοÝου σε σχεση µε την παρÀβαση και µπορεÝ, εφÞσον
τα αποδεικτικÀ στοιχεÝα το δικαιολογουν, να κινησει διαδικασÝα, συµπεριλαµβανοµενησ και τησ κρÀτησησ του πλοÝου, συµφωνα µε τουσ νÞµουσ του, τηρουµενων των διατÀξεων του τµηµατοσ 7.
3. Ùπου υπÀρχουν σαφεÝσ λÞγοι να πιστευεται Þτι ενα
πλοÝο που διαπλεει την αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη η
την χωρικη θÀλασσα κÀποιου κρÀτουσ εχει, µεσα στην
αποκλειστικη αυτη οικονοµικη ζωνη, διαπρÀξει παρÀβαση
των διεθνωσ εφαρµοζÞµενων κανÞνων και προτυπων για
την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ απÞ πλοÝα
η των νÞµων και κανονισµων του κρÀτουσ αυτου οι οποÝοι
συνÀδουν και δÝνουν ισχυ σε τετοιουσ κανÞνεσ και πρÞτυπα, το κρÀτοσ αυτÞ µπορεÝ να ζητησει απÞ το πλοÝο να
του δωσει πληροφορÝεσ σχετικÀ µε την ταυτÞτητα και το
λιµενα νηολÞγησησ του, τον πρωτο και τον τελευταÝο λιµενα προσεγγισησ του και οποιεσδηποτε Àλλεσ σχετικεσ πληροφορÝεσ απαιτουνται, για να διαπιστωθεÝ κατÀ πÞσο εχει
διαπραχθεÝ η παρÀβαση.
4. Τα κρÀτη υιοθετουν νÞµουσ και κανονισµουσ και λαµβÀνουν Àλλα µετρα ωστε τα πλοÝα που φερουν τη σηµαÝα
τουσ να συµµορφουνται µε τισ τυχÞν απαιτησεισ για την
παροχη πληροφοριων συµφωνα µε την παρÀγραφο 3.
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5. Ùπου υπÀρχουν σαφεÝσ λÞγοι να πιστευεται Þτι ενα
πλοÝο που πλεει στην αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη η τη
χωρικη θÀλασσα κÀποιου κρÀτουσ εχει, στην αποκλειστικη
οικονοµικη ζωνη, διαπρÀξει παρÀβαση που αναφερεται
στην παρÀγραφο 3 µε αποτελεσµα να γÝνει σηµαντικη
διαρροη ουσιων προκαλωντασ η απειλωντασ µε σοβαρη
ρυπανση το θαλÀσσιο περιβÀλλον, το κρÀτοσ αυτÞ µπορεÝ
να προβεÝ σε επιθεωρηση του πλοÝου για ζητηµατα αναφερÞµενα στην παρÀβαση, Àν το πλοÝο εχει αρνηθεÝ να
παρÀσχει πληροφορÝεσ η Àν οι πληροφορÝεσ που δÞθηκαν
απÞ το πλοÝο ερχονται σε κατÀφωρη αντÝθεση µε τη φανερη πραγµατικη κατÀσταση και αν οι συνθηκεσ τησ περÝπτωσησ αυτησ δικαιολογουν τετοια επιθεωρηση.
6. Ùπου υπÀρχει σαφησ αντικειµενικη µαρτυρÝα Þτι πλοÝο
που διαπλεει την αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη η την
χωρικη θÀλασσα κÀποιου κρÀτουσ εχει, στην αποκλειστικη
οικονοµικη ζωνη, διαπρÀξει παρÀβαση που αναφερεται
στην παρÀγραφο 3 µε αποτελεσµα να γÝνει διαρροη ουσιων
προκαλωντασ µεγÀλη ζηµιÀ η υπÀρχει κÝνδυνοσ να προκληθεÝ σοβαρη ζηµιÀ στισ ακτεσ η στα συναφη συµφεροντα
του παρÀκτιου κρÀτουσ, η σε οποιεσδηποτε πλουτοπαραγωγικεσ πηγεσ στη χωρικη του θÀλασσα η στην αποκλειστικη οικονοµικη του ζωνη, το κρÀτοσ αυτÞ µπορεÝ, τηρουµενου του τµηµατοσ 7, υπÞ τον Þρο Þτι τα αποδεικτικÀ
στοιχεÝα το δικαιολογουν, να κινησει διαδικασÝα συµπεριλαµβανοµενησ και τησ κρÀτησησ του πλοÝου, συµφωνα µε
την νοµοθεσÝα του.
7. ΠαρÀ τισ διατÀξεισ τησ παραγρÀφου 6, οπουδηποτε
εχουν καθιερωθεÝ ανÀλογεσ διαδικασÝεσ, εÝτε µεσω του
αρµÞδιου διεθνουσ οργανισµου εÝτε Þπωσ Àλλωσ συµφωνηθηκε, µε τισ οποÝεσ εχει διασφαλισθεÝ συµµÞρφωση µε τισ
προυMποθεσεισ για την εγγυηση η Àλλη ανÀλογη οικονοµικη
εξασφÀλιση, τÞτε το παρÀκτιο κρÀτοσ, εφÞσον δεσµευεται
απÞ τετοιου εÝδουσ διαδικασÝεσ, θα επιτρεπει στο πλοÝο να
συνεχÝσει το ταξÝδι του.
8. Οι διατÀξεισ των παραγρÀφων 3, 4, 5, 6 και 7 εφαρµÞζονται επÝσησ σχετικÀ µε τουσ εθνικουσ νÞµουσ και
κανονισµουσ που υιοθετηθηκαν συµφωνα µε το Àρθρο 211
παρÀγραφοσ 6.

Íρθρο 221
Μετρα για την αποφυγη τησ ρυπανσησ που προκαλεÝται
απÞ ναυτικÀ ατυχηµατα
1. ΤÝποτα, στο µεροσ αυτÞ, δεν θÝγει το δικαÝωµα των
κρατων, συµφωνα µε το διεθνεσ δÝκαιο, εθιµικÞ και συµβατικÞ, να παÝρνουν και εφαρµÞζουν µετρα περαν απÞ τη
χωρικη θÀλασσα ανÀλογα µε την πραγµατικη η την απειλουµενη ζηµιÀ για να προστατεψουν τισ ακτεσ η τα συναφη συµφεροντÀ τουσ, συµπεριλαµβανοµενησ τησ αλιεÝασ,
απÞ τη ρυπανση η την απειλη τησ ρυπανσησ εξαιτÝασ
κÀποιου ναυτικου ατυχηµατοσ η απÞ ενεργειεσ που εχουν
σχεση µε αυτÞ το ατυχηµα, το οποÝο ενδεχεται να εχει ωσ
αποτελεσµα την πρÞκληση σοβαρων ζηµιων.
2. Για τουσ σκοπουσ του Àρθρου αυτου, «ναυτικÞ ατυχηµα» σηµαÝνει, συγκρουση πλοÝων, προσÀραξη η Àλλο
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περιστατικÞ ναυσιπλοιασ, η Àλλο συµβÀν πÀνω στο πλοÝο η
εξω απÞ αυτÞ, που εχει ωσ αποτελεσµα υλικη ζηµιÀ η
επικεÝµενη απειλη υλικησ ζηµιÀσ σε πλοÝο η φορτÝο.
Íρθρο 222
Εφαρµογη των διατÀξεων των σχετικων µε την ρυπανση
απÞ η µεσω τησ ατµÞσφαιρασ
Τα κρÀτη εφαρµÞζουν µεσα στον εναεριο χωρο που υπÀγεται στην κυριαρχÝα τουσ η σε σχεση µε τα πλοÝα που
φερουν την σηµαÝα τουσ η τα αεροσκÀφη και πλοÝα που
εÝναι καταχωρηµενα στο νηολÞγιο τουσ, τουσ νÞµουσ και
κανονισµουσ τουσ που υιοθετηθηκαν συµφωνα µε το Àρθρο 212 παρÀγραφοσ 1 και µε Àλλεσ διατÀξεισ τησ παρουσασ συµβασησ και υιοθετουν νÞµουσ και κανονισµουσ και
λαµβÀνουν Àλλα µετρα απαραÝτητα για την υλοποÝηση των
διεθνωσ εφαρµοζÞµενων κανÞνων και προτυπων, που θεσπÝστηκαν µεσω αρµοδÝων διεθνων οργανισµων η διπλωµατικησ διÀσκεψησ για την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο
τησ ρυπανσησ του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ απÞ η µεσω
τησ ατµÞσφαιρασ, συµφωνα µε Þλουσ τουσ σχετικουσ διεθνεÝσ κανÞνεσ και πρÞτυπα που αφορουν στην ασφÀλεια
τησ αεροπλοÝασ.

ΤΜΗΜΑ 7
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Íρθρο 223

Íρθρο 225
Καθηκον αποφυγησ δυσµενων συνεπειων κατÀ την
επιβολη συµµÞρφωσησ
ΚατÀ την Àσκηση συµφωνα µε τη παρουσα συµβαση τησ
εξουσÝασ για την εξασφÀλιση εφαρµογησ τησ συµµÞρφωσησ
των ξενων πλοÝων, τα κρÀτη δεν πρεπει να θετουν σε
κÝνδυνο την ασφÀλεια την ναυσιπλοιασ η κατ’ Àλλο τρÞπο
να δηµιουργουν οποιοδηποτε κÝνδυνο στο πλοÝο, η να
οδηγουν αυτÞ σε ανασφαλη λιµενα η αγκυροβÞλιο, η να
εκθετουν το θαλÀσσιο περιβÀλλον σε αδικαιολÞγητο
κÝνδυνο.

Íρθρο 226
∆ιεξαγωγη ερευνασ σε ξενα πλοÝα
1. α) Τα κρÀτη δεν πρεπει να καθυστερουν το ξενο
πλοÝο περισσÞτερο απÞ Þσο εÝναι απαραÝτητο για
τη διεξαγωγη των ερευνων οι οποÝεσ προβλεπονται
στα Àρθρα 216, 218 και 220. Οποιαδηποτε επιθεωρηση του ξενου πλοÝου περιορÝζεται στην εξεταση
των πιστοποιητικων, βιβλÝων η Àλλων εγγρÀφων µε
τα οποÝα το πλοÝο υποχρεουται να εÝναι εφοδιασµενο, συµφωνα µε τουσ γενικÀ αποδεκτουσ κανÞνεσ
και πρÞτυπα, η οποιωνδηποτε Àλλων ανÀλογων
εγγρÀφων µε τα οποÝα τα πλοÝα εÝναι εφοδιασµενα.
Περαιτερω επιθεωρηση του πλοÝου µπορεÝ να επιχειρηθεÝ µÞνον µετÀ απÞ µÝα τετοια ερευνα και
µÞνο Þταν:
i)

υπÀρχουν σαφεÝσ λÞγοι να πιστευεται Þτι η
κατÀσταση του πλοÝου η του εξοπλισµου του
δεν ανταποκρÝνεται ουσιαστικÀ στα στοιχεÝα
που αναφερονται στα εγγραφÀ του,

ii)

το περιεχÞµενο τετοιων εγγρÀφων δεν εÝναι
επαρκεσ για να βεβαιωσει η επαληθευσει µια
υποπτευÞµενη παρÀβαση, η

Μετρα για τη διευκÞλυνση των διαδικασιων
Σε διαδικασÝεσ που κινουνται συµφωνα µε το παρÞν µεροσ,
τα κρÀτη λαµβÀνουν µετρα για να διευκολυνουν την ακρÞαση των µαρτυρων και την προσαγωγη των αποδεικτικων
µεσων, που υποβÀλλονται απÞ τισ αρχεσ ενÞσ Àλλου κρÀτουσ, η απÞ τον αρµÞδιο διεθνη οργανισµÞ, και θα πρεπει
να διευκολυνουν την παρÀσταση σε τετοιεσ διαδικασÝεσ
των επÝσηµων αντιπροσωπων του αρµÞδιου διεθνουσ οργανισµου, του κρÀτουσ τησ σηµαÝασ και οποιουδηποτε κρÀτουσ που επηρεÀσθηκε απÞ τη ρυπανση, που προεκυψε ωσ
αποτελεσµα οποιασδηποτε παρÀβασησ. Οι επÝσηµοι αντιπρÞσωποι που παρÝστανται σε τετοιεσ διαδικασÝεσ εχουν τα
δικαιωµατα και καθηκοντα, τα οποÝα τουσ παρεχονται
συµφωνα µε τουσ διεθνεÝσ νÞµουσ και κανονισµουσ η το
διεθνεσ δÝκαιο.
Íρθρο 224
Επιβολη συµµÞρφωσησ
Η εξουσÝα για την εξασφÀλιση τησ συµµÞρφωσησ των
ξενων πλοÝων συµφωνα µε το παρÞν µεροσ µπορεÝ να
ασκηθεÝ µÞνο απÞ αξιωµατικουσ η απÞ πολεµικÀ πλοÝα,
στρατιωτικÀ αεροσκÀφη η Àλλα πλοÝα η αεροσκÀφη µε
ευδιÀκριτα τα εξωτερικÀ τουσ στοιχεÝα που φανερωνουν
Þτι εκτελουν κρατικη υπηρεσÝα και εÝναι εξουσιοδοτηµενα
για το σκοπÞ αυτÞ.
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iii) το πλοÝο δεν εÝναι εφοδιασµενο µε εγκυρα

πιστοποιητικÀ και βιβλÝα¯

β) αν απÞ την ερευνα προκυψει παραβÝαση των εφαρµοστεων νÞµων και κανονισµων η των διεθνων
κανÞνων και προτυπων που αναφερονται στην
προστασÝα και διατηρηση του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ, το πλοÝο θα αφηνεται αµεσωσ ελευθερο
υποκεÝµενο Þµωσ σε ευλογεσ διαδικασÝεσ Þπωσ εÝναι
η εγγυηση η Àλλη ανÀλογη οικονοµικη εξασφÀλιση¯
γ) χωρÝσ να θÝγονται οι εφαρµοστεοι διεθνεÝσ κανÞνεσ
και πρÞτυπα σχετικÀ µε την πλωϊµÞτητα των πλοϊων, η απελευθερωση του πλοÝου µπορεÝ, οσÀκισ
αυτÞ παρουσιÀζει αδικαιολÞγητη απειλη βλÀβησ
του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ, να απορριφθεÝ η
εγκριθεÝ υπÞ τον Þρο Þτι αυτÞ οφεÝλει να προσεγγÝσει στο πλησιεστερο κατÀλληλο ναυπηγεÝο. Σε
περÝπτωση που η απελευθερωση του πλοÝου δεν
γÝνει αποδεκτη η γÝνει υπÞ Þρουσ, το κρÀτοσ τησ
σηµαÝασ του πλοÝου πρεπει να ενηµερωνεται αµεσωσ και µπορεÝ να επιδιωξει την απελευθερωση του
πλοÝου, συµφωνα µε το µεροσ XV.
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2. Τα κρÀτη συνεργÀζονται στην προαγωγη διαδικασιων
για την αποφυγη Àσκοπησ φυσικησ επιθεωρησησ των πλοÝων στη θÀλασσα.

Íρθρο 227
ΑπαγÞρευση διακρÝσεων κατÀ ξενων πλοÝων
ΚατÀ την Àσκηση των δικαιωµÀτων και εκτελεση των
καθηκÞντων τουσ συµφωνα µε το παρÞν µεροσ τα κρÀτη
οφεÝλουν να αποφευγουν τισ διακρÝσεισ, τυποισ η ουσÝα
κατÀ των πλοÝων οποιουδηποτε Àλλου κρÀτουσ.

Íρθρο 228
Αναστολη και περιορισµοÝ για την κÝνηση διαδικασιων
1. Η διαδικασÝα για την επιβολη ποινων σχετικÀ µε οποιαδηποτε παραβÝαση των εφαρµοστεων νÞµων και κανονισµων η διεθνων κανÞνων και προτυπων, που αναφερονται
στην πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ που διαπρÀχθηκε απÞ ξενο πλοÝο εξω απÞ τη χωρικη θÀλασσα του
κρÀτουσ που κινεÝ τη διαδικασÝα, θα αναστελλεται µε την
εναρξη τησ διαδικασÝασ για την επιβολη ποινων απÞ το
κρÀτοσ τησ σηµαÝασ για τισ αντÝστοιχεσ παραβιÀσεισ µεσα
σε εξι µηνεσ απÞ την ηµεροµηνÝα που για πρωτη φορÀ
Àρχισε τη διαδικασÝα, εκτÞσ αν αυτη η διαδικασÝα αφορÀ
σε περÝπτωση µεγÀλησ βλÀβησ του παρÀκτιου κρÀτουσ η
αν το συγκεκριµενο κρÀτοσ τησ σηµαÝασ εχει επανειληµµενα αγνοησει τισ υποχρεωσεισ του να εφαρµÞσει αποτελεσµατικÀ τουσ εφαρµοστεουσ διεθνεÝσ κανÞνεσ και πρÞτυπα
σε σχεση µε τισ παραβιÀσεισ που διαπρÀχθηκαν απÞ τα
πλοÝα του. Το κρÀτοσ τησ σηµαÝασ οφεÝλει σε ευθετο χρÞνο
να διαθετει στο κρÀτοσ που κÝνησε προηγουµενωσ τη διαδικασÝα αυτη ενα πληρη φÀκελλο τησ υπÞθεσησ καθωσ και
τα εγγραφα τησ διαδικασÝασ, οσÀκισ το κρÀτοσ τησ σηµαÝασ
εχει ζητησει την αναστολη τησ διαδικασÝασ συµφωνα µε το
παρÞν Àρθρο. Ùταν η διαδικασÝα που κινηθηκε απÞ το
κρÀτοσ τησ σηµαÝασ εχει φθÀσει στο τερµα τησ, οι αναστελλÞµενεσ διαδικασÝεσ τερµατÝζονται. ΜετÀ την πληρωµη των
δαπανων που προεκυψαν σχετικÀ µε τη διαδικασÝα αυτη,
κÀθε εγγυηση που κατατεθηκε η Àλλη οικονοµικη εξασφÀλιση που δÞθηκε σε σχεση µε τισ αναστελλÞµενεσ διαδικασÝεσ θα αποδεσµευεται απÞ το παρÀκτιο κρÀτοσ.
2. ∆ιαδικασÝεσ για επιβολη ποινων σε ξενα πλοÝα δεν
επιτρεπεται να κινουνται µετÀ την παρελευση τριων ετων
απÞ τησ ηµεροµηνÝασ κατÀ την οποÝα διαπρÀχθηκε η
παρÀβαση, και δεν αναλαµβÀνονται απÞ οποιοδηποτε Àλλο κρÀτοσ σε περÝπτωση, που εχουν κινηθεÝ διαδικασÝεσ
απÞ ενα Àλλο κρÀτοσ συµφωνα µε τισ διατÀξεισ που καθορÝστηκαν στην παρÀγραφο 1.
3. Οι διατÀξεισ του παρÞντοσ Àρθρου δεν θÝγουν το δικαÝωµα του κρÀτουσ τησ σηµαÝασ να παÝρνει οποιαδηποτε
µετρα, συµπεριλαµβανοµενησ διαδικασÝασ για την επιβολη
ποινων, συµφωνα µε τουσ νÞµουσ του, ανεξÀρτητα αν εχει
προηγηθεÝ διαδικασÝα απÞ Àλλο κρÀτοσ.
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Íρθρο 229
ΚÝνηση αστικων διαδικασιων
ΚαµÝα διÀταξη τησ παρουσασ συµβασησ, δεν επηρεÀζει την
κÝνηση αστικων διαδικασιων σχετικων µε οποιαδηποτε
απαÝτηση για απωλεια η ζηµιÀ που προκυπτει απÞ τη
ρυπανση του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ.
Íρθρο 230
Χρηµατικεσ ποινεσ και τηρηση των αναγνωρισµενων
δικαιωµÀτων του κατηγορουµενου
1. Χρηµατικεσ ποινεσ µπορεÝ να επιβληθουν µÞνο για τισ
παραβιÀσεισ των εθνικων νÞµων και κανονισµων η των
εφαρµοστεων διεθνων κανÞνων και προτυπων για την
πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ του θαλÀσσιου
περιβÀλλοντοσ που διαπρÀχθηκαν απÞ ξενα πλοÝα περα
απÞ τη χωρικη θÀλασσα.
2. Χρηµατικεσ ποινεσ µπορεÝ να επιβληθουν µÞνο για τισ
παραβιÀσεισ των εθνικων νÞµων και κανονισµων η των
εφαρµοστεων διεθνων κανÞνων και προτυπων για την
πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ του θαλÀσσιου
περιβÀλλοντοσ, που διαπρÀχθηκαν απÞ ξενα πλοÝα µεσα
στην χωρικη θÀλασσα, εκτÞσ απÞ την περÝπτωση σκÞπιµησ
και σοβαρησ πρÀξησ ρυπανσησ στη χωρικη θÀλασσα.
3. ΚατÀ τη διεξαγωγη διαδικασÝασ για τισ παραβιÀσεισ
αυτεσ, που διαπρÀχθηκαν απÞ ξενα πλοÝα και που µπορεÝ
να εχουν ωσ αποτελεσµα την επιβολη ποινων, τα αναγνωρισµενα δικαιωµατα του κατηγορουµενου θα τυγχÀνουν
σεβασµου.
Íρθρο 231
ΚοινοποÝηση στο κρÀτοσ τησ σηµαÝασ και σε Àλλα
ενδιαφερÞµενα κρÀτη
Τα κρÀτη κοινοποιουν αµεσωσ στο κρÀτοσ τησ σηµαÝασ και
σε οποιοδηποτε Àλλο ενδιαφερÞµενο κρÀτοσ τα µετρα που
εχουν ληφθεÝ συµφωνα µε το τµηµα 6 κατÀ ξενων πλοÝων
και θα υποβÀλλουν στο κρÀτοσ τησ σηµαÝασ Þλεσ τισ
επÝσηµεσ εκθεσεισ τισ σχετικεσ µε τα µετρα αυτÀ. Εντουτοισ, Þσον αφορÀ τισ παραβιÀσεισ που διαπρÀχθηκαν στη
χωρικη θÀλασσα, οι πιÞ πÀνω υποχρεωσεισ του παρÀκτιου
κρÀτουσ εφαρµÞζονται µÞνο στα µετρα που εχουν ληφθεÝ
στο πλαÝσιο δικαστικησ διαδικασÝασ. Οι διπλωµατικοÝ
πρÀκτορεσ η οι πρÞξενοι και, Þπου εÝναι δυνατÞν, η λιµενικη αρχη του κρÀτουσ τησ σηµαÝασ θα ενηµερωνονται αµεσωσ για κÀθε µετρο που λαµβÀνεται µε το τµηµα 6 κατÀ
ξενων πλοÝων.
Íρθρο 232
Ευθυνη των κρατων απÞ την εφαρµογη των µετρων
Τα κρÀτη ευθυνονται για ζηµιÀ η απωλεια που αποδÝδεται
σε αυτÀ και εÝναι αποτελεσµα των µετρων που εχουν
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ληφθεÝ συµφωνα µε το τµηµα 6, Þταν τα µετρα αυτÀ εÝναι
παρÀνοµα η υπερβαÝνουν εκεÝνα που απαιτουνται λογικÀ
να ληφθουν συµφωνα µε τισ υπÀρχουσεσ πληροφορÝεσ. Τα
κρÀτη θα προβλεπουν για τη δυνατÞτητα προσφυγησ στα
δικαστηριÀ τουσ για πρÀξεισ σχετικÀ µε τετοια απωλεια η
ζηµιÀ.
Íρθρο 233
∆ιασφαλÝσεισ σχετικÀ µε στενÀ που χρησιµοποιουνται
στη διεθνη ναυσιπλοϊα
ΚαµιÀ διÀταξη στα τµηµατα 5, 6 και 7 δεν επηρεÀζει το
νοµικÞ καθεστωσ των στενων διεθνουσ ναυσιπλοϊασ.
Εντουτοισ, αν ενα ξενο πλοÝο Àλλο απÞ εκεÝνα που αναφερονται στο τµηµα 10 εχει παραβεÝ τουσ νÞµουσ και κανονισµουσ που αναφερονται στο Àρθρο 42, παρÀγραφοσ 1
στοιχεÝα α) και β), προκαλωντασ η απειλωντασ να προκαλεσει σοβαρη ζηµιÀ στο θαλÀσσιο περιβÀλλον των στενων,
τα κρÀτη που συνορευουν µε τα στενÀ µπορουν να λÀβουν
τα ανÀλογα εφαρµÞσιµα µετρα, σε τετοια, Þµωσ, περÝπτωση
αυτÀ οφεÝλουν να σεβασθουν mutatis mutandis τισ διατÀξεισ του παρÞντοσ τµηµατοσ.

ΤΜΗΜΑ 8
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΑΓΟ

Íρθρο 234
Περιοχεσ καλυµµενεσ µε πÀγο
Τα παρÀκτια κρÀτη εχουν το δικαÝωµα να υιοθετουν και
να επιβÀλλουν αµερÞληπτουσ νÞµουσ και κανονισµουσ για
την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ θαλÀσσιασ ρυπανσησ
απÞ πλοÝα σε περιοχεσ καλυµµενεσ µε πÀγο µεσα στα Þρια
τησ αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ, Þπου οι ιδιαÝτερα
δριµεÝεσ κλιµατολογικεσ συνθηκεσ και η παρουσÝα πÀγου,
που καλυπτει τισ περιοχεσ αυτεσ σχεδÞν Þλο το χρÞνο,
δηµιουργουν εµπÞδια η εξαιρετικουσ κινδυνουσ στη ναυτιλÝα, και η ρυπανση του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ θα
µπορουσε να επιφερει σηµαντικη βλÀβη η οριστικη διαταραχη στην οικολογικη ισορροπÝα. Οι νÞµοι και οι κανονισµοÝ αυτοÝ οφεÝλουν να λαµβÀνουν υπÞψη τη ναυσιπλοÝα
και την προστασÝα και διατηρηση του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ που βασÝζεται στα καλυτερα διαθεσιµα επιστηµονικÀ στοιχεÝα.
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διατηρηση του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ. Η υποχρεωση
των κρατων για αποζηµÝωση απορρεει απÞ το διεθνεσ
δÝκαιο.
2. Τα κρÀτη να διασφαλÝζουν τη δυνατÞτητα Àσκησησ
ενδικου µεσου συµφωνα µε τα νοµικÀ τουσ συστηµατα για
την Àµεση και ικανοποιητικη αποζηµÝωση η Àλλη αποκατÀσταση ζηµιÀσ που προκÀλεσε η ρυπανση του θαλÀσσιου
περιβÀλλοντοσ απÞ φυσικÀ η νοµικÀ πρÞσωπα υπαγÞµενα
στη δικαιοδοσÝα τουσ.
3. Με αντικειµενικÞ σκοπÞ την εξασφÀλιση Àµεσησ και
ικανοποιητικησ αποζηµÝωσησ σχετικÀ µε κÀθε ζηµιÀ που
προκαλεÝται απÞ τη ρυπανση του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ, τα κρÀτη συνεργÀζονται στην εφαρµογη του ισχυουντοσ διεθνουσ δικαÝου και στην περαιτερω βελτÝωση του
σχετικÀ µε την ευθυνη και την υποχρεωση αποζηµÝωσησ
για την εκτÝµηση και αποζηµÝωση των ζηµιων και τη
διευθετηση των σχετικων διαφορων, καθωσ επÝσησ, Þπου
αρµÞζει, στη βελτÝωση των κριτηρÝων και διαδικασιων για
την καταβολη επαρκουσ αποζηµÝωσησ, Þπωσ εÝναι η υποχρεωτικη ασφÀλιση η τα ταµεÝα αποζηµÝωσησ.

ΤΜΗΜΑ 10
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟ∆ΙΚΙΑ

Íρθρο 236
Κρατικη ετεροδικÝα
Οι διατÀξεισ τησ παρουσασ συµβασησ σχετικÀ µε την προστασÝα και διατηρηση του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ δεν
εφαρµÞζονται σε οποιοδηποτε πολεµικÞ πλοÝο, βοηθητικÞ
πλοÝο του πολεµικου ναυτικου, ωσ και σε Àλλα πλοÝα η
αεροσκÀφη που ανηκουν η τÝθενται σε λειτουργÝα απÞ
κÀποιο κρÀτοσ και χρησιµοποιουνται απÞ αυτÞ µÞνο σε
κρατικεσ µη εµπορικεσ αποστολεσ. Εντουτοισ, κÀθε κρÀτοσ
οφεÝλει να διασφαλÝζει, µε την υιοθετηση κατÀληλων µετρων που δεν περιορÝζουν τισ λειτουργÝεσ η λειτουργικεσ
ικανÞτητεσ των πλοÝων η αεροσκαφων αυτων που ανηκουν
η τÝθενται σε λειτουργÝα απÞ αυτÞ, Þτι τα πλοÝα η αεροσκÀφη αυτÀ δρουν κατÀ τρÞπο συµφωνο, Þσο εÝναι ευλογο
και πρακτικÞ, µε την παρουσα συµβαση.

ΤΜΗΜΑ 11
ΤΜΗΜΑ 9
ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Íρθρο 235

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Íρθρο 237

Ευθυνη και υποχρεωση αποζηµÝωσησ

Υποχρεωσεισ δυνÀµει Àλλων συµβÀσεων για την
προστασÝα και διατηρηση του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ

1. Τα κρÀτη εÝναι υπευθυνα για την εκπληρωση των διεθνων τουσ υποχρεωσεων σχετικÀ µε την προστασÝα και

1. Οι διατÀξεισ του παρÞντοσ µερουσ δεν θÝγουν τισ ειδικεσ υποχρεωσεισ που αναλαµβÀνονται απÞ κρÀτη δυνÀµει
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ειδικων συµβÀσεων και συµφωνιων που εχουν συναφθεÝ
προηγουµενωσ και που αναφερονται στην προστασÝα και
διατηρηση του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ, καθωσ και τισ
συµφωνÝεσ που µπορεÝ να συναφθουν για την προωθηση
των γενικων αρχων που τεθηκαν µε την παρουσα συµβαση.
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2. Οι ειδικεσ υποχρεωσεισ που ανελαβαν τα κρÀτη δυνÀµει ειδικων συµβÀσεων, Þσον αφορÀ στην προστασÝα και
διατηρηση του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ, θα πρεπει να
εκτελουνται κατÀ τρÞπο που να συµβαδÝζει µε τισ γενικεσ
αρχεσ και τουσ αντικειµενικουσ σκοπουσ τησ παρουσασ
συµβασησ.

ΜΕΡΟΣ XIII
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΤΜΗΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Íρθρο 238
∆ικαÝωµα διεξαγωγησ θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ
Ùλα τα κρÀτη, ανεξÀρτητα απÞ τη γεωγραφικη τουσ θεση,
και οι αρµÞδιοι διεθνεÝσ οργανισµοÝ εχουν το δικαÝωµα να
διεξÀγουν θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα χωρÝσ να θÝγονται τα δικαιωµατα και καθηκοντα Àλλων κρατων, Þπωσ
προβλεπεται στην παρουσα συµβαση.

δ) η θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα πρεπει να διεξÀγεται
συµφωνα µε Þλουσ τουσ σχετικουσ κανονισµουσ που
υιοθετουνται βÀσει τησ παρουσασ συµβασησ περιλαµβανοµενων εκεÝνων που αφορουν στην προστασÝα και
διατηρηση του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ.
Íρθρο 241
Μη αναγνωριση θαλÀσσιων επιστηµονικων ερευνητικων
δραστηριοτητων ωσ νοµικησ βÀσησ αξιωσεων
∆ραστηριÞτητεσ σχετικεσ µε θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα
δεν συνιστουν τη νοµικη βÀση για οποιαδηποτε αξÝωση σε
οποιοδηποτε µεροσ του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ η των
πÞρων του.

Íρθρο 239
Προαγωγη θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ

ΤΜΗΜΑ 2
∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Τα κρÀτη και οι αρµÞδιοι διεθνεÝσ οργανισµοÝ θα προÀγουν και διεκολυνουν την ανÀπτυξη και διεξαγωγη τησ
θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ συµφωνα µε την παρουσα συµβαση.

Íρθρο 240
Γενικεσ αρχεσ διεξαγωγησ θαλÀσσιασ επιστηµονικησ
ερευνασ
Στη διεξαγωγη θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ εφαρµÞζονται οι πιÞ κÀτω αρχεσ:
α) η θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα διεξÀγεται αποκλειστικÀ για ειρηνικουσ σκοπουσ¯
β) η θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα διεξÀγεται µε κατÀλληλεσ επιστηµονικεσ µεθÞδουσ και µεσα που συνÀδουν
µε την παρουσα συµβαση¯
γ) η θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα δεν πρεπει να παρακωλυει αδικαιολÞγητα Àλλεσ νÞµιµεσ χρησεισ τησ
θÀλασσασ οι οποÝεσ συνÀδουν µε την παρουσα συµβαση και πρεπει να τυγχÀνουν του προσκηκοντοσ σεβασµου κατÀ τη διÀρκεια τετοιων χρησεων¯

Íρθρο 242
Προαγωγη διεθνουσ συνεργασÝασ
1. ΚρÀτη και αρµÞδιοι διεθνεÝσ οργανισµοÝ οφεÝλουν,
συµφωνα µε την αρχη του σεβασµου τησ κυριαρχÝασ και
τησ δικαιοδοσÝασ και µε βÀση το αµοιβαÝο Þφελοσ, να
προÀγουν τη διεθνη συνεργασÝα στη θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα για ειρηνικουσ σκοπουσ.
2 Στο πνευµα αυτÞ, χωρÝσ να θÝγονται τα δικαιωµατα και
οι υποχρεωσεισ των κρατων δυνÀµει τησ παρουσασ συµβασησ ενα κρÀτοσ, κατÀ την εφαρµογη του παρÞντοσ µερουσ,
παρεχει, Þπωσ αρµÞζει, σε Àλλα κρÀτη την ευλογη ευκαιρÝα
να εξασφαλÝσουν απÞ αυτÞ, η µε τη συνεργασÝα του,
πληροφορÝεσ αναγκαÝεσ για την πρÞληψη και ελεγχο βλÀβησ στην υγεÝα και ασφÀλεια των προσωπων και στο
θαλÀσσιο περιβÀλλον.
Íρθρο 243
∆ηµιουργÝα ευνοϊκων συνθηκων
ΚρÀτη και αρµÞδιοι διεθνεÝσ οργανισµοÝ συνεργÀζονται,
µεσω τησ συναψησ διµερων και πολυµερων συµφωνιων, για

L 179/66

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

τη δηµιουργÝα ευνοϊκων συνθηκων διεξαγωγησ θαλÀσσιασ
επιστηµονικησ ερευνασ στο θαλÀσσιο περιβÀλλον και για
την ολοκληρωση των προσπαθειων των επιστηµÞνων στη
µελετη τησ ουσÝασ των φαινοµενων και διεργασιων που
συµβαÝνουν στο θαλÀσσιο περιβÀλλον και το συσχετισµÞ
µεταξυ τουσ.
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κη οικονοµικη τουσ ζωνη και στην υφαλοκρηπÝδα τουσ
συµφωνα µε τισ σχετικεσ διατÀξεισ τησ παρουσασ συµβασησ.
2. Η θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα στην αποκλειστικη
οικονοµικη ζωνη και στη υφαλοκρηπÝδα διεξÀγεται µε τη
συναÝνεση του παρÀκτιου κρÀτουσ.

Íρθρο 244
∆ηµοσÝευση και διÀδοση πληροφοριων και γνωσεων
1. ΚρÀτη και αρµÞδιοι διεθνεÝσ οργανισµοÝ οφεÝλουν
συµφωνα µε τη παρουσα συµβαση να καθιστουν προσιτεσ
µε δηµοσÝευση η διÀδοση, µεσω κατÀλληλων οδων πληροφορÝεσ για τα προτεινÞµενα µεγÀλα προγρÀµµατα και τουσ
στÞχουσ τουσ καθωσ και γνωσεισ που προερχονται απÞ
θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα.
2. Για το σκοπÞ αυτÞ, τα κρÀτη, τÞσο ατοµικÀ Þσο και σε
συνεργασÝα µε Àλλα κρÀτη και αρµÞδιουσ διεθνεÝσ οργανισµουσ, θα προÀγουν ενεργÀ τη ροη των επιστηµονικων
δεδοµενων και πληροφοριων και τη διÀδοση γνωσεων που
προερχονται απÞ θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα, ιδιαÝτερα
σε αναπτυσσÞµενα κρÀτη, καθωσ και την ενÝσχυση των
αυτÞνοµων ικανοτητων των αναπτυσσÞµενων κρατων για
θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα µεσω, µεταξυ Àλλων, προγραµµÀτων που προσφερουν επαρκη εκπαÝδευση και Àσκηση του τεχνικου και επιστηµονικου τουσ προσωπικου.

ΤΜΗΜΑ 3
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Íρθρο 245
ΘαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα στη χωρικη θÀλασσα
Τα παρÀκτια κρÀτη, κατÀ την Àσκηση τησ κυριαρχÝασ
τουσ, εχουν το αποκλειστικÞ δικαÝωµα να ρυθµÝζουν, εξουσιοδοτουν και διεξÀγουν θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα
στη χωρικη τουσ θÀλασσα. Η θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα σε αυτη διεξÀγεται µÞνο µε τη ρητη συναÝνεση του
παρÀκτιου κρÀτουσ και κÀτω απÞ Þρουσ που θα θετει
αυτÞ.

Íρθρο 246
ΘαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα στην αποκλειστικη
οικονοµικη ζωνη και στην υφαλοκρηπÝδα
1. Τα παρÀκτια κρÀτη κατÀ την Àσκηση τησ δικαιοδοσÝασ
τουσ, εχουν το δικαÝωµα να ρυθµÝζουν, εξουσιοδοτουν και
διεξÀγουν θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα στην αποκλειστι-

3. Τα παρÀκτια κρÀτη, υπÞ κανονικεσ συνθηκεσ, παρεχουν την συναÝνεση τουσ σε σχεδια θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ απÞ Àλλα κρÀτη η αρµÞδιουσ διεθνεÝσ οργανισµουσ στην αποκλειστικη τουσ οικονοµικη ζωνη η στην
υφαλοκρηπÝδα τουσ που εκτελουνται συµφωνα µε την
παρουσα συµβαση αποκλειστικÀ για ειρηνικουσ σκοπουσ
και µε σκοπÞ την αυξηση των επιστηµονικων γνωσεων του
θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ προσ Þφελοσ Þλησ τησ ανθρωπÞτητασ. Προσ τουτο, τα παρÀκτια κρÀτη καθιερωνουν κανÞνεσ και διαδικασÝεσ που να διασφαλÝζουν Þτι η συναÝνεση
αυτη δεν θα καθυστερεÝ η αποκρουεται αδικαιολÞγητα.
4. Για τουσ σκοπουσ εφαρµογησ τησ παραγρÀφου 3, κανονικεσ συνθηκεσ µπορεÝ να υπÀρχουν παρÀ την απουσÝα
διπλωµατικων σχεσεων µεταξυ του παρÀκτιου κρÀτουσ και
του διεξÀγοντοσ τισ ερευνεσ κρÀτουσ.
5. Τα παρÀκτια κρÀτη εντουτοισ, µπορουν, κατÀ την κρÝση τουσ, να αρνηθουν να συναινεσουν στη διεξαγωγη ενÞσ
σχεδÝου θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ Àλλου κρÀτουσ
η αρµÞδιου διεθνουσ οργανισµου, στην αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη η στην υφαλοκρηπÝδα του παρÀκτιου κρÀτουσ, εφÞσον το σχεδιο:
α) εχει Àµεση σηµασÝα για την εξερευνηση και εκµετÀλλευση των φυσικων πÞρων, ζωντανων η µη¯
β) συνεπÀγεται γεωτρηση στην υφαλοκρηπÝδα, τη χρηση
εκρηκτικων η την εισαγωγη επιβλαβων ουσιων στο
θαλÀσσιο περιβÀλλον¯
γ) συνεπÀγεται την κατασκευη, λειτουργÝα η χρηση τεχνητων νησων, εγκαταστÀσεων και κατασκευων που αναφερονται στα Àρθρα 60 και 80¯
δ) περιεχει πληροφορÝεσ που παρεχονται δυνÀµει του Àρθρου 248 αναφορικÀ µε τη φυση και τουσ στÞχουσ του
σχεδÝου, οι οποÝεσ εÝναι ανακριβεÝσ η εφÞσον το διεξÀγον τισ ερευνεσ κρÀτοσ η ο αρµÞδιοσ διεθνησ οργανισµÞσ εχει εκκρεµεÝσ υποχρεωσεισ προσ το παρÀκτιο
κρÀτοσ απÞ προηγουµενο σχεδιο ερευνασ.
6. Μη θιγοµενων των διατÀξεων τησ παραγρÀφου 5, τα
παρÀκτια κρÀτη δεν µπορουν, ασκωντασ τη διακριτικη
τουσ εξουσÝα, να αρνηθουν τη συναÝνεση τουσ δυνÀµει του
στοιχεÝου α) τησ παραγρÀφου αυτησ συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του παρÞντοσ µερουσ στην υφαλοκρηπÝδα, 200 ναυτικÀ µÝλια περα απÞ τισ γραµµεσ βÀσησ απÞ τισ οποÝεσ
µετρÀται το ευροσ τησ χωρικησ θÀλασσασ, εκτÞσ απÞ τισ
ειδικεσ περιοχεσ τισ οποÝεσ τα παρÀκτια κρÀτη µπορουν
οποτεδηποτε δηµÞσια να καθορÝσουν ωσ περιοχεσ στισ
οποÝεσ εκµετÀλλευση η λεπτοµερεÝσ ερευνητικεσ εργασÝεσ
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που επικεντρωνονται στισ περιοχεσ αυτεσ διεξÀγονται η θα
διεξαχθουν µεσα σε λογικÞ χρονικÞ διÀστηµα. Τα παρÀκτια κρÀτη, θα παρεχουν ευλογη προειδοποÝηση περÝ
καθορισµου των περιοχων αυτων καθωσ και οποιωνδηποτε
τροποποιησεων τουσ, αλλÀ δεν εÝναι υποχρεωµενα να
παρεχουν λεπτοµερειεσ των εργασιων σε αυτεσ.
7. Οι διατÀξεισ τησ παραγρÀφου 6 δεν θÝγουν τα δικαιωµατα των παρÀκτιων κρατων πÀνω στην υφαλοκρηπÝδα
Þπωσ αυτÀ καθορÝζονται στο Àρθρο 77.
8. Οι δραστηριÞτητεσ θαλÀσσιων επιστηµονικων ερευνων
που αναφερονται στο παρÞν Àρθρο δεν θα παρακωλυουν
αδικαιολÞγητα δραστηριÞτητεσ που αναλαµβÀνονται απÞ
παρÀκτια κρÀτη κατÀ την Àσκηση των κυριαρχικων τουσ
δικαιωµÀτων και τησ δικαιοδοσÝασ τουσ που προβλεπονται
στην παρουσα συµβαση.

Íρθρο 247
Σχεδια θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ που
εκτελουνται υπÞ την αιγÝδα διεθνων οργανισµων
ΠαρÀκτιο κρÀτοσ το οποÝο εÝναι µελοσ η εχει διµερη
συµφωνÝα µε διεθνη οργανισµÞ, και στην αποκλειστικη
οικονοµικη ζωνη η στην υφαλοκρηπÝδα του οποÝου ο
οργανισµÞσ αυτÞσ επιθυµεÝ να εκτελεσει σχεδια θαλÀσσιασ
επιστηµονικησ ερευνασ, απευθεÝασ η υπÞ την αιγÝδα του,
θεωρεÝται Þτι εχει εξουσιοδοτησει την εκτελεση του σχεδÝου συµφωνα µε τισ συµφωνηµενεσ προδιαγραφεσ αν το
κρÀτοσ αυτÞ ενεκρινε το λεπτοµερεσ σχεδιο Þταν ληφθηκε
η απÞφαση απÞ τον οργανισµÞ να αναλÀβει το σχεδιο η
εÝναι διατεθειµενο να συµµετÀσχει σε αυτÞ και δεν εχει
εκφρÀσει οποιαδηποτε αντÝρρηση µεσα σε τεσσερισ µηνεσ
απÞ τη γνωστοποÝηση του σχεδÝου απÞ τον οργανισµÞ στο
παρÀκτιο κρÀτοσ.

Íρθρο 248
Καθηκον παροχησ πληροφοριων στο παρÀκτιο κρÀτοσ
ΚρÀτη και αρµÞδιοι διεθνεÝσ οργανισµοÝ που προτÝθενται
να αναλÀβουν θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα στην αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη η στην υφαλοκρηπÝδα ενÞσ
παρÀκτιου κρÀτουσ οφεÝλουν, σε εξι µηνεσ το λιγÞτερο
πριν απÞ την αναµενÞµενη ηµεροµηνÝα εναρξησ του σχεδÝου τησ θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ, να παρÀσχουν
στο κρÀτοσ αυτÞ πληρη περιγραφη:
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δ) τησ αναµενÞµενησ ηµεροµηνÝασ πρωτησ εµφÀνισησ και
οριστικησ αναχωρησησ των ερευνητικων πλοÝων, η τησ
ανÀπτυξησ τουσ εξοπλισµου και τησ αποµÀκρυνσησ
αυτου Þπωσ εÝναι κατÀλληλο¯
ε) του ονÞµατοσ του αναδÞχου ιδρυµατοσ, του διευθυντου του και του προσωπου του υπευθυνου για το
σχεδιο, και
στ) τησ εκτασησ κατÀ την οποÝα το παρÀκτιο κρÀτοσ θα
πρεπει να µπορεÝ να συµµετÀσχει η να αντιπροσωπευεται στο σχεδιο.

Íρθρο 249
Καθηκον συµµÞρφωσησ µε ορισµενουσ Þρουσ
1. ΚρÀτη και αρµÞδιοι διεθνεÝσ οργανισµοÝ Þταν αναλαµβÀνουν θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα στην αποκλειστικη
οικονοµικη ζωνη η στην υφαλοκρηπÝδα ενÞσ παρÀκτιου
κρÀτουσ οφεÝλουν να συµµορφωνονται µε τουσ ακÞλουθουσ Þρουσ:
α) να διασφαλÝζουν το δικαÝωµα του παρÀκτιου κρÀτουσ,
αν το επιθυµεÝ, να συµµετεχει η αντιπροσωπευεται στο
σχεδιο θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ, ιδιαÝτερα
πÀνω στα ερευνητικÀ πλοÝα και Àλλα σκÀφη η επιστηµονικεσ ερευνητικεσ εγκαταστÀσεισ, Þταν εÝναι πρακτικÀ δυνατÞ, χωρÝσ πληρωµη οποιασδηποτε αµοιβησ
στουσ επιστηµονεσ του παρÀκτιου κρÀτουσ και χωρÝσ
υποχρεωση συνεισφορÀσ στα εξοδα του σχεδÝου¯
β) να παρεχουν στο παρÀκτιο κρÀτοσ, κατÞπιν αÝτησησ
του, προκαταρκτικεσ εκθεσεισ, ευθυσ ωσ εÝναι πρακτικÀ
δυνατÞ, καθωσ και τα τελικÀ αποτελεσµατα και συµπερÀσµατα µετÀ απÞ τη συµπληρωση τησ ερευνασ¯
γ) να αναλÀβουν να παρεχουν στο παρÀκτιο κρÀτοσ,
κατÞπιν αÝτησησ του, πρÞσβαση σε Þλα τα δεδοµενα
και τα δεÝγµατα που προερχονται απÞ το σχεδιο
θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ καθωσ επÝσησ και να
το εφοδιÀζουν µε δεδοµενα που µπορουν να αντιγραφουν και µε δεÝγµατα που µπορουν να διασπασθουν
χωρÝσ βλÀβη τησ επιστηµονικησ τουσ αξÝασ¯
δ) Àν τουσ ζητηθεÝ, να παρεχουν στο παρÀκτιο κρÀτοσ
αξιολÞγηση αυτων των δεδοµενων, δειγµÀτων και των
αποτελεσµÀτων των ερευνων η να παρεχουν βοηθεια
στην αξιολÞγηση η ερµηνεÝα τουσ¯
ε) να διασφαλÝζουν, υπÞ την επιφυλαξη τησ παραγρÀφου
2, Þτι τα αποτελεσµατα των ερευνων διατÝθενται διεθνωσ, µεσω κατÀλληλων εθνικων η διεθνων οδων ευθυσ
ωσ εÝναι πρακτικÀ δυνατÞ¯

α) τησ φυσησ και των στÞχων του σχεδÝου¯

στ) να πληροφορουν το παρÀκτιο κρÀτοσ αµεσωσ για οποιαδηποτε µεγÀλη αλλαγη στο πρÞγραµµα ερευνασ¯

β) των µεθÞδων και µεσων που θα χρησιµοποιηθουν,
περιλαµβανοµενων ονÞµατοσ, χωρητικÞτητασ, τυπου
και τÀξησ των πλοÝων και περιγραφησ του επιστηµονικου εξοπλισµου¯

η) εκτÞσ αν συµφωνηθεÝ διαφορετικÀ, να αποµακρυνουν
τισ εγκαταστÀσεισ η τον εξοπλισµÞ επιστηµονικησ ερευνασ µÞλισ ολοκληρωθεÝ η ερευνα.

γ) των επακριβων γεωγραφικων περιοχων στισ οποÝεσ θα
εκτελεσθεÝ το σχεδιο¯

2. Το Àρθρο αυτÞ δεν επηρεÀζει τουσ Þρουσ που καθορÝζονται απÞ τουσ νÞµουσ και κανονισµουσ του παρÀκτιου
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κρÀτουσ για την Àσκηση τησ διακριτικησ του εξουσÝασ στη
χορηγηση η Àρνηση συναÝνεσησ συµφωνα µε το Àρθρο 246
παρÀγραφοσ 5, περιλαµβανοµενησ τησ απαÝτησησ προηγουµενησ συµφωνÝασ για τη διÀθεση διεθνωσ των αποτελεσµÀτων τησ ερευνασ ενÞσ σχεδÝου Àµεσησ σπουδαιÞτητασ για
την εξερευνηση και εκµετÀλλευση των φυσικων πÞρων.

Íρθρο 250
Ανακοινωσεισ για σχεδια θαλÀσσιασ επιστηµονικησ
ερευνασ
Ανακοινωσεισ που αφορουν σε σχεδια θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ πρεπει να γÝνονται µεσω κατÀλληλων
επÝσηµων οδων εκτÞσ Àν συµφωνηθεÝ διαφορετικÀ.

Íρθρο 251
ΓενικÀ κριτηρια και κατευθυντηριεσ γραµµεσ
Τα κρÀτη επιζητουν την προωθηση µεσω αρµÞδιων διεθνων οργανισµων τησ θεσπισησ γενικων κριτηρÝων και
κατευθυντηρÝων γραµµων για να υποβοηθουν τα κρÀτη
στη διακρÝβωση τησ φυσησ και των συνεπειων τησ θÀλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ.

Íρθρο 252
ΕξυπακουÞµενη συναÝνεση
ΚρÀτη η αρµÞδιοι διεθνεÝσ οργανισµοÝ µπορουν να προχωρησουν σε σχεδιο θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ εξι
µηνεσ µετÀ απÞ την ηµεροµηνÝα κατÀ την οποÝα δÞθηκαν
στο παρÀκτιο κρÀτοσ οι πληροφορÝεσ που απαιτουνται
δυνÀµει του Àρθρου 248, εκτÞσ Àν µεσα σε τεσσερισ µηνεσ
απÞ την ληψη τησ κοινοποÝησησ που περιεχει τετοιεσ πληροφορÝεσ το παρÀκτιο κρÀτοσ εχει πληροφορησει το κρÀτοσ η τον οργανισµÞ που διεξÀγει τισ ερευνεσ Þτι:
α) εχει αρνηθεÝ τη συναÝνεση του, δυνÀµει των διατÀξεων
του Àρθρου 246, η
β) οι πληροφορÝεσ που δÞθηκαν απÞ το κρÀτοσ αυτÞ η
τον αρµÞδιο διεθνη οργανισµÞ αναφορικÀ µε την φυση
η τουσ στÞχουσ του σχεδÝου δεν συνÀδουν προσ σαφωσ
φανερÀ γεγονÞτα, η
γ) απαιτεÝ συµπληρωµατικεσ πληροφορÝεσ σχετικεσ µε
τουσ Þρουσ και τισ πληροφορÝεσ που δÞθηκαν δυνÀµει
των Àρθρων 248 και 249, η
δ) υπÀρχουν εκκρεµεÝσ υποχρεωσεισ αναφορικÀ µε προηγουµενο σχεδιο θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ που
εκτελεσθηκε απÞ το κρÀτοσ αυτÞ η τον οργανισµÞ
σχετικÀ µε τουσ Þρουσ που καθορÝζονται στο Àρθρο
249.
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Íρθρο 253

Αναστολη η διακοπη δραστηριοτητων θαλÀσσιασ
επιστηµονικησ ερευνασ
1. Το παρÀκτιο κρÀτοσ εχει το δικαÝωµα να απαιτησει την
αναστολη οποιωνδηποτε δραστηριοτητων θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ που βρÝσκονται σε εξελιξη µεσα στην
αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη του η στην υφαλοκρηπÝδα
του αν:
α) Οι ερευνητικεσ δραστηριÞτητεσ δεν διεξÀγονται
συµφωνα µε τισ πληροφορÝεσ που κοινοποÝηθηκαν
Þπωσ προβλεπεται στο Àρθρο 248 µε βÀση τισ οποÝεσ
δÞθηκε η συναÝνεση του παρÀκτιου κρÀτουσ, η
β) το κρÀτοσ η ο αρµÞδιοσ διεθνησ οργανισµÞσ που διεξÀγει τισ ερευνητικεσ δραστηριÞτητεσ παραλεÝπει να
συµµορφωθεÝ µε τισ διατÀξεισ του Àρθρου 249 που
αφορουν στα δικαιωµατα του παρÀκτιου κρÀτουσ σε
σχεση µε το σχεδιο θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ.
2. Το παρÀκτιο κρÀτοσ εχει το δικαÝωµα να απαιτησει, τη
διακοπη οποιωνδηποτε δραστηριοτητων θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ σε περÝπτωση µη συµµÞρφωσησ µε τισ
διατÀξεισ του Àρθρου 248 η οποÝα ισοδυναµεÝ µε σηµαντικη µεταβολη του σχεδÝου ερευνων η των ερευνητικων
δραστηριοτητων.
3. Το παρÀκτιο κρÀτοσ µπορεÝ επÝσησ να απαιτησει τη
διακοπη των δραστηριοτητων θαλÀσσιασ επιστηµονικησ
ερευνασ Àν οποιαδηποτε απÞ τισ καταστÀσεισ που προβλεπονται στην παρÀγραφο 1 δεν διορθωθεÝ εντÞσ ευλÞγου
χρονικου διαστηµατοσ.
4. ΜετÀ απÞ την γνωστοποÝηση απÞ το παρÀκτιο κρÀτοσ
τησ απÞφασησ του να διατÀξει αναστολη η διακοπη, τα
κρÀτη η οι αρµÞδιοι διεθνεÝσ οργανισµοÝ που εξουσιοδοτηθηκαν να διεξÀγουν δραστηριÞτητεσ θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ οφεÝλουν να τερµατÝσουν τισ ερευνητικεσ
δραστηριÞτητεσ οι οποÝεσ αποτελουν το αντικεÝµενο τετοιασ γνωστοποÝησησ.
5. ∆ιαταγη αναστολησ δυνÀµει τησ παραγρÀφου 1 αÝρεται
απÞ το παρÀκτιο κρÀτοσ και οι δραστηριÞτητεσ θαλÀσσιασ
επιστηµονικησ ερευνασ επιτρεπεται να συνεχισθουν εφÞσον
το κρÀτοσ η ο αρµÞδιοσ διεθνησ οργανισµÞσ που διεξÀγει
τισ ερευνεσ εχει συµµορφωθεÝ µε τουσ Þρουσ που απαιτουνται δυνÀµει των Àρθρων 248 και 249.
Íρθρο 254
∆ικαιωµατα των γειτονικων Àνευ ακτων κρατων και
γεωγραφικÀ µειοντεκτουντων κρατων
1. ΚρÀτη και αρµÞδιοι διεθνεÝσ οργανισµοÝ που εχουν
υποβÀλει σε παρÀκτιο κρÀτοσ σχεδιο για διεξαγωγη
θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ Þπωσ αυτη αναφερεται
στο Àρθρο 246 παρÀγραφοσ 3 ειδοποιουν τα Àνευ ακτων
γειτονικÀ κρÀτη και τα γεωγραφικÀ µειονεκτουντα κρÀτη
για το προτεινÞµενο σχεδιο ερευνασ και ειδοποιουν σχετικÀ το παρÀκτιο κρÀτοσ.

23.6.98

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

2. ΜετÀ απÞ την παροχη τησ συναÝνεσησ απÞ το ενδιαφερÞµενο παρÀκτιο κρÀτοσ για το προτεινÞµενο σχεδιο
θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ, συµφωνα µε το Àρθρο
246 και Àλλεσ σχετικεσ διατÀξεισ τησ παρουσασ συµβασησ,
τα κρÀτη και οι αρµÞδιοι διεθνεÝσ οργανισµοÝ που αναλαµβÀνουν τετοιο σχεδιο παρεχουν στα Àνευ ακτων γειτονικÀ
κρÀτη και στα γεωγραφικÀ µειονεκτουντα κρÀτη, κατÞπιν
αÝτησησ τουσ και, Þταν κρÝνεται πρεπον, σχετικεσ πληροφορÝεσ Þπωσ καθορÝζεται στο Àρθρο 248 και στο Àρθρο 249
παρÀγραφο 1 στοιχεÝο στ).
3. Στα γειτονικÀ Àνευ ακτων κρÀτη και στα γεωγραφικÀ
µειονεκτουντα κρÀτη που αναφερονται πιÞ πÀνω, κατÞπιν
αÝτησησ τουσ, δÝδεται ευκαιρÝα συµµετοχησ οποτεδηποτε
εÝναι εφικτÞ, στο προτεινÞµενο σχεδιο θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ µε εµπειρογνωµονεσ που κατεχουν τα αναγκαÝα προσÞντα που ορÝζονται απÞ αυτÀ και για τουσ
οποÝουσ δεν προβÀλλει αντÝρρηση το παρÀκτιο κρÀτοσ,
συµφωνα µε τουσ Þρουσ που συµφωνηθηκαν για το σχεδιο,
και συµφωνα µε τισ διατÀξεισ τησ παρουσασ συµβασησ,
µεταξυ του ενδιαφεροµενου παρÀκτιου κρÀτουσ και του
κρÀτουσ η των αρµοδÝων διεθνων οργανισµων που διεξÀγουν την θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα.
4. ΚρÀτη και αρµÞδιοι διεθνεÝσ οργανισµοÝ που αναφερονται στην παρÀγραφο 1 παρεχουν στα πιÞ πÀνω αναφερÞµενα Àνευ ακτων κρÀτη και στα γεωγραφικÀ µειονεκτουντα κρÀτη, κατÞπιν αÝτησησ τουσ, τισ πληροφορÝεσ και τη
βοηθεια που καθορÝζονται στο Àρθρο 249 παρÀγραφοσ 1
στοιχεÝο δ), υπÞ την επιφυλαξη των διατÀξεων του Àρθρου
249 παρÀγραφοσ 2.
Íρθρο 255
Μετρα για τη διευκÞλυνση θαλÀσσιασ επιστηµονικησ
ερευνασ και για την βοηθεια ερευνητικων πλοÝων
Τα κρÀτη προσπαθουν να υιοθετησουν λογικουσ κανÞνεσ,
κανονισµουσ και διαδικασÝεσ για την προωθηση και διευκÞλυνση τησ θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ που διεξÀγονται συµφωνα µε την παρουσα συµβαση περα απÞ την
χωρικη τουσ θÀλασσα και ωσ ηθελε κριθεÝ κατÀλληλο, να
διευκολυνουν, τηρουµενων των διατÀξεων των νÞµων και
κανονισµων τουσ, την προσεγγιση στουσ λιµενεσ τουσ και
να παρεχουν βοηθεια στα πλοÝα που διεξÀγουν θαλÀσσια
επιστηµονικη ερευνα συµµορφουµενα µε τισ σχετικεσ διατÀξεισ του παρÞντοσ µερουσ.
Íρθρο 256
ΘαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα στην περιοχη
Ùλα τα κρÀτη, ανεξÀρτητα απÞ τη γεωγραφικη τουσ θεση,
και οι αρµÞδιοι διεθνεÝσ οργανισµοÝ εχουν το δικαÝωµα,
συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του µερουσ XI, να διεξÀγουν
θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα στην περιοχη.
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συµφωνα µε την παρουσα συµβαση να διεξÀγουν θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα στα υδατα περα απÞ τα Þρια τησ
αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ.

ΤΜΗΜΑ 4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Íρθρο 258
ΑνÀπτυξη και χρησιµοποÝηση
Η ανÀπτυξη και χρησιµοποÝηση οποιουδηποτε τυπου εγκαταστÀσεων η εξοπλισµου επιστηµονικων ερευνων σ’ οποιαδηποτε περιοχη του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ υπÞκειται
στουσ αυτουσ Þρουσ που περιγρÀφονται στην παρουσα
συµβαση για τη διεξαγωγη θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ σ’ οποιαδηποτε τετοια περιοχη.
Íρθρο 259
ΝοµικÞ καθεστωσ
Οι εγκαταστÀσεισ η ο εξοπλισµÞσ που αναφερονται στο
παρÞν τµηµα δεν εχουν το καθεστωσ νησων. ∆εν εχουν
δικη τουσ χωρικη θÀλασσα και η παρουσÝα τουσ δεν
επηρεÀζει την οριοθετηση τησ χωρικησ θÀλασσασ, τησ
αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ η τησ υφαλοκρηπÝδασ.
Íρθρο 260
Ζωνεσ ασφαλεÝασ
Ζωνεσ ασφαλεÝασ λογικου πλÀτουσ µη υπερβαÝνοντοσ τα
500 µετρα, µπορουν να δηµιουργηθουν γυρω απÞ τισ εγκαταστÀσεισ επιστηµονικων ερευνων, συµφωνα µε τισ σχετικεσ διατÀξεισ τησ παρουσασ συµβασησ. Ùλα τα κρÀτη
διασφαλÝζουν Þτι οι ζωνεσ αυτεσ ασφÀλειασ τηρουνται απÞ
τα πλοÝα τουσ.
Íρθρο 261
Μη παρακωλυση διαυλων ναυσιπλοιασ
Η ανÀπτυξη και χρησιµοποÝηση οποιουδηποτε τυπου εγκαταστÀσεων η εξοπλισµου επιστηµονικων ερευνων δεν αποτελεÝ εµπÞδιο στουσ καθιερωµενουσ διεθνεÝσ διαυλουσ ναυσιπλοιασ.

Íρθρο 257

Íρθρο 262

ΘαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα στα υδατα περα απÞ τα
Þρια τησ αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ

∆ιακριτικεσ σηµÀνσεισ και προειδοποιητικÀ σηµατα

Ùλα τα κρÀτη, ανεξÀρτητα απÞ τη γεωγραφικη τουσ θεση,
και οι αρµÞδιοι διεθνεÝσ οργανισµοÝ εχουν το δικαÝωµα,

Οι εγκαταστÀσεισ η ο εξοπλισµÞσ που αναφερονται στο
παρÞν τµηµα πρεπει να φερουν διακριτικεσ σηµÀνσεισ που
να δεÝχνουν το κρÀτοσ εγγραφησ η τον διεθνη οργανισµÞ

L 179/70

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

στον οποÝο ανηκουν αυτÀ και πρεπει να εχουν επαρκη
διεθνωσ συµφωνηµενα προειδοποιητικÀ σηµατα για διασφÀλιση τησ ασφÀλειασ στη θÀλασσα και την ασφÀλεια τησ
αεροναυσιπλοϊασ, λαµβÀνοντασ υπÞψη κανÞνεσ και πρÞτυπα καθιερωµενα απÞ αρµÞδιουσ διεθνεÝσ οργανισµουσ.
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απÞ ρυπανση του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ συνεπεÝα
θαλÀσσιων ερευνων που αναλαµβÀνονται απÞ αυτουσ η
για λογαριασµÞ τουσ.

ΤΜΗΜΑ 6
ΤΜΗΜΑ 5

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ

ΕΥΘΥΝΗ

Íρθρο 264
Íρθρο 263

ΕπÝλυση διαφορων

Ευθυνη και ευθυνη για αποζηµÝωση
1. ΚρÀτη και αρµÞδιοι διεθνεÝσ οργανισµοÝ εÝναι υπευθυνοι να διασφαλÝζουν οτι η θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα,
εÝτε αυτη αναλαµβÀνεται απÞ αυτουσ εÝτε για λογαριασµÞ
τουσ, διεξÀγεται συµφωνα µε την παρουσα συµβαση.
2. ΚρÀτη και αρµÞδιοι διεθνεÝσ οργανισµοÝ φερουν ευθυνη
για τα µετρα που λαµβÀνουν κατÀ παρÀβαση τησ παρουσασ συµβασησ αναφορικÀ µε θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα που διεξÀγεται απÞ Àλλα κρÀτη, απÞ τα φυσικÀ η
νοµικÀ πρÞσωπα αυτων η απÞ αρµÞδιουσ διεθνεÝσ οργανισµουσ και οφεÝλουν αποξηµÝωση για ζηµιεσ που προκυπτουν απÞ τετοια µετρα.
3. ΚρÀτη και αρµÞδιοι διεθνεÝσ οργανισµοÝ φερουν ευθυνη
συµφωνα µε το Àρθρο 235 για ζηµιεσ που προκληθηκαν

∆ιαφορεσ σχετικÀ µε την ερµηνεÝα η εφαρµογη των διατÀξεων τησ παρουσασ συµβασησ σε σχεση µε θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα θα επιλυονται συµφωνα µε το µεροσ XV
τµηµατα 2 και 3.
Íρθρο 265
ΠροσωρινÀ µετρα
Εκκρεµουσησ τησ επÝλυσησ µιασ διαφορÀσ συµφωνα µε το
µεροσ XV τµηµατα 2 και 3, το κρÀτοσ η ο αρµÞδιοσ
διεθνησ οργανισµÞσ που εÝναι εξουσιοδοτηµενοσ να διεξÀγει σχεδιο θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ δεν θα επιτρεπει να αρχÝσουν η να συνεχισθουν ερευνητικεσ δραστηριÞτητεσ χωρÝσ τη ρητη συναÝνεση του ενδιαφερÞµενου
παρÀκτιου κρÀτουσ.

ΜΕΡΟΣ XIV
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Íρθρο 266
Προωθηση τησ ανÀπτυξησ και µεταφορÀσ θαλÀσσιασ
τεχνολογÝασ
1. Τα κρÀτη, απευθεÝασ η µεσω αρµοδÝων διεθνων οργανισµων, συνεργÀζονται συµφωνα µε τισ δυνατÞτητεσ τουσ
στην ενεργÞ προωθηση τησ ανÀπτυξησ και µεταφορÀσ
θαλÀσσιασ επιστηµονικησ γνωσησ και τεχνολογÝασ υπÞ
δÝκαιουσ και λογικουσ Þρουσ και προυMποθεσεισ.
2. Τα κρÀτη προωθουν την ανÀπτυξη τησ θαλÀσσιασ επιστηµονικησ και τεχνολογικησ ικανÞτητασ των κρατων τα
οποÝα µπορεÝ να εχουν ανÀγκη και ζητουν τεχνικη βοηθεια
στον τοµεα αυτÞ, ιδιαÝτερα τα αναπτυσσÞµενα κρÀτη
συµπεριλαµβανοµενων των κρατων που δεν εχουν ακτεσ

και των γεωγραφικÀ µειονεκτικων κρατων, αναφορικÀ µε
την εξερευνηση, εκµετÀλλευση και διαχεÝριση των θαλÀσσιων πÞρων, τη προστασÝα και διαφυλαξη του θαλÀσσιου
περιβÀλλοντοσ, την θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα και Àλλεσ δραστηριÞτητεσ στο θαλÀσσιο περιβÀλλον που συνÀδουν µε τη συµβαση αυτη, µε σκοπÞ την επιτÀχυνση τησ
κοινωνικησ και οικονοµικησ ανÀπτυξησ των αναπτυσσÞµενων κρατων.
3. Τα κρÀτη προσπαθουν να ενθαρρυνουν ευνοϊκεσ οικονοµικεσ και νοµικεσ προυMποθεσεισ για τη µεταφορÀ θαλÀσσιασ τεχνολογÝασ προσ Þφελοσ Þλων των ενδιαφεροµενων
µερων σε δÝκαιη βÀση.
Íρθρο 267
ΠροστασÝα νοµÝµων συµφερÞντων
Τα κρÀτη κατÀ την προωθηση συνεργασÝασ συµφωνα µε το
Àρθρο 266, λαµβÀνουν δεÞντωσ υπÞψη τουσ Þλα τα νÞµιµα
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συµφεροντα περιλαµβανοµενων, µεταξυ Àλλων, των δικαιωµÀτων, και υποχρεωσεων των κατÞχων, προµηθευτων και
παραληπτων θαλÀσσιασ τεχνολογÝασ.

Íρθρο 268
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δ) να προÀγουν την ανταλλαγη επιστηµÞνων και εµπειρογνωµÞµων στον τοµεα τησ τεχνολογÝασ και σε Àλλουσ
τοµεÝσ¯
ε) να αναλαµβÀνουν σχεδια και να προωθουν µεικτεσ
επιχειρησεισ και Àλλεσ µορφεσ διµερουσ και πολυµερουσ συνεργασÝασ.

ΒασικοÝ στÞχοι
Τα κρÀτη, απευθεÝασ η µεσω αρµοδÝων διεθνων οργανισµων, προωθουν:
α) την απÞκτηση, αξιολÞγηση και διÀδοση θαλÀσσιασ τεχνολογικησ γνωσησ και διευκολυνουν την πρÞσβαση σε
αυτεσ τισ πληροφορÝεσ και τα δεδοµενα¯
β) την ανÀπτυξη κατÀλληλησ θαλÀσσιασ τεχνολογÝασ¯
γ) την ανÀπτυξη τησ αναγκαÝασ τεχνολογικησ υποδοµησ
για διευκÞλυνση τησ µεταφορÀσ θαλÀσσιασ τεχνολογÝασ¯
δ) την ανÀπτυξη ανθρωπÝνου δυναµικου µεσω τησ Àσκησησ και εκπαÝδευσησ υπηκÞων αναπτυσσοµενων κρατων και χωρων και ιδιαÝτερα των υπηκÞων των λιγÞτερο ανεπτυγµενων µεταξυ αυτων¯
ε) τη διεθνη συνεργασÝα σε Þλα τα επÝπεδα, ιδιαÝτερα στο
περιφερειακÞ, υποπεριφερειακÞ και διµερεσ επÝπεδο.

Íρθρο 269
Μετρα επÝτευξησ των βασικων στÞχων
Για να επιτευχθουν οι στÞχοι που αναφερονται στο Àρθρο
268, τα κρÀτη απευθεÝασ η µεσω αρµοδÝων διεθνων οργανισµων, προσπαθουν, µεταξυ Àλλων:
α) να καταρτÝσουν προγρÀµµατα τεχνικησ συνεργασÝασ
για την αποτελεσµατικη µεταφορÀ Þλων των ειδων
θαλÀσσιασ τεχνολογÝασ σε κρÀτη τα οποÝα µπορεÝ να
χρειÀζονται και ζητουν τεχνικη βοηθεια στον τοµεα
αυτÞ, ιδιαÝτερα στα αναπτυσσÞµενα κρÀτη που δεν
εχουν ακτεσ και στα γεωγραφικÀ µειονεκτικÀ κρÀτη,
Þπωσ και Àλλα αναπτυσσÞµενα κρÀτη, τα οποÝα δεν
κατεστη δυνατÞν, εÝτε να δηµιουργησουν εÝτε να αναπτυξουν δικη τουσ τεχνολογικη ικανÞτητα στη θαλÀσσια επιστηµη και στην εξερευνηση και εκµετÀλλευση
θαλÀσσιων πÞρων, εÝτε να αναπτυξουν την υποδοµη
µιÀσ τετοιασ τεχνολογÝασ¯
β) να προÀγουν ευνοϊκεσ συνθηκεσ για τη συναψη συµφωνιων, συµβολαÝων και Àλλων παροµοÝων διευθετησεων,
κÀτω απÞ δÝκαιουσ και λογικουσ Þρουσ¯
γ) να συγκαλουν διασκεψεισ, σεµινÀρια και συµπÞσια για
επιστηµονικÀ και τεχνολογικÀ θεµατα, ιδιαÝτερα για
την πολιτικη και τισ µεθÞδουσ µεταφορÀσ θαλÀσσιασ
τεχνολογÝασ¯

ΤΜΗΜΑ 2
∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Íρθρο 270
ΤρÞποι και µεσα διεθνουσ συνεργασÝασ
Η διεθνησ συνεργασÝα για την ανÀπτυξη και µεταφορÀ
θαλÀσσιασ τεχνολογÝασ διεξÀγεται, Þπου εÝναι εφικτÞ και
κατÀλληλο, µεσω υφιστÀµενων διµερων, περιφερειακων η
πολυµερων προγραµµÀτων και επÝσησ µεσω διευρυµενων
και νεων προγραµµÀτων µε σκοπÞ τη διευκÞλυνση τησ
θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ, τησ µεταφορÀσ θαλÀσσιασ τεχνολογÝασ ιδιαÝτερα σε νεουσ τοµεÝσ, και τησ κατÀλληλησ διεθνουσ χρηµατοδÞτησησ για ωκεÀνεια ερευνα και
ανÀπτυξη.
Íρθρο 271
Κατευθυντηριεσ γραµµεσ, κριτηρια και πρÞτυπα
Τα κρÀτη απευθεÝασ η µεσω αρµοδÝων διεθνων οργανισµων, προωθουν την καθιερωση γενικÀ αποδεκτων
κατευθυντηριων γραµµων, κριτηρÝων και προτυπων για τη
µεταφορÀ θαλÀσσιασ τεχνολογÝασ πÀνω σε διµερη βÀση η
µεσα στο πλαÝσιο διεθνων οργανισµων και Àλλων βηµÀτων,
λαµβÀνοντασ υπÞψη ιδιαÝτερα τα συµφεροντα και τισ
ανÀγκεσ των αναπτυσσοµενων κρατων.
Íρθρο 272
ΣυντονισµÞσ διεθνων προγραµµÀτων
Στον τοµεα τησ µεταφορÀσ θαλÀσσιασ τεχνολογÝασ, τα
κρÀτη προσπαθουν να διασφαλÝζουν Þτι οι αρµÞδιοι διεθνεÝσ οργανισµοÝ συντονÝζουν τισ δραστηριÞτητεσ τουσ,
περιλαµβανοµενων οποιωνδηποτε περιφερειακων η παγκÞσµιων προγραµµÀτων, λαµβÀνοντασ υπÞψη τα συµφεροντα
και τισ ανÀγκεσ των αναπτυσσοµενων κρατων, ιδιαÝτερα
των κρατων που δεν εχουν ακτεσ και των γεωγραφικÀ
µειονεκτουντων κρατων.
Íρθρο 273
ΣυνεργασÝα µε διεθνεÝσ οργανισµουσ και την αρχη
Τα κρÀτη συνεργÀζονται ενεργÀ µε αρµÞδιουσ διεθνεÝσ
οργανισµουσ και την αρχη για την ενθÀρρυνση και διευκÞλυνση τησ µεταφορÀσ σε αναπτυσσÞµενα κρÀτη, στουσ
υπηκÞουσ τουσ και στην επιχεÝρηση, δεξιοτητων και
θαλÀσσιασ τεχνολογÝασ αναφορικÀ µε δραστηριÞτητεσ στην
περιοχη.
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Íρθρο 274
ΣτÞχοι τησ αρχησ
Επιφυλασσοµενων Þλων των νÞµιµων συµφερÞντων, περιλαµβανοµενων, µεταξυ Àλλων, των δικαιωµÀτων και υποχρεωσεων των κατÞχων, προµηθευτων και παραληπτων τεχνολογÝασ, η αρχη, αναφορικÀ µε δραστηριÞτητεσ στην
περιοχη, διασφαλÝζει Þτι:
α) µε βÀση την αρχη τησ δÝκαιησ γεωγραφικησ κατανοµησ,
οι πολÝτεσ αναπτυσσοµενων κρατων, ανεξÀρτητα αν
εÝναι παρÀκτια, δεν εχουν ακτεσ η εÝναι του διευθυντικου, ερευνητικου και τεχνικου προσωπικου που
συγκροτεÝται για τισ εργασÝεσ τησ¯
β) η τεχνικη τεκµηρÝωση για το σχετικÞ εξοπλισµÞ, µηχανηµατα, συσκευεσ και διαδικασÝεσ εÝναι διαθεσιµη σε
Þλα τα κρÀτη, ιδιαÝτερα στα αναπτυσσÞµενα κρÀτη, τα
οποÝα µπορεÝ να χρειÀζονται και να ζητουν τεχνικη
βοηθεια στον τοµεα αυτÞ¯
γ) λαµβÀνεται επαρκησ πρÞνοια απÞ την αρχη για διευκÞλυνση τησ απÞκτησησ τεχνικησ βοηθειασ στον τοµεα
τησ θαλÀσσιασ τεχνολογÝασ απÞ κρÀτη τα οποÝα µπορεÝ
να την χρειÀζονται και την ζητουν, ιδιαÝτερα στα αναπτυσσÞµενα κρÀτη και τησ απÞκτησησ απÞ τουσ υπηκÞουσ τουσ, των αναγκαÝων δεξιοτητων και τεχνογνωσÝασ
περιλαµβανοµενησ τησ επαγγελµατικησ εκπαÝδευσησ¯
δ) τα κρÀτη τα οποÝα µπορεÝ να χρειÀζονται και να
ζητουν τεχνικη βοηθεια στον τοµεα αυτÞ, ιδιαÝτερα τα
αναπτυσσÞµενα κρÀτη, βοηθουνται στην απÞκτηση του
αναγκαÝου εξοπλισµου, γνωσεωσ µεθÞδων, εγκαταστÀσεων και Àλλησ τεχνογνωσÝασ, µεσω οποιωνδηποτε
οικονοµικων διευθετησεων που προβλεπονται στη
παρουσα συµβαση.

ΤΜΗΜΑ 3
ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
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2. Τα κρÀτη µεσω αρµοδÝων διεθνων οργανισµων και τησ
αρχησ, παρεχουν επαρκη υποστηριξη για την διευκÞλυνση
τησ δηµιουργÝασ και ενÝσχυσησ τετοιων εθνικων κεντρων
ωστε να παρεχουν εξελιγµενεσ εκπαιδευτικεσ διευκολυνσεισ
και τον αναγκαÝο εξοπλισµÞ, δεξιÞτητεσ και τεχνογνωσÝα
καθωσ και τεχνικουσ εµπειρογνωµονεσ στα κρÀτη αυτÀ τα
οποÝα µπορεÝ να χρειÀζονται και να ζητουν τετοια βοηθεια.

Íρθρο 276
∆ηµιουργÝα περιφερειακων κεντρων
1. Τα κρÀτη σε συνεργασÝα µε τουσ αρµοδÝουσ διεθνεÝσ
οργανισµουσ, την αρχη και τα εθνικÀ ιδρυµατα θαλασσÝων
επιστηµονικων και τεχνολογικων ερευνων, προωθουν τη
δηµιουργÝα περιφερειακων κεντρων θαλÀσσιων επιστηµονικων και τεχνολογικων ερευνων, ιδιαÝτερα σε αναπτυσσÞµενα κρÀτη, µε σκοπÞ την ενθÀρρυνση και προωθηση τησ
θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ απÞ αναπτυσσÞµενα
κρÀτη και την προωθηση τησ µεταφορÀσ θαλÀσσιασ τεχνολογÝασ.

Íρθρο 277
ΑρµοδιÞτητεσ περιφερειακων κεντρων
Οι αρµοδιÞτητεσ τετοιων περιφερειακων κεντρων περιλαµβÀνουν, µεταξυ Àλλων:
α) εκπαιδευτικÀ προγρÀµµατα σε Þλα τα επÝπεδα πÀνω
στισ διÀφορεσ πλευρεσ τησ θαλÀσσιασ επιστηµονικησ
ερευνασ, ιδιαÝτερα τησ θαλÀσσιασ βιολογÝασ, περιλαµβανοµενησ τησ διατηρησησ και διαχεÝρισησ των ζωντων
πÞρων, τησ ωκεανογραφÝασ, υδρογραφÝασ, µηχανικησ,
γεωλογικησ εξερευνησησ τουσ θαλÀσσιου βυθου, µεταλλευτικησ τεχνολογÝασ και τεχνολογÝασ αφαλÀτωσησ¯
β) µελετεσ διαχεÝρισησ¯

Íρθρο 275
∆ηµιουργÝα εθνικων κεντρων
1. Τα κρÀτη, απευθεÝασ η µεσω αρµοδÝων διεθνων οργανισµων και τησ αρχησ, προωθουν τη δηµιουργÝα, ιδιαÝτερα
στα αναπτυσσÞµενα παρÀκτια κρÀτη, εθνικων κεντρων
θαλÀσσιων επιστηµονικων και τεχνολογικων ερευνων και
την ενÝσχυση των υφιστÀµενων εθνικων κεντρων, µε σκοπÞ
την ενθÀρρυνση και προαγωγη τησ διεξαγωγησ θαλασσÝων
επιστηµονικων ερευνων απÞ αναπτυσσÞµενα παρÀκτια
κρÀτη και την επαυξηση των εθνικων δυνατοτητων τουσ
στην χρησιµοποÝηση και διαφυλαξη των θαλÀσσιων πÞρων
τουσ για δικÞ τουσ οικονοµικÞ Þφελοσ.

γ) προγρÀµµατα µελετων σχετικÀ µε την προστασÝα και
διαφυλαξη του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ και την πρÞληψη, µεÝωση και ελεγχο τησ ρυπανσησ¯
δ) οργÀνωση περιφερειακων διασκεψεων, σεµιναρÝων και
συµποσÝων¯
ε) απÞκτηση και επεξεργασÝα θαλÀσσιων επιστηµονικων
και τεχνολογικων δεδοµενων και πληροφοριων¯
στ) ταχεÝα διÀδοση των αποτελεσµÀτων των θαλÀσσιων
επιστηµονικων και τεχνολογικων ερευνων µεσω Àµεσα
διαθεσÝµων δηµοσιευµÀτων.
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ΤΜΗΜΑ 4

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Íρθρο 278
ΣυνεργασÝα µεταξυ διεθνων οργανισµων
Οι αρµÞδιοι διεθνεÝσ οργανισµοÝ που αναφερονται στο
παρÞν µεροσ και στο µεροσ XIII λαµβÀνουν Þλα τα κατÀλληλα µετρα για να διασφαλÝζουν, εÝτε απευθεÝασ εÝτε σε
στενη συνεργασÝα µεταξυ τουσ, την αποτελεσµατικη εκπληρωση των αρµοδιοτητων και ευθυνων τουσ δυνÀµει του
παρÞντοσ µερουσ.

ΜΕΡΟΣ XV
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Íρθρο 279
Υποχρεωση επÝλυσησ διαφορων µε ειρηνικÀ µεσα
Τα κρÀτη µερη θα επιλυουν οποιαδηποτε µεταξυ τουσ
διαφορÀ σχετικÀ µε την ερµηνεÝα η εφαρµογη τησ παρουσασ συµβασησ µε ειρηνικÀ µεσα συµφωνα µε το Àρθρο 2
παρÀγραφοσ 3 του χÀρτη των Ηνωµενων Εθνων και, για
το σκοπÞ αυτÞ, θα επιδιωκουν λυση µε τα µεσα που
αναφερονται στο Àρθρο 33 παρÀγραφοσ 1 του χÀρτη.
Íρθρο 280
ΕπÝλυση διαφορων µε ειρηνικÀ µεσα που επιλεγουν τα
µερη
ΚαµιÀ διÀταξη του παρÞντοσ µερουσ δεν θÝγει το δικαÝωµα
οποιωνδηποτε κρατων µερων να συµφωνησουν οποτεδηποτε να επιλυσουν µιÀ µεταξυ τουσ διαφορÀ σχετικÀ µε
την ερµηνεÝα η την εφαρµογη τησ παρουσασ συµβασησ µε
οποιοδηποτε ειρηνικÞ µεσα τησ εκλογησ τουσ.
Íρθρο 281
∆ιαδικασÝα σε περÝπτωση µη επÝλυσησ διαφορÀσ απÞ τα
µερη
1. Αν κρÀτη µερη τα οποÝα εÝναι µερη σε διαφορÀ σχετικÀ
µε την ερµηνεÝα η την εφαρµογη τησ παρουσασ συµβασησ
συµφωνησαν να επιδιωξουν επÝλυση τησ διαφορÀσ µε ειρηνικÀ µεσα τησ επιλογησ τουσ, οι διαδικασÝεσ που προβλεπονται στο παρÞν µεροσ εφαρµÞζονται µÞνο εφÞσον δεν
επιτευχθεÝ επÝλυση µε την προσφυγη στα µεσα αυτÀ και η

µεταξυ των µερων συµφωνÝα δεν αποκλεÝει οποιαδηποτε
περαιτερω διαδικασÝα.
2. Αν τα µερη εχουν επÝσησ συµφωνησει σε κÀποια προθεσµÝα, η παρÀγραφοσ 1 εφαρµÞζεται µÞνο απÞ την
εκπνοη τησ προθεσµÝασ αυτησ.

Íρθρο 282
Υποχρεωσεισ δυνÀµει γενικων, περιφερειακων η διµερων
συµφωνιων
Αν κρÀτη µερη τα οποÝα εÝναι µερη σε διαφορÀ σχετικÀ µε
την ερµηνεÝα η εφαρµογη τησ παρουσασ συµβασησ εχουν
συµφωνησει, µεσω γενικησ περιφερειακησ η διµερουσ
συµφωνÝασ η Àλλωσ Þτι µια τετοια διαφορÀ, θα υποβÀλλεται µε αÝτηση οποιουδηποτε µερουσ στη διαφορÀ σε διαδικασÝα η οποÝα συνεπÀγεται δεσµευτικη απÞφαση, η διαδικασÝα αυτη θα εφαρµÞζεται αντÝ των διαδικασιων που
προβλεπονται στο παρÞν µεροσ εκτÞσ αν τα µερη συµφωνουν διαφορετικÀ.

Íρθρο 283
Υποχρεωση ανταλλαγησ απÞψεων
1. Ùταν µεταξυ κρατων µερων προκυψει διαφορÀ σχετικÀ
µε την ερµηνεÝα η εφαρµογη τησ παρουσασ συµβασησ, τα
µερη στη διαφορÀ θα προχωρησουν αµελλητÝ σε ανταλλαγη απÞψεων για την επÝλυση τησ µε διαπραγµατευσεισ η
Àλλα ειρηνικÀ µεσα.
2. Τα µερη επÝσησ θα προσχωρουν αµελλητÝ σε ανταλλαγη
απÞψεων Þταν µια διαδικασÝα για την επÝλυση τετοιασ

L 179/74

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

διαφορÀσ εχει τερµατισθεÝ χωρÝσ επÝλυση τησ η Þταν
επÝλυση εχει µεν επιτευχθεÝ, αλλÀ οι περιστÀσεισ απαιτουν
διαβουλευσεισ σχετικÀ µε τον τρÞπο υλοποÝησησ τησ
επÝλυσησ τησ διαφορÀσ.
Íρθρο 284
Συνδιαλλαγη
1. ΚρÀτοσ µεροσ το οποÝο εÝναι µεροσ σε διαφορÀ σχετικÀ
µε την ερµηνεÝα η εφαρµογη τησ παρουσασ συµβασησ
µπορεÝ να καλεσει το Àλλο µεροσ η µερη να υποβÀλουν τη
διαφορÀ σε συνδιαλλαγη συµφωνα µε τη διαδικασÝα του
παραρτηµατοσ V τµηµα 1 η σε Àλλη διαδικασÝα συνδιαλλαγησ.
2. Αν η πρÞσκληση γÝνει αποδεκτη και τα µερη συµφωνουν ωσ προσ την εφαρµοστεα διαδικασÝα συνδιαλλαγησ,
οποιοδηποτε µεροσ µπορεÝ να υποβÀλλει τη διαφορÀ στη
διαδικασÝα αυτη.
3. Αν η πρÞσκληση δεν γÝνει αποδεκτη η τα µερη δεν
συµφωνουν ωσ προσ τη διαδικασÝα, η διαδικασÝα συνδιαλλαγησ θα θεωρεÝται ωσ τερµατισθεÝσα.
4. ΕκτÞσ αν τα µερη συµφωνουν Àλλωσ, Þταν µια διαφορÀ
εχει υποβληθεÝ σε συνδιαλλαγη, η διαδικασÝα µπορεÝ να
τερµατισθεÝ µÞνο συµφωνα µε τη συµφωνηµενη διαδικασÝα
συνδιαλλαγησ.
Íρθρο 285
Εφαρµογη του παρÞντοσ τµηµατοσ σε διαφορεσ που
υποβÀλλονται συµφωνα µε το µεροσ XI
Το παρÞν τµηµα εφαρµÞζεται σε κÀθε διαφορÀ η οποÝα
συµφωνα µε το µεροσ XI τµηµα 5 πρÞκειται να επιλυθεÝ
συµφωνα µε τισ διαδικασÝεσ που προβλεπονται στο παρÞν
µεροσ. Αν µια οντÞτητα η οποÝα δεν εÝναι κρÀτοσ µεροσ
εÝναι µεροσ σε µια τετοια διαφορÀ, το παρÞν τµηµα εφαρµÞζεται, mutatis mutandis.

ΤΜΗΜΑ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ
∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Íρθρο 286
Εφαρµογη διαδικασιων δυνÀµει του παρÞντοσ τµηµατοσ
Επιφυλασσοµενου του τµηµατοσ 3, κÀθε διαφορÀ σχετικÀ
µε την ερµηνεÝα η εφαρµογη τησ παρουσασ, συµβασησ,
Þταν δεν εχει επιτευχθεÝ επÝλυση κατÞπιν προσφυγησ στο
τµηµα 1 θα υποβÀλλεται µε αÝτηση οποιουδηποτε µερουσ
στη διαφορÀ στο δικαστηριο που εχει δικαιοδοσÝα δυνÀµει
του παρÞντοσ τµηµατοσ.

23.6.98
Íρθρο 287

Επιλογη διαδικασÝασ
1. Ùταν υπογρÀφει, επικυρωνει η προσχωρεÝ στην παρουσα συµβαση η οποτεδηποτε µεταγενεστερα, κÀθε κρÀτοσ
εÝναι ελευθερο να επιλεξει µε γραπτη δηλωση του, ενα η
περισσÞτερα απÞ τα ακÞλουθα µεσα για την επÝλυση διαφορων σχετικÀ µε την ερµηνεÝα η εφαρµογη τησ παρουσασ
συµβασησ.
α) το διεθνεσ δικαστηριο για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ που
ιδρυεται συµφωνα µε το παρÀρτηµα VI¯
β) το διεθνεσ δικαστηριο τησ ΧÀγησ¯
γ) ενα διαιτητικÞ δικαστηριο, συγκροτουµενο συµφωνα µε
το παρÀρτηµα VII¯
δ) ενα ειδικÞ διαιτητικÞ δικαστηριο συγκροτουµενο
συµφωνα µε το παρÀρτηµα VIII για µια η περισσÞτερεσ
απÞ τισ κατηγορÝεσ διαφορων που καθορÝζονται σ’
αυτÞ.
2. ∆ηλωση που γÝνεται δυνÀµει τησ παραγρÀφου 1 δεν
επηρεÀζει η επηρεÀζεται απÞ την υποχρεωση ενÞσ κρÀτουσ
µερουσ να δεχθεÝ τη δικαιοδοσÝα του τµηµατοσ διευθετησησ
διαφορων θαλÀσσιου βυθου του διεθνουσ δικαστηρÝου για
το δÝκαιο τησ θÀλασσασ στην εκταση και κατÀ τον τρÞπο
που προβλεπεται στο µεροσ XI τµηµα 5.
3. ΚρÀτοσ µεροσ, το οποÝο εÝναι µεροσ σε διαφορÀ που
δεν καλυπτεται απÞ ισχυουσα δηλωση, θα θεωρεÝται Þτι
εχει αποδεχθεÝ διαιτησÝα συµφωνα µε το παρÀρτηµα VII.
4. Αν τα µερη σε µια διαφορÀ εχουν αποδεχθεÝ την Ýδια
διαδικασÝα για την επÝλυση τησ διαφορÀσ, αυτη µπορεÝ να
υποβληθεÝ µÞνο στη διαδικασÝα αυτη, εκτÞσ αν τα µερη
συµφωνουν διαφορετικÀ.
5. Αν τα µερη σε µια διαφορÀ δεν εχουν αποδεχθεÝ την
Ýδια διαδικασÝα για την επÝλυση τησ διαφορÀσ, αυτη µπορεÝ
να υποβληθεÝ µÞνο σε διαιτησÝα συµφωνα µε το παρÀρτηµα VII εκτÞσ αν τα µερη συµφωνουν διαφορετικÀ.
6. ∆ηλωση που γÝνεται δυνÀµει τησ παραγρÀφου 1 παραµενει σε ισχυ επÝ τρεισ µηνεσ µετÀ απÞ την κατÀθεση
ειδοποÝησησ για ανÀκληση στο ΓενικÞ Γραµµατεα των
Ηνωµενων Εθνων.
7. Νεα δηλωση, ειδοποÝηση για ανÀκληση η εκπνοη δηλωσησ ουδÞλωσ επηρεÀζει διαδικασÝα που εκκρεµεÝ ενωπιον
του δικαστηρÝου που εχει δικαιοδοσÝα δυνÀµει του παρÞντοσ Àρθρου εκτÞσ αν τα µερη συµφωνουν διαφορετικÀ.
8. Οι δηλωσεισ και ειδοποιησεισ που αναφερονται στο
παρÞν Àρθρο θα κατατÝθενται στο ΓενικÞ Γραµµατεα των
Ηνωµενων Εθνων, ο οποÝοσ θα διαβιβÀζει αντÝγραφα
αυτων στα κρÀτη µερη.
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Íρθρο 288
∆ικαιοδοσÝα

L 179/75

µε αÝτηση ενÞσ µερουσ στη διαφορÀ και αφου παρασχεθεÝ
στα µερη η ευκαιρÝα να ακουσθουν.

1. ΚÀθε δικαστηριο που αναφερεται στο Àρθρο 287 εχει
δικαιοδοσÝα για κÀθε διαφορÀ σχετικÀ µε την ερµηνεÝα η
εφαρµογη τησ παρουσασ συµβασησ, η οποÝα υποβÀλλεται
σ’ αυτÞ συµφωνα µε το παρÞν µεροσ.

4. Το δικαστηριο ειδοποιεÝ αµεσωσ τα µερη στη διαφορÀ,
καθωσ και Àλλα κρÀτη µερη, Þπωσ θεωρεÝ αρµÞζον για τον
ορισµÞ, τροποÝηση η ανÀκληση των προσωρινων µετρων.

2. ΚÀθε δικαστηριο που αναφερεται στο Àρθρο 287 εχει
επÝσησ δικαιοδοσÝα για κÀθε διαφορÀ σχετικÀ µε την ερµηνεÝα η εφαρµογη διεθνουσ συµφωνÝασ, σχετικησ µε τουσ
σκοπουσ τησ παρουσασ συµβασησ, η οποÝα υποβÀλλεται σ’
αυτÞ δυνÀµει τησ συµφωνÝασ.

5. Εκκρεµουσησ τησ συγκρÞτησησ ενÞσ διαιτητικου δικαστηρÝου στο οποÝο υποβÀλλεται διαφορÀ δυνÀµει του
παρÞντοσ τµηµατοσ, οποιοδηποτε δικαστηριο για το οποÝο
συµφωνουν τα µερη η, ελλεÝψει τετοιασ συµφωνÝασ, µεσα
σε δυο εβδοµÀδεσ απÞ την ηµεροµηνÝα τησ αÝτησησ για
προσωρινÀ µετρα, το διεθνεσ δικαστηριο για το δÝκαιο τησ
θÀλασσασ η, σε σχεση µε δραστηριÞτητεσ στην περιοχη, το
τµηµα διευθετησησ διαφορων θαλÀσσιου βυθου, µπορεÝ να
ορÝσει, τροποποιησει η αναστεÝλει προσωρινÀ µετρα
συµφωνα µε το παρÞν Àρθρο, αν κρÝνει Þτι εκ πρωτησ
Þψεωσ το δικαστηριο το οποÝο θα συγκροτηθεÝ, θα εÝχε
δικαιοδοσÝα και Þτι το επεÝγον τησ κατÀστασησ το απαιτεÝ.
Αφου συγκροτηθεÝ, το δικαστηριο στο οποÝο εχει υποβληθεÝ η διαφορÀ µπορεÝ να τροποποιησει, αναστεÝλει η επιβεβαιωσει τα προσωρινÀ αυτÀ µετρα, ενεργωντασ συµφωνα
µε τισ παραγρÀφουσ 1 εωσ 4.

3. Το τµηµα διευθετησησ διαφορων θαλÀσσιου βυθου του
διεθνουσ δικαστηρÝου για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ που
ιδρυεται συµφωνα µε το παρÀρτηµα VI και οποιοδηποτε
Àλλο τµηµα δικαστηρÝου η διαιτητικÞ δικαστηριο που αναφερεται στο µεροσ XI τµηµα 5 εχει δικαιοδοσÝα για οποιοδηποτε θεµα το οποÝο υποβÀλλεται σ’ αυτÞ συµφωνα µε το
παραπÀνω µεροσ.
4. Σε περÝπτωση διαφορÀσ ωσ προσ το εÀν ενα δικαστηριο
εχει δικαιοδοσÝα, το θεµα θα επιλυεται µε απÞφαση του
δικαστηρÝου αυτου.
Íρθρο 289

6. Τα µερη σε διαφορÀ οφεÝλουν να συµµορφωνονται
ταχεωσ µε οποιαδηποτε προσωρινÀ µετρα ορÝζονται δυνÀµει του παρÞντοσ Àρθρου.

Εµπειρογνωµονεσ
Σε κÀθε διαφορÀ στην οποÝα εµπλεκονται επιστηµονικÀ η
τεχνικÀ θεµατα το δικαστηριο το οποÝο ασκεÝ δικαιοδοσÝα
δυνÀµει του παρÞντοσ τµηµατοσ, µπορεÝ, µε αÝτηση ενÞσ
µερουσ η αυτεπÀγγελτα, να εµπλεξει, σε συνεννÞηση µε τα
µερη, Þχι λιγÞτερουσ απÞ δυο επιστηµονικουσ η τεχνικουσ
εµπειρογνωµονεσ επιλεγµενουσ κατÀ προτÝµηση απÞ το
σχετικÞ κατÀλογο που ετοιµÀζεται συµφωνα µε το παρÀρτηµα VIII Àρθρο 2 για να συµµετεχουν στο δικαστηριο
αλλÀ χωρÝσ δικαÝωµα ψηφου.
Íρθρο 290
ΠροσωρινÀ µετρα
1. Αν µια διαφορÀ εχει προσηκÞντωσ υποβληθεÝ σε δικαστηριο το οποÝο θεωρεÝ Þτι εκ πρωτησ Þψεωσ εχει δικαιοδοσÝα δυνÀµει του παρÞντοσ µερουσ η του µερουσ XI
τµηµα 5, το δικαστηριο µπορεÝ να ορÝσει οποιαδηποτε
προσωρινÀ µετρα τα οποÝα θεωρεÝ κατÀλληλα υπÞ τισ
περιστÀσεισ για την εξασφÀλιση των αντιστοÝχων δικαιωµÀτων των µερων στη διαφορÀ η για την πρÞληψη σοβαρησ βλÀβησ στο θαλÀσσιο περιβÀλλον, εκκρεµουσησ τησ
τελικησ απÞφασησ.
2. ΠροσωρινÀ µετρα µπορουν να τροποποιουνται η ανακαλουνται ευθυσ ωσ οι περιστÀσεισ που τα δικαιολογουν
εχουν µεταβληθεÝ η επαυσαν να υπÀρχουν.
3. ΠροσωρινÀ µετρα µπορουν να ορÝζονται, τροποποιουνται η ανακαλουνται δυνÀµει του παρÞντοσ Àρθρου µÞνο

Íρθρο 291
ΠρÞσβαση
1. Ùλα τα κρÀτη µερη εχουν πρÞσβαση σε Þλεσ τισ διαδικασÝεσ επÝλυσησ διαφορων που καθορÝζονται στο παρÞν
µεροσ.
2. ΟντÞτητεσ Àλλεσ απÞ κρÀτη µερη εχουν πρÞσβαση στισ
διαδικασÝεσ επÝλυσησ διαφορων που καθορÝζονται στο
παρÞν µεροσ µÞνο Þπωσ ειδικÀ προβλεπεται στη συµβαση
αυτη.

Íρθρο 292
ΤαχεÝα απÞλυση πλοÝων και πληρωµÀτων
1. Ùταν οι αρχεσ κρÀτουσ µερουσ κρατουν πλοÝο που
φερει τη σηµαÝα Àλλου κρÀτουσ µερουσ και προβÀλλεται ο
ισχυρισµÞσ Þτι το κρατουν κρÀτοσ δεν εχει τηρησει τισ
διατÀξεισ τησ παρουσασ συµβασησ για την ταχεÝα απÞλυση
του πλοÝου η του πληρωµατÞσ του µε την παροχη ευλογησ
εγγυσησ τησ κρÀτησησ µπορεÝ να υποβÀλλεται σε οποιοδηποτε δικαστηριο που συµφωνεÝται απÞ τα µερη η ελλεÝψει
τετοιασ συµφωνÝασ, εντÞσ δεκα ηµερων απÞ την εναρξη τησ
κρÀτησησ σε δικαστηριο αποδεκτÞ απÞ το κρÀτοσ, δυνÀµει
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του Àρθρου 287 η στο διεθνεσ δικαστηριο για το δÝκαιο τησ
θÀλασσασ, εκτÞσ αν τα µερη συµφωνησουν διαφορετικÀ.
2. Η αÝτηση για απÞλυση µπορεÝ να γÝνει µÞνο απÞ η για
λογαριασµÞ του κρÀτουσ τησ σηµαÝασ του πλοÝου.
3. Το δικαστηριο εξετÀζει χωρÝσ καθυστερηση την αÝτηση
για απÞλυση και επιλαµβÀνεται µÞνο του θεµατοσ τησ
απÞλυσησ, χωρÝσ να θÝγεται η ουσÝα τυχÞν υπÞθεσησ ενωπιον των αρµοδÝων εσωτερικων αρχων εναντÝον του πλοÝου, του πλοιοκτητη η του πληρωµατοσ αυτου. Οι αρχεσ του
κρατουντοσ κρÀτουσ παραµενουν αρµÞδιεσ για την
απÞλυση του πλοÝου η του πληρωµατοσ αυτου οποτεδηποτε.
4. Ùταν παρασχεθεÝ εγγυηση η Àλλη οικονοµικη ασφÀλεια
που αποφασÝσθηκε απÞ το δικαστηριο, οι αρχεσ του κρατουντοσ κρÀτουσ οφεÝλουν να συµµορφωθουν γρηγορα µε
την απÞφαση του δικαστηρÝου σχετικÀ µε την απÞλυση του
πλοÝου η του πληρωµατοσ αυτου.

Íρθρο 293
Εφαρµοστεο δÝκαιο
1. Το δυνÀµει του τµηµατοσ αυτου αρµÞδιο δικαστηριο
εφαρµÞζει την παρουσα συµβαση και Àλλουσ κανÞνεσ
διεθνουσ δικαÝου που δεν συγκρουονται µε την παρουσα
συµβαση.
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Íρθρο 295

ΕξÀντληση εσωτερικων ενδÝκων µεσων
ΚÀθε διαφορÀ µεταξυ κρατων µερων σχετικÀ µε την ερµηνεÝα η εφαρµογη τησ παρουσασ συµβασησ µπορεÝ να υποβληθεÝ στισ διαδικασÝεσ που προβλεπονται στο παρÞν τµηµα µÞνο µετÀ την εξÀντληση των εσωτερικων ενδικων
µεσων Þταν αυτÞ απαιτεÝται απÞ το διεθνεσ δÝκαιο.
Íρθρο 296
ΤελεσιδικÝα και δεσµευτικη ισχυσ αποφÀσεων
1. ΚÀθε απÞφαση που εκδÝδεται απÞ το αρµÞδιο δυνÀµει
του παρÞντοσ τµηµατοσ δικαστηριο εÝναι τελεσÝδικη και
πρεπει να τηρεÝται απÞ Þλα τα µερη σε µιÀ διαφορÀ.
2. ΚÀθε τετοια απÞφαση δεν εχει δεσµευτικη ισχυ παρÀ
µÞνο µεταξυ των µερων και σε σχεση µε τη συγκεκριµενη
διαφορÀ.

ΤΜΗΜΑ 3
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Íρθρο 297
ΠεριορισµοÝ στην εφαρµογη του τµηµατοσ 2

2. Η παρÀγραφοσ 1 δεν επηρεÀζει την αρµοδιÞτητα του
εχοντοσ δικαιοδοσÝα δυνÀµει του παρÞντοσ τµηµατοσ
δικαστηρÝου να αποφασÝζει ex aequo et bono σε µÝα
υπÞθεση, εφÞσον τα µερη συµφωνουν προσ τουτο.

1. ∆ιαφορεσ σχετικÀ µε την ερµηνεÝα η εφαρµογη τησ
παρουσασ συµβασησ ωσ προσ την Àσκηση απÞ παρÀκτιο
κρÀτοσ των κυριαρχικων του δικαιωµÀτων η τησ δικαιοδοσÝασ του που προβλεπεται στην παρουσα συµβαση υπÞκεινται στισ διαδικασÝεσ που διαλαµβÀνονται στο τµηµα 2
στισ ακÞλουθεσ περιπτωσεισ:

Íρθρο 294

α) Þταν προβÀλλεται ισχυρισµÞσ Þτι ενα παρÀκτιο κρÀτοσ
εχει ενεργησει κατÀ παρÀβαση των διατÀξεων τησ
παρουσασ συµβασησ σχετικÀ µε τισ ελευθερÝεσ και τα
δικαιωµατα ναυσιπλοÝασ, υπερπτησησ η τοποθετησησ
υποβρυχÝων καλωδÝων και αγωγων η σχετικÀ µε Àλλεσ
διεθνεÝσ νÞµιµεσ χρησεισ τησ θÀλασσασ που καθορÝζονται στο Àρθρο 58¯

Προκαταρκτικη διαδικασÝα
1. Οποιοδηποτε προβλεπÞµενο απÞ το Àρθρο 287 δικαστηριο στο οποÝο υποβÀλλεται αÝτηση σχετικÀ µε διαφορÀ
που αναφερεται στο Àρθρο 297 θα αποφασÝζει κατÞπιν
αÝτησησ ενÞσ µερουσ, η µπορεÝ να αποφασÝζει αυτεπÀγγελτα, κατÀ πÞσο η αÝτηση συνιστÀ κατÀχρηση νοµικησ διαδικασÝασ η εÝναι εκ πρωτησ Þψεωσ βÀσιµη. Αν το δικαστηριο
αποφασÝσει Þτι η αÝτηση συνιστÀ κατÀχρηση νοµικησ διαδικασÝασ η Þτι εÝναι εκ πρωτησ Þψεωσ αβÀσιµη, δεν δÝνει
συνεχεια σε αυτη.
2. ΜÞλισ παραλÀβει την αÝτηση, το δικαστηριο ειδοποιεÝ
αµεσωσ το Àλλο µεροσ η µερη για την αÝτηση και καθορÝζει
ευλογη προθεσµÝα εντÞσ τησ οποÝασ αυτÀ µπορουν να του
ζητησουν να αποφασÝσει συµφωνα µε την παρÀγραφο 1.
3. Το παρÞν Àρθρο δεν επηρεÀζει το δικαÝωµα οποιουδηποτε µερουσ σε µια διαφορÀ να προβεÝ σε προκαταρτικεσ
ενστÀσεισ συµφωνα µε τουσ εφαρµοστεουσ διαδικαστικουσ
κανÞνεσ.

β) Þταν προβÀλλεται ισχυρισµÞσ, Þτι ενα κρÀτοσ ασκωντασ τισ παραπÀνω αναφερÞµενεσ ελευθερÝεσ, δικαιωµατα η χρησεισ, εχει ενεργησει κατÀ παρÀβαση τησ
παρουσασ συµβασησ η των νÞµων η κανονισµων που
υιοθετηθηκαν απÞ το παρÀκτιο κρÀτοσ συµφωνα µε
την παρουσα συµβαση και Àλλουσ κανÞνεσ του διεθνουσ δικαÝου που δεν εÝναι αντÝθετοι µε την παρουσα
συµβαση, η
γ) Þταν προβÀλλεται ισχυρισµÞσ Þτι ενα παρÀκτιο κρÀτοσ
εχει ενεργησει κατÀ παρÀβαση καθορισµενων διεθνων
κανÞνων µασ προτυπων για την προστασÝα και διατηρηση του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ που εÝναι εφαρµοστεα στο παρÀκτιο κρÀτοσ και τα οποÝα εχουν καθιερωθεÝ απÞ την παρουσα συµβαση η µεσω διεθνων
οργανισµων η διπλωµατικησ διÀσκεψησ συµφωνα µε
την παρουσα συµβαση.
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2. α) ∆ιαφορεσ σχετικÀ µε την ερµηνεÝα η εφαρµογη των
διατÀξεων τησ παρουσασ συµβασησ ωσ προσ τισ
θαλÀσσιεσ επιστηµονικεσ ερευνεσ επιλυονται
συµφωνα µε το τµηµα 2, αλλÀ το παρÀκτιο κρÀτοσ
δεν εÝναι υποχρεωµενο να δεχθεÝ την υποβολη σε
τετοια επÝλυση οποιασδηποτε διαφορÀσ που
ανακυπτει απÞ:

iii) ενα παρÀκτιο κρÀτοσ εχει αυθαÝρετα αρνηθεÝ

i) την Àσκηση απÞ το παρÀκτιο κρÀτοσ δικαιωµα-

γ) σε καµιÀ περÝπτωση επιτροπη συνδιαλλαγησ δεν
µπορεÝ να αντικαταστησει τη διακριτικη ευχερεια
του παρÀκτιου κρÀτουσ µε τη δικη τησ¯

τοσ η διακριτικησ ευχερειασ συµφωνα µε το
Àρθρο 246, η

ii) απÞφαση του παρÀκτιου κρÀτουσ να διατÀξει

αναστολη η παυση ενÞσ ερευνητικου σχεδÝου
συµφωνα µε το Àρθρο 253¯

β) διαφορεσ που ανακυπτουν απÞ ισχυρισµÞ κρÀτουσ
που διεξÀγει ερευνεσ Þτι σε σχεση µε ενα ειδικÞ
σχεδιο το παρÀκτιο κρÀτοσ δεν ασκεÝ τα δικαιωµατÀ του βÀσει των Àρθρων 246 και 253 κατÀ τρÞπο
συµφωνο µε την παρουσα συµβαση θα υποβÀλλονται, µε αÝτηση του ενÞσ η του Àλλου µερουσ, σε
συνδιαλλαγη βÀσει του παραρτηµατοσ V τµηµα 2,
εφÞσον η επιτροπη συνδιαλλαγησ δεν θα αµφισβητησει την Àσκηση απÞ το παρÀκτιο κρÀτοσ τησ
διακριτικησ του ευχερειασ να καθορÝζει ειδικεσ
περιοχεσ Þπωσ αναφερεται στο Àρθρο 246 παρÀγραφοσ 6, η τησ διακριτικησ του ευχερειασ να αρνεÝται τη συγκατÀθεση του συµφωνα µε το Àρθρο 246
παρÀγραφοσ 5.
3. α) ∆ιαφορεσ σχετικÀ µε την ερµηνεÝα η εφαρµογη των
διατÀξεων τησ παρουσασ συµβασησ για την αλιεÝα
θα επιλυονται συµφωνα µε το τµηµα 2, αλλÀ το
παρÀκτιο κρÀτοσ δεν θα εÝναι υποχρεωµενο να
δεχθεÝ την υποβολη σε τετοια επÝλυση οποιασδηποτε διαφορÀσ που αφορÀ στα κυριαρχικÀ του δικαιωµατα σχετικÀ µε τουσ ζωντανουσ πÞρουσ στην
αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη η στην Àσκηση τουσ,
περιλαµβανοµενων των διακριτικων του εξουσιων
για καθορισµÞ του επιτρεπÞµενου αλιευµατοσ, τησ
αλιευτικησ δυναµικÞτητÀσ του, τησ κατανοµησ των
πλεονασµÀτων σε Àλλα κρÀτη και των Þρων και
προυMποθεσεων που καθιερωνονται στουσ νÞµουσ
και κανονισµουσ του για τη διατηρηση και διαχεÝριση¯

να κατανεÝµει σε οποιοδηποτε κρÀτοσ, δυνÀµει
των Àρθρων 62, 69 και 70 και συµφωνα µε
τουσ Þρουσ και προυMποθεσεισ που καθÞρισε το
παρÀκτιο κρÀτοσ συµφωνα µε την παρουσα
συµβαση ολÞκληρο η µεροσ του πλεονÀσµατοσ
που εχει δηλωσει Þτι υπÀρχει¯

δ) η εκθεση τησ επιτροπησ συνδιαλλαγησ πρεπει να
κοινοποιεÝται στουσ αρµÞδιουσ διεθνεÝσ οργανισµουσ¯
ε) κατÀ τη διαπραγµÀτευση συµφωνιων, δυνÀµει των
Àρθρων 69 και 70, τα κρÀτη µερη, εκτÞσ αν συµφωνουν διαφορετικÀ, θα περιλαµβÀνουν ρητρα για τα
µετρα που θα λαµβÀνουν, ωστε να ελαχιστοποιεÝται
η δυνατÞτητα διαφωνÝασ σχετικÀ µε την ερµηνεÝα η
εφαρµογη τησ συµφωνÝασ και για τον τρÞπο µε τον
οποÝο πρεπει να ενεργησουν αν παρÞλα αυτÀ
προκυψει διαφωνÝα.

Íρθρο 298
Προαιρετικεσ εξαιρεσεισ στην εφαρµογη του τµηµατοσ 2
1. Ùταν υπογρÀφει, επικυρωνει η προσχωρεÝ στην παρουσα συµβαση η οποτεδηποτε µεταγενεστερα, ενα κρÀτοσ
µπορεÝ χωρÝσ να βλÀπτονται οι υποχρεωσεισ που προκυπτουν δυνÀµει του τµηµατοσ 1, να δηλωσει γραπτωσ Þτι
δεν αποδεχεται µια οποιαδηποτε η περισσÞτερεσ απÞ τισ
διαδικασÝεσ που προβλεπει το τµηµα 2 σχετικÀ µε µια η
περισσÞτερεσ απÞ τισ ακÞλουθεσ κατηγορÝεσ διαφορων.
α) i)

∆ιαφορεσ σχετικÀ µε την ερµηνεÝα η εφαρµογη
των Àρθρων 15, 74 και 83 σχετικÀ µε θαλÀσσιεσ
οριοθετησεισ η εκεÝνεσ που αφορουν ιστορικουσ
κÞλπουσ η τÝτλουσ εξυπακουοµενου ενα κρÀτοσ
που εχει κÀνει τετοια δηλωση οφεÝλει, Þταν µια
τετοια διαφορÀ ανακυψει µετÀ την εναρξη ισχυωσ
τησ παρουσασ συµβασησ και Þταν καµιÀ συµφωνÝα δεν εχει επιτευχθεÝ µεσα σε ευλογη χρονικη
περÝοδο σε διαπραγµατευσεισ µεταξυ των µερων,
µε αÝτηση οποιουδηποτε µερουσ στη διαφορÀ αποδεχθεÝ την υποβολη του θεµατοσ, σε συνδυαλλαγη
δυνÀµει του παραρτηµατοσ V τµηµα 2 και υπÞ τον
περαιτερω Þρο Þτι οποιαδηποτε διαφορÀ η οποÝα
αναγκαστικÀ συνεπÀγεται την ταυτÞχρονη εξεταση οποιασδηποτε ανεπÝλυτησ διαφορÀσ σχετικÀ µε
κυριαρχÝα η Àλλα δικαιωµατα πÀνω σε εµπειρωτικÞ η νησιωτικÞ χερσαÝο εδαφοσ θα εξαιρεÝται απÞ
την υποβολη αυτη,

ii)

µετÀ την παρουσÝαση απÞ την επιτροπη συνδιαλλαγησ τησ εκθεσησ τησ, η οποÝα πρεπει να αναφερει τουσ λÞγουσ στουσ οποÝουσ αυτη βασÝζεται, τα
µερη θα διαπραγµατευονται µια συµφωνÝα µε
βÀση την εκθεση αυτη. Αν αυτεσ οι διαπραγµατευεισ δεν καταληξουν σε συµφωνÝα, τα µερη οφεÝλουν, µε αµοιβαÝα συναÝνεση να υποβÀλλουν το
θεµα σε µια απÞ τισ διαδικασÝεσ που προβλεπει το

β) Ùταν καµιÀ επÝλυση δεν εχει επιτεχθεÝ µε προσφυγη στο τµηµα 1 του παρÞντοσ µερουσ, η διαφορÀ θα υποβÀλλεται σε συνδιαλλαγη βÀσει του
παραρτηµατοσ V τµηµα 2 µε αÝτηση οποιουδηποτε
µερουσ στη διαφορÀ Þταν προβÀλλεται ο ισχυρισµÞσ Þτι:
i)

ii)

ενα παρÀκτιο κρÀτοσ εχει κατÀδηλα παραλεÝψει να τηρησει τισ υποχρεωσεισ του να εξασφαλÝσει µεσω κατÀλληλων µετρων διατηρησησ και διαχεÝρισησ Þτι η συντηρηση ζωντανων
πÞρων στην αποκλειστικη οικονοµικη ζωνη
δεν κινδυνευει σοβαρÀ,
ενα παρÀκτιο κρÀτοσ εχει αυθαÝρετα αρνηθεÝ
να καθορÝσει, µετÀ απÞ αÝτηση ενÞσ Àλλου
κρÀτουσ το επιτρεπÞµενο αλÝευµα και την
δυνατÞτητÀ του για συλλογη ζωντανων πÞρων
σχετικÀ µε αποθεµατα τα οποÝα το Àλλο αυτÞ
κρÀτοσ ενδιαφερεται να αλιευσει, η
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τµηµα 2, εκτÞσ αν τα µερη συµφωνουν διαφορετικÀ,
iii) η παρουσα υποπαρÀγραφοσ δεν εφαρµÞζεται σε

οποιαδηποτε διαφορÀ θαλÀσσιασ οριοθετησησ
που εχει οριστικÀ επιλυθεÝ µε διευθετηση µεταξυ
των µερων, η σε οποιαδηποτε τετοια διαφορÀ που
πρÞκειται να επιλυθεÝ συµφωνα µε διµερη η
πολυµερη συµφωνÝα δεσµευτικη για τα µερη
αυτÀ.

β) ∆ιαφορεσ σχετικÀ µε στρατιωτικεσ δραστηριÞτητεσ,
περιλαµβανοµενων στρατιωτικων δραστηριοτητων απÞ
κρατικÀ πλοÝα και αεροσκÀφη, που βρÝσκονται σε µη
εµπορικη υπηρεσÝα καθωσ και δραστηριÞτητεσ για την
εφαρµογη των νÞµων σχετικÀ µε την Àσκηση κυριαρχικων δικαιωµÀτων η δικαιοδοσÝασ που δεν περιλαµβÀνονται στη δικαιοδοσÝα ενÞσ δικαστηρÝου δυνÀµει του
Àρθρου 297 παρÀγραφοσ 2 η 3¯
γ) ∆ιαφορεσ σχετικÀ µε τισ οποÝεσ το συµβουλιο ασφαλεÝασ των Ηνωµενων Εθνων ασκεÝ τα καθηκοντα που
του ανατεθηκαν απÞ το χÀρτη των Ηνωµενων Εθνων,
εκτÞσ αν το συµβουλιο ασφαλεÝασ αποφασÝσει να αφαιρεσει το θεµα απÞ την ηµερησια διÀταξη του η καλεσει
τα µερη να επιλυσουν αυτεσ µε τα µεσα που προβλεπει
η παρουσα συµβαση.
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συµβασησ εναντι Àλλου κρÀτουσ µερουσ, χωρÝσ τη συναÝνεση του µερουσ τουτου.
4. Αν ενα απÞ τα κρÀτη µερη εχει προβεÝ σε δηλωση
δυνÀµει τησ παραγρÀφου 1 στοιχεÝο α), οποιοδηποτε Àλλο
κρÀτοσ µεροσ µπορεÝ να υποβÀλει οποιαδηποτε διαφορÀ
που εµπÝπτει στην εξαιρουµενη κατηγορÝα εναντι του
δηλωσαντοσ µερουσ στη διαδικασÝα που καθορÝζεται στη
δηλωση αυτη.
5. Νεα δηλωση, η η απÞσυρση δηλωσησ δεν επηρεÀζει µε
κανενα τρÞπο διαδικασÝεσ που εκκρεµουν ενωπιον δικαστηρÝου συµφωνα µε το παρÞν Àρθρο, εκτÞσ αν τα µερη
συµφωνουν διαφορετικÀ.
6. ∆ηλωσεισ και ειδοποιησεισ για απÞσυρση δηλωσεων
δυνÀµει του παρÞντοσ Àρθρου κατατÝθενται στο ΓενικÞ
Γραµµατεα των Ηνωµενων Εθνων, ο οποÝοσ διαβιβÀζει
αντÝγραφο αυτων στα κρÀτη µερη.
Íρθρο 299
∆ικαÝωµα των µερων να συµφωνουν διαδικασÝα

2. ΚρÀτοσ µεροσ το οποÝο εχει προβεÝ σε δηλωση δυνÀµει
τησ παραγρÀφου 1 µπορεÝ οποτεδηποτε να την αποσυρει η
να συµφωνησει να υποβÀλλει διαφορÀ που εχει αποκλεισθεÝ µε τετοια δηλωση σε οποιαδηποτε διαδικασÝα που
καθορÝζεται στην παρουσα συµβαση.

1. ∆ιαφορÀ που εχει αποκλεισθεÝ δυνÀµει του Àρθρου 297
η εχει εξαιρεθεÝ κατÞπιν δηλωσεωσ γενοµενησ δυνÀµει του
Àρθρου 298 απÞ τισ διαδικασÝεσ επÝλυσησ διαφορων που
προβλεπονται στο τµηµα 2 µπορεÝ να υποβληθεÝ στισ διαδικασÝεσ αυτεσ µÞνο κατÞπιν συµφωνÝασ των µερων στη
διαφορÀ.

3. ΚρÀτοσ µεροσ το οποÝο εχει προβεÝ σε δηλωση δυνÀµει
τησ παραγρÀφου 1 δεν δικαιουται να υποβÀλλει οποιαδηποτε διαφορÀ που εµπÝπτει στην εξαιρουµενη κατηγορÝα
διαφορων σ’ οποιαδηποτε διαδικασÝα τησ παρουσασ

2. ΤÝποτα στο παρÞν τµηµα αυτÞ δεν παρακωλυει το
δικαÝωµα των µερων στη διαφορÀ να συµφωνησουν σε
κÀποια Àλλη διαδικασÝα για την επÝλυση τησ διαφορÀσ
αυτησ η να επιτυχουν φιλικη διευθετηση.

ΜΕΡΟΣ XVI
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Íρθρο 300
Καλη πÝστη και κατÀχρηση δικαιωµατοσ
Τα κρÀτη µερη εκπληρωνουν µε καλη πÝστη τισ υποχρεωσεισ που αναλαµβÀνονται µε την παρουσα συµβαση και θα
ασκουν τα δικαιωµατα, τη δικαιοδοσÝα και τισ ελευθερÝεσ
που αναγνωρÝζονται απÞ τη παρουσα συµβαση κατÀ τρÞπο που δεν αποτελεÝ κατÀχρηση δικαιωµατοσ.
Íρθρο 301
Ειρηνικεσ χρησεισ των θαλασσων
ΚατÀ την Àσκηση των δικαιωµÀτων τουσ και την εκπληρωση των υποχρεωσεων τουσ δυνÀµει τησ παρουσασ συµβα-

σησ, τα κρÀτη µερη απεχουν απÞ κÀθε απειλη η χρηση βÝασ
κατÀ τησ εδαφικησ ακεραιÞτητασ η πολιτικησ ανεξαρτησÝασ
οποιουδηποτε κρÀτουσ, η (απÞ Àλλεσ πρÀξεισ) κατÀ οποιοδηποτε Àλλο τρÞπο ασυµβÝβαστο προσ τισ αρχεσ του διεθνουσ δικαÝου που περιεχονται στο χÀρτη των Ηνωµενων
Εθνων.

Íρθρο 302
ΑποκÀλυψη πληροφοριων
ΧωρÝσ να θÝγονται τα δικαιωµατα κÀθε κρÀτουσ µερουσ να
προσφευγει στισ διαδικασÝεσ για την επÝλυση διαφορων
που προβλεπονται στην παρουσα συµβαση καµιÀ διÀταξη
τησ παρουσασ συµβασησ δεν θα θεωρεÝται Þτι απαιτεÝ απÞ
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ενα κρÀτοσ µεροσ κατÀ την εκπληρωση των υποχρεωσεων
του δυνÀµει τησ παρουσασ συµβασησ, να παρεχει πληροφορÝεσ των οποÝων η αποκÀλυψη εÝναι αντÝθετη στα ουσιωδη συµφεροντα τησ ασφÀλειÀσ του.
Íρθρο 303
ΑρχαιολογικÀ και ιστορικÀ αντικεÝµενα που βρÝσκονται
στη θÀλασσα
1. Τα κρÀτη εχουν την υποχρεωση να προστατευουν αντικεÝµενα αρχαιολογικου και ιστορικου χαρακτηρα που
βρÝσκονται στη θÀλασσα και συνεργÀζονται για το σκοπÞ
αυτÞ.
2. Με σκοπÞ τον ελεγχο τησ εµπορÝασ τετοιων αντικειµενων, το παρÀκτιο κρÀτοσ µπορεÝ, εφαρµÞζοντασ το Àρθρο
33, να θεωρησει Þτι η ανελκυση τουσ απÞ το βυθÞ τησ
θÀλασσασ µεσα στη ζωνη που αναφερεται στο Àρθρο αυτÞ
χωρÝσ την εγκριση του αποτελεÝ παραβÝαση µεσα στο εδαφÞσ του η τη χωρικη του θÀλασσα των νÞµων και κανονισµων που προβλεπονται στο Ýδιο Àρθρο.
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3. ΚαµÝα διÀταξη του παρÞντοσ Àρθρου δεν θÝγει τα
δικαιωµατα των εξακριβωµενων ιδιοκτητων, το δÝκαιο τησ
ναυαγιαÝρεσησ η Àλλουσ κανÞνεσ ναυτικου δικαÝου η τουσ
νÞµουσ και πρακτικη σχετικÀ µε τισ πολιτιστικεσ ανταλλαγεσ.
4. Το Àρθρο αυτÞ δεν επηρεÀζει Àλλεσ διεθνεÝσ συµφωνÝεσ
σχετικÀ µε την προστασÝα αντικειµενων αρχαιολογικου και
ιστορικου χαρακτηρα.
Íρθρο 304
Ευθυνη και υποχρεωση αποζηµÝωσησ για ζηµιÀ
Οι διατÀξεισ τησ παρουσασ συµβασησ σχετικÀ µε την
ευθυνη σε περÝπτωση ζηµιÀσ δεν θÝγουν την εφαρµογη
υφισταµενων κανÞνων και την ανÀπτυξη περαιτερω κανÞνων σχετικων µε την ευθυνη δυνÀµει του διεθνουσ δικαÝου.

ΜΕΡΟΣ XVII
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Íρθρο 305
Υπογραφη
1. Η παρουσα συµβαση θα εÝναι ανοικτη για υπογραφη:
α) απÞ Þλα τα κρÀτη¯
β) απÞ τη ΝαµÝµπια, εκπροσωπουµενη απÞ το συµβουλιο
των Ηνωµενων Εθνων για τη ΝαµÝµπια¯
γ) απÞ Þλα τα συνδεδεµενα αυτÞνοµα κρÀτη τα οποÝα
εχουν επιλεξει το καθεστωσ αυτÞ µε πρÀξη αυτοδιÀθεσησ υπÞ την επÝβλεψη και εγκριση των Ηνωµενων
Εθνων συµφωνα µε την απÞφαση 1514 (XV) τησ γενικησ συνελευσησ και τα οποÝα εχουν αρµοδιÞτητα σε
θεµατα διεπÞµενα απÞ την παρουσα συµβαση συµπεριλαµβανοµενησ και τησ συναψησ συνθηκων σχετικÀ µε
αυτÀ τα θεµατα¯
δ) απÞ Þλα τα συνδεδεµενα αυτÞνοµα κρÀτη τα οποÝα,
δυνÀµει των εγγρÀφων συνδεσησ τουσ, εχουν αρµοδιÞτητα για τα θεµατα που διεπονται απÞ την παρουσα
συµβαση, καθωσ και για τη συναψη συνθηκων σχετικÀ
µε αυτÀ τα θεµατα¯
ε) απÞ Þλα τα εδÀφη τα οποÝα απολαυουν πληρουσ εσωτερικησ αυτονοµÝασ, που αναγνωρÝζεται ωσ τετοια απÞ
τα Ηνωµενα Îθνη, αλλÀ τα οποÝα δεν εχουν αποκτησει
πληρη ανεξαρτησÝα συµφωνα µε την απÞφαση 1514
(XV) τησ γενικησ συνελευσησ και τα οποÝα εχουν αρµοδιÞτητα στα θεµατα που διεπονται απÞ τη παρουσα
συµβαση καθωσ και για την συναψη συνθηκων σχετικων µε αυτÀ τα θεµατα¯

στ) απÞ διεθνεÝσ οργανισµουσ συµφωνα µε το παρÀρτηµα
IX.
2. Η συµβαση αυτη θα παραµεÝνει ανοικτη για υπογραφη
εωσ τισ 9 ∆εκεµβρÝου 1984 στο ΥπουργεÝο Εσωτερικων τησ
ΤζαµÀικασ και επÝσησ στην εδρα των Ηνωµενων Îθνων
στη Νεα ΥÞρκη απÞ 1ησ ΙουλÝου 1983 εωσ τισ 9 ∆εκεµβρÝου
1984.
Íρθρο 306
Επικυρωση και επÝσηµη επιβεβαÝωση
Η συµβαση αυτη υπÞκειται σε επικυρωση απÞ τα κρÀτη,
τισ Àλλεσ οντÞτητεσ που µνηµονευονται στο Àρθρο 305,
παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝα β), γ), δ) και ε) και σε επÝσηµη
επιβεβαÝωση συµφωνα µε το παρÀρτηµα IX, απÞ τισ οντÞτητεσ που αναφερονται στο Àρθρο 305 παρÀγραφοσ 1
στοιχεÝο στ). Τα εγγραφα επικυρωσησ και επÝσηµησ επιβεβαÝωσησ θα κατατÝθενται στο γενικÞ γραµµατεα των Ηνωµενων Εθνων.
Íρθρο 307
Προσχωρηση
Η παρουσα συµβαση παραµενει ανοικτη για προσχωρηση
απÞ τα κρÀτη και τισ Àλλεσ οντÞτητεσ που µνηµονευονται
στο Àρθρο 305. Προσχωρηση των οντοτητων που µνηµονευονται στο Àρθρο 305 παρÀγραφο 1 στοιχεÝο στ), γÝνεται
συµφωνα µε το παρÀρτηµα XI. Τα εγγραφα προσχωρησησ
κατατÝθενται στο ΓενικÞ Γραµµατεα των Ηνωµενων
Εθνων.
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Íρθρο 308
Îναρξη ισχυοσ
1. Η παρουσα συµβαση αρχÝζει να ισχυει δωδεκα µηνεσ
µετÀ την ηµεροµηνÝα κατÀθεσησ του εξηκοστου οργÀνου
επικυρωσησ η προσχωρησησ.
2. Για κÀθε κρÀτοσ που επικυρωνει η προσχωρεÝ στην
παρουσα συµβαση µετÀ την κατÀθεση του εξηκοστου
εγγρÀφου επικυρωσησ η προσχωρησησ, η συµβαση αρχÝζει
να ισχυει την τριακοστη ηµερα µετÀ την ηµεροµηνÝα κατÀθεσησ του οργÀνου επικυρωσησ η προσχωρησησ του, µε
την επιφυλαξη τησ παραγρÀφου 1.
3. Η συνελευση τησ αρχησ συνερχεται κατÀ την ηµεροµηνÝα εναρξησ τησ ισχυοσ τησ παρουσασ συµβασησ και εκλεγει το συµβουλιο τησ αρχησ. Το πρωτο συµβουλιο συγκροτεÝται κατÀ τρÞπο συµφωνο µε το σκοπÞ του Àρθρου 161
σε περÝπτωση που οι διατÀξεισ του Àρθρου αυτου δεν
µπορουν να εφαρµοσθουν αυστηρÀ.
4. Οι κανÞνεσ, κανονισµοÝ και διαδικασÝεσ που εκπονουνται απÞ την προπαρασκευαστικη επιτροπη εφαρµÞζονται
προσωρινÀ µεχρισ Þτου υιοθετηθουν επÝσηµα απÞ την
αρχη συµφωνα µε το µεροσ XI.
5. Η αρχη και τα ÞργανÀ τησ ενεργουν συµφωνα µε την
απÞφαση II τησ τρÝτησ διÀσκεψησ των Ηνωµενων Εθνων
για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ που αφορÀ τισ προπαρασκευαστικεσ επενδυσεισ καθωσ και µε τισ αποφÀσεισ τησ
προπαρασκευαστικησ επιτροπησ που λαµβÀνονται κατ’
εφαρµογη τησ απÞφασησ αυτησ.
Íρθρο 309
ΕπιφυλÀξεισ και εξαιρεσεισ
ΚαµιÀ επιφυλαξη η εξαÝρεση δεν µπορεÝ να γÝνει στην
παρουσα συµβαση εκτÞσ αν αυτη επιτρεπεται ρητÀ απÞ
Àλλα Àρθρα τησ παρουσασ συµβασησ.
Íρθρο 310
∆ιακηρυξεισ και δηλωσεισ
Το Àρθρο 309 δεν απαγορευει σ’ ενα κρÀτοσ κατÀ την
υπογραφη, επικυρωση η προσχωρηση στην παρουσα
συµβαση, να προβεÝ σε διακηρυξεισ η δηλωσεισ, Þπωσ και
να διατυπωνεται η ονοµÀζεται µε σκοπÞ, µεταξυ Àλλων,
την εναρµÞνιση των νÞµων και κανονισµων του µε τισ
διατÀξεισ τησ παρουσασ συµβασησ υπÞ την προυMπÞθεση
Þτι οι διακηρυξεισ η δηλωσεισ αυτεσ δεν αποσκοπουν στον
αποκλεισµÞ η στην τροποποÝηση τησ νοµικησ ισχυοσ των
διατÀξεων τησ παρουσασ συµβασησ κατÀ την εφαρµογη
τουσ στο κρÀτοσ αυτÞ.
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2. Η παρουσα συµβαση δεν µεταβÀλλει τα δικαιωµατα και
τισ υποχρεωσεισ των κρατων µερων που πηγÀζουν απÞ
Àλλεσ συµφωνÝεσ συνÀδουσεσ µε την παρουσα συµβαση και
που δεν θÝγουν την απολαυη απÞ Àλλα κρÀτη µερη των
δικαιωµÀτων τουσ η την εκπληρωση των υποχρεωσεων
τουσ δυνÀµει τησ παρουσασ συµβασησ.
3. ∆υο η περισσÞτερα κρÀτη µερη µπορουν να συνÀπτουν
συµφωνÝεσ που τροποποιουν η αναστελλουν την εφαρµογη
των διατÀξεων τησ παρουσασ συµβασησ, εφαρµοζÞµενεσ
αποκλειστικÀ στισ µεταξυ τουσ σχεσεισ υπÞ την προυMπÞθεση Þτι οι συµφωνÝεσ αυτεσ δεν αφορουν σε διÀταξη απÞ
την οποÝα η παρεκκλιση δεν εÝναι συµβατη µε την αποτελεσµατικη εκτελεση του αντικειµενου και του σκοπου τησ
παρουσασ συµβασησ και υπÞ την προυMπÞθεση περαιτερω
Þτι τετοιεσ συµφωνÝεσ δεν θÝγουν την εφαρµογη των βασικων αρχων που περιεχονται σ’ αυτη και οτι οι διατÀξεισ
των συµφωνιων αυτων δεν θÝγουν την απολαυη απÞ Àλλα
κρÀτη µερη των δικαιωµÀτων τουσ η την εκπληρωση των
υποχρεωσεων τουσ δυνÀµει τησ παρουσασ συµβασησ.
4. ΚρÀτη µερη που προτÝθενται να συνÀψουν συµφωνÝα
που αναφερεται στην παρÀγραφο 3 οφεÝλουν να γνωστοποιουν στα Àλλα κρÀτη µερη, µεσω του θεµατοφυλακα τησ
παρουσασ συµβασησ, την πρÞθεση τουσ να συνÀψουν τη
συµφωνÝα, καθωσ και τισ τροποποιησεισ η την αναστολη
που προβλεπει αυτη η συµφωνÝα.
5. Το παρÞν Àρθρο δεν θÝγει διεθνεÝσ συµφωνÝεσ οι οποÝεσ
ρητÀ επιτρεπονται η διαφυλÀσσονται απÞ Àλλα Àρθρα τησ
παρουσασ συµβασησ.
6. Τα κρÀτη µερη συµφωνουν Þτι καµιÀ τροποποÝηση δεν
µπορεÝ να γÝνει στη βασικη αρχη που αφορÀ στην κοινη
κληρονοµιÀ τησ ανθρωπÞτητασ και που διατυπωνεται στο
136 και Þτι δεν θα καταστουν συµβαλλÞµενα µερη σ’
οποιαδηποτε συµφωνÝα που θα παραβιÀζει την αρχη
αυτη.

Íρθρο 312
ΤροποποÝηση

Σχεση µε Àλλεσ συµβÀσεισ και διεθνεÝσ συµφωνÝεσ

1. Με την εκπνοη δεκαετουσ περιÞδου υπολογιζÞµενησ
απÞ τησ ηµεροµηνÝασ εναρξησ ισχυοσ τησ συµβασησ αυτησ,
κÀθε κρÀτοσ µεροσ µπορεÝ µε γραπτη ανακοÝνωση προσ το
ΓενικÞ Γραµµατεα των Ηνωµενων Εθνων, να προτεÝνει
συγκεκριµενεσ τροποποιησεισ τησ συµβασησ αυτησ εκτÞσ
απÞ εκεÝνεσ που αφορουν στισ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη και να ζητησει τη συγκληση διÀσκεψησ προσ εξεταση
των προτεινÞµενων αυτων τροποποιησεων. Ο γενικÞσ
γραµµατεασ κυκλοφορεÝ την ανακοÝνωση αυτη σε Þλα τα
κρÀτη µερη. Αν µεσα σε δωδεκα µηνεσ απÞ τησ ηµεροµηνÝασ τησ κυκλοφορÝασ τησ ανακοÝνωσησ, τουλÀχιστον τα
µισÀ κρÀτη µερη απαντησουν θετικÀ στο αÝτηµα αυτÞ, ο
γενικÞσ γραµµατεασ συγκαλεÝ τη διÀσκεψη.

1. Η παρουσα συµβαση υπερισχυει, µεταξυ των κρατων
µερων, των συµβÀσεων τησ Γενευησ, τησ 29ησ ΑπριλÝου
1958, για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ.

2. Εφαρµοστεα διαδικασÝα ληψησ απÞφασησ στην τροποποιητικη διÀσκεψη θα εÝναι Ýδια µε αυτη που εφαρµÞστηκε

Íρθρο 311
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στην τρÝτη διÀσκεψη των Ηνωµενων Εθνων για το δÝκαιο
τησ θÀλασσασ εκτÞσ αν αποφασÝσει διαφορετικÀ η διÀσκεψη. Η διÀσκεψη πρεπει να καταβÀλει κÀθε προσπÀθεια
για επÝτευξη συµφωνÝασ επÝ των τροποποιησεων δια τησ
µεθÞδου τησ µη εγερσεωσ αντιρρησεων και δεν θα πρεπει
να διεξÀγεται ψηφοφορÝα επ’ αυτων προτου εξαντληθουν
Þλεσ οι προσπÀθειεσ για να επιτευχθεÝ οµοφωνÝα.
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2. Πριν απÞ την εγκριση οποιασδηποτε τροποποÝησησ
δυνÀµει τησ παραγρÀφου 1 το συµβουλιο και η συνελευση
διασφαλÝζουν Þτι αυτη δεν θÝγει το συστηµα εξερευνησησ
και εκµετÀλλευσησ των πÞρων τησ περιοχησ εν αναµονη
τησ αναθεωρητικησ διÀσκεψησ, συµφωνα µε το Àρθρο
155.
Íρθρο 315

Íρθρο 313
ΤροποποÝηση µε απλοποιηµενη διαδικασÝα
1. ΚÀθε κρÀτοσ µεροσ µπορεÝ, µε γραπτη ανακοÝνωση
προσ το ΓενικÞ Γραµµατεα των Ηνωµενων Εθνων, να
προτεÝνει τροποποÝηση τησ παρουσασ συµβασησ εκτÞσ απÞ
τροποποιησεισ που αφορουν σε δραστηριÞτητεσ στην
περιοχη, προκειµενου να υιοθετηθεÝ µε την απλοποιηµενη
διαδικασÝα που προβλεπεται στο Àρθρο αυτÞ χωρÝσ τη
συγκληση διÀσκεψησ. Ο ΓενικÞσ Γραµµατεασ θα κυκλοφορεÝ την ανακοÝνωση σε Þλα τα κρÀτη µερη.
2. Αν µεσα σε δωδεκα µηνεσ απÞ τησ ηµεροµηνÝασ τησ
κυκλοφορÝασ τησ ανακοÝνωσησ, ενα κρÀτοσ µεροσ προβÀλει
αντÝρρηση στην προτεινÞµενη τροποποÝηση η στην πρÞταση για υιοθετηση τησ µε απλοποιηµενη διαδικασÝα, η τροποποÝηση θεωρεÝται απορριφθεÝσα. Ο ΓενικÞσ Γραµµατεασ
θα πληροφορεÝ σχετικÀ Þλα τα κρÀτη µερη αµεσωσ.
3. Αν δωδεκα µηνεσ µετÀ την ηµεροµηνÝα τησ κυκλοφορÝασ τησ ανακοÝνωσησ, κανενα κρÀτοσ δεν εχει προβÀλλει
αντÝρρηση στην προτεινÞµενη τροποποÝηση η στην πρÞταση για υιοθετηση τησ µε απλοποιηµενη διαδικασÝα, η προτεινÞµενη τροποποÝηση θεωρεÝται υιοθετηθεÝσα. Ο ΓενικÞσ
Γραµµατεασ πληροφορεÝ Þλα τα κρÀτη µερη Þτι η προτεινÞµενη τροποποÝηση εχει υιοθετηθεÝ.

Íρθρο 314
Τροποποιησεισ των διατÀξεων τησ παρουσασ συµβασησ
των σχετιζοµενων αποκλειστικÀ µε δραστηριÞτητεσ στην
περιοχη
1. ΚÀθε κρατοσ µεροσ µπορεÝ µε γραπτη ανακοÝνωση προσ
το γενικÞ γραµµατεα τησ αρχησ να προτεÝνει τροποποÝηση
των διατÀξεων τησ παρουσασ συµβασησ που αφορουν
αποκλειστικÀ σε δραστηριÞτητεσ στην περιοχη περιλαµβανοµενου του παραρτηµατοσ VI τµηµα 4. Ο γενικÞσ γραµµατεασ κυκλοφορεÝ την ανακοÝνωση αυτη σε Þλα τα κρÀτη
µερη. Η προτεινÞµενη τροποποÝηση υπÞκειται στην εγκριση τησ συνελευσησ αφου προηγουµενωσ εγκριθεÝ απÞ το
συµβουλιο, Οι αντιπρÞσωποι των κρατων µερων στα Þργανα αυτÀ εÝναι πληρωσ εξουσιοδοτηµενοι να εξετÀζουν και
εγκρÝνουν την προτεινÞµενη τροποποÝηση. Η προτεινÞµενη
τροποποÝηση, Þπωσ εγκρÝνεται απÞ το συµβουλιο και τη
συνελευση, θεωρεÝται ωσ υιοθετηθεÝσα.

Υπογραφη, επικυρωση, προσχωρηση και αυθεντικÀ
κεÝµενα τροποποιησεων
1. Οι τροποποιησεισ τησ παρουσασ συµβασησ µÞλισ υιοθετηθουν εÝναι ανοικτεσ για υπογραφη απÞ τα κρÀτη µερη,
για περÝοδο δωδεκα µηνων απÞ τησ ηµεροµηνÝασ υιοθετησησ στην εδρα των Ηνωµενων Εθνων στη Νεα ΥÞρκη,
εκτÞσ αν προβλεπεται διαφορετικÀ στην Ýδια την τροποποÝηση.
2. Τα Àρθρα 306, 307 και 320 εφαρµÞζονται σε Þλεσ τισ
τροποποιησεισ τησ παρουσασ συµβασησ.
Íρθρο 316
Îναρξη ισχυοσ τροποποιησεων
1. Οι τροποποιησεισ τησ παρουσασ συµβασησ, εκτÞσ εκεÝνων που αναφερονται στην παρÀγραφο 5, αρχÝζουν να
ισχυουν για τα κρÀτη µερη που επικυρωνουν η προσχωρουν σ’ αυτεσ την τριακοστη ηµερα µετÀ απÞ την ηµεροµηνÝα κατÀθεσησ των εγγρÀφων επικυρωσησ η προσχωρησησ
των δυο τρÝτων των κρατων µερων η των 60 κρατων
µερων, οποιοσδηποτε απÞ τουσ αριθµουσ αυτουσ εÝναι ο
µεγαλυτεροσ. Οι τροποποιησεισ αυτεσ δεν θÝγουν την απολαυη απÞ τα Àλλα κρÀτη µερη των δικαιωµÀτων τουσ η
την εκπληρωση των υποχρεωσεων τουσ δυνÀµει τησ
παρουσασ συµβασησ.
2. ΜÝα τροποποÝηση µπορεÝ να προβλεπει Þτι για την
εναρξη ισχυοσ αυτησ απαιτεÝται µεγαλυτεροσ αριθµÞσ
επικυρωσεων η προσχωρησεων απÞ εκεÝνον που απαιτεÝ το
παρÞν Àρθρο.
3. Για κÀθε κρÀτοσ µεροσ που επικυρωνει η προσχωρεÝ σε
µιÀ τροποποÝηση που αναφερεται στην παρÀγραφο 1 µετÀ
απÞ την κατÀθεση του απαιτουµενου αριθµου οργÀνων
επικυρωσησ η προσχωρησησ, η τροποποÝηση αρχÝζει να
ισχυει την τριακοστη ηµερα µετÀ την ηµεροµηνÝα κατÀθεσησ απÞ το κρÀτοσ µεροσ αυτÞ του εγγρÀφου επικυρωσησ
η προσχωρησησ του.
4. ΚÀθε κρÀτοσ το οποÝο καθÝσταται µεροσ στην παρουσα
συµβαση µετÀ την εναρξη τησ ισχυοσ µιÀσ τροποποÝησησ
συµφωνα µε την παρÀγραφο 1, θεωρεÝται, ελλεÝψει εκπεφρασµενησ διαφορετικησ πρÞθεσησ απÞ το κρÀτοσ αυτÞ
ωσ:
α) µεροσ στην παρουσα συµβαση Þπωσ αυτη τροποποιηθηκε, και
β) µεροσ στην µη τροποποιηµενη συµβαση αναφορικÀ µε
κÀθε κρÀτοσ µεροσ το οποÝο δεν δεσµευεται απÞ την
τροποποÝηση.
5. ΚÀθε τροποποÝηση που αφορÀ αποκλειστικÀ στισ δραστηριÞτητεσ και κÀθε τροποποÝηση του παραρτηµατοσ VI
τÝθεται σε ισχυ για Þλα τα κρÀτη µερη ενα χρÞνο µετÀ την
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ηµεροµηνÝα κατÀθεσησ των οργÀνων επικυρωσησ η προσχωρησησ των τριων τετÀρτων των κρατων µερων.

2. ΕπιπρÞσθετα µε τα καθηκοντÀ του ωσ θεµατοφυλακα,
ο ΓενικÞσ Γραµµατεασ:

6. ΚÀθε κρÀτοσ το οποÝο καθÝσταται µεροσ στην παρουσα
συµβαση µετÀ την θεση σε ισχυ των τροποποιησεων
συµφωνα µε την παρÀγραφο 5, θεωρεÝται ωσ µεροσ τησ
παρουσασ συµβασησ Þπωσ αυτη τροποποιηθηκε.

α) αναφερει σε Þλα τα κρÀτη µερη, στην αρχη και στουσ
αρµοδÝουσ διεθνεÝσ οργανισµουσ τα θεµατα γενικησ
φυσησ που προκυπτουν αναφορικÀ µε την παρουσα
συµβαση¯

Íρθρο 317
ΚαταγγελÝα
1. Ενα κρÀτοσ µεροσ µπορεÝ να καταγγεÝλει την παρουσα
συµβαση µε γραπτη γνωστοποÝηση προσ το ΓενικÞ Γραµµατεα των Ηνωµενων Εθνων και µπορεÝ να αναφερει τουσ
λÞγουσ τησ καταγγελÝασ. Η µη αναφορÀ των λÞγω δεν θÝγει
την ισχυ τησ καταγγελÝασ. Η καταγγελÝα αρχÝζει να ισχυει
ενα χρÞνο µετÀ την ηµεροµηνÝα ληψησ τησ γνωστοποÝησησ,
εκτÞσ Àν η γνωστοποÝηση καθορÝζει µεταγενεστερη ηµεροµηνÝα.
2. ΚρÀτοσ δεν απαλÀσσεται συνεπεÝα τησ καταγγελÝασ
απÞ τησ οικονοµικεσ και συµβατικεσ υποχρεωσεισ που
προεκυψαν Þταν ηταν µεροσ τησ συµβασησ αυτησ ουτε και
καταγγελÝα επηρεÀζει οποιοδηποτε δικαÝωµα υποχρεωση η
τη νοµικη θεση του κρÀτουσ αυτου που δηµιουργηθηκε
απÞ την εφαρµογη τησ συµβασησ αυτησ, πριν απÞ τον
τερµατισµÞ τησ απÞ το κρÀτοσ αυτÞ.
3. Η καταγγελÝα µε κανενα τρÞπο δεν θÝγει το καθηκον
κÀθε κρÀτουσ µερουσ να εκπληρωνει κÀθε υποχρεωση που
περιεχεται στην παρουσα συµβαση και στην οποÝα θα
υπÞκειτο δυνÀµει του διεθνουσ δικαÝου, ανεξÀρτητα απÞ
την παρουσα συµβαση.
Íρθρο 318
Καθεστωσ των παραρτηµÀτων
Τα παραρτηµατα αποτελουν αναπÞσπαστο µεροσ τησ
παρουσασ συµβασησ και πλην αντÝθετησ ρητησ διÀταξησ,
αναφορÀ στην παρουσα συµβαση η σε ενα απÞ τα µερη
αυτησ, περιλαµβÀνει και αναφορÀ στα σχετικÀ παραρτηµατα.

β) γνωστοποιεÝ στην αρχη τισ επικυρωσεισ και επÝσηµεσ
επιβεβαιωσεισ και προσχωρησεισ στην παρουσα συµβαση και τισ σχετικεσ τροποποιησεισ καθωσ και τισ καταγγελÝεσ τησ παρουσασ συµβασησ¯
γ) γνωστοποιεÝ στα κρÀτη µερη τισ συµφωνÝεσ συµφωνα
µε το Àρθρο 311 παρÀγραφοσ 4¯
δ) κυκλοφορεÝ τισ τροποποιησεισ που υιοθετουνται
συµφωνα µε την παρουσα συµβαση στα κρÀτη µερη για
επικυρωση η προσχωρηση¯
ε) συγκαλεÝ τισ αναγκαÝεσ συνÞδουσ των κρατων µερων
συµφωνα µε την παρουσα συµβαση¯
3. α) Ο ΓενικÞσ Γραµµατεασ διαβιβÀζει επÝσησ στουσ
παρατηρητεσ που αναφερονται στο Àρθρο 156:
i)

τισ αναφορεσ που µνηµονευονται στην παρÀγραφο 2 στοιχεÝο α),

ii)

Τισ γνωστοποιησεισ που µνηµονευονται στην
παρÀγραφο 2 στοιχεÝα β) και γ), και

iii) Τα κεÝµενα των τροποποιησεων που µνηµο-

νευονται στην παρÀγραφο 2 στοιχεÝο δ) για
ενηµερωση τουσ¯

β) ο ΓενικÞσ Γραµµατεασ προσκαλεÝ επÝσησ τουσ
παρατηρητεσ αυτουσ στισ συνÞδουσ των κρατων
µερων που µνηµονευονται στην παρÀγραφο 2 στοιχεÝο ε).

Íρθρο 320
ΑυθεντικÞ κεÝµενο

Íρθρο 319
Θεµατοφυλακασ
1. Ο ΓενικÞσ Γραµµατεασ των Ηνωµενων Εθνων εÝναι ο
θεµατοφυλακασ τησ παρουσασ συµβασησ και των σχετικων
µε αυτη τροποποιησεων.

Το πρωτÞτυπο τησ παρουσασ συµβασησ, τησ οποÝασ τα
κεÝµενα στην αγγλικη, αραβικη, γαλλικη, ισπανικη, κινεζικη
και ρωσικη γλωσσα εÝναι εξÝσου αυθεντικÀ, κατατÝθενται
συµφωνα µε το Àρθρο 305 παρÀγραφοσ 2 στον ΓενικÞ
Γραµµατεα των Ηνωµενων Εθνων,

Σε πÝστωση των ανωτερω, οι υπογεγραµµενοι πληρεξουσιοι, δεÞντωσ προσ τουτο εξουσιοδοτηµενοι, υπεγραφαν την παρουσα συµβαση.
Îγινε στο Μοντεγκο ΜπαÝυ στισ 10 ∆εκεµβρÝου του χÝλια εννιακÞσια ογδÞντα δυο.
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Παραρτηµατα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΚΡΩΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΕΙ∆Η

1.

ΤÞνοσ µακρÞπτερο:σ

Thunnus allalunga

2.

ΤÞνοσ:

Thunnus thynnus

3.

ΤÞνοσ παχυσαρκοσ:

Thunnus obesus

4.

ΠαλαµÝδα ωκεÀνια:

Katsuwonus pelanis

5.

ΤÞνοσ κιτρινÞπτεροσ:

Thunnus albacares

6.

ΤÞνοσ µαυρÞπτεροσ:

Thunnus atlanticus

7.

Καρβουνι:

Euthunnus alletteratus; Euthunnus agginis

8.

ΝÞτιοσ τÞνοσ:

Thunnus maccoyii

9.

ΚοπÀνι:

Auxis thazard; Auxis rochei

10. Στρωµατεεσ:

Οικογενεια Branidae

11. —

Tetrapturus angustirostris¯ Tetrapturus belone¯ Tetrapturus peluegeri¯ Tetrapterus alibidus¯ Tetrapterus audax¯ Tetrapturus georgei¯ Makaira mazara¯ Makaira indica¯ Makaira nigricans

12. ΙστιοφÞρα:

Istiophorus platypterus¯ Istiophorus albicans

13. ΞιφÝεσ:

Xiphias gladius

14. Σαυροι:

ΖαργÀνα Scomberesox saurus¯ Cololabis saira¯ Cololabis adocetus¯ Scombersox saurus scombroides

15. ∆ελφÝνι:

ΚυνηγÞσ, Coryphaena hippurus¯ Coryphaena

16. ΩκεÀνιοι καρχαρÝεσ:

Hexanchus griseus¯ Cetorhinus haxihus; Οικογενεια αλοπιÝδεσ¯
Rhincodon typus Οικογενεια καρχαρινÝδεσ¯ Οικογενεια σφυρνÝδεσ¯ Οικογενεια Isurida

17. Κητοειδη:

Οικογενεια ΦυσητηρÝδεσ¯ Οικογενεια φαλαινοπτερÝδεσ¯ Οικογενεια
φαλαινÝδασ¯ Οικογενεια εσριγτιÝδεσ¯ Οικογενεια µονοδοντÝδεσ¯
Οικογενεια ζιφιÝδεσ¯ Οικογενεια δελφινÝδεσ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙ∆ΑΣ
Íρθρο 1
Συφωνα µε τισ διατÀξεισ του Àρθρου 76, συνιστÀται επιτροπη για
τα Þρια τησ υφαλοκρηπÝδασ περαν των 200 ναυτικων µιλÝων
συµφωνα µε τα πιο κÀτω Àρθρα:

Íρθρο 2
1. Η επιτροπη αποτελεÝται απο 21 µελη που εÝναι ειδικοÝ στον
τοµεα τησ γεωλογÝασ, γεωφυσικησ και υδατογραφÝασ, εκλεγµενοι
απÞ τα κρÀτη µερη τησ παρουσασ συµβασησ απÞ τουσ υπηκÞουσ
τουσ, λαµβÀνοντασ δεÞντωσ υπÞψη την ανÀγκη εξασφÀλισησ
δÝκαιησ γεωγραφικησ εκπροσωπευσησ, που υπηρετουν υπÞ την
προσωπικη τουσ ιδιÞτητα.
2. Οι αρχικεσ εκλογεσ, θα γÝνουν Þσο το δυνατÞν νωρÝτερα και
πÀντωσ εντÞσ 18 µηνων µετÀ την ηµεροµηνÝα εναρξησ ισχυοσ τησ
παρουσασ συµβασησ. ΤουλÀχιστον τρεÝσ µηνεσ πριν απÞ την ηµεροµηνÝα κÀθε εκλογησ, ο ΓενικÞσ Γραµµατεασ των Ηνωµενων
Εθνων απευθυνει επιστολη στα κρÀτη µερη, καλωντασ αυτÀ για
υποβολη υποψηφιοτητων, κατÞπιν κατÀλληλων περιφερειακων
διαβουλευσεων, εντÞσ τριων µηνων. Ο ΓενικÞσ Γραµµατεασ καταρτÝζει κατÀλογο κατ’ αλφαβητικη σειρÀ Þλων των υποψηφÝων και
τον υποβÀλλει σε Þλα τα κρÀτη µερη.
3. Η εκλογη των µελων τησ επιτροπησ λαµβÀνει χωρα σε συνÀντηση των κρατων µερων που συγκαλεÝται απÞ το γενικÞ γραµµατεα
στην εδρα των Ηνωµενων Εθνων. Στη συνÀντηση αυτη στην οποÝα
αποτελουν απαρτÝα τα δυο τρÝτα των κρατων µερων, τα πρÞσωπα
που εκλεγονται στην επιτροπη θα εÝναι αυτοÝ οι υποψηφιοι που
συγκεντρωνουν πλειοψηφÝα δυο τρÝτων των ψηφων των εκπροσωπων των κρατων µερων που εÝναι παρÞντεσ και ψηφÝζουν. ΑπÞ
καθε γεωγραφικη περιφερεια θα εκλεγοναι Þχι λιγÞτερα απÞ τρÝα
µελη.
4. Τα µελη τησ επιτροπησ εκλεγονται για µιÀ θητεÝα πεντε ετων
και εÝναι επανεκλεξιµα.
5. Το κρÀτοσ µεροσ που υπεβαλε την υποψηφιÞτητα ενÞσ µελουσ
τησ επιτροπησ αναλαµβÀνει τα εξοδα αυτου του µελουσ ενω αυτÞ
εκτελεÝ καθηκοντα τησ επιτροπησ. Το ενδιαφερÞµενο παρÀκτιο
κρÀτοσ αναλαµβÀνει τα εξοδα που προκυπτουν αναφορικÀ µε τισ
συµβουλευτικεσ γνωµεσ που αναφερονται στο Àρθρο 3 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο β) του παρÞντοσ παραρτηµατοσ. Η γραµµατεÝα τησ
επιτροπησ παρεχεται απÞ τον ΓενικÞ Γραµµατεα των Ηνωµενων
Εθνων.

Íρθρο 3
1. Οι αρµοδιÞτητεσ τησ επιτροπησ εÝναι:
α) η εξεταση των δεδοµενων και Àλλου υλικου που θα υποβÀλλεται απÞ τα παρÀκτια κρÀτη αναφορικÀ µε τα εξωτερικÀ Þρια
τησ υφαλοκρηπÝδασ σε περιοχεσ Þπου αυτÀ τα Þρια εκτεÝνονται περαν των 200 ναυτικων µιλÝων και η διατυπωση συστÀσεων συµφωνα µε το Àρθρο 76 και τη δηλωση κατανÞησησ που
υιοθετηθηκε στισ 29 Αυγουστου 1980 απÞ τη τρÝτη διÀσκεψη
των Ηνωµενων Εθνων για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ.

β) η παροχη επιστηµονικων και τεχνικων συµβουλευτικων γνωµων αν ζητηθουν απÞ το ενδιαφερÞµενο παρÀκτιο κρÀτοσ
κατÀ την προπαρασκευη των δεδοµενων που αναφερονται στο
στοιχεÝο α)
γ) η επιτροπη µπορεÝ να συνεργÀζεται στην εκταση που θεωρεÝται αναγκαÝο και χρησιµο, µε τη διακυβερνητικη ωκεανογραφικη επιτροπη τησ Ουνεσκο, το διεθνη υδρογραφικÞ οργανισµÞ
και Àλλουσ αρµÞδιουσ διεθνεÝσ οργανισµουσ µε σκοπÞ την
ανταλλαγη επιστηµονικων και τεχνικων πληροφοριων που θα
µπορουσαν να βοηθησουν την επιτροπη στην εκτελεση των
καθηκÞντων τησ.
Íρθρο 4
Σε περÝπτωση που το παρÀκτιο κρÀτοσ σκοπευει να καθιερωσει,
συµφωνα µε το Àρθρο 76, τα εξωτερικÀ Þρια τησ υφαλοκρηπÝδασ
τουσ περα απÞ τα 200 ναυτικÀ µÝλια, καταθετει στοιχεÝα των ορÝων
αυτων στην επιτροπη µαζÝ µε σχετικÀ επιστηµονικÀ και τεχνικÀ
δεδοµενα, το ταχυτερο δυνατÞ, αλλÀ σε κÀθε περÝπτωση εντÞσ
δεκα ετων απÞ την εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ συµβασησ για το
κρÀτοσ αυτÞ. ΠαρÀλληλα, το παρÀκτιο κρÀτοσ θα καταθετει και
τα ονÞµατα των µελων τησ επιτροπησ που παρεÝχαν επιστηµονικεσ
και τεχνικεσ συµβουλεσ.
Íρθρο 5
ΕκτÞσ αν η επιτροπη αποφασÝσει διαφορετικÀ, η επιτροπη λειτουργεÝ δια υποεπιτροπων επτÀ µελων διοριζοµενων κατÀ ισÞρροπο τρÞπο, λαµβανοµενων υπÞψη των ειδικων στοιχεÝων στισ παραπÀνω εκθεσεισ των παρÀκτιων κρατων. Υπηκοοι του παρÀκτιου
κρÀτουσ που προβαÝνει στην κατÀθεση τησ εκθεσησ, οι οποÝοι
εÝναι και µελη τησ επιτροπησ, καθωσ και οποιοδηποτε µελοσ τησ
επιτροπησ που βοηθησε το παρÀκτιο κρÀτοσ χορηγωντασ του
επιστηµονικεσ και τεχνικεσ συµβουλεσ σχετικÀ µε την οριοθετηση
δεν θα εÝναι µελη τησ υποεπιτροπησ που ασχολεÝται µε την κατÀθεση τησ εκθεσησ αυτησ αλλÀ εχει το δικαÝωµα συµµετοχησ ωσ
µελοσ στισ εργασÝεσ τησ επιτροπησ που αφορουν την εκθεση αυτη.
Το παρÀκτιο κρÀτοσ που υπεβαλε την εκθεση στην επιτροπη
µπορεÝ να στεÝλει εκπροσωπουσ το να συµµετÀσχουν στισ σχετικεσ
εργασÝεσ χωρÝσ δικαÝωµα ψηφου.
Íρθρο 6
1. Η υποεπιτροπη υποβÀλλει τισ συστÀσεισ τησ στην επιτροπη.
2. Η εγκριση απÞ την επιτροπη των συστÀσεων τησ υποεπιτροπησ
απαιτεÝ πλειοψηφÝα των δυο τρÝτων των παρÞντων και ψηφιζÞντων µελων τησ επιτροπησ.
3. Οι συστÀσεισ τησ επιτροπησ υποβÀλλονται γραπτωσ στο
παρÀκτιο κρÀτοσ που υπεβαλε την εκθεση και στον ΓενικÞ Γραµµατεα των Ηνωµενων Εθνων.
Íρθρο 7
Τα παρÀκτια κρÀτη καθιερωνουν τα εξωτερικÀ Þρια τησ υφαλοκρηπÝδασ συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του Àρθρου 76 παρÀγραφοσ 8
και συµφωνα µε τισ προσηκουσεσ εθνικεσ διαδικασÝεσ.
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Íρθρο 8
Σε περÝπτωση διαφωνÝασ του παρÀκτιου κρÀτουσ µε τισ συστÀσεισ
τησ επιτροπησ, το παρÀκτιο κρÀτοσ υποβÀλλει µεσα σε ευλογα
χρονικÀ Þρια, αναθεωρηµενη τη νεα κατÀθεση στην επιτροπη.

L 179/85

Íρθρο 9
Οι ενεργειεσ τησ επιτροπησ δεν θÝγουν θεµατα που αναφερονται
στη χÀραξη των ορÝων µεταξυ κρατων των οποÝων οι ακτεσ εÝναι
εναντι η προσκεÝµενεσ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Íρθρο 1
∆ικαιωµατα επÝ των ορυκτων
Τα δικαιωµατα επÝ των ορυκτων κτωνται κατÀ την εξÞρυξη τουσ
συµφωνα µε τισ διατÀξεισ τησ συµβασησ.
Íρθρο 2
Προκαταρκτικεσ ερευνεσ
1. α) Η αρχη ενθαρρυνει τισ προκαταρκτικεσ ερευνεσ στην
περιοχη¯
β) οι προκαταρτικεσ ερευνεσ αρχÝζουν µÞνον εφÞσον η αρχη
λÀβει απÞ τον υποψηφιο ερευνητη γραπτη ικανοποιητικη
δηλωση µε την οποÝα αυτÞσ αναλαµβÀνει την υποχρεωση
να συµµορφωνεται µε τισ διατÀξεισ τησ συµβασησ και τουσ
κανÞνεσ και κανονισµουσ τησ αρχησ, που αναφερονται
στην προστασÝα του θαλασσÝου περιβÀλλοντοσ, τη συνεργασÝα στα προγρÀµµατα εκπαÝδευσησ συµφωνα µε τα Àρθρα 143 και 144 και να δεχεται το σχετικÞ ελεγχο, εκ
µερουσ τησ αρχησ. ΣυγχρÞνωσ µε τη δηλωση αυτη ο υποψηφιοσ ερευνητησ γνωστοποιεÝ στην αρχη τα κατÀ προσεγγιση πλατυτερα Þρια τησ η των περιοχων στισ οποÝεσ θα
διεξαγÀγει τισ προκαταρκτικεσ ερευνεσ¯
γ) προκαταρκτικεσ ερευνεσ µπορουν να διεξÀγονται ταυτÞχρονα απÞ πολλουσ ερευνητεσ στην Ýδια η στισ Ýδιεσ περιοχεσ.
2. Η διεξαγωγη των προκαταρκτικων ερευνων δεν παρεχει στον
ερευνητη κανενα δικαÝωµα στουσ πÞρουσ. Εν τουτοισ, ο ερευνητησ
εχει το δικαÝωµα να λαµβÀνει απÞ τουσ πÞρουσ τησ περιοχησ µÝα
ικανοποιητικη ποσÞτητα για δειγµατοληπτικη ερευνα.
Íρθρο 3
Εξερευνηση και εκµετÀλλευση
1. Η επιχεÝρηση, τα κρÀτη µερη και οι Àλλεσ οντÞτητεσ που
αναφερονται στο Àρθρο 153 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο β) µπορουν
να υποβÀλουν στην αρχη, για αποδοχη, προγρÀµµατα εργασιων
που αναφερονται σε δραστηριÞτητεσ στην περιοχη.
2. Η επιχεÝρηση µπορεÝ να υποβÀλει αÝτηση για οποιοδηποτε
τµηµα τησ περιοχησ οι αιτησεισ Þµωσ που υποβÀλλονται απÞ
Àλλουσ για παρακρατουµενεσ απÞ την επιχεÝρηση περιοχεσ πρεπει
να ικανοποιουν επιπλεον τισ προυMποθεσεισ που αναφερονται στο
Àρθρο 9 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ.
3. Η ερευνα και η εκµετÀλλευση διεξÀγονται µÞνον στισ περιοχεσ
που καθορÝζονται στα προγρÀµµατα εργασιων τα οποÝα αναφερονται στο Àρθρο 153 παρÀγραφοσ 3 και τα οποÝα εχουν γÝνει
αποδεκτÀ απÞ την αρχη συµφωνα µε τισ διατÀξεισ τησ παρουσασ
συµβασησ και τουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ
αρχησ.
4. Τα προγρÀµµατα εργασιων τα οποÝα γÝνονται αποδεκτÀ πρεπει:
α) να εÝναι συµφωνα µε τισ διατÀξεισ τησ παρουσασ συµβασησ και
τουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ¯

β) να διασφαλÝζουν συµφωνα µε το Àρθρο 153 παρÀγραφοσ 4 τον
ελεγχο, εκµερουσ τησ αρχησ, των δραστηριοτητων που ασκουνται στην περιοχη¯
γ) να παρεχουν στον επιχειρηµατÝα, συµφωνα µε τουσ κανÞνεσ,
κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ αποκλειστικÞ δικαÝωµα εξερευνησεωσ και εκµεταλλευσεωσ των ειδικων κατηγοριων
πÞρων που βρÝσκονται στην περιοχη την οποÝα καλυπτει το
πρÞγραµµα εργασÝασ. ΕÀν, εν τουτοισ, ο υποψηφιοσ υποβÀλει
πρÞγραµµα εργασÝασ το οποÝο καλυπτει µÞνον το στÀδιο τησ
εξερευνησησ, η µÞνον το στÀδιο τησ εκµετÀλλευσησ, εφÞσον το
σχεδιο εγκριθεÝ, παρεχεται αποκλειστικÞ δικαÝωµα µÞνον για
το στÀδιο το οποÝο καλυπτει.
5. Με εξαÝρεση τα προγρÀµµατα εργασιων τα οποÝα υποβÀλλει η
επιχεÝρηση, κÀθε πρÞγραµµα εργασÝασ, εφÞσον εγκριθεÝ απÞ την
αρχη, θα εχει τη µορφη συµβολαÝου το οποÝο υπογρÀφουν η αρχη
και ο επιχειρηµατÝασ η οι επιχειρηµατÝεσ.
Íρθρο 4
ΠροσÞντα των υποψηφÝων
1. ΕκτÞσ απÞ την επιχεÝρηση, υποψηφιοι µε τα απαιτουµενα
προσÞντα θεωρουνται εκεÝνοι οι οποÝοι πληρουν τισ προυMποθεσεισ
του Àρθρου 153 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο β), που αναφερονται στην
εθνικÞτητα, η τον ελεγχο και εγγυηση, συµµορφωνονται µε τισ
διαδικασÝεσ και ανταποκρÝνονται στα κριτηρια καταλληλÞτητασ
που εχει ορÝσει η αρχη στουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ.
2. Με την επιφυλαξη τησ παραγρÀφου 6, τα ανωτερω κριτηρια
καταλληλÞτητασ αναφερονται στισ οικονοµικεσ δυνατÞτητεσ και
τισ τεχνικεσ ικανÞτητεσ του υποψηφÝου και στον τρÞπο µε τον
οποÝο αυτÞσ εξετελεσε προηγουµενα συµβÞλαια µε την αρχη.
3. Για κÀθε υποψηφιο εÝναι εγγυητησ το κρÀτοσ µεροσ του οποÝου
ο υποψηφιοσ εÝναι υπηκοοσ, εκτÞσ εÀν ο υποψηφιοσ εχει περισσÞτερεσ τησ µιασ υπηκοÞτητεσ, Þπωσ στην περÝπτωση συνεργασÝασ η
κοινοπραξÝασ διαφÞρων κρατων, οπÞτε Þλα τα εµπλεκÞµενα κρÀτη µερη εÝναι εγγυητεσ του αιτουντοσ η στην περÝπτωση που ο
υποψηφιοσ ελεγχεται ουσιαστικÀ απÞ Àλλο κρÀτοσ µεροσ η τουσ
υπηκÞουσ αυτου, οπÞτε και τα δυο κρÀτη µερη εÝναι εγγυητεσ του
αιτουντοσ.
Τα κριτηρια και η διαδικασÝα εφαρµογησ των προυMποθεσεων του
αναδÞχου αναφερονται στουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ.
4. Συµφωνα µε το Àρθρο 139, κρÀτοσ η κρÀτη που εÝναι εγγυητεσ
αναλαµβÀνουν την υποχρεωση να εξασφαλÝσουν, στα πλαÝσια τησ
νοµοθεσÝασ τουσ, την εκ µερουσ του αιτουντοσ, του οποÝου εÝναι
εγγυητεσ, διεξαγωγη των δραστηριοτητων στην περιοχη, συµφωνα
µε τουσ Þρουσ του συµβολαÝου και τισ υποχρεωσεισ αυτου που
απορρεουν απÞ την παρουσα συµβαση. Το κρÀτοσ, εν τουτοισ,
που εÝναι εγγυητησ δεν ευθυνεται για τισ ζηµÝεσ που προκαλουνται
απÞ παρÀλειψη του αναδÞχου του οποÝου εÝναι εγγυητησ να
τηρησει τισ υποχρεωσεισ του, εφÞσον εχει θεσπÝσει νÞµουσ και
κανονισµουσ και εχει λÀβει διοικητικÀ µετρα τα οποÝα στα πλαÝσια
τησ νοµοθεσÝασ του εÝναι αρκουντωσ κατÀλληλα να εξασφαλÝζουν
συµµÞρφωση των προσωπων που υπÀγονται στη δικαιοδοσÝα του,
προσ τισ υποχρεωσεισ τουσ.
5. ΚατÀ τη διαδικασÝα αξιολÞγησησ των προσÞντων, Þταν ο
υποψηφιοσ εÝναι κρÀτοσ µεροσ, θα λαµβÀνεται υπÞψη ο χαρακτηρασ αυτου ωσ κρÀτουσ.
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6. Τα κριτηρια αξιολÞγησησ απαιτουν να αναλαµβÀνουν οι υποψηφιοι στην αÝτηση τουσ, χωρÝσ εξαÝρεση, την υποχρεωση:
α) να δεσµευονται και να συµµορφωνονται µε τισ υποχρεωσεισ
που απορρεουν απÞ το µεροσ XI, τουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ
και διαδικασÝεσ τησ αρχησ, τισ αποφÀσεισ των οργÀνων τησ
αρχησ και τουσ Þρουσ του συµβολαÝου που εχουν συνÀψει µε
την αρχη¯
β) να δεχονται ελεγχο, εκ µερουσ τησ αρχησ για τισ δραστηριÞτητεσ που ασκουνται στην περιοχη, Þπωσ το επιτρεπει η παρουσα
συµβαση, να προσκοµÝζουν στην αρχη εγγραφη βεβαÝωση Þτι
θα εκτελουν, καλη τη πÝστει, τισ υποχρεωσεισ που απορρεουν
απÞ το συµβÞλαιο¯
γ) να συµµορφωνονται µε τισ διατÀξεισ του Àρθρου 5 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ που αναφερονται στη µεταφορÀ τεχνολογÝασ.

Íρθρο 5
ΜεταφορÀ τεχνολογÝασ
1. Ùταν υποβÀλει πρÞγραµµα εργασÝασ ο υποψηφιοσ προσκοµÝζει
στην αρχη µÝα γενικη περιγραφη του εξοπλισµου και των µεθÞδων
που θα χρησιµοποιηθουν για τη διεξαγωγη των δραστηριοτητων
στην περιοχη και Àλλεσ σχετικεσ και µη αποκλειστικεσ πληροφορÝεσ σχετικÀ µε τα χαρακτηριστικÀ τησ τεχνολογÝασ και τον τρÞπο
διαθεσεωσ αυτησ.
2. Ο επιχειρηµατÝασ ενηµερωνει την αρχη για τισ αλλαγεσ που
επηλθαν στην περιγραφη και στισ πληροφορÝεσ τισ οποÝεσ προσκÞµισε βÀσει τησ παραγρÀφου 1, οσÀκισ ελαβε χωρα µÝα σηµαντικη
τεχνολογικη εξελιξη η καινοτοµÝα.
3. Τα συµβÞλαια για τη διεξαγωγη των δραστηριοτητων στην
περιοχη περιλαµβÀνουν Þρουσ, βÀσει των οποÝων ο ανÀδοχοσ
αναλαµβÀνει τισ ακÞλουθεσ υποχρεωσεισ:
α) να διαθετει στην επιχεÝρηση µε δÝκαιουσ και λογικουσ εµπορικουσ Þρουσ, εφÞσον η αρχη το ζητÀει, την τεχνολογÝα την
οποÝα χρησιµοποιεÝ για τη διεξαγωγη των δραστηριοτητων
στην περιοχη βÀσει του συµβολαÝου, και την οποÝα εχει το
δικαÝωµα να µεταβιβÀσει. Η µεταφορÀ τησ τεχνολογÝασ πραγµατοποιεÝται µε τη χορηγηση αδειων χρησιµοποÝησησ των
µεθÞδων αυτων η µε Àλλεσ κατÀλληλεσ ρυθµÝσεισ τισ οποÝεσ ο
ανÀδοχοσ διαπραγµατευεται µε την επιχεÝρηση και οι οποÝεσ
περιλαµβÀνονται σε ειδικη συµφωνÝα, που επισυνÀπτεται στο
συµβÞλαιο. Την υποχρεωση αυτη δεν µπορεÝ να την επικαλεσθεÝ η επιχεÝρηση, παρÀ µÞνον στην περÝπτωση που δεν µπορεÝ
να βρει στην ελευθερη αγορÀ, µε δÝκαιουσ και λογικουσ εµπορικουσ Þρουσ και προυMποθεσεισ, την Ýδια η εξÝσου κατÀλληλη
και αποτελεσµατικη τεχνολογÝα¯
β) να λαµβÀνει γραπτη διαβεβαÝωση απÞ τον κÀτοχο τεχνολογÝασ, η οποÝα χρησιµοποιεÝται για τη διεξαγωγη των εργασιων
στην περιοχη, βÀσει του συµβολαÝου, και η οποÝα δεν διατÝθεται συνηθωσ στην ελευθερη αγορÀ ουτε περιλαµβÀνεται στην
περÝπτωση του στοιχεÝου α), Þτι θα την διαθετει στην επιχεÝρηση οσÀκισ η αρχη το ζητÀει, κατÞπιν αδεÝασ, η µε Àλλεσ
κατÀλληλεσ ρυθµÝσεισ και µε δÝκαιουσ και λογικουσ εµπορικουσ Þρουσ στην εκταση που τη δÝνει στον ανÀδοχο. ΕφÞσον η
διαβεβαÝωση αυτη δεν δοθεÝ η εν λÞγω τεχνολογÝα δεν θα
χρησιµοποιηθεÝ απÞ τον ανÀδοχο για τη διεξαγωγη εργασιων
στην περιοχη¯
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γ) να εξασφαλÝζει, µε εκτελεστÞ συµβÞλαιο, απÞ τον κÀτοχο τησ
τεχνολογÝασ, εφÞσον η επιχεÝρηση του το ζητησει και εφÞσον
αυτÞ εÝναι δυνατÞν να γÝνει χωρÝσ να επιβαρυνθεÝ αυτÞσ µε
σηµαντικεσ δαπÀνεσ, το νÞµιµο δικαÝωµα να µεταβιβÀζει στην
επιχεÝρηση την τεχνολογÝα την οποÝα χρησιµοποιεÝ για τη
διεξαγωγη των εργασιων στην περιοχη βÀσει του συµβολαÝου,
την οποÝα αλλιωσ ο ανÀδοχοσ δεν εδικαιουτο νÞµιµα να µεταβιβÀσει και η οποÝα συνηθωσ δεν διατÝθεται στην ελευθερη
αγορÀ. Στισ περιπτωσεισ που υπÀρχουν αξιÞλογοι εταιρικοÝ
δεσµοÝ µεταξυ του αναδÞχου και του κατÞχου τησ τεχνολογÝασ,
η στενÞτητα των δεσµων αυτων και ο βαθµÞσ ελεγχου η
επιρροησ λαµβÀνονται υπÞψη προκειµενου να εκτιµηθεÝ εÀν
εληφθησαν Þλα τα δυνατÀ µετρα για την εξασφÀλιση του
δικαιωµατοσ αυτου.
Στισ περιπτωσεισ που ο ανÀδοχοσ ασκεÝ ουσιαστικÞ ελεγχο επÝ
του κατÞχου τησ τεχνολογÝασ και δεν εξασφαλÝζει απÞ αυτÞν
το δικαÝωµα µεταφορÀσ, τουτο λαµβÀνεται υπÞψη κατÀ την
εξεταση των προσÞντων του υποψηφÝου σε κÀθε νεα αÝτηση
αποδοχησ προγρÀµµατοσ εργασÝασ¯
δ) να διευκολυνει την απÞκτηση εκ µερουσ τησ επιχειρησεωσ,
εφÞσον αυτη το ζητησει, τησ τεχνολογÝασ που αναφερεται στο
στοιχεÝο β), εÝτε µε τη χορηγηση αδεÝασ χρησιµοποιησεωσ
αυτησ εÝτε µε Àλλεσ ρυθµÝσεισ και µε δÝκαιουσ και λογικουσ
εµπορικουσ Þρουσ, στην περÝπτωση που η επιχεÝρηση αποφασÝσει να διαπραγµατευθεÝ απευθεÝασ µε τον κÀτοχο τησ τεχνολογÝασ¯
ε) να λαµβÀνει τα Ýδια µετρα µε εκεÝνα που προβλεπονται στα
στοιχεÝα α), β), γ) και δ) προσ Þφελοσ µιασ αναπτυσσÞµενησ
χωρασ η οµÀδοσ αναπτυσσοµενων χωρων, η οποÝα εχει υποβÀλει αÝτηση για τη συναψη συµβολαÝου, βÀσει το Àρθρου 9 του
παρÞντοσ παραρτηµατοσ, υπÞ τον Þρο Þτι τα µετρα αυτÀ
περιορÝζονται στην εκµετÀλλευση του τµηµατοσ εκεÝνου τησ
περιοχησ που εχει προτεÝνει ο ανÀδοχοσ, το οποÝο εχει δεσµευτεÝ συµφωνα µε το Àρθρο 8 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ και
Þτι οι δραστηριÞτητεσ τησ αναπτυσσÞµενησ χωρασ η τησ οµÀδοσ των αναπτυσσοµενων χωρων, βÀσει του συµβολαÝου, δεν
συνεπÀγονται µεταφορÀ τεχνολογÝασ σε τρÝτο κρÀτοσ η στουσ
υπηκÞουσ τρÝτου κρÀτουσ.
Η υποχρεωση του επιχειρηµατÝα βÀσει τησ παρουσασ διατÀξεωσ
εχει εφαρµογη µÞνον οσÀκισ η επιχεÝρηση δεν εχει ζητησει η η
τεχνολογÝα δεν εχει µεταβιβασθεÝ στην επιχεÝρηση απÞ τον ανÀδοχο.
4. Οι διαφορεσ που προκυπτουν απÞ την ανÀληψη των υποχρεωσεων τησ παραγρÀφου 3 και απÞ την εφαρµογη Àλλων Þρων των
συµβολαÝων υπÞκεινται σε υποχρεωτικÞ διακανονισµÞ συµφωνα
µε το µεροσ XI, η παραβÝαση δε των υποχρεωσεων αυτων µπορεÝ
να τιµωρηθεÝ µε επιβολη προστÝµου και µε αναστολη η καταγγελÝα
του συµβολαÝου, συµφωνα µε το Àρθρο 18 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ. Οι διαφορεσ που αναφυονται στισ περιπτωσεισ που υπÀρχει
αµφιβολÝα εÀν οι προσφορεσ του αναδÞχου περιλαµβÀνουν δÝκαιουσ και λογικουσ εµπορικουσ Þρουσ, µπορουν να υποβληθουν απÞ
οποιοδηποτε µεροσ στην υποχρεωτικη εµπορικη διαιτησÝα την
προβλεποµενη απÞ τον κανονισµÞ διαιτησÝασ τησ επιτροπησ των
Ηνωµενων Εθνων για το διεθνεσ εµπορικÞ δÝκαιο (Uncitral), η σε
οποιαδηποτε Àλλη διαιτησÝα προβλεπουν οι κανÞνεσ, κανονισµοÝ
και διαδικασÝεσ τησ αρχησ.
Στην περÝπτωση που η διαιτησÝα καταληξει στην απÞφαση Þτι η
προσφορÀ δεν περιλαµβÀνει δÝκαιουσ και λογικουσ εµπορικουσ
Þρουσ και προυMποθεσεισ, ο ανÀδοχοσ διαθετει 45 ηµερεσ πριν η
αρχη λÀβει οιοδηποτε µετρο συµφωνα µε το Àρθρο 18 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ για να αναθεωρησει και προσαρµÞσει την
προσφορÀ του.
5. Στην περÝπτωση που η επιχεÝρηση δεν µπορεÝ να αποκτησει µε
δÝκαιουσ και λογικουσ εµπορικουσ Þρουσ την κατÀλληλη τεχνολογÝα η οποÝα θα τησ επιτρεψει να αρχÝσει εγκαιρα την εξÞρυξη και
επεξεργασÝα των µεταλλευµÀτων απÞ την περιοχη, το συµβουλιο η
η συνελευση µπορουν να συγκαλεσουν µÝα οµÀδα κρατων µερων,
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αποτελουµενη απÞ κρÀτη τα οποÝα διεξÀγουν εργασÝεσ στην
περιοχη, απÞ κρÀτη τα οποÝα εÝναι εγγυητεσ για οντÞτητεσ που
εχουν αναλÀβει εργασÝεσ στην περιοχη και απÞ Àλλα κρÀτη που
χρησιµοποιουν την τεχνολογÝα αυτη. Η οµÀδα των κρατων αυτων
αφου συσκεφθεÝ λαµβÀνει ουσιαστικÀ µετρα τα οποÝα θα επιτρεψουν στην επιχεÝρηση να αποκτησει την τεχνολογÝα µε δÝκαιουσ
και λογικουσ εµπορικουσ Þρουσ. Καθενα απÞ τα ανωτερω κρÀτη
θα λÀβει στα πλαÝσια τησ εσωτερικησ του νοµοθεσÝασ Þλα τα
κατÀλληλα µετρα για το σκοπÞ αυτÞ.
6. Στην περÝπτωση µεικτων µε την επιχεÝρηση επιχειρησεων η
µεταφορÀ τεχνολογÝασ γÝνεται συµφωνα µε τουσ Þρουσ του καταστατικου τησ µεικτησ επιχεÝρησησ.
7. Οι υποχρεωσεισ τησ παραγρÀφου 3 περιλαµβÀνονται σε κÀθε
συµβÞλαιο σχετικÞ µε την εκτελεση εργασιων στην περιοχη,
ισχυουν για δεκα χρÞνια µετÀ την εναρξη τησ εµπορικησ εκµετÀλλευσησ απÞ την επιχεÝρηση και εÝναι δυνατÞν να γÝνει επÝκληση
αυτων κατÀ το χρονικÞ αυτÞ διÀστηµα.
8. Για τουσ σκοπουσ αυτου του Àρθρου ο Þροσ «τεχνολογÝα»
περιλαµβÀνει τον ειδικÞ εξοπλισµÞ και τισ τεχνικεσ γνωσεισ, τα
εγχειρÝδια, τα σχεδια και τισ ερµηνευτικεσ οδηγÝεσ, καθωσ και την
εκπαÝδευση και τισ τεχνικεσ συµβουλεσ και βοηθεια που εÝναι
απαραÝτητα για την εγκαθÝδρυση, υποστηριξη και λειτουργÝα ενÞσ
βιωσιµου συστηµατοσ, και το δικαÝωµα χρησιµοποιησεωσ των στοιχεÝων αυτων για τον ανωτερω σκοπÞ χωρÝσ αποκλειστικÞτητα.

Íρθρο 6
Îγκριση των προγραµµÀτων εργασÝασ
1. Η αρχη εξετÀζει τα υποβαλλÞµενα προγρÀµµατα εργασÝασ εξη
µηνεσ µετÀ τη θεση σε ισχυ τησ συµβασησ και στη συνεχεια κÀθε
τεσσερισ µηνεσ.
2. ΚατÀ την εξεταση αιτησεωσ εγκρÝσεωσ ενÞσ προγρÀµµατοσ
εργασÝασ υπÞ την µορφη συµβολαÝου η αρχη εξασφαλÝζει καταρχην:
α) Þτι ο υποψηφιοσ συµµορφωθηκε µε τισ διαδικασÝεσ υποβολησ
των αιτησεων συµφωνα µε το Àρθρο 4 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ και ανελαβε τισ υποχρεωσεισ και εδωσε στην αρχη τισ
διαβεβαιωσεισ που απαιτουνται συµφωνα µε το Àρθρο αυτÞ.
ΕÀν δεν τηρηθηκαν οι διαδικασÝεσ αυτεσ, η παραληφθηκε µÝα
απÞ τισ υποχρεωσεισ η διαβεβαιωσεισ, ο υποψηφιοσ διαθετει 45
ηµερεσ για να επανορθωσει τισ παραλεÝψεισ αυτεσ¯
β) Þτι ο υποψηφιοσ διαθετει τα προσÞντα τα προβλεπÞµενα, στο
Àρθρο 4 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ.
3. Τα υποβαλλÞµενα προγρÀµµατα εργασÝασ εξετÀζονται κατÀ τη
σειρÀ τησ υποβολησ τουσ. Πρεπει να εÝναι συµφωνα µε τισ σχετικεσ
διατÀξεισ τησ συµβασησ και τουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ ωσ και µε τισ διατÀξεισ που αναφερονται στισ
προυMποθεσεισ σχετικÀ µε την ανÀληψη επιχειρησεων, τισ οικονοµικεσ εισφορεσ και τισ υποχρεωσεισ τισ σχετικεσ µε την µεταφορÀ τησ
τεχνολογÝασ. ΕÀν τα υποβαλλÞµενα προγρÀµµατα εργασÝασ
συµφωνουν µε τισ ανωτερω διατÀξεισ, η αρχη τα εγκρÝνει υπÞ την
προυMπÞθεση Þτι εÝναι συµφωνα µε τισ οµοιÞµορφεσ και αµερÞληπτεσ προυMποθεσεισ που καθιερωνονται απÞ τουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ εκτÞσ εÀν:
α) τµηµα η το συνολο τησ περιοχησ που αναφερεται στο πρÞγραµµα εργασÝασ περιλαµβÀνεται σε πρÞγραµµα που εχει
εγκριθεÝ προγενεστερα και η αρχη δεν εχει ακÞµη αποφασÝσει¯
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β) τµηµα η το συνολο τησ περιοχησ που αναφερεται στο πρÞγραµµα εργασÝασ εχει απορριφθεÝ απÞ την αρχη συµφωνα µε
το Àρθρο 162 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο ψ), η
γ) το προτεινÞµενο πρÞγραµµα εργασÝασ υποβÀλλεται η εÝναι
ανÀδοχοσ αυτου κρÀτοσ µεροσ του οποÝου ηδη εχουν εγκριθεÝ:
i) προγρÀµµατα εργασÝασ σχετικÀ µε την ερευνα και εκµετÀλ-

λευση πολυµεταλλικων κονδυλων σε µη παρακρατουµενεσ
περιοχεσ, των οποÝων η επιφÀνεια, προστιθεµενη στην επιφÀνεια ενÞσ η ετερου τµηµατοσ τησ περιλαµβανοµενησ στο
προτεινÞµενο πρÞγραµµα εργασÝασ περιοχησ, υπερβαÝνει
το 30% τησ επιφανεÝασ µιασ κυκλικησ περιοχησ 400 000
τετραγωνικων χιλιοµετρων η οποÝα προσδιορÝζεται απÞ το
κεντρο του ενÞσ η του Àλλου τµηµατοσ τησ περιλαµβανÞµενησ στο προτεινÞµενο πρÞγραµµα εργασÝασ περιοχησ,

ii) προγρÀµµατα εργασÝασ σχετικÀ µε την ερευνα και εκµετÀλ-

λευση πολυµεταλλικων κονδυλων σε µη παρακρατηµενεσ
περιοχεσ, οι οποÝεσ λαµβανÞµενεσ µαζÝ αντιπροσωπευουν
το 2 % τησ συνολικησ περιοχησ του θαλÀσσιου βυθου, η
οποÝα δεν εχει παρακρατηθεÝ η απορριφθεÝ για εκµετÀλλευση, συµφωνα µε το Àρθρο 162 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο
ψ).

4. Προσ τον σκοπÞ εφαρµογησ του κανÞνα που διαλαµβÀνεται
στην παρÀγραφο 3 στοιχεÝο γ), προκειµενου περÝ προγρÀµµατοσ
εργασÝασ προτεινÞµενου απÞ µÝα εταιρÝα η κοινοπραξÝα ο υπολογισµÞσ γÝνεται κατ’ αναλογÝα µεταξυ των κρατων µερων που εÝναι
εγγυητεσ συµφωνα µε το Àρθρο 4 παρÀγραφοσ 3 του παραρτηµατοσ αυτου. Η αρχη µπορεÝ να εγκρÝνει προγρÀµµατα εργασÝασ που
εµπÝπτουν στην παρÀγραφο 3 στοιχεÝο γ) εÀν κρÝνει Þτι η εγκριση
αυτη δεν θα εχει σαν αποτελεσµα να µονοπωλησει ενα κρÀτοσ
µεροσ, η οι οντÞτητεσ για τισ οποÝεσ εÝναι εγγυητησ αυτÞ το κρÀτοσ
µεροσ την εκτελεση εργασιων στην περιοχη, η να εµποδÝσει Àλλα
κρÀτη µερη να αναλÀβουν δραστηριÞτητεσ στην περιοχη.
5. Με την επιφυλαξη τησ παραγρÀφου 3 στοιχεÝο α) η αρχη, µετÀ
το τελοσ τησ µεταβατικησ περιÞδου που ορÝζεται στο Àρθρο 151,
µπορεÝ να καθορÝζει µε κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ
Àλλεσ διαδικασÝεσ και Àλλα κριτηρια συµφωνα µε την συµβαση για
να αποφασÝζει, σε περÝπτωση που πρεπει να επιλεξει µεταξυ
υποψηφÝων σε ποιουσ υποψηφÝουσ θα εγκρÝνει προγρÀµµατα
εργασÝασ σε µια δεδοµενη περιοχη. Οι διαδικασÝεσ αυτεσ και τα
κριτηρια πρεπει να εξασφαλÝζουν την δÝκαιη και Àνευ διακρÝσεων
εγκριση των προγραµµÀτων εργασÝασ.

Íρθρο 7
Επιλογη µεταξυ των υποψηφÝων για τη χορηγηση αδειων
παραγωγησ
1. Îξη µηνεσ µετÀ τη θεση σε ισχυ τησ συµβασησ και εφεξησ κÀθε
τεσσερισ µηνεσ, η αρχη εξετÀζει τισ αιτησεισ οι οποÝεσ υποβÀλλονται για τη χορηγηση αδεÝασ παραγωγησ κατÀ την αµεσωσ προηγουµενη περÝοδο. Η αρχη χορηγεÝ Àδειεσ για Þλεσ τισ αιτησεισ οι
οποÝεσ υποβÀλλονται, εφÞσον οι αιτησεισ αυτεσ µπορουν να εγκριθουν χωρÝσ υπερβαση του ανωτÀτου ορÝου παραγωγησ και χωρÝσ
παραβÝαση, εκ µερουσ τησ αρχησ, των υποχρεωσεων που εχει
αναλÀβει ωσ συµβαλλÞµενο µεροσ σε µÝα εµπορευµατικη συµφωνÝα η διευθετηση, συµφωνα µε το Àρθρο 151.
2. ΟσÀκισ χρειÀζεται να γÝνει επιλογη µεταξυ των υποψηφÝων για
τη χορηγηση αδεÝασ παραγωγησ, λÞγω του προβλεπÞµενου στο
Àρθρο 151 παρÀγραφοι 2 και 7 περιορισµου τησ παραγωγησ η των
υποχρεωσεων που εχει η αρχη ωσ συµβαλλÞµενο µεροσ µιασ
εµπορευµατικησ συµφωνÝασ η διευθετησησ συµφωνα µε το Àρθρο
151 παρÀγραφοσ 1, η αρχη κÀνει την επιλογη αυτη επÝ τη βÀσει
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αντικειµενικων και αµεροληπτων κριτηρÝων τα οποÝα καθορÝζονται στουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ αυτησ.
3. Στισ αιτησεισ τησ παραγρÀφου 2, η αρχη δÝνει προτεραιÞτητα
στουσ υποψηφÝουσ οι οποÝοι:
α) παρεχουν µεγαλυτερα εχεγγυα αποτελεσµατικÞτητοσ, λÞγω
των οικονοµικων δυνατοτητων τουσ, των τεχνικων τουσ προσÞντων και τησ αποτελεσµατικÞτητÞσ τουσ, εφÞσον υπÀρχει, σε
εγκριθεντα προγενεστερα προγρÀµµατα εργασÝασ¯
β) προσφερουν στην αρχη πιθανÞτητεσ οικονοµικων κερδων σε
συντοµÞτερο χρονικÞ διÀστηµα λαµβανοµενησ υπÞψη τησ ηµεροµηνÝασ που εχει προγραµµατισθεÝ για την εναρξη τησ παραγωγησ¯
γ) εχουν ηδη επενδυσει περισσÞτερουσ πÞρουσ και εχουν κÀνει
µεγαλυτερεσ προσπÀθειεσ για ερευνεσ και εξερευνηση¯
4. Οι υποψηφιοι οι οποÝοι δεν επελεγησαν σε µÝα οποιαδηποτε
χρονικη περÝοδο εχουν προτεραιÞτητα στισ επÞµενεσ χρονικεσ
περιÞδουσ µεχρισ Þτου λÀβουν Àδεια παραγωγησ.
5. Η επιλογη γÝνεται λαµβÀνοντασ υπÞψη την ανÀγκη δηµιουργÝασ περισσοτερων ευκαιριων συµµετοχησ Þλων των κρατων µερων
στισ δραστηριÞτητεσ τησ περιοχησ, ανεξÀρτητα των κοινωνικων
και οικονοµικων τουσ συστηµÀτων και τησ γεωγραφικησ τουσ
θεσεωσ και την ανÀγκη αποφυγησ µονοπωλησησ των δραστηριοτητων αυτων.
6. ΟσÀκισ οι παρακρατουµενεσ υπÞ εκµετÀλλευση περιοχεσ εÝναι
ολιγωτερεσ απÞ τισ µη παρακρατουµενεσ περιοχεσ, οι αιτησεισ για
Àδειεσ παραγωγησ στισ παρακρατουµενεσ περιοχεσ θα εχουν προτεραιÞτητα.
7. Οι αποφÀσεισ που προβλεπονται στο Àρθρο αυτÞ λαµβÀνονται
Þσον το δυνατÞν συντοµωτερα µετÀ τη ληξη κÀθε περιÞδου.
Íρθρο 8
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∆ραστηριÞτητεσ στισ παρακρατουµενεσ περιοχεσ
1. Παρεχεται η δυνατÞτητα στην επιχεÝρηση να αποφασÝζει εÀν
θα αναλαµβÀνει η Ýδια τισ δραστηριÞτητεσ στισ παρακρατουµενεσ
περιοχεσ. Την απÞφαση αυτη η επιχεÝρηση µπορεÝ να την παÝρνει
σε οποιαδηποτε στιγµη, εκτÞσ εÀν η αρχη λÀβει γνωστοποÝηση
συµφωνα µε την παρÀγραφο 4, οπÞτε η επιχεÝρηση αποφασÝζει σε
ευλογο χρονικÞ διÀστηµα. Η επιχεÝρηση µπορεÝ να αποφασÝζει να
εκµεταλλευεται τισ περιοχεσ αυτεσ συµµετεχουσα σε µεικτεσ επιχειρησεισ µε το ενδιαφερÞµενο κρÀτοσ η την οντÞτητα.
2. Η επιχεÝρηση συµφωνα µε το Àρθρο 12 του παραρτηµατοσ IV
µπορεÝ να συνÀψει συµβÞλαια για την εκτελεση µερουσ των δραστηριοτητων τησ. ΜπορεÝ, επÝσησ, για τη διεξαγωγη των δραστηριοτητων αυτων, να συµµετεχει σε µεικτεσ επιχειρησεισ, µε οποιαδηποτε οντÞτητα εχει δικαÝωµα να διεξαγÀγει δραστηριÞτητεσ
στην περιοχη, κατ’ εφαρµογην του Àρθρου 153 παρÀγραφο 2
στοιχεÝο β). Ùταν η επιχεÝρηση εξετÀζει τη συσταση τετοιων
µεικτων επιχειρησεων προσφερει στα κρÀτη µερη τα οποÝα εÝναι
αναπτυσσÞµενα κρÀτη και τουσ υπηκÞουσ αυτων τη δυνατÞτητα
ουσιαστικησ συµµετοχησ.
3. Η αρχη µπορεÝ να καθορÝσει στουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και
διαδικασÝεσ αυτησ, ουσιαστικουσ και διαδικαστικουσ Þρουσ και
προυMποθεσεισ σχετικÀ µε τετοιου εÝδουσ συµβÞλαια και µεικτεσ
επιχειρησεισ.
4. ΚÀθε κρÀτοσ µεροσ το οποÝο εÝναι αναπτυσσÞµενο κρÀτοσ, η
κÀθε φυσικÞ η νοµικÞ πρÞσωπο του οποÝου το κρÀτοσ αυτÞ εÝναι
εγγυητησ και ελεγχεται ουσιαστικÀ απÞ αυτÞ η απÞ Àλλο αναπτυσσÞµενο κρÀτοσ που εÝναι διακεκριµενοσ υποψηφιοσ η οποιαδηποτε οµÀδα εκ των ανωτερω µπορεÝ να γνωστοποιησει στην
αρχη Þτι επιθυµεÝ να υποβÀλει πρÞγραµµα εργασÝασ συµφωνα µε
το Àρθρο 6, για µÝα παρακρατουµενη περιοχη. Το πρÞγραµµα
εργασÝασ εξετÀζεται εφÞσον η επιχεÝρηση αποφασÝσει, συµφωνα
µε την παρÀγραφο 1, Þτι δεν θα διεξαγÀγει η Ýδια δραστηριÞτητεσ
στην περιοχη αυτη.

ΠαρακρÀτηση περιοχων
ΚÀθε αÝτηση, εκτÞσ αυτων που υποβÀλλουν η επιχεÝρηση και
Àλλεσ οντÞτητεσ, για παρακρÀτηση περιοχων, πρεπει να καλυπτει
µÝα περιοχη, Þχι κατ’ ανÀγκη συνεχη, ικανοποιητικησ συνολικησ
επιφανεÝασ, και εκτιµωµενησ εµπορικησ αξÝασ, ωστε να επιτρεπει
τη λειτουργÝα δυο µεταλλευτικων επιχειρησεων. Ο υποψηφιοσ
υποδεικνυει τισ συντεταγµενεσ οι οποÝεσ διαιρουν την περιοχη σε
δυο τµηµατα Ýσησ εκτιµωµενησ εµπορικησ αξÝασ και υποβÀλλει Þλα
τα στοιχεÝα τα οποÝα συγκεντρωσε για τα δυο τµηµατα τησ
περιοχησ.
ΧωρÝσ να παραβλÀπτονται οι εξουσÝεσ που εχει η αρχη κατ’
εφαρµογην του Àρθρου 17 του παρÞντοσ πρωτοκÞλλου τα στοιχεÝα τα οποÝα τησ γνωστοποιουνται σχετικÀ µε τουσ πολυµεταλλικουσ κονδυλουσ αναφερονται στη λεπτοµερη περιγραφη τησ
περιοχησ, τη δειγµατοληπτικη ερευνα, την αφθονÝα των κονδυλων
και το εÝδοσ των µετÀλλων που περικλεÝουν. ΕντÞσ 45 ηµερων απÞ
τη ληψη των στοιχεÝων αυτων η αρχη καθορÝζει το τµηµα, το
οποÝο θα παρακρατησει για τη διεξαγωγη κατ’ αποκλειστικÞτητα,
δραστηριοτητων µεσω τησ επιχειρησεωσ η σε συνεργασÝα µε αναπτυσσÞµενα κρÀτη. Ο καθορισµÞσ αυτÞσ µπορεÝ να αναβληθεÝ για
45 επιπλεον ηµερεσ εφÞσον η αρχη ζητησει τη συνδροµη ενÞσ
ανεξαρτητου εµπειρογνωµονα για να εκτιµησει εÀν υποβληθηκαν
Þλα τα στοιχεÝα τα οποÝα προβλεπονται στο παρÞν Àρθρο. Το
υποδειχθεν τµηµα καθÝσταται παρακρατουµενο τµηµα ευθυσ ωσ το
πρÞγραµµα εργασÝασ που αφορÀ το µη παρακρατηθεν τµηµα
εγκριθεÝ και υπογραφεÝ το συµβÞλαιο.

Íρθρο 10
ΠροτÝµηση και προτεραιÞτητα µεταξυ των υποψηφÝων
Ο επιχειρηµατÝασ στον οποÝο εγκρÝθηκε πρÞγραµµα εργασÝασ για
εξερευνηση µÞνον, συµφωνα µε το Àρθρο 3 παρÀγραφοσ 4 στοιχεÝο γ) του παρÞντοσ παραρτηµατοσ απολαυει προτÝµησησ και
προτεραιÞτητοσ εναντι των Àλλων υποψηφÝων εÀν υποβÀλει πρÞγραµµα για την εξερευνηση τησ ιδÝασ περιοχησ και των ιδÝων
πÞρων. Εν τουτοισ, η προτÝµηση και η προτεραιÞτητα αυτη
αποσυρονται απÞ τον επιχειρηµατÝα στην περÝπτωση που η εκτελεση του προγρÀµµατοσ εργασÝασ εκ µερουσ του δεν κρÝνεται ικανοποιητικη.

Íρθρο 11
ΑπÞ κοινου διευθετησεισ
1. Τα συµβÞλαια εÝναι δυνατÞν να προβλεπουν απÞ κοινου διευθετησεισ µεταξυ του επιχειρηµατÝα και τησ αρχησ, υπÞ την µορφη
µεικτων επιχειρησεων η κατανοµησ τησ παραγωγησ, ωσ επÝσησ και
οιασδηποτε Àλλησ µορφησ απÞ κοινου συµφωνÝεσ οι οποÝεσ απολαµβÀνουν τησ αυτησ µε τα συµβÞλαια που εχουν συναφθεÝ µε την
αρχη προστασÝασ, Þσον αφορÀ την αναθεωρηση, αναστολη η
ακυρωση αυτων.
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Íρθρο 12
∆ιεξαγωγη δραστηριοτητων απÞ την επιχεÝρηση
1. Οι δραστηριÞτητεσ στην περιοχη οι οποÝεσ διεξÀγονται απÞ την
επιχεÝρηση συµφωνα µε το Àρθρο 153 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο α)
διεπονται απÞ τισ διατÀξεισ του µερουσ XI, τουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ και τισ σχετικεσ αποφÀσεισ τησ.
2. Τα προγρÀµµατα εργασÝασ που υποβÀλλονται απÞ την επιχεÝρηση πρεπει να συνοδευονται απÞ στοιχεÝα τα οποÝα αποδεικνυουν τισ οικονοµικεσ δυνατÞτητεσ και τισ τεχνικεσ ικανÞτητεσ
τησ.

Íρθρο 13
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δαπÀνεσ τησ αρχησ εÝναι µικρÞτερεσ του ορισθεντοσ ανωτερω
ποσου, η αρχη επιστρεφει τη διαφορÀ στον αιτουντα.
3. Ο ανÀδοχοσ καταβÀλλει ετησιο σταθερÞ τελοσ 1 εκατοµµυρÝου
δολαρÝων ΗΠΑ απÞ την ηµεροµηνÝα ενÀρξεωσ ισχυοσ του συµβολαÝου. ΕÀν η εγκριθεÝσα ηµεροµηνÝα ενÀρξεωσ τησ εµπορικησ
εκµεταλλευσεωσ αναβληθεÝ λÞγω καθυστερησεωσ εκδÞσεωσ τησ
αδεÝασ παραγωγησ συµφωνα µε το Àρθρο 151, θα αφαιρεθεÝ απÞ
το ετησιο σταθερÞ τελοσ το ποσÞ το οποÝο αντιστοιχεÝ στη διÀρκεια τησ αναβολησ. ΑπÞ την ηµεροµηνÝα ενÀρξεωσ τησ εµπορικησ
εκµετÀλλευσησ ο ανÀδοχοσ καταβÀλλει εÝτε το τελοσ επÝ τησ
παραγωγησ εÝτε το ετησιο σταθερÞ τελοσ, οποιοδηποτε εκ των δυο
ποσων εÝναι µεγαλυτερο.
4. ΕντÞσ ετουσ απÞ τησ ηµεροµηνÝασ ενÀρξεωσ τησ εµπορικησ
εκµετÀλλευσησ ο ανÀδοχοσ συµφωνα µε την παρÀγραφο 3, επιλεγει να καταβÀλει την οικονοµικη του συνεισφορÀ στην αρχη εÝτε:
α) πληρωνοντασ ενα τελοσ επÝ τησ παραγωγησ µÞνο εÝτε¯

ΟικονοµικοÝ Þροι των συµβολαÝων

β) πληρωνοντασ ενα τελοσ επÝ τησ παραγωγησ σε συνδυασµÞ µε
την καταβολη µερουσ εκ των καθαρων προσÞδων.

1. Ùταν εγκρÝνει τουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ που
αναφερονται στουσ οικονοµικουσ Þρουσ των συµβολαÝων τα οποÝα
συνÀπτονται µεταξυ τησ αρχησ και κρατων µερων η κρατικων
επιχειρησεων η φυσικων η νοµικων προσωπων η οµÀδων αυτων
αναφεροµενων στο Àρθρο 153 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο β) και Þταν
διαπραγµατευεται τουσ οικονοµικουσ αυτουσ Þρουσ συµφωνα µε
το µεροσ XI και τουσ ανωτερω κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ, η αρχη αποβλεπει στουσ ακÞλουθουσ σκοπουσ:

5. α) ΕÀν ο ανÀδοχοσ επιλεξει ωσ τρÞπο καταβολησ οικονοµικησ
συνεισφορÀσ του στην αρχη την πληρωµη του τελουσ επÝ
τησ παραγωγησ µÞνο, το ποσÞ του τελουσ καθορÝζεται σε
ποσοστÞ επÝ τησ αγοραÝασ αξÝασ των επεξεργασµενων
µετÀλλων, τα οποÝα προερχονται απÞ τουσ πολυµεταλλικουσ κονδυλουσ που εξορυσσονται στην περιοχη που προβλεπεται το συµβÞλαιο ωσ εξησ:

α) στην εξασφÀλιση υπερ αυτησ των µεγÝστων εσÞδων απÞ την
εµπορικη εκµετÀλλευση¯
β) στην προσελκυση επενδυσεων και τεχνολογÝασ για την εξερευνηση και εκµετÀλλευση τησ περιοχησ¯
γ) στην εξασφÀλιση Ýσησ οικονοµικησ µεταχεÝρισησ και αναλÞγων
οικονοµικων υποχρεωσεων για τουσ αναδÞχουσ¯
δ) στην παροχη κινητρων στουσ επιχειρηµατÝεσ επÝ οµοιοµÞρφου
και Àνευ διακρÝσεων βÀσεωσ, για τη συναψη διευθετησεων
απÞ κοινου µε την επιχεÝρηση και τα αναπτυσσÞµενα κρÀτη η
τουσ υπηκÞουσ τουσ, στην τÞνωση τησ µεταφορÀσ τεχνολογÝασ
στην επιχεÝρηση και στην εκπαÝδευση προσωπικου τησ αρχησ
και των αναπτυσσοµενων κρατων¯
ε) στην υποβοηθηση τησ επιχεÝρησησ για την ανÀληψη ουσιαστικησ εκµεταλλευσεωσ των κοιτασµÀτων των ωκεÀνιων βυθων
συγχρÞνωσ µε τισ οντÞτητεσ που αναφερονται στο Àρθρο 153
παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο β), και
στ) στην εξασφÀλιση Þτι η παροχη οικονοµικων κινητρων στουσ
αναδÞχουσ συµφωνα µε την παρÀγραφο 14 η τισ διατÀξεισ των
αναθεωρηµενων συµβολαÝων συµφωνα µε το Àρθρο 19 του
παρÞντοσ παραρτηµατοσ η ακÞµη συµφωνα µε τισ διατÀξεισ
του Àρθρου 11 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ που αναφερονται
στισ µεικτεσ επιχειρησεισ δεν θα καταληξει σε επιδÞτηση των
επιχειρηµατιων ουτωσ ωστε να δηµιουργηθεÝ υπερ αυτων τεχνητÞ ανταγωνιστικÞ πλεονεκτηµα εναντι των χερσαÝων παραγωγων µεταλλευµÀτων.
2. ΕπιβÀλλεται για τισ διοικητικεσ δαπÀνεσ που εχουν σχεση µε τη
διαδικασÝα εγκρÝσεωσ των προγραµµÀτων εργασÝασ υπÞ τη µορφη
συµβολαÝων, τελοσ, το οποÝο ανερχεται στο ποσÞ των 500 000
δολαρÝων ΗΠΑ για κÀθε αÝτηση. Το ποσÞ του τελουσ αναπροσαρµÞζεται, απÞ καιρου εισ καιρÞν, απÞ το συµβουλιο ωστε να
καλυπτει τισ διοικητικεσ δαπÀνεσ που προκαλουνται κατÀ τη
διαδικασÝα εγκρÝσεωσ των αιτησεων. ΕφÞσον οι διοικητικεσ αυτεσ

i) απÞ το πρωτο µεχρι το δεκατο ετοσ τησ εµπορικησ

εκµετÀλλευσησ, 5%,

ii) απÞ το ενδεκατο ετοσ µεχρι το τελοσ τησ περιÞδου τησ

εµπορικησ εκµετÀλλευσησ, 12 %¯

β) η ανωτερω αγοραÝα αξÝα υπολογÝζεται εÀν πολλαπλασιÀσει κανεÝσ την ποσÞτητα των επεξεργασµενων µετÀλλων τα
οποÝα προερχονται απÞ τουσ πολυµεταλλικουσ κονδυλουσ
που εξορυσσονται στην περιοχη, που προβλεπει το συµβÞλαιο επÝ τη µεση τιµη των µετÀλλων αυτων, Þπωσ αυτη
καθορÝζεται στισ παραγρÀφουσ 7 και 8, κατÀ τη σχετικη
λογιστικη χρηση.
6. ΕÀν ο ανÀδοχοσ επιλεξει ωσ τρÞπον καταβολησ τησ οικονοµικησ συνεισφορÀσ του στην αρχη, την πληρωµη τελουσ επÝ τησ
παραγωγησ σε συνδυασµÞ µε καταβολη µερουσ απÞ τα καθαρÀ
εσοδα οι πληρωµεσ αυτεσ καθορÝζονται µε τον ακÞλουθο τρÞπο:
α) το τελοσ επÝ τησ παραγωγησ καθορÝζεται σε ποσοστÞ επÝ τησ
αγοραÝασ αξÝασ των επεξεργασµενων µετÀλλων τα οποÝα προερχονται απÞ τουσ πολυµεταλλικουσ κονδυλουσ που εξορυσσονται στην περιοχη που προβλεπει το συµβÞλαιο. Το ποσοστÞ
αυτÞ καθορÝζεται ωσ εξησ:
i) την πρωτη περÝοδο τησ εµπορικησ εκµετÀλλευσησ, 2 %,
ii) την δευτερη περÝοδο τησ εµπορικησ εκµετÀλλευσησ, 4 %.

ΕÀν κατÀ τη δευτερη περÝοδο τησ εµπορικησ εκµετÀλλευσησ
Þπωσ καθορÝζεται στο στοιχεÝο δ), η απÞδοση τησ επενδυσησ
σε µÝα δεδοµενη λογιστικη χρηση Þπωσ καθορÝζεται στο στοιχεÝο η), πεσει κÀτω του 15 %, λÞγω τησ καταβολησ του τελουσ
επÝ τησ παραγωγησ το οποÝο ανερχεται σε 4 % τÞτε το τελοσ
καθορÝζεται κατÀ τη λογιστικη αυτη χρηση σε ποσοσÞ 2 % αντÝ
του 4 %¯
β) η ανωτερω αγοραÝα αξÝα υπολογÝζεται εÀν πολλαπλασιÀσει
κανεÝσ την ποσÞτητα των επεξεργασµενων µετÀλλων τα οποÝα
προερχονται απÞ τουσ πολυµεταλλικουσ κονδυλουσ που
εξορυσσονται στην περιοχη που προβλεπει το συµβÞλαιο επÝ
τη µεση τιµη των µετÀλλων αυτων Þπωσ αυτη καθορÝζεται στισ
παραγρÀφουσ 7 και 8, κατÀ τη σχετικη λογιστικη χρηση¯
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γ) η µερÝδα των καθαρων κερδων τα οποÝα καταβÀλλονται στην
αρχη αφαιρεÝται απÞ το τµηµα των καθαρων κερδων του
αναδÞχου τα οποÝα προερχονται απÞ τισ εξορυκτικεσ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη που προβλεπει το συµβÞλαιο και τα
οποÝα στο εξησ καλουνται διανεµÞµενα καθαρÀ κερδη.

∆ιαχωρισµÞσ σε
τµηµατα των
διανεµοµενων καθαρων
κερδων

ΜερÝδα που περιερχεται
στην αρχη
Πρωτη
περÝοδοσ
εµπορικησ
εκµετÀλλευσησ

∆ευτερη
περÝοδοσ
εµπορικησ
εκµετÀλλευσησ

Τµηµα που αντιπροσωπευει απÞδοση τησ
επενδυσησ ανωτερη του
0 % και κατωτερη του
10 %

35 %

40 %

Τµηµα που αντιπροσωπευει απÞδοση τησ
επενδυσησ Ýση η ανωτερη του 10 % και κατωτερη του 20 %

42,5 %

50 %

Τµηµα που αντιπροσωπευει απÞδοση τησ
επενδυσησ Ýση η ανωτερη του 20 %

50 %

70 %

δ) i) Η πρωτη περÝοδοσ τησ εµπορικησ εκµετÀλλευσησ που αναφερεται στα στοιχεÝα α) και γ) αρχÝζει απÞ την πρωτη
λογιστικη χρηση τησ εµπορικησ εκµεταλλευσεωσ και τελειωνει στη λογιστικη χρηση κατÀ την οποÝα οι δαπÀνεσ αξιοποÝησησ στισ οποÝεσ υποβληθηκε ο ανÀδοχοσ, προσαρµοσµενεσ κατÀ τον τÞκο που καταβÀλλεται για τισ µη αποσβεσθεÝσεσ δαπÀνεσ, αποσβενυνται πληρωσ απÞ το πραγµατικÞ πλεÞνασµα µε τον ακÞλουθο τρÞπο:
ΚατÀ την πρωτη λογιστικη χρηση κατÀ την οποÝα γÝνονται
δαπÀνεσ αξιοποÝησησ, οι δαπÀνεσ οι οποÝεσ δεν εχουν
αποσβεσθεÝ ισουνται προσ τισ δαπÀνεσ αξιοποÝησησ µεÝον
το πραγµατικÞ πλεÞνασµα τησ χρησησ αυτησ. Για κÀθε µÝα
απÞ τισ επÞµενεσ χρησεισ οι µη αποσβεσθεÝσεσ δαπÀνεσ
αξιοποÝησησ υπολογÝζονται εÀν προσθεσει κανεÝσ στισ µη
αποσβεσθεÝσεσ δαπÀνεσ αξιοποÝησησ τησ προηγουµενησ
χρησησ, προσαυξηµενεσ κατÀ το επιτÞκιο το οποÝο ανερχεται σε 10 % ετησÝωσ, τισ δαπÀνεσ αξιοποÝησησ που πραγµατοποιηθηκαν κατÀ την υπÞ εξεταση χρηση και αφαιρεσει
απÞ το συνολο αυτÞ το πραγµατικÞ πλεÞνασµα που πραγµατοποÝησε ο ανÀδοχοσ κατÀ τη χρηση αυτη. Η λογιστικη
χρηση κατÀ την οποÝα οι δαπÀνεσ αξιοποÝησησ µηδενÝζονται για πρωτη φορÀ εÝναι η χρηση κατÀ την οποÝα οι
δαπÀνεσ αξιοποÝησησ, προσαυξηµενεσ κατÀ το επιτÞκιο µε
το οποÝο επιβαρυνονται οι µη αποσβεσθεÝσεσ δαπÀνεσ,
καλυπτονται πληρωσ απÞ τα πραγµατικÀ πλεονÀσµατα του
αναδÞχου. Τα πλεονÀσµατα του αναδÞχου σε κÀθε λογιστικη χρηση περιλαµβÀνουν τα καθαρÀ κερδη του µεÝον
τισ δαπÀνεσ εκµετÀλλευσησ και τισ οφειλεσ του στην αρχη
συµφωνα µε το στοιχεÝο γ),
ii) η δευτερη περÝοδοσ εµπορικησ εκµετÀλλευσησ αρχÝζει µε τη

λογιστικη χρηση που ακολουθεÝ τη ληξη τησ πρωτησ περιÞδου εµπορικησ εκµετÀλλευσησ και διαρκεÝ µεχρι τη ληξη
του συµβολαÝου¯

ε) µε τον Þρο «διανεµÞµενα καθαρÀ κερδη» νοουνται τα καθαρÀ
κερδη που πραγµατοποιεÝ ο ανÀδοχοσ πολλαπλασιαζÞµενα
µετο λÞγο µεταξυ των δαπανων αξιοποιησεωσ που αναφερονται στην εκµετÀλλευση και των συνολικων δαπανων
αξιοποιησεωσ. ΕÀν ο ανÀδοχοσ αναλαµβÀνει την εξÞρυξη,
µεταφορÀ
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πολυµεταλλικων κονδυλων και εκµετÀλλευση τριων κυρÝωσ
κατειργασµενων µετÀλλων, δηλαδη του κοβαλτÝου, το χαλκου
και του νικελÝου, το ποσÞ των διανεµοµενων καθαρων κερδων
δεν µπορεÝ να εÝναι κατωτερο του 25% των καθαρων κερδων
του επιχειρηµατÝα. Με την επιφυλαξη των διατÀξεων του
στοιχεÝου η) σε Þλεσ τισ Àλλεσ περιπτωσεισ, περιλαµβανοµενησ
και τησ περÝπτωσησ που ο ανÀδοχοσ αναλαµβÀνει την
εξÞρυξη, µεταφορÀ πολυµεταλλικων κονδυλων και εκµετÀλλευση τεσσÀρων κατειργασµενων µετÀλλων, δηλαδη του
κοβαλτÝου, του χαλκου, του µαγγανÝου και του νικελÝου η
αρχη µπορεÝ στουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ
αυτησ να καθορÝζει τα ενδεικνυÞµενα κατωτατα Þρια τα οποÝα
εφαρµÞζονται σε κÀθε περÝπτωση κατÀ τον Ýδιο τρÞπο Þπωσ
και το κατωτατο Þριο του 25 % στην περÝπτωση των τριων
µετÀλλων¯
στ) µε τον Þρο «καθαρÀ κερδη του αναδÞχου» νοουνται τα ακαθÀριστα κερδη του αναδÞχου µεÝον τα λειτουργικÀ του εξοδα
και οι αποσβεσθεÝσεσ δαπÀνεσ αξιοποÝησησ Þπωσ αναφερεται
στο στοιχεÝο i)¯
ζ) i) εÀν ο ανÀδοχοσ αναλαµβÀνει την εξÞρυξη, την µεταφορÀ
των πολυµεταλλικων κονδυλων και την επεξεργασÝα των
µετÀλλων, µε τον Þρο «ακαθÀριστα κερδη του αναδÞχου»
νοουνται τα ακαθÀριστα εσοδα απÞ την πωληση των
κατειργασµενων µετÀλλων και τα Àλλα ποσÀ τα οποÝα
θεωρουνται Þτι λογικÀ προκυπτουν απÞ επιχειρησεισ στα
πλαÝσια του συµβολαÝου, βÀσει των οικονοµικων κανÞνων,
κανονισµων και διαδικασιων τησ αρχησ,
ii) σε Þλεσ τισ Àλλεσ περιπτωσεισ πλην εκεÝνων που αναφερονται ειδικωτερα στα στοιχεÝα ζ) i) και η) σηµεÝο iii) µε τον
Þρο «ακαθÀριστα κερδη του αναδÞχου» νοουνται τα ακαθÀριστα εσοδα απÞ την πωληση των ηµικατειργασµενων
µετÀλλων τα οποÝα προερχονται απÞ τουσ µεταλλικουσ
κονδυλουσ που εξορυσσονται στη συµβατικη περιοχη και
τα Àλλα ποσÀ τα οποÝα θεωρουνται Þτι λογικÀ προκυπτουν απÞ επιχειρησεισ στα πλαÝσια του συµβολαÝου βÀσει
των οικονοµικων κανÞνων, κανονισµων και διαδικασιων
τησ αρχησ¯
η) µε τον Þρο «δαπÀνεσ αξιοποÝησησ του αναδÞχου» νοουνται:
i) Þλεσ οι δαπÀνεσ που πραγµατοποιηθηκαν πριν απÞ την
εναρξη τησ εµπορικησ εκµετÀλλευσησ και συνδεονται Àµεσα µε την αξιοποÝηση των παραγωγικων δυνατοτητων τησ
περιοχησ που καλυπτει το συµβÞλαιο και µε τισ συναφεÝσ
δραστηριÞτητεσ που αναφερονται σε επιχειρησεισ στα πλαÝσια του συµβολαÝου, πλην εκεÝνων που καθορÝζονται ειδικωτερα στο στοιχεÝο η), οι οποÝεσ εγιναν συµφωνα µε τισ
γενικÀ αναγνωρισµενεσ αρχεσ λογιστικησ, περιλαµβανοµενων µεταξυ Àλλων των δαπανων εξοπλισµου, αγορÀσ
µηχανηµÀτων, πλοÝων εγκαταστÀσεων επεξεργασÝασ, δαπανων σχετικων µε κατασκευαστικεσ εργασÝεσ µε αγορÀ
οικηµÀτων, οικοπεδων, δαπανων σχετικων µε κατασκευη
δρÞµων, προκαταρκτικεσ ερευνεσ και εξερευνηση τησ
περιοχησ που καλυπτει το συµβÞλαιο, ερευνα-ανÀπτυξη,
δαπανων για την καταβολη επιτοκÝων, για αναγκαÝεσ µισθωσεισ, Àδειεσ και δικαιωµατα, και
ii) δαπÀνεσ παρεµφερεÝσ µε εκεÝνεσ που αναφερονται στο
στοιχεÝο ν) σηµεÝο i) που δηµιουργουνται µετÀ την εναρξη
τησ εµπορικησ εκµετÀλλευσησ και εÝναι απαραÝτητεσ για
την εκτελεση του προγρÀµµατοσ εργασÝασ, πλην των καταλογιστεων στισ λειτουργικεσ δαπÀνεσ¯
θ) τα εσοδα απÞ την εκποÝηση του κεφαλαιουχικου εξοπλισµου
και η τρεχουσα τιµη του κεφαλαιουχικου εξοπλισµου που δεν
εÝναι πλεον απαραÝτητοσ για τη διεξαγωγη επιχειρησεων στα
πλαÝσια του συµβολαÝου και δεν πωληθηκε αφαιρουνται απÞ
τισ δαπÀνεσ αξιοποÝησησ του αναδÞχου κατÀ τη σχετικη λογιστικη χρηση. Ùταν τα ποσÀ που αφαιρουνται υπερβαÝνουν τισ
δαπÀνεσ αξιοποÝησησ, το υπερβÀλλον προστÝθεται στα ακαθÀριστα εσοδα του αναδÞχου¯
ι) οι δαπÀνεσ αξιοποιησησ του αναδÞχου που δηµιουργουνται
πριν την εναρξη τησ εµπορικησ εκµετÀλλευσησ που αναφερο-
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νται στο στοιχεÝο η) σηµεÝο i) και στοιχεÝο ν) σηµεÝο iv)
αποσβενυνται σε δεκα Ýσεσ ετησιεσ δÞσεισ αρχησ γενοµενησ
απÞ τισ ηµεροµηνÝεσ εναρξησ τησ εµπορικησ εκµετÀλλευσησ. Οι
δαπÀνεσ αξιοποÝησησ στισ οποÝεσ υπÞκειται ο ανÀδοχοσ µετÀ
την εναρξη τησ εµπορικησ εκµετÀλλευσησ οι οποÝεσ αναφερονται στο στοιχεÝο η) σηµεÝο ii) και στοιχεÝο ν) σηµεÝο iv)
αποσβενυνται σε δεκα η λιγÞτερεσ Ýσεσ ετησεισ δÞσεισ ωστε να
εξασφαλÝζεται η πληρησ απÞσβεση αυτων µεχρι τη ληξη του
συµβολαÝου¯
κ) µε τον Þρο «λειτουργικεσ δαπÀνεσ του αναδÞχου» νοουνται
Þλεσ οι δαπÀνεσ που δηµιουργουνται µετÀ την εναρξη τησ
εµπορικησ εκµετÀλλευσησ για την εκµετÀλλευση των παραγωγικων δυνατοτητων τησ περιοχησ που καλυπτει το συµβÞλαιο
και για συναφεÝσ δραστηριÞτητεσ που συνδεονται µε επιχειρησεισ στα πλαÝσια του συµβολαÝου, συµφωνα µε τισ γενικÀ
αναγνωρισµενεσ αρχεσ λογιστικησ, περιλαµβανοµενων, µεταξυ
Àλλων, του ετησιου σταθερου τελουσ η του τελουσ επÝ τησ
παραγωγησ, οποιοδηποτε απÞ τα δυο εÝναι υψηλÞτερο, των
δαπανων για µισθουσ, αποδοχεσ και Àλλεσ συναφεÝσ παροχεσ,
για υλικÀ, υπηρεσÝεσ, µεταφορεσ, επεξεργασÝα και διÀθεση των
προϊÞντων, των δαπανων για την καταβολη επιτοκÝων, κοινωφελων υπηρεσιων, προστασÝασ του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ,
των δαπανων για γενικÀ εξοδα και διοικητικÀ εξοδα Àµεσα
συνδεÞµενα µε τισ επιχειρησεισ στα πλαÝσια του συµβολαÝου,
Þπωσ επÝσησ και Þλων των λειτουργικων ελλειµµÀτων που
µεταφερονται στισ επÞµενεσ η προηγουµενεσ χρησεισ, Þπωσ
καθορÝζεται στο παρÞν. Τα λειτουργικÀ ελλεÝµµατα µπορουν
να µεταφερθουν για δυο συνεχεÝσ φορεσ στην επÞµενη χρηση
εξαιρεσει των δυο τελευταÝων ετων του συµβολαÝου. Στην
περÝπτωση αυτη τα ελλεÝµµατα µπορουν να µεταφερθουν πÝσω
στα δυο προηγουµενα ετη¯
λ) εÀν ο ανÀδοχοσ αναλαµβÀνει την εξÞρυξη, τη µεταφορÀ των
πολυµεταλλικων κονδυλων και την παραγωγη κατειργασµενων
και ηµικατειργασµενων µετÀλλων, ωσ «δαπÀνεσ αξιοποÝησησ
αναφερÞµενεσ στην εξÞρυξη» νοουνται δαπÀνεσ αξιοποÝησησ
του επιχειρηµατÝα που σχετÝζονται Àµεσα µε την εξÞρυξη των
πÞρων τησ περιοχησ που καλυπτει το συµβÞλαιο, συµφωνα µε
τισ γενικÀ αναγνωρισµενεσ αρχεσ τησ λογιστικησ και τουσ
οικονοµικουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ,
περιλαµβανοµενων µεταξυ Àλλων του τελουσ για την υποβολη
τησ αÝτησησ, του ετησιου σταθερου τελουσ και, Þταν εχουν
πραγµατοποιηθεÝ, των δαπανων για προκαταρκτικεσ ερευνεσ
και εξερευνηση τησ περιοχησ που καλυπτει το συµβÞλαιο και
ενα τµηµα των δαπανων για ερευνα και ανÀπτυξη¯
µ) µε τον Þρο «απÞδοση τησ επενδυσησ» νοεÝται σε µÝα δεδοµενη
λογιστικη χρηση, η σχεση µεταξυ των αποδιδοµενων καθαρων
εσÞδων στη χρηση αυτη και των δαπανων αξιοποÝησησ που
αναφερονται στην εξÞρυξη. Για τον υπολογισµÞ τησ σχεσησ
αυτησ οι δαπÀνεσ αξιοποÝησησ που αναφερονται στην εξÞρυξη
περιλαµβÀνουν τισ δαπÀνεσ για την αγορÀ καινουργιου η την
αντικατÀσταση παλαιου εξοπλισµου για τισ εξορυκτικεσ εργασÝεσ µεÝον τισ αρχικεσ δαπÀνεσ του αντικαθιστωµενου εξοπλισµου¯
ν) ΕÀν ο ανÀδοχοσ αναλαµβÀνει µÞνο εξορυκτικεσ δραστηριÞτητεσ ωσ:
i) «αποδιδÞµενα καθαρÀ εσοδα» νοουνται το συνολο των
καθαρων εσÞδων του αναδÞχου,
ii) «καθαρÀ εσοδα του αναδÞχου» νοουνται τα εσοδα Þπωσ
ορÝζονται στο στοιχεÝο στ),
iii) «ακαθÀριστα εσοδα του αναδÞχου» νοουνται Þλα τα
ακαθÀριστα εσοδα απÞ την πωληση των πολυµεταλλικων
κονδυλων και οποιαδηποτε Àλλα εσοδα θεωρουνται ωσ
προερχÞµενα λογικÀ απÞ επιχειρησεισ στα πλαÝσια του
συµβολαÝου, συµφωνα µε τουσ οικονοµικουσ κανÞνεσ,
κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ,
iv) «δαπÀνεσ αξιοποÝησησ του αναδÞχου» νοουνται Þλεσ οι
δαπÀνεσ που δηµιουργουνται πριν απÞ την εναρξη τησ
εµπορικησ εκµετÀλλευσησ, Þπωσ ορÝζεται στο στοιχεÝο η)
σηµεÝο i) και Þλεσ οι δαπÀνεσ που δηµιουργουνται µετÀ
την εναρξη τησ εµπορικησ εκµετÀλλευσησ Þπωσ ορÝζεται

23.6.98

στο στοιχεÝο η) σηµεÝο ii) οι οποÝεσ συνδεονται Àµεσα µε
την εξÞρυξη των πÞρων τησ περιοχησ που καλυπτει το
συµβÞλαιο, συµφωνα µε τισ γενικÀ αναγνωρισµενεσ αρχεσ
τησ λογιστικησ,
v) «εξοδα λειτουργÝασ του αναδÞχου» νοουνται τα λειτουργικÀ εξοδα αυτου Þπωσ ορÝζονται στο στοιχεÝο κ), τα
οποÝα συνδεονται Àµεσα µε την εξÞρυξη των πÞρων τησ
περιοχησ που καλυπτει το συµβÞλαιο, συµφωνα µε τισ
γενικÀ αναγνωρισµενεσ αρχεσ τησ λογιστικησ,
vi) «απÞδοση τησ επενδυσησ» σε µÝα δεδοµενη λογιστικη
χρηση νοεÝται η σχεση µεταξυ των καθαρων εσÞδων του
αναδÞχου κατÀ την χρηση αυτη και των δαπανων αξιοποÝησησ του επιχειρηµατÝα. Για τον υπολογισµÞ τησ σχεσωσ αυτησ οι δαπÀνεσ αξιοποÝησησ του αναδÞχου περιλαµβÀνουν τισ δαπÀνεσ για νεο η την αντικατÀσταση
παλαιου εξοπλισµου, µεÝον τισ αρχικεσ δαπÀνεσ του αντικαθιστωµενου εξοπλισµου¯
ξ) η ανÀληψη εκ µερουσ του αναδÞχου των δαπανων που αναφερονται στην εξυπηρετηση του επιτοκÝου στα στοιχεÝα η), κ), λ)
και ν) επιτρεπεται καθ’ ο µετρο, η αρχη, σε Þλεσ τισ περιπτωσεισ, αποδεχεται συµφωνα µε το Àρθρο 4 παρÀγραφο 1 του
παρÞντοσ παραρτηµατοσ, Þτι η σχεση µεταξυ του ιδÝου κεφαλαÝου και κεφαλαÝου προερχÞµενου απÞ δανεισµÞ, καθωσ και
το υψοσ του επιτοκÝου εÝναι λογικÀ λαµβανοµενησ υπÞψη τησ
ισχυουσασ εµπορικησ πρακτικησ¯
ο) οι δαπÀνεσ που αναφερονται στην παρÀγραφο αυτη δεν περιλαµβÀνουν τα ποσÀ που καταβÀλλονται για την πληρωµη του
φÞρου εισοδηµατοσ των επιχειρησεων η για Àλλεσ ανÀλογεσ
επιβαρυνσεισ που επιβÀλλονται απÞ τα κρÀτη στον επιχειρηµατÝα για τισ επιχειρησεισ του.
7. α) Ο Þροσ «κατειργασµενα µεταλλα», που χρησιµοποιεÝται
στισ παραγρÀφουσ 5 και 6, αναφερεται στα µεταλλα στην
πιο συνηθισµενη µορφη µε την οποÝα συνηθωσ ανταλλÀσσονται στισ τελικεσ διεθνεÝσ αγορεσ. Για τον σκοπÞ αυτÞ η
αρχη καθορÝζει στουσ οικονοµικουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ
και διαδικασÝεσ αυτησ τισ κατÀλληλεσ τελικεσ διεθνεÝσ αγορεσ. Για τα µεταλλα που δεν ανταλλÀσσονται σε αυτεσ τισ
αγορεσ ο Þροσ «κατειργασµενα µεταλλα» σηµαÝνει τα
µεταλλα στην πιο συνηθισµενη µορφη µε την οποÝα συνηθωσ ανταλλÀσσονται στα πλαÝσια συνηθων συναλλαγων
που λαµβÀνουν χωρα συµφωνα µε τισ αρχεσ τησ ανεξαρτητου επιχεÝρησησ¯
β) εÀν η αρχη δεν µπορεÝ Àλλωσ να καθορÝσει την ποσÞτητα,
την αναφερÞµενη στισ παραγρÀφουσ 5 στοιχεÝο β) και 6
στοιχεÝο β), των κατειργασµενων µετÀλλων, τα οποÝα προερχονται απÞ τουσ πολυµεταλλικουσ κονδυλουσ που
εξορυσσονται στην περιοχη την οποÝα καλυπτει το συµβÞλαιο, η ποσÞτητα αυτη καθορÝζεται µε βÀση την περιεκτικÞτητα των κονδυλων σε µεταλλα, τον συντελεστη ανÀκτησησ και Àλλουσ σχετικουσ παρÀγοντεσ συµφωνα µε τουσ
κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ και
συµφωνα µε τισ γενικωσ αναγνωρισµενεσ αρχεσ τησ λογιστικησ.
8. ΕÀν µÝα διεθνησ τελικη αγορÀ προβλεπει ενα κατÀλληλο µηχανισµÞ καθορισµου τιµων για τα κατειργασµενα µεταλλα, τουσ
πολυµεταλλικουσ κονδυλουσ και τα ηµικατειργασµενα µεταλλα
που προερχονται απÞ τουσ κονδυλουσ η αρχη χρησιµοποιεÝ τη
µεση τιµη που ισχυει στην αγορÀ αυτη. Σε Þλεσ τισ Àλλεσ περιπτωσεισ η αρχη, µετÀ απÞ διαβουλευσεισ µε τον επιχειρηµατÝα καθορÝζει µÝα δÝκαιη τιµη για τα προϊÞντα αυτÀ συµφωνα µε την παρÀγραφο 9.
9. α) Ùλεσ οι επιβαρυνσεισ, οι δαπÀνεσ και τα εσοδα, καθωσ και
οι τιµεσ και οι αξÝεσ που αναφερονται στο Àρθρο αυτÞ,
απορρεουν απÞ συναλλαγεσ που λαµβÀνουν χωρα συµφωνα µε τισ αρχεσ τησ ελευθερησ αγορÀσ, η τησ ανεξÀρτητησ
επιχεÝρησησ. ΕÀν δεν συντρεχει αυτη η περÝπτωση, τα
παραπÀνω καθορÝζονται απÞ την αρχη, µετÀ απÞ διαβουλευσεισ µε τον επιχειρηµατÝα, ωσ εÀν να επρÞκειτο για
συναλλαγεσ που λαµβÀνουν χωρα συµφωνα µε τισ αρχεσ

23.6.98

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

τησ ελευθερησ αγορÀσ η τησ ανεξÀρτητησ επιχεÝρησησ, λαµβανοµενων υπÞψη αναλÞγων συναλλαγων που λαµβÀνουν
χωρα σε Àλλεσ αγορεσ¯
β) για την εξασφÀλιση του σεβασµου και τησ εφαρµογησ των
διατÀξεων τησ παρουσασ παραγρÀφου, η αρχη καθοδηγεÝται απÞ τισ αρχεσ που υιοθετηθηκαν και απÞ την ερµηνεÝα
που δÞθηκε στισ συναλλαγεσ που λαµβÀνουν χωρα συµφωνα µε τισ αρχεσ τησ ανεξÀρτητησ επιχεÝρησησ απÞ την
επιτροπη των πολυεθνικων εταιρειων των Ηνωµενων
Εθνων και την οµÀδα εµπειρογνωµÞνων των συµβÀσεων
φορολογÝασ µεταξυ αναπτυσσοµενων και ανεπτυγµενων
κρατων και Àλλων διεθνων οργανισµων και καθορÝζει
στουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ αυτησ ενιαÝουσ και διεθνεÝσ αποδεκτουσ κανÞνεσ και διαδικασÝεσ λογιστικησ καθωσ και µεθÞδουσ επιλογησ απÞ τον επιχειρηµατÝα αναγνωρισµενων ανεξαρτητων λογιστων αποδεκτων
απÞ την αρχη για τον σκοπÞ τησ διενεργεÝασ λογιστικου
ελεγχου, συµφωνα µε αυτουσ τουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ
και διαδικασÝεσ.
10. Ο ανÀδοχοσ θετει στη διÀθεση των λογιστων, συµφωνα µε
τουσ οικονοµικουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ
αρχησ τα οικονοµικÀ στοιχεÝα που εÝναι απαραÝτητα για να κρÝνουν εÀν εγιναν σεβαστεσ οι διατÀξεισ του παρÞντοσ Àρθρου.
11. Ùλεσ οι επιβαρυνσεισ, οι δαπÀνεσ και τα εσοδα και Þλεσ οι
τιµεσ και αξÝεσ που αναφερονται στο παρÞν Àρθρο καθορÝζονται
συµφωνα µε τισ γενικÀ αποδεκτεσ αρχεσ τησ λογιστικησ και τουσ
οικονοµικουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ.
12. Τα ποσÀ που καταβÀλλονται στην αρχη κατ’ εφαρµογη των
παραγρÀφων 5 και 6 καταβÀλλονται σε ελευθερωσ χρησιµοποιουµενα νοµÝσµατα η σε νοµÝσµατα που εÝναι ελευθερωσ διαθεσιµα
και κατ’ εξοχην χρησιµοποιουµενα στισ κυριωτερεσ ξενεσ αγορεσ
συναλλÀγµατοσ η κατ’ επιλογην του επιχειρηµατÝα σε κατειργασµενα µεταλλα αντιστοÝχου ποσÞτητασ, η οποÝα υπολογÝζεται επÝ
τη βÀσει τησ τρεχουσα τιµησ.
Η τρεχουσα τιµη καθορÝζεται συµφωνα µε την παρÀγραφο 5
στοιχεÝο β).
Τα ελευθερωσ χρησιµοποιουµενα νοµÝσµατα και τα ελευθερωσ
διαθεσιµα και κατεξοχην χρησιµοποιουµενα στισ κυριωτερεσ ξενεσ
αγορεσ συναλλÀγµατοσ νοµÝσµατα, καθορÝζονται στουσ κανÞνεσ,
κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ συµφωνα µε την επικρατουσα διεθνη νοµισµατικη πρακτικη.
13. Ùλεσ οι οικονοµικεσ υποχρεωσεισ του επιχειρηµατÝα προσ την
αρχη, καθωσ και Þλα τα τελη, επιβαρυνσεισ, δαπÀνεσ και εσοδα
που προβλεπονται στο Àρθρο αυτÞ, αναπροσαρµÞζονται δεδοµενου Þτι εÝναι εκφρασµενεσ σε σταθερεσ τιµεσ εναντι ενÞσ ετουσ
αναφορÀσ.
14. Η αρχη, λαµβÀνοντασ υπÞψη τισ εισηγησεισ τησ επιτροπησ
οικονοµικου προγραµµατισµου και τησ νοµικησ και τεχνικησ Επιτροπησ µπορεÝ να υιοθετησει κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ που προβλεπουν τη χορηγηση κινητρων στουσ επιχειρηµατÝεσ
επÝ οµοιÞµορφησ και Àνευ διακρÝσεων βÀσησ, για την προωθηση
των στÞχων που εξαγγελονται στην παρÀγραφο 1.
15. Στην περÝπτωση που αναφυεται διαφορÀ µεταξυ τησ αρχησ
και ενÞσ επιχειρηµατÝα, σχετικÀ µε την ερµηνεÝα η την εφαρµογη
των οικονοµικων Þρων του συµβολαÝου, µπορεÝ το ενα η το Àλλο
µεροσ να υποβÀλει τη διαφορÀ σε υποχρεωτικη εµπορικη διαιτησÝα, εκτÞσ εÀν και τα δυο µερη συµφωνησουν να επιλυσουν τη
διαφορÀ µε Àλλα µεσα, συµφωνα µε το Àρθρο 188 παρÀγραφοσ 2.
Íρθρο 14
ΜεταβÝβαση στοιχεÝων
1. Ο ανÀδοχοσ µεταβιβÀζει στην αρχη, συµφωνα µε τουσ κανÞνεσ,
κανονισµουσ και διαδικασÝεσ αυτησ και τουσ Þρουσ και προυMποθε-
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σεισ του προγρÀµµατοσ εργασÝασ, σε χρονικÀ διαστηµατα καθοριζÞµενα απÞ την αρχη, Þλα τα στοιχεÝα τα οποÝα εÝναι απαραÝτητα
και σηµαντικÀ για την αποτελεσµατικη Àσκηση των εξουσιων και
αρµοδιοτητων των κυρÝων οργÀνων τησ αρχησ σε Þ,τι αφορÀ την
περιοχη την οποÝα καλυπτει το συµβÞλαιο.
2. Τα µεταβιβαζÞµενα στοιχεÝα που αναφερονται στην περιοχη
που καλυπτει το πρÞγραµµα εργασÝασ, θεωρουµενα βιοµηχανικη
ιδιοκτησÝα, µπορουν να χρησιµοποιηθουν µÞνον για τουσ σκοπουσ
του παρÞντοσ Àρθρου. Τα στοιχεÝα τα οποÝα εÝναι απαραÝτητα για
την επεξεργασÝα απÞ την αρχη των κανÞνων, κανονισµων και
διαδικασιων που αναφερονται στην προστασÝα του θαλασσÝου
περιβÀλλοντοσ και στην ασφÀλεια, πλην εκεÝνων που αναφερονται
στα σχεδια του εξοπλισµου, δεν θεωρουνται βιοµηχανικη ιδιοκτησÝα.
3. Η αρχη δεν µεταβιβÀζει στην επιχεÝρηση, η σε οποιονδηποτε
Àλλο ξενο προσ την αρχη τα στοιχεÝα τα οποÝα τησ γνωστοποιηθηκαν απÞ τουσ ερευνητεσ, τουσ υποψηφÝουσ η τουσ επιχειρηµατÝεσ
και τα οποÝα θεωρουνται βιοµηχανικη ιδιοκτησÝα. Τα στοιχεÝα
Þµωσ που αναφερονται στισ παρακρατουµενεσ περιοχεσ µπορουν
να µεταβιβασθουν στην επιχεÝρηση. Τα στοιχεÝα αυτÀ µεταβιβαζÞµενα απÞ τα πρÞσωπα αυτÀ στην επιχεÝρηση δεν αποκαλυπτονται
απÞ αυτην στην αρχη, η σε οποιονδηποτε Àλλο ξενο προσ την
αρχη.
Íρθρο 15
ΕκπαιδευτικÀ προγρÀµµατα
Ο επιχειρηµατÝασ καταρτÝζει πρακτικÀ προγρÀµµατα για την
εκπαÝδευση του προσωπικου τησ αρχησ και των αναπτυσσοµενων
κρατων, τα οποÝα προβλεπουν τη συµµετοχη του προσωπικου
αυτου σε Þλεσ τισ δραστηριÞτητεσ που λαµβÀνουν χωρα στην
περιοχη και αποτελουν αντικεÝµενο του συµβολαÝου, συµφωνα µε
το Àρθρο 144 παρÀγραφοσ 2.
Íρθρο 16
ΑποκλειστικÞ δικαÝωµα εξερευνησησ και εκµετÀλλευσησ
Η αρχη, κατ’ εφαρµογη του µερουσ XI και των κανÞνων, κανονισµων και διαδικασιων αυτησ, χορηγεÝ στον επιχειρηµατÝα αποκλειστικÞ δικαÝωµα εξερευνησησ και εκµετÀλλευσησ µÝασ καθορισµενησ κατηγορÝασ πÞρων στην περιοχη που καλυπτει το συµβÞλαιο
και επαγρυπνεÝ ωστε καµµÝα Àλλη οντÞτητα να µην ασκεÝ δραστηριÞτητεσ στην Ýδια περιοχη για Àλλη κατηγορÝα φυσικων πÞρων
κατÀ τρÞπο που να παρακωλυει τισ δραστηριÞτητεσ του επιχειρηµατÝα. Ο επιχειρηµατÝασ εχει την εγγυηση του δικαιωµατοσ εξερευνησησ και εκµετÀλλευσησ συµφωνα µε το Àρθρο 153 παρÀγραφοσ
6.
Íρθρο 17
ΚανÞνεσ, κανονισµοÝ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ
1. Η αρχη υιοθετεÝ και εφαρµÞζει, οµοιÞµορφα, κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ συµφωνα µε το Àρθρο 160 παρÀγραφοσ 2
στοιχεÝο στ) σηµεÝο ii) και το Àρθρο 162 παρÀγραφοσ 2 σηµεÝο ii)
για την Àσκηση των αρµοδιοτητων τησ Þπωσ διατυπωνονται στο
µεροσ XI και, µεταξυ Àλλων, για τα ακÞλουθα θεµατα:
α) ∆ιοικητικεσ διαδικασÝεσ σχετικÀ µε τισ προκαταρκτικεσ ερευνεσ
την εξερευνηση και την εκµετÀλλευση τησ περιοχησ¯
β) Επιχειρησεισ¯
i)

εκταση τησ περιοχησ,

ii)

διÀρκεια των επιχειρησεων,
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iii)

κανÞνεσ επÝδοσησ περιλαµβανοµενησ και τησ διαβεβαÝωσησ που προβλεπεται στο Àρθρο 4 παρÀγραφο 6 στοιχεÝο γ), του παρÞντοσ παραρτηµατοσ,

iv)

κατηγορÝεσ των πÞρων,

v)

παραÝτηση απÞ περιοχεσ,

vi)

εκθεσεισ προÞδου των εργασιων,

vii)

µεταβÝβαση στοιχεÝων,

viii) επιθεωρηση και επÝβλεψη των επιχειρησεων,
ix)

ληψη µετρων για τη µη παρακωλυση Àλλων δραστηριοτητων στο θαλÀσσιο περιβÀλλον,

x)

µεταβÝβαση δικαιωµÀτων και υποχρεωσεων εκ µερουσ
του επιχειρηµατÝα,

xi)

διαδικασÝεσ για τη µεταφορÀ τεχνολογÝασ στα αναπτυσσÞµενα κρÀτη συµφωνα µε το Àρθρο 144, και για
την Àµεση συµµετοχη αυτων,

xii)

κανÞνεσ και πρακτικεσ για την εξÞρυξη περιλαµβανοµενων και εκεÝνων που εχουν σχεση µε την ασφÀλεια των
επιχειρησεων, τη διατηρηση των πÞρων και την προστασÝα του θαλασσÝου περιβÀλλοντοσ,

xiii) ορισµÞσ τησ εµπορικησ εκµετÀλλευσησ,
xiv) καθορισµÞσ προσÞντων των υποψηφÝων¯

γ) οικονοµικÀ θεµατα¯
i)

επεξεργασÝα ενιαÝων και Àνευ διακρÝσεων κανÞνων κοστολογησεωσ και λογιστικησ και τον τρÞπο επιλογησ των
ορκωτων λογιστων,

ii)

κατανοµη των εσÞδων που προερχονται απÞ τισ επιχειρησεισ,

iii) κÝνητρα αναφερÞµενα στο Àρθρο 13 του παρÞντοσ

παραρτηµατοσ¯

δ) εφαρµογη αποφÀσεων που λαµβÀνονται συµφωνα µε το Àρθρο
151 παρÀγραφοσ 10 και το Àρθρο 164 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο
δ).
2. Οι κανÞνεσ, κανονισµοÝ και διαδικασÝεσ στα ακÞλουθα θεµατα
πρεπει να ικανοποιουν τα αντικειµενικÀ κριτηρια που ορÝζονται
πιο κÀτω:
α) εκταση των περιοχων:
η αρχη καθορÝζει την κατÀλληλη εκταση των περιοχων για
εξερευνηση, η οποÝα µπορεÝ να φθÀνει µεχρι του διπλασÝου
των περιοχων για εκµετÀλλευση, ουτωσ ωστε να εÝναι δυνατη η
εντατικη εξερευνηση. Η εκταση τησ περιοχησ υπολογÝζεται
κατÀ τρÞπο που να ανταποκρÝνεται στισ απαιτησεισ του Àρθρου 8 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ σχετικÀ µε την παρακρÀτηση περιοχων, καθωσ επÝσησ και στισ απαιτησεισ που προβλεπονται σχετικÀ µε την παραγωγη, συµφωνα µε το Àρθρο 151
και τουσ Þρουσ του συµβολαÝου, λαµβανοµενων υπÞψη των
υφισταµενων τεχνικων µεθÞδων για την µεταλλευτικη εκµετÀλλευση των θαλασσÝων βυθων και τα σχετικÀ φυσικÀ χαρακτηριστικÀ των περιοχων. Οι περιοχεσ δεν θα εÝναι ουτε µικρÞτερεσ ουτε µεταλυτερεσ απÞ Þσο εÝναι απαραÝτητο για την
ικανοποÝηση αυτου του κριτηρÝου¯
β) διÀρκεια των επιχειρησεων:
i)

οι προκαταρτικεσ ερευνεσ δεν υπÞκεινται σε χρονικÞ
περιορισµÞ,

ii)

η χρονικη διÀρκεια τησ εξερευνησησ πρεπει να εÝναι
επαρκησ ωστε να επιτρεπει την πληρη τοπογρÀφηση τησ
συγκεκριµενησ περιοχησ, τον σχεδιασµÞ και την κατασκευη του εξορυκτικου εξοπλισµου για την περιοχη και
το σχεδιασµÞ και την κατασκευη µικρων και µεσαÝων
συγκροτηµÀτων επεξεργασÝασ µετÀλλων για τον σκοπÞ
τησ δοκιµησ των µεθÞδων εξÞρυξησ και επεξεργασÝασ,
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iii) η χρονικη διÀρκεια τησ εκµετÀλλευσησ πρεπει να συνδεε-

ται µε την οικονοµικη ζωη του µεταλλευτικου σχεδÝου,
λαµβανοµενων υπÞψη ορισµενων παραγÞντων Þπωσ, η
εξÀντληση του κοιτÀσµατοσ, η διÀρκεια ζωησ του
εξορυκτικου εξοπλισµου και των εγκαταστÀσεων επεξεργασÝασ και η εµπορικη βιωσιµÞτησ. Η χρονικη διÀρκεια
τησ εκµετÀλλευσησ πρεπει να εÝναι επαρκησ ωστε να
επιτρεπει την εµπορικη εξÞρυξη των ορυκτων τησ περιοχησ και πρεπει να περιλαµβÀνει ενα λογικÞ χρονικÞ διÀστηµα για την κατασκευη εγκαταστÀσεων για την
εξÞρυξη και την επεξεργασÝα σε εµπορικη κλÝµακα, κατÀ
το οποÝο δεν θα πρεπει να απαιτεÝται εµπορικη εκµετÀλλευση. Η συνολικη χρονικη διÀρκεια τησ εκµετÀλλευσησ,
εν τουτοισ, πρεπει να εÝναι αρκετÀ συντοµη ουτωσ ωστε
να δυναται η αρχη να τροποποιεÝ τουσ Þρουσ και τισ
προυMποθεσεισ του προγρÀµµατοσ εργασÝασ κατÀ τον χρÞνο που εξετÀζει την ανανεωση του, συµφωνα µε τουσ
κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τουσ οποÝουσ υιοθετησε µετÀ την αποδοχη του προγρÀµµατοσ εργασÝασ¯

γ) η αρχη αξιωνει Þπωσ ο επιχειρηµατÝασ κÀνει περιοδικÀ δαπÀνεσ κατÀ τη φÀση τησ εξερευνησησ σε λογικη αντιστοιχÝα µε
την εκταση τησ περιοχησ που καλυπτει το πρÞγραµµα εργασÝασ, ωσ και δαπÀνεσ τισ οποÝεσ θα περÝµενε κανεÝσ απÞ ενα
καλÞπιστο επιχειρηµατÝα, ο οποÝοσ σκοπευει να εκµεταλλευθεÝ
εµπορικÀ την περιοχη εντÞσ των χρονικων ορÝων που Þρισε η
αρχη. Οι δαπÀνεσ που κρÝνονται απαραÝτητεσ δεν πρεπει να
καθορÝζονται σε υψοσ που να αποθαρρυνουν τουσ µελλοντικουσ επιχειρηµατÝεσ να χρησιµοποιουν τεχνικεσ µεθÞδουσ ολιγÞτερο δαπανηρεσ απÞ αυτεσ που χρησιµοποιουνται ευρεωσ. Η
αρχη καθορÝζει ενα ανωτατο χρονικÞ Þριο, για την εναρξη τησ
εµπορικησ εκµετÀλλευσησ το οποÝο αρχÝζει να τρεχει µετÀ την
ολοκληρωση τησ εξερευνητικησ φÀσησ και την εναρξη των
επιχειρησεων εκµετÀλλευσησ. Για τον καθορισµÞ του χρονικου
αυτου ορÝου η αρχη πρεπει να λαµβÀνει υπÞψη Þτι η κατασκευη µεγÀλησ κλÝµακασ εγκαταστÀσεων για την εξÞρυξη και
την επεξεργασÝα δεν µπορεÝ να ξεκινησει πριν την ολοκληρωση
τησ εξερευνητικησ φÀσησ και την εναρξη τησ φÀσησ εκµετÀλλευσησ. ΚατÀ συνεπεια, το χρονικÞ Þριο για την εναρξη τησ
εµπορικησ εκµετÀλλευσησ µιασ περιοχησ πρεπει να ορÝζεται
κατÀ τρÞπο που να λαµβÀνεται υπÞψη ο απαραÝτητοσ χρÞνοσ
για την κατασκευη αυτων των εγκαταστÀσεων µετÀ τη φÀση
εξερευνησησ καθωσ και λογικÀ χρονικÀ περιθωρια για τισ
αναπÞφευκτεσ καθυστερησεισ στισ εργασÝεσ κατασκευησ.
Íπαξ και αρχÝσει η εµπορικη εκµετÀλλευση, η αρχη, εντÞσ
λογικων ορÝων και λαµβÀνουσα υπÞψη Þλουσ τουσ σχετικουσ
παρÀγοντεσ, ζητÀ απÞ τον επιχειρηµατÝα να συνεχÝσει την
εµπορικη εκµετÀλλευση καθÞλη τη διÀρκεια του προγρÀµµατοσ εργασÝασ¯
δ) κατηγορÝεσ των πÞρων:
ΚαθορÝζοντασ τισ κατηγορÝεσ των πÞρων για τισ οποÝεσ µπορουν να γÝνουν αποδεκτÀ προγρÀµµατα εργασÝασ η αρχη δÝνει
εµφαση, µεταξυ Àλλων, στα ακÞλουθα στοιχεÝα:
i) στο γεγονÞσ Þτι για διαφορετικουσ πÞρουσ χρησιµοποιου-

νται παρÞµοιεσ µεθοδοι εξÞρυξησ,

ii) στο γεγονÞσ Þτι διαφορετικοÝ πÞροι µπορουν να αξιοποιη-

θουν ταυτÞχρονα απÞ πολλουσ επιχειρηµατÝεσ στην Ýδια
περιοχη, χωρÝσ να παρακωλυονται υπερβολικÀ οι εργασÝεσ
µεταξυ των επιχειρηµατιων. Η διÀταξη αυτη δεν εµποδÝζει
την αρχη να εγκρÝνει ενα πρÞγραµµα εργασÝασ στον Ýδιο
υποψηφιο για την αξιοποÝηση διαφÞρων κατηγοριων
πÞρων στην Ýδια περιοχη¯

ε) παραÝτηση απÞ περιοχεσ:
ο ανÀδοχοσ εχει το δικαÝωµα να παραιτηθεÝ, οποτεδηποτε, απÞ
το συνολο η µεροσ των δικαιωµÀτων του στην περιοχη την
οποÝα καλυπτει το πρÞγραµµα εργασÝασ.
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στ) προστασÝα του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ:
καθιερωνονται κανÞνεσ, κανονισµοÝ και διαδικασÝεσ για την
αποτελεσµατικη προστασÝα του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ απÞ
επιβλαβεÝσ συνεπειεσ που απορρεουν Àµεσα απÞ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη η απÞ την επεξεργασÝα των µετÀλλων που
γÝνεται επÝ του πλοÝου ακριβωσ επÀνω απÞ τη µεταλλευτικη
τοποθεσÝα απÞ την οποÝα εξορυσσονται, λαµβανοµενου υπÞψη
του µεγεθουσ κατÀ το οποÝο οι επιβλαβεÝσ αυτεσ συνεπειεσ
µπορουν να απορρεουν απÞ γεωτρησεισ, βυθοκορησεισ, αποσπÀσεισ και εξορυξεισ και απÞ εκφορτωσεισ, απορρÝψεισ και
εκβολεσ, στο θαλÀσσιο περιβÀλλον, ιζηµÀτων, αποβλητων η
Àλλων εκροων.
ζ) εµπορικη εκµετÀλλευση:
η εµπορικη εκµετÀλλευση θεωρεÝται Þτι Àρχισε Þταν ενασ
ανÀδοχοσ αναλαµβÀνει σειρÀ εργασιων εξÞρυξησ σε µεγÀλη
κλÝµακα, οι οποÝεσ αποδÝδουν επαρκη ποσÞτητα υλων που
αποδεικνυουν σαφωσ Þτι ο κυριοσ στÞχοσ εÝναι η παραγωγη σε
ευρεÝα κλÝµακα και Þχι η παραγωγη προσ το σκοπÞ τησ
συλλογησ πληροφοριων, τησ διενεργειασ αναλυσεων και τησ
δοκιµησ του εξοπλισµου η των εγκαταστÀσεων.
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µερουσ XI, τα µερη αρχÝζουν διαπραγµατευσεισ για να αναθεωρησουν αυτÞ, αναλÞγωσ.
2. Τα συµβÞλαια που συνÀπτονται συµφωνα µε το Àρθρο 153
παρÀγραφοσ 3, µπορουν να αναθεωρηθουν µÞνον µε τη συγκατÀθεση των µερων.

Íρθρο 20
ΜεταβÝβαση δικαιωµÀτων και υποχρεωσεων
Τα δικαιωµατα και οι υποχρεωσεισ που απορρεουν απÞ ενα
συµβÞλαιο µπορουν να µεταβιβασθουν µÞνο µε τη συγκατÀθεση
τησ αρχησ και συµφωνα µε τουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ αυτησ. Η αρχη δεν αρνεÝται χωρÝσ λÞγο τη συγκατÀθεση
τησ για τη µεταβÝβαση εÀν ο προτεινÞµενοσ ανÀδοχοσ εÝναι καθ’
Þλα υποψηφιοσ µε προσÞντα και αναλαµβÀνει Þλεσ τισ υποχρεωσεισ του µεταβιβÀζοντοσ και εÀν η µεταβÝβαση σ’ αυτÞν δεν
αναφερεται σε πρÞγραµµα εργασÝασ του οποÝου απαγορευεται η
αποδοχη κατÀ το Àρθρο 6 παρÀγραφοσ 3 στοιχεÝο γ) του παρÞντοσ παραρτηµατοσ.

Íρθρο 18
Κυρωσεισ
1. Τα δικαιωµατα του αναδÞχου µπορουν να ανασταλουν η να
παυσουν µÞνο στισ ακÞλουθεσ περιπτωσεισ:
α) εÀν, παρÀ τισ προειδοποιησεισ τησ αρχησ, ο ανÀδοχοσ διεξÀγει
τισ δραστηριÞτητεσ του κατÀ τρÞπο που να παραβιÀζει σοβαρωσ, συνεχωσ και σκοπÝµωσ τουσ Þρουσ του συµβολαÝου, τουσ
κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ και το µεροσ
XI, η
β) εÀν ο ανÀδοχοσ δεν συµµορφωνεται προσ την τελικη υποχρεωτικη απÞφαση που εξεδωσε γι’ αυτÞν το Þργανο επÝλυσησ των
διαφορων.
2. Στην περÝπτωση παραβιÀσεων του συµβολαÝου Àλλων απÞ
εκεÝνεσ που αναφερονται στην παρÀγραφο 1 στοιχεÝο α) η αρχη
µπορεÝ, αντÝ τησ αναστολησ η του τερµατισµου των δικαιωµÀτων
κατÀ την παρÀγραφο 1 στοιχεÝο α), να επιβÀλει στον επιχειρηµατÝα χρηµατικεσ, κυρωσεισ ανÀλογεσ προσ τη σοβαρÞτητα τησ παραβÝασησ.
3. Πλην τησ εκδοσησ διαταγων σε περιπτωσεισ εκτÀκτου ανÀγκησ,
συµφωνα µε το Àρθρο 162 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο ο), η αρχη δεν
µπορεÝ να εκτελεσει µÝα απÞφαση που προβλεπει χρηµατικεσ
ποινεσ η αναστολη η ακυρωση του συµβολαÝου καθ’ Þ χρÞνο ο
επιχειρηµατÝασ δεν εÝχε λογικÀ τη δυνατÞτητα να εξαντλησει Þλα
τα ενδικα µεσα τα οποÝα διαθετει συµφωνα µε το τµηµα 5 του
µερουσ XI.

Íρθρο 19
Αναθεωρηση του συµβολαÝου
1. Ùταν εχουν δηµιουργηθεÝ η εÝναι δυνατÞν τα δηµιουργηθουν
συνθηκεσ οι οποÝεσ, κατÀ την Àποψη του ενÞσ η του Àλλου µερουσ,
µπορουν να καταστησουν το συµβÞλαιο Àδικο η ανεφÀρµοστο, η
καθιστουν αδυνατη την πραγµατοποÝηση των στÞχων αυτου η του

Íρθρο 21
Εφαρµοστεο δÝκαιο
1. Το συµβÞλαιο διεπεται απÞ τουσ Þρουσ του συµβολαÝου, τουσ
κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ, το µεροσ XI και
τουσ Àλλουσ κανÞνεσ του διεθνουσ δικαÝου που δεν αντÝκεινται
στη συµβαση.
2. Οι τελικεσ αποφÀσεισ των δικαστηρÝων που εχουν δικαιοδοσÝα
κατÀ τη συµβαση αυτη να κρÝνουν για τα δικαιωµατα και τισ
υποχρεωσεισ τησ αρχησ και του αναδÞχου εÝναι εκτελεστεσ στο
εδαφοσ κÀθε κρÀτουσ µερουσ.
3. Κανενα κρÀτοσ µεροσ δεν µπορεÝ να επιβÀλει στον επιχειρηµατÝα Þρουσ που αντÝκεινται στο µεροσ XI. Εν τουτοισ η εφαρµογη
απÞ ενα κρÀτοσ µεροσ, εναντι αναδÞχων για τουσ οποÝουσ εÝναι
εγγυητησ η εναντι πλοÝων που υψωνουν τη σηµαÝα του, νÞµων και
κανονισµων σχετικων µε το περιβÀλλον, περισσÞτερο αυστηρων
απÞ τουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ που
υιοθετηθηκαν συµφωνα µε το Àρθρο 17 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο
στ) του παρÞντοσ παραρτηµατοσ, δεν θεωρεÝται ωσ αντικεÝµενη
στο µεροσ XI.

Íρθρο 22
Ευθυνη
Ο ανÀδοχοσ εχει ευθυνη η χρηµατικη υποχρεωση για οποιαδηποτε
ζηµÝα προκαλεÝται απÞ παρÀνοµεσ ενεργειεσ κατÀ τη διενεργεια
των επιχειρησεων του, λαµβανοµενησ υπÞψη και τησ ευθυνησ που
αποδÝδεται στην αρχη για πρÀξεισ η παραλεÝψεισ τησ. Η αρχη εχει
οµοÝωσ την ευθυνη η χρηµατικη υποχρεωση για οποιαδηποτε
ζηµÝα προκαλεÝται απÞ παρÀνοµεσ ενεργειεσ κατÀ την εκτελεση
των εξουσιων και αρµοδιοτητων τησ, περιλαµβανοµενων και των
παραβιÀσεων του Àρθρου 168 παρÀγραφοσ 2, λαµβανοµενησ υπÞψη τησ ευθυνησ που αποδÝδεται στον επιχειρηµατÝα για πρÀξεισ η
παραλεÝψεισ του. Σε Þλεσ τισ περιπτωσεισ η χρηµατικη υποχρεωση
πρεπει να αντιστοιχεÝ στην πραγµατικη αξÝα τησ ζηµÝασ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Íρθρο 1
ΣκοποÝ
1. Η επιχεÝρηση εÝναι το Þργανο τησ αρχησ που διεξÀγει απευθεÝασ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη κατ’ εφαρµογην του Àρθρου 153
παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο α), καθωσ και τη µεταφορÀ, επεξεργασÝα
και διÀθεση των ορυκτων που λαµβÀνονται απÞ την περιοχη.
2. Για την πραγµατοποÝηση των σκοπων τησ και την Àσκηση των
καθηκÞντων τησ, η επιχεÝρηση ενεργεÝ συµφωνα µε την συµβαση
και τουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ.
3. Για την αξιοποÝηση των πÞρων τησ περιοχησ κατ’ εφαρµογην
τησ παραγρÀφου 1, η επιχεÝρηση, υπÞ την επιφυλαξη των διατÀξεων τησ συµβÀσεωσ, διεξÀγει τισ επιχειρησεισ τησ συµφωνα µε υγιεÝσ
εµπορικεσ αρχεσ.

Íρθρο 2
Σχεσεισ µε την αρχη
1. Κατ’ εφαρµογην του Àρθρου 170, η επιχεÝρηση ενεργεÝ συµφωνα µε την γενικη πολιτικη, την οποÝα καθορÝζει η συνελευση και µε
τισ οδηγÝεσ του συµβουλÝου.
2. ΥπÞ την επιφυλαξη τησ παραγρÀφου 1, η επιχεÝρηση ενεργεÝ µε
αυτονοµÝα, κατÀ την διεξαγωγη των επιχειρησεων τησ.
3. ΚαµÝα διÀταξη τησ συµβÀσεωσ δεν καθιστÀ υπευθυνη την
επιχεÝρηση για τισ πρÀξεισ η τισ υποχρεωσεισ τησ αρχησ, και την
αρχη για τισ πρÀξεισ η τισ υποχρεωσεισ τησ επιχειρησεωσ.

Íρθρο 3
ΠεριορισµÞσ τησ ευθυνησ
ΧωρÝσ να παραβλÀπτονται οι διατÀξεισ του Àρθρου 11 παρÀγραφοσ 3 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ τα µελη τησ αρχησ δεν ευθυνονται για τισ πρÀξεισ η τισ υποχρεωσεισ τησ επιχειρησεωσ εκ
µÞνου του λÞγου Þτι εχουν την ιδιÞτητα του µελουσ.

γραφοσ 2 στοιχεÝο γ). ΚατÀ την εκλογη των µελων του διοικητικου
συµβουλÝου λαµβÀνεται δεÞντωσ υπÞψη η αρχη τησ δÝκαιησ γεωγραφικησ κατανοµησ. ΠροτεÝνοντασ υποψηφιÞτητεσ στο συµβουλιο, τα µελη τησ αρχησ λαµβÀνουν υπÞψη τουσ την ανÀγκη
υποδεÝξεωσ υποψηφÝων που διαθετουν τισ περισσÞτερεσ ικανÞτητεσ και τα απαιτουµενα προσÞντα στουσ σχετικουσ τοµεÝσ, ωστε να
διασφαλÝζεται η βιωσιµÞτητα και η επιτυχÝα τησ επιχειρησεωσ.
2. Τα µελη του διοικητικου συµβουλÝου εκλεγονται για τεσσερα
χρÞνια και µπορουν να επανεκλεγουν. ΚατÀ την επανεκλογη,
λαµβÀνεται δεÞντωσ υπÞψη η αρχη τησ εναλλαγησ των µελων.
3. Τα µελη του διοικητικου συµβουλÝου ασκουν τα καθηκοντÀ
τουσ µεχρι τησ εκλογησ των διαδÞχων τουσ. ΕÀν η θεση ενÞσ
µελουσ του διοικητικου συµβουλÝου χηρευσει, η συνελευση,
συµφωνα µε το Àρθρο 160 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο γ), εκλεγει νεο
µελοσ για τον υπÞλοιπο χρÞνο τησ θητεÝασ του προκατÞχου του.
4. Τα µελη του διοικητικου συµβουλÝου ενεργουν προσωπικÀ.
ΚατÀ την Àσκηση των καθηκÞντων τουσ δεν ζητουν ουτε δεχονται
οδηγÝεσ απÞ κυβερνησεισ η Àλλεσ πηγεσ. Τα µελη τησ αρχησ
σεβονται την ανεξαρτησÝα των µελων του διοικητικου συµβουλÝου
και απεχουν κÀθε προσπαθεÝασ επηρεασµου αυτων κατÀ την
Àσκηση των καθηκÞντων τουσ.
5. ΚÀθε µελοσ του διοικητικου συµβουλÝου αµοÝβεται για τισ
υπηρεσÝεσ του απÞ τουσ πÞρουσ τησ επιχεÝρησησ. Το υψοσ τησ
αµοιβησ αυτησ καθορÝζεται απÞ τη συνελευση µετÀ απÞ εισηγηση
του συµβουλÝου.
6. Το διοικητικÞ συµβουλιο ασκεÝ συνηθωσ τα καθηκοντÀ του
στην εδρα τησ επιχεÝρησησ και συνερχεται οσÀκισ το απαιτουν οι
εργασÝεσ τησ επιχεÝρησησ.
7. ΑπαρτÝα υπÀρχει µε την παρουσÝα των 2/3 των µελων του
διοικητικου συµβουλÝου.
8. ΚÀθε µελοσ του διοικητικου συµβουλÝου εχει µÝα ψηφο. Οι
αποφÀσεισ του διοικητικου συµβουλÝου σε Þλα τα θεµατα για τα
οποÝα καλεÝται ν’ αποφασÝσει, λαµβÀνονται µε πλειοψηφÝα των
µελων του. ΕÀν υπÀρχει συγκρουση συµφερÞντων για ενα µελοσ
επÝ ενÞσ θεµατοσ, το οποÝο συζητεÝται στο συµβουλιο, το µελοσ
αυτÞ απεχει τησ ψηφοφορÝασ στο θεµα αυτÞ.

Íρθρο 4
∆οµη
Η επιχεÝρηση διαθετει διοικητικÞ συµβουλιο, γενικÞ διευθυντη και
το προσωπικÞ που εÝναι απαραÝτητο για την Àσκηση των λειτουργιων τησ.

9. Οποιοδηποτε µελοσ τησ αρχησ µπορεÝ να ζητησει απÞ το
διοικητικÞ συµβουλιο πληροφορÝεσ για τισ επιχειρησεισ τησ αρχησ
που το αφορουν ειδικÀ. Το διοικητικÞ συµβουλιο θα προσπαθησει
να του δωσει τισ πληροφορÝεσ αυτεσ.

Íρθρο 6
Íρθρο 5

ΕξουσÝεσ και καθηκοντα του διοικητικου συµβουλÝου

Το διοικητικÞ συµβουλιο
1. Το διοικητικÞ συµβουλιο αποτελεÝται απÞ 15 µελη, τα οποÝα
εκλεγονται απÞ την συνελευση, συµφωνα µε το Àρθρο 160 παρÀ-

Το διοικητικÞ συµβουλιο διευθυνει την επιχεÝρηση υπÞ την
επιφυλαξη των διατÀξεων τησ παρουσασ συµβασησ. Το διοικητικÞ
συµβουλιο ασκεÝ τισ εξουσÝεσ οι οποÝεσ εÝναι απαραÝτητεσ για την
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πραγµατοποÝηση των σκοπων τησ επιχεÝρησησ, καθωσ επÝσησ και
τισ εξουσÝεσ:
α) να εκλεγει πρÞεδρο µεταξυ των µελων του¯
β) να υιοθετεÝ τον κανονισµÞ του¯
γ) να επεξεργÀζεται και να υποβÀλει στο συµβουλιο επÝσηµα
γραπτÀ προγρÀµµατα εργασÝασ συµφωνα µε το Àρθρο 153,
παρÀγραφοσ 3 και το Àρθρο 162 παρÀγραφοσ 2, στοιχεÝο i)¯
δ) να παρουσιÀζει προγρÀµµατα εργασÝασ και προγρÀµµατα για
την διεξαγωγη των δραστηριοτητων που αναφερονται στο
Àρθρο 170¯
ε) να συντÀσσει και να υποβÀλει στο συµβουλιο αιτησεισ για τη
χορηγηση αδειων εκµεταλλευσεωσ, συµφωνα µε το Àρθρο 151
παρÀγραφοσ 2 εωσ 7¯
στ) να εγκρÝνει τη διεξαγωγη διαπραγµατευσεων για την απÞκτηση τεχνικων µεθÞδων, ειδικÞτερα εκεÝνων που προβλεπονται
στο Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 3 στοιχεÝα α), γ) και δ) του παραρτηµατοσ III και να αποδεχεται τα αποτελεσµατα αυτων των
διαπραγµατευσεων¯
ζ) να καθορÝζει Þρουσ και προυMποθεσεισ και να επιτρεπει τη
διεξαγωγη διαπραγµατευσεων για την Ýδρυση µεικτων επιχειρησεων και Àλλων µορφων κοινων διευθετησεων που αναφερονται στα Àρθρα 9 και 11 του παραρτηµατοσ III και να
αποδεχεται τα αποτελεσµατα αυτων των διαπραγµατευσεων¯
η) να εισηγεÝται στην συνελευση το υψοσ του ποσου που θα
πρεπει να παρακρατεÝται απÞ το καθαρÞ εισÞδηµα τησ επιχεÝρησησ για τη δηµιουργÝα αποθεµατικου συµφωνα µε το Àρθρο
160 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο στ) και το Àρθρο 10 αυτου του
παραρτηµατοσ¯
θ) να εγκρÝνει τον ετησιο προυMπολογισµÞ τησ επιχεÝρησησ¯
ι) να επιτρεπει την αγορÀ αγαθων και τη χρησιµοποÝηση υπηρεσιων συµφωνα µε το Àρθρο 12 παρÀγραφοσ 3 του παρÞντοσ
πρωτοκÞλλου¯
κ) να υποβÀλει ετησια εκθεση στο συµβουλιο συµφωνα µε το
Àρθρο 9 του παρÞντοσ πρωτοκÞλλου¯
λ) να υποβÀλλει στο συµβουλιο για να εγκριθουν απÞ τη συνελευση, σχεδια κανÞνων για την οργÀνωση, τη διοÝκηση την
πρÞσληψη και την απÞλυση του προσωπικου τησ επιχεÝρησησ,
και να υιοθετεÝ κανονισµουσ για την ενεργοποÝηση των κανÞνων αυτων¯
µ) να συνÀπτει δÀνεια και να δÝνει εγγυησεισ και Àλλεσ ασφÀλειεσ, τισ οποÝεσ καθορÝζει συµφωνα µε το Àρθρο 11 παρÀγραφοσ
2 του παρÞντοσ πρωτοκÞλλου¯
ν) να προσφευγει στη δικαιοσυνη, να συνÀπτει συµφωνÝεσ, να
προβαÝνει σε συναλλαγεσ και να λαµβÀνει οποιαδηποτε Àλλα
µετρα, συµφωνα µε το Àρθρο 13 του παρÞντοσ πρωτοκÞλλου¯
ξ) να µεταβιβÀζει, υπÞ την επιφυλαξη τησ εγκρÝσεωσ απÞ το
συµβουλιο, στον γενικÞ διευθυντη, και στισ επιτροπεσ του
οποιαδηποτε µη διακριτικη εξουσÝα.
Íρθρο 7
Ο γενικÞσ διευθυντησ και το προσωπικÞ τησ επιχεÝρησησ
1. Η συνελευση εκλεγει, µετÀ απÞ εισηγηση του συµβουλÝου, τον
γενικÞ διευθυντη τησ επιχεÝρησησ µεταξυ των υποψηφÝων του
προτεÝνει το διοικητικÞ συµβουλιο.
Ο γενικÞσ διευθυντησ δεν πρεπει να εÝναι µελοσ του διοικητικου
συµβουλÝου. Η θητεÝα του γενικου διευθυντη εÝναι χρονικÀ ορισµενη και δεν ξεπερνÀ τα πεντε ετη¯ ο γενικÞσ δειυθυντησ µπορεÝ
να επανεκλεγεÝ και για Àλλεσ θητεÝεσ.
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2. Ο γενικÞσ διευθυντησ εÝναι ο νÞµιµοσ εκπρÞσωποσ τησ επιχεÝρησησ και ο ανωτεροσ εκτελεστικÞσ υπÀλληλοσ αυτησ¯ εÝναι απευθεÝασ υπευθυνοσ στο διοικητικÞ συµβουλιο για την πορεÝα των
εργασιων τησ επιχεÝρησησ. Ο γενικÞσ διευθυντησ εÝναι υπευθυνοσ
για την οργÀνωση, τη διοÝκηση, την πρÞσληψη, και την απÞλυση
του προσωπικου τησ επιχεÝρησησ, συµφωνα µε τουσ κανÞνεσ και
κανονισµουσ που αναφερονται στο Àρθρο 6 στοιχεÝο β) του
παρÞντοσ πρωτοκÞλλου. Συµµετεχει στισ συνεδριÀσεισ του διοικητικου συµβουλÝου χωρÝσ δικαÝωµα ψηφου. ΜπορεÝ να συµµετεχει,
χωρÝσ δικαÝωµα ψηφου, στισ συνεδριÀσεισ τησ συνελευσησ και του
συµβουλÝου Þταν τα Þργανα αυτÀ εξετÀζουν θεµατα που ενδιαφερουν την επιχεÝρηση.
3. ΚατÀ την πρÞσληψη και τον καθορισµÞ των Þρων απασχÞλησησ του προσωπικου λαµβÀνεται κατÀ κυριο λÞγο υπÞψη η ανÀγκη εξασφÀλισησ, για την επιχεÝρηση, των υπηρεσιων προσωπων
που διαθετουν τα περισσÞτερα προσÞντα αποδοτικÞτητασ και
επαγγελµατικησ κατÀρτισησ. Με την επιφυλαξη αυτη, δÝνεται η
δεουσα σηµασÝα στην επιλογη του προσωπικου, επÝ δÝκαιησ γεωγραφικησ βÀσεωσ.
4. ΚατÀ την εκτελεση των καθηκÞντων τουσ ο γενικÞσ διευθυντησ
και το προσωπικÞ δεν ζητουν ουτε δεχονται οδηγÝεσ απÞ κυβερνησεισ η Àλλη πηγη ξενη προσ την επιχεÝρηση. Απεχουν απÞ κÀθε
ενεργεια η οποÝα επιδρÀ δυσµενωσ στην ιδιÞτητÀ τουσ ωσ διεθνων
υπαλληλων τησ επιχεÝρησησ, υπευθυνων µÞνον εναντι αυτησ.
ΚÀθε κρÀτοσ µεροσ αναλαµβÀνει την υποχρεωση να σεβεται τον
αποκλειστικÀ διεθνη χαρακτηρα των καθηκÞντων του γενικου
διευθυντη και του προσωπικου και δεν επιζητεÝ να τουσ επηρεÀσει
κατÀ την εκτελεση των καθηκÞντων τουσ.
5. Οι υποχρεωσεισ που αναφερονται στο Àρθρο 168 παρÀγραφοσ
2 ισχυουν επÝσησ και για το προσωπικÞ τησ επιχεÝρησησ.
Íρθρο 8
ΕγκατÀσταση
Η επιχεÝρηση εχει το κεντρικÞ γραφεÝο τησ στην εδρα τησ αρχησ. Η
επιχεÝρηση µπορεÝ να εγκαθιστÀ Àλλα γραφεÝα και εγκαταστÀσεισ
στο εδαφοσ οποιουδηποτε κρÀτουσ µερουσ µε την συγκατÀθεση
αυτου.
Íρθρο 9
Εκθεσεισ και οικονοµικεσ καταστÀσεισ
1. Η επιχεÝρηση, Þχι αργÞτερα των τριων µηνων απÞ του τελουσ
κÀθε οικονοµικου ετουσ, υποβÀλλει στο συµβουλιο για εξεταση
ετησια εκθεση η οποÝα περιλαµβÀνει µια ηλεγµενη απÞ ορκωτουσ
λογιστεσ κατÀσταση των λογαριασµων τησ και κοινοποιεÝ σ’ αυτÞ,
σε κατÀλληλα διαστηµατα, µια συνοπτικη κατÀσταση τησ οικονοµικησ τησ θεσησ και µια κατÀσταση κερδων και ζηµιων η οποÝα
εµφανÝζει τα αποτελεσµατα των επιχειρησεων τησ.
2. Η επιχεÝρηση δηµοσιευει την ετησια εκθεση τησ και οποιαδηποτε Àλλη εκθεση κρÝνει απαραÝτητη.
3. Ùλεσ οι εκθεσεισ και οι οικονοµικεσ καταστÀσεισ που αναφερονται στο παρÞν Àρθρο κοινοποιουνται στα µελη τησ αρχησ.
Íρθρο 10
Κατανοµη του καθαρου εισοδηµατοσ
ΥπÞ την επιφυλαξη τησ παραγρÀφου 3 η επιχεÝρηση καταβÀλλει
στην αρχη ποσÀ που προβλεπονται στο Àρθρο 13 του παραρτηµατοσ III η το ισοδυναµο αυτων.
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2. Η συνελευση µετÀ απÞ εισηγηση του διοικητικου συµβουλÝου
καθορÝζει το ποσοστÞ απÞ το καθαρÞ εισÞδηµα τησ επιχεÝρησησ
που θα κρατηθεÝ για τη δηµιουργÝα αποθεµατικου. Το υπÞλοιπο
µεταφερεται στην αρχη.
3. ΚατÀ την αρχικη περÝοδο, η οποÝα χρειÀζεται για να γÝνει η
επιχεÝρηση αυτÀρκησ, η οποÝα δεν ξεπερνÀ τα δευα ετη απÞ τησ
ενÀρξεωσ εκ µερουσ τησ τησ εµπορικησ εκµετÀλλευσησ, η συνελευση απαλλÀσσει την επιχεÝρηση απÞ τισ πληρωµεσ που αναφερονται
στην παρÀγραφο 1 και αφηνει το συνολο του καθαρου εισοδηµατοσ τησ επιχειρησεωσ στο αποθεµατικÞ αυτησ.

κων πÞρων καλυπτονται απÞ δÀνεια, µε την εγγυηση των
κρατων µερων συµφωνα µε την Ýδια κλÝµακα¯
γ) εÀν το υψοσ των εισφορων των κρατων µερων εÝναι χαµηλÞτερο των χρηµατικων πÞρων που πρεπει να χορηγηθουν
στην επιχεÝρηση συµφωνα µε το εδÀφιο α), η συνελευση,
στην πρωτη τησ συνοδο, εξετÀζει το µεγεθοσ του ελλεÝµµατοσ και υιοθετεÝ µε consensus µετρα για την αντιµετωπιση
αυτου του ελλεÝµµατοσ λαµβÀνουσα υπÞψη τισ υποχρεωσεισ των κρατων µερων συµφωνα µε τα στοιχεÝα α) και β)
και τισ εισηγησεισ τησ προπαρασκευαστικησ επιτροπησ¯
δ) i)

εντÞσ 60 ηµερων απÞ τησ ενÀρξεωσ ισχυοσ τησ παρουσασ συµβασησ η εντÞσ 30 ηµερων απÞ τησ καταθεσεωσ
των οργÀνων επικυρωσεωσ η προσχωρησεωσ σ’ αυτην
λαµβανοµενησ υπÞψη οποιασδηποτε εκ των δυο ηµεροµηνιων εÝναι προγενεστερη κÀθε κρÀτοσ µεροσ
καταθετει στην επιχεÝρηση µη µεταβιβÀσιµα Àτοκα
γραµµÀτια που αντιπροσωπευουν ποσÞ ισοδυναµο
προσ την συµµετοχη του στα Àτοκα δÀνεια που
προβλεπονται στην παρουσα παρÀγραφο στοιχεÝο β)¯

ii)

το συντοµÞτερο δυνατÞ απÞ τησ ενÀρξεωσ ισχυοσ τησ
παρουσασ συµβÀσησ και στη συνεχεια σε ετησια η
Àλλα προσηκοντα χρονικÀ διαστηµατα, το διοικητικÞ
συµβουλιο καταρτÝζει πÝνακα ο οποÝοσ εµφανÝζει το
µεγεθοσ των απαιτουµενων πÞρων και το χρονοδιÀγραµµα χρηµατοδοτησεωσ των διοικητικων του δαπανων και των δραστηριοτητων που διεξÀγει η επιχεÝρηση συµφωνα µε το Àρθρο 170 και το Àρθρο 12 του
παρÞντοσ παραρτηµατοσ,

Íρθρο 11
Οικονοµικη κατÀσταση
1. Οι χρηµατικοÝ πÞροι τησ επιχειρησεωσ περιλαµβÀνουν:
α) τα ποσÀ που ελαβε απÞ την αρχη συµφωνα µε το Àρθρο 173
παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο β).
β) τισ εθελοντικεσ εισφορεσ που εκαναν τα κρÀτη µερη για τη
χρηµατοδÞτηση των δραστηριοτητων τησ επιχειρησεωσ.
γ) τα ποσÀ που δανεÝστηκε η επιχεÝρηση συµφωνα µε την παρÀγραφο 2 και 3.
δ) το εισÞδηµα τησ επιχεÝρησησ, απÞ τισ επιχειρησεισ τησ.
ε) Àλλουσ χρηµατικουσ πÞρουσ που τÝθενται στη διÀθεση τησ
επιχεÝρησησ για να τησ επιτρεψουν να αρχÝσει Þσο το δυνατÞν
συντοµÞτερα τισ επιχειρησεισ και να ασκησει τισ λειτουργÝεσ
τησ.
2. α) Η επιχεÝρηση εχει ηδη τη δυνατÞτητα να συνÀπτει δÀνεια
και να παρεχει τισ εγγυησεισ η Àλλεσ ασφÀλειεσ τισ οποÝεσ
µπορεÝ να καθορÝζει. Προτου προβεÝ σε δηµÞσια πωληση
των οµολογιων τησ, στισ χρηµατοδοτικεσ αγορεσ, η στο
νÞµισµα ενÞσ κρÀτουσ µερουσ η επιχεÝρηση λαµβÀνει τη
συγκατÀθεση του κρÀτουσ αυτου. Το συµβουλιο υιοθετεÝ
το συνολικÞ ποσÞ των δανεÝων µετÀ απÞ εισηγηση του
διοικητικου συµβουλÝου¯
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iii) η επιχεÝρηση γνωστοποιεÝ αµεσωσ στα κρÀτη µερη,

µεσω τησ αρχησ, τα ποσÀ, που αντιστοιχουν στα µερÝδια συµµετοχησ τουσ στισ δαπÀνεσ αυτεσ κατ’ εφαρµογη του στοιχεÝου β). Η επιχεÝρηση εξαργυρωνει τα
γραµµÀτια µεχρι συµπληρωσεωσ των ποσων που απαιτουνται για την αντιµετωπιση των δαπανων που αναφερονται στο χρονοδιÀγραµµα και αφορουν τα Àτοκα
δÀνεια,

iv) τα κρÀτη µερη µÞλισ λÀβουν την γνωστοποÝηση

θετουν στη διÀθεση τησ επιχειρησεωσ τα αντÝστοιχα
µερÝδια των εγγυησεων χρεουσ (Debt guarantee)
συµφωνα µε το στοιχεÝο β)¯

β) τα κρÀτη µερη υποστηρÝζουν Þσον εÝναι δυνατÞν τισ αιτησεισ δανεÝων τησ επιχεÝρησησ στισ χρηµατοδοτικεσ αγορεσ
και στα διεθνη χρηµατοδοτικÀ ιδρυµατα.

ε) i)

εÀν η επιχεÝρηση τα ζητησει, τα κρÀτη µερη µπορουν
να χορηγησουν εγγυησεισ χρεουσ οι οποÝεσ προστÝθενται σ’ αυτεσ τισ οποÝεσ χορηγουν συµφωνα µε την
κλÝµακα που αναφερεται στο στοιχεÝο β)¯

3. α) Στην επιχεÝρηση χορηγουνται οι χρηµατικοÝ πÞροι που τησ
εÝναι απαραÝτητοι για την εξερευνηση και εκµετÀλλευση,
µιασ µεταλ/κησ περιοχησ για τη µεταφορÀ, την επεξεργασÝα
και τη διÀθεση των ορυκτων που εξορυσσονται απÞ αυτην
ωσ και του νικελÝου, χαλκου, κοβαλτÝου και µαγγανÝου που
λαµβÀνονται απÞ τα ορυκτÀ αυτÀ και για την αντιµετωπιση των αρχικων διοικητικων δαπανων. Το υψοσ των ανωτερω χρηµατικων πÞρων καθωσ και τα κριτηρια και οι
συντελεστεσ που λαµβÀνονται υπÞψη για την αναπροσαρµογη τουσ υποδεικνυονται απÞ την προπαρασκευαστικη
επιτροπη στο σχεδιο κανÞνων, κανονισµων και διαδικασιων τησ αρχησ¯

ii)

ενα κρÀτοσ µεροσ µπορεÝ αντÝ των εγγυησεων να
καταβÀλει εθελοντικη εισφορÀ στην επιχεÝρηση για
ποσÞ ισοδυναµο προσ το τµηµα των χρεων τα οποÝα
Àλλωσ θα εγγυÀτο¯

β) Þλα τα κρÀτη µερη θετουν στη διÀθεση τησ επιχεÝρησησ
ενα ποσÞ ισοδυναµο προσ το ηµισυ των χρηµατικων πÞρων
που αναφερονται στο στοιχεÝο α) υπÞ τη µορφη µακροχρονÝων ατÞκων δανεÝων, συµφωνα µε την ισχυουσα, κατÀ τον
χρÞνο υπολογισµου τησ καταβολησ των εισφορων, κλÝµακα
εισφορÀσ στον τακτικÞ προυMπολογισµÞ των Ηνωµενων
Εθνων. Η κλÝµακα αυτη αναπροσαρµÞζεται ωστε να
συµπεριλÀβει και τα κρÀτη τα οποÝα δεν εÝναι µελη των
Ηνωµενων Εθνων. Τα δÀνεια τα οποÝα συνÀπτει η επιχεÝρηση για την κÀλυψη του υπολοÝπου ηµÝσεωσ των χρηµατι-

στ) η αποπληρωµη των τοκοφÞρων δανεÝων προηγεÝται τησ
αποπληρωµησ των ατÞκων δανεÝων. Η αποπληρωµη των
ατÞκων δανεÝων γÝνεται συµφωνα µε χρονοδιÀγραµµα που
υιοθετεÝ η συνελευση µετÀ απÞ εισηγηση του συµβουλÝου
και γνωµη του διοικητικου συµβουλÝου. ΚατÀ την Àσκηση
τησ αρµοδιÞτητασ αυτησ το διοικητικÞ συµβουλιο θα καθοδηγεÝται απÞ τισ σχετικεσ διατÀξεισ των κανÞνων, κανονισµων και διαδικασιων τησ αρχησ οι οποÝοι λαµβÀνουν
υπÞψη την υψιστη ανÀγκη τησ εξασφαλÝσεωσ τησ αποτελεσµατικησ λειτουργÝασ τησ επιχειρησεωσ και ιδιαÝτερα τησ
εξασφαλÝσεωσ τησ οικονοµικησ τησ ανεξαρτησÝασ¯
ζ) οι χρηµατικοÝ πÞροι που τÝθενται στη διÀθεση τησ επιχεÝρησησ καταβÀλλονται σε ελευθερωσ χρησιµοποιησιµα νοµÝσµατα, η σε νοµÝσµατα που διατÝθενται ελευθερα και χρησιµοποιουνται ουσιαστικÀ στισ κυριωτερεσ αγορεσ συναλλÀγµατοσ. Τα νοµÝσµατα αυτÀ καθορÝζονται στουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ συµφωνα µε
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την επικρατουσα διεθνη νοµισµατικη πρακτικη. ΥπÞ την
επιφυλαξη τησ παραγρÀφου 2, κανενα κρÀτοσ µεροσ δεν
εφαρµÞζει η δεν επιβÀλλει περιορισµουσ στην κατοχη χρησιµοποÝηση η ανταλλαγη των χρηµατικων αυτων πÞρων¯

αυτÞ µπορεÝ να απαλλÀξει, προσ το συµφερον τησ επιχεÝρησησ, απÞ την υποχρεωση προκηρυξεωσ διεθνουσ
διαγωνισµου.

η) µε τον Þρο «εγγυηση χρεουσ» νοεÝται η υπÞσχεση ενÞσ
κρÀτουσ µερουσ προσ τουσ πιστωτεσ τησ επιχεÝρησησ να
καταβÀλλει, κατÀ το µετρο που προβλεπεται απÞ τη σχετικη κλÝµακα, τισ οικονοµικεσ υποχρεωσεισ τησ επιχεÝρησησ
που καλυπτονται απÞ την εγγυηση, Þταν του γνωστοποιεÝται απÞ τουσ πιστωτεσ κÀποια αθετηση των υποχρεωσεων
τησ επιχεÝρησησ. Οι διαδικασÝεσ εκπληρωσεωσ των υποχρεωσεων αυτων πρεπει να εÝναι συµφωνεσ µε τουσ κανÞνεσ,
κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ.

4. Η επιχεÝρηση εχει την κυριÞτητα Þλων των ορυκτων και των
κατεργασµενων υλων τισ οποÝεσ παρÀγει.

4. Οι χρηµατικοÝ πÞροι, το ενεργητικÞν και οι δαπÀνεσ τησ επιχεÝρησησ πρεπει να τηρουνται χωριστÀ απÞ αυτουσ τησ αρχησ. Το
Àρθρο αυτÞ δεν εµποδÝζει την επιχεÝρηση να κÀνει διευθετησεισ µε
την αρχη που αναφερονται στισ εγκαταστÀσεισ, το προσωπικÞ και
τισ υπηρεσÝεσ η συµφωνÝεσ που αναφερονται στην απÞδοση των
διοικητικων δαπανων που καταβληθηκαν απÞ τη µÝα για λογαριασµÞ τησ Àλλησ.
5. Τα πρακτικÀ βιβλÝα και λογαριασµοÝ τησ επιχειρησεωσ περιλαµβανοµενων και των ετησιων, εκθεσεων επÝ τησ οικονοµικησ
καταστÀσεωσ ελεγχονται απÞ ανεξÀρτητο ορκωτÞ λογιστη, τον
οποÝο ορÝζει το συµβουλιο.

5. Η επιχεÝρηση πωλεÝ τα προϊÞντα τησ χωρÝσ διÀκριση. ∆εν
χορηγεÝ εκπτωσεισ οι οποÝεσ δεν εχουν εµπορικÞ χαρακτηρα.
6. ΥπÞ την επιφυλαξη των γενικων η ειδικων εξουσιων που
αναγνωρÝζονται στην επιχεÝρηση απÞ Àλλεσ διατÀξεισ τησ συµβÀσεωσ, η επιχεÝρηση ασκεÝ τισ εξουσÝεσ που εÝναι απαραÝτητεσ για τη
διεξαγωγη των εργασιων τησ.
7. Η επιχεÝρηση δεν επεµβαÝνει στισ πολιτικεσ υποθεσεισ των
κρατων µερων, ουτε επηρεÀζεται στισ αποφÀσεισ τησ απÞ τον
πολιτικÞ προσανατολισµÞ των κρατων µερων µε τα οποÝα εχει
σχεση. Οι αποφÀσεισ τησ βασÝζονται µÞνον σε εµπορικεσ εκτιµησεισ τισ οποÝεσ σταθµÝζει αµερÞληπτα για να επιτυχει τουσ σκοπουσ που ορÝζονται στο Àρθρο 1 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ.

Íρθρο 13
ΝοµικÞ καθεστωσ, προνÞµια και ασυλÝεσ

Íρθρο 12
Επιχειρησεισ
1. Η επιχεÝρηση υποβÀλλει στο συµβουλιο σχεδια για τη διεξαγωγη εργασιων κατ’ εφαρµογη του Àρθρου 170. Τα σχεδια αυτÀ
περιλαµβÀνουν ενα επÝσηµο γραπτÞ πρÞγραµµα εργασÝασ για τισ
δραστηριÞτητεσ που θα διεξÀγει στην περιοχη συµφωνα µε το
Àρθρο 153 παρÀγραφοσ 3, καθωσ και Þλεσ τισ Àλλεσ πληροφορÝεσ
και στοιχεÝα που µπορεÝ να εÝναι αναγκαÝα για την αξιολÞγηση
τουσ απÞ την νοµικη και τεχνικη επιτροπη και την εγκριση τουσ
απÞ το συµβουλιο.
2. Ùταν το σχεδιο εγκριθεÝ απÞ το συµβουλιο η επιχεÝρηση το
εκτελεÝ συµφωνα µε το επÝσηµο γραπτÞ πρÞγραµµα εργασÝασ που
αναφερεται στην παρÀγραφο 1.
3. α) ΕÀν η επιχεÝρηση δεν διαθετει τα απαραÝτητα αγαθÀ και
υπηρεσÝεσ για τισ επιχειρησεισ τησ µπορεÝ να τα προµηθευτεÝ. Για τον σκοπÞ αυτÞ προκηρυσσει διαγωνισµÞ και
συνÀπτει συµβÞλαια µε εκεÝνουσ τουσ προµηθευτεσ, οι
οποÝοι κÀνουν την καλυτερη προσφορÀ απÞ Àποψη ποιÞτητασ, τιµησ και χρÞνου παραδÞσεωσ.
β) ΕÀν υπÀρχουν περισσÞτερεσ τησ µιασ προσφορεσ οι οποÝεσ
συγκεντρωνουν τισ προυMποθεσεισ αυτεσ το συµβÞλαιο
κατακυρωνεται συµφωνα:
i) µε την αρχη τησ µη διακρÝσεωσ επÝ τη βÀσει πολιτικων

η Àλλων εκτιµησεων Àσχετων µε την διεξαγωγη των
επιχειρησεων µε την προσηκουσα επιµελεια και αποτελεσµατικÞτητα, και

ii) µε τισ κατευθυντηριεσ γραµµεσ που εγκρÝθηκαν απÞ το

συµβουλιο σχετικÀ µε την προτÝµηση που πρεπει να
δÝνεται στα αγαθÀ και στισ υπηρεσÝεσ που προερχονται
απÞ τα αναπτυσσÞµενα κρÀτη περιλαµβανοµενων και
των Àνευ ακτων και γεωγραφικωσ µειονεκτουντων
µεταξυ αυτων κρατων.

γ) Το διοικητικÞ συµβουλιο µπορεÝ να υιοθετησει κανÞνεσ
που καθορÝζουν τισ ειδικεσ περιστÀσεισ κατÀ τισ οποÝεσ

1. Για να µπορεσει η επιχεÝρηση να ασκησει τισ εξουσÝεσ τησ, τησ
αναγνωρÝζονται, στα εδÀφη των κρατων µερων, το νοµικÞ καθεστωσ, τα προνÞµια και οι ασυλÝεσ που καθορÝζονται στο παρÞν
Àρθρο. Για να εχει εφαρµογη η αρχη αυτη η επιχεÝρηση και τα
κρÀτη µερη µπορουν να συνÀψουν ειδικεσ συµφωνÝεσ τισ οποÝεσ
κρÝνουν απαραÝτητεσ.
2. Η επιχεÝρηση εχει την νοµικη ικανÞτητα που τησ εÝναι απαραÝτητη για την Àσκηση των εξουσιων τησ και την εκπληρωση των
σκοπων τησ και ειδικÞτερα την ικανÞτητα:
α) να συνÀπτει συµβÞλαια και συµφωνÝεσ συνεργασÝασ η Àλλεσ
συµφωνÝεσ, συµπεριλαµβανοµενων και των συµφωνιων µε κρÀτη και διεθνεÝσ οργανισµουσ¯
β) να αποκτÀ, µισθωνει, διατηρεÝ η διαθετει την κινητη και
ακÝνητη περιουσÝα¯
γ) να προσφευγει στο δικαστηριο.
3. α) Προσφυγη κατÀ τησ επιχειρησησ µπορεÝ να γÝνει µÞνον
ενωπιον των αρµοδÝων δικαστηρÝων ενÞσ κρÀτουσ µερουσ,
στην επικρÀτεια του οποÝου η επιχεÝρηση:
i)

εχει γραφεÝο η εγκαταστÀσεισ,

ii)

εχει διορÝσει εκπρÞσωπο για την επÝδοση των δικαστικων εγγρÀφων,

iii) εχει συνÀψει συµβÞλαιο για αγαθÀ και υπηρεσÝεσ,
iv) εχει εκδωσει τÝτλουσ, η
v)

ασκεÝ εµπορικη δραστηριÞτητα υπÞ οποιαδηποτε Àλλη µορφη,

β) Η περιουσÝα και το ενεργητικÞ τησ επιχεÝρησησ Þπου και
αν βρÝσκονται και Þποιοσ και αν εÝναι ο κÀτοχοσ αυτων
δεν υπÞκεινται σε κανενÞσ εÝδουσ κατÀσχεση η Àλλο µεσο
εκτελεσησ πριν να εκδοθεÝ η τελεσÝδικη απÞφαση του
δικαστηρÝου κατÀ τησ επιχειρησεωσ.
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4. α) Η περιουσÝα και το ενεργητικÞ τησ επιχειρησεωσ Þπου και
αν ευρÝσκονται και Þποιοσ και αν εÝναι ο κÀτοχοσ αυτων
δεν υπÞκεινται σε επÝταξη, δηµευση, απαλλοτρÝωση η Àλλη
µορφη κατασχεσεωσ προερχοµενη απÞ την εκτελεστικη η
τη νοµοθετικη εξουσÝα¯
β) Η περιουσÝα και το ενεργητικÞ τησ επιχειρησεωσ Þπου και
αν ευρÝσκονται και Þποιοσ και αν εÝναι ο κÀτοχοσ αυτων
δεν υπÞκεινται σε κανενÞσ εÝδου ελεγχο, περιορισµÞ, κανονισµÞ η αναστολη οιασδηποτε µορφησ, που εχει διακριτικÞ
χαρακτηρα¯
γ) Η επιχεÝρηση και το προσωπικÞ τησ σεβονται τουσ νÞµουσ
και τουσ κανονισµουσ των κρατων η εδαφων στα οποÝα
ασκουν βιοµηχανικεσ και εµπορικεσ η Àλλεσ δραστηριÞτητεσ¯
δ) Τα κρÀτη µερη εξασφαλÝζουν στην επιχεÝρηση την απÞλαυση Þλων των δικαιωµÀτων, προνοµÝων και ασυλιων τα
οποÝα αυτÀ χορηγουν σε οντÞτητεσ που ασκουν εµπορικεσ
δραστηριÞτητεσ στο εδαφÞσ τουσ. Τα δικαιωµατα αυτÀ, τα
προνÞµια και οι ασυλÝεσ χορηγουνται στην επιχεÝρηση µε
τισ Ýδιεσ ευνοϊκεσ προυMποθεσεισ µε τισ οποÝεσ χορηγουνται
σε οντÞτητεσ που ασκουν παρÞµοιεσ εµπορικεσ δραστηριÞτητεσ. Ùταν τα κρÀτη µερη χορηγουν ειδικÀ προνÞµια σε

23.6.98

αναπτυσσÞµενα κρÀτη η σε εµπορικεσ οντÞτητεσ αυτων η
επιχεÝρηση απολαµβÀνει των προνοµÝων αυτων επÝ παροµοÝασ προτιµησιακησ βÀσεωσ¯
ε) τα κρÀτη µερη µπορουν να χορηγησουν ειδικÀ κÝνητρα,
δικαιωµατα, προνÞµια και ασυλÝεσ στην επιχεÝρηση χωρÝσ
να εχουν την υποχρεωση να τα χορηγησουν και σε Àλλεσ
εµπορικεσ οντÞτητεσ.
5. Η επιχεÝρηση διαπραγµατευεται µε τισ φιλοξενουσεσ χωρεσ,
στισ οποÝεσ εχει γραφεÝα και εγκαταστÀσεισ, απαλλαγη απÞ Àµεσου και εµµεσουσ φÞρουσ.
6. ΚÀθε κρÀτοσ µεροσ προβαÝνει στισ απαραÝτητεσ ενεργειεσ για
να ενεργοποιησει απÞ Àποψη τησ εσωτερικησ του νοµοθεσÝασ τισ
αρχεσ που εξαγγελονται στο παρÞν παρÀρτηµα και γνωστοποιεÝ
στην επιχεÝρηση τισ συγκεκριµενεσ ενεργειεσ στισ οποÝεσ προεβη.
7. Η επιχεÝρηση µπορεÝ να παραιτηθεÝ οιουδηποτε προνοµÝου και
ασυλÝασ, τα οποÝα, τησ παρεχονται στο παρÞν Àρθρο, η στισ
ειδικεσ συµφωνÝεσ τησ παραγρÀφου 1, στην εκταση και υπÞ τισ
προυMποθεσεισ τισ οποÝεσ θα καθορÝζει η Ýδια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΣΥΝ∆ΙΑΛΛΑΓΗ
Τ µ η µα 1

Îναρξη διαδικασÝασ

δ) µεσα σε τριÀντα ηµερεσ απÞ την ηµεροµηνÝα κατÀ την οποÝα
θα εχουν διοριστεÝ οι τεσσερισ συνδιαλλÀκτεσ, αυτοÝ θα ορÝσουν εναν πεµπτο απÞ τον κατÀλλογο που αναφερεται στο
Àρθρο 2 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ, που θα εÝναι ο πρÞεδροσ. Αν ο διορισµÞσ δεν γÝνει µεσα στην προθεσµÝα αυτη,
κÀθε µεροσ µπορεÝ, µεσα σε µÝα εβδοµÀδα απÞ την ληξη τησ
παραπÀνω προθεσµÝασ, να ζητησει απÞ τον ΓενικÞ Γραµµατεα
των Ηνωµενων Εθνων να κÀνει αυτÞν τον διορισµÞ συµφωνα
µε το στοιχεÝο ε)¯

Αν τα µερη σε µια διαφορÀ συµφωνουν, συµφωνα µε το Àρθρο
284, να την υποβÀλουν σε συνδιαλλαγη Þπωσ προβλεπεται στο
παρÞν τµηµα, οποιοδηποτε απÞ αυτÀ µπορεÝ να κινησει τη διαδικασÝα µε γραπτη ειδοποÝηση πρÞσ το Àλλο µεροσ η µερη στη
διαφορÀ.

ε) µεσα σε προθεσµÝα τριÀντα ηµερων απÞ τη ληψη τησ αÝτησησ
συµφωνα µε τα στοιχεÝα γ) και δ), ο ΓενικÞσ Γραµµατεασ των
Ηνωµενων Εθνων κÀνει τουσ αναγκαÝουσ διορισµουσ απÞ τον
κατÀλογο που αναφερεται στο Àρθρο 2 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ µετÀ απÞ συνεννÞηση µε τα µερη στη διαφορÀ¯

Íρθρο 2

στ) οι κενεσ θεσεισ πληρουνται µε τον τρÞπο που προβλεπεται για
τον αρχικÞ διορισµÞ¯

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ∆ΙΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
1 ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ XV
Íρθρο 1

ΚατÀλογοσ συνδιαλλακτων
Ο ΓενικÞσ Γραµµατεασ των Ηνωµενων Εθνων καταρτÝζει και τηρεÝ
κατÀλογο συνδιαλλακτων. ΚÀθε κρατÞσ µεροσ δικαιουται να ορÝσει τεσσερισ συνδιαλλÀκτεσ που θα χαÝρουν τησ καλυτερησ δυνατησ φηµησ για την αµεροληψÝα, την ικανÞτητα και την ακεραιÞτητα τουσ. Τα ονÞµατα των µε αυτÞν τον τρÞπο οριζÞµενων προσωπων εγγρÀφονται στον κατÀλογο. Οποτεδηποτε ο αριθµÞσ των
συνδιαλλακτων που ορÝστηκαν απÞ ενα κρÀτοσ µεροσ και περιλαµβÀνονται στον κατÀλογο γÝνει µικρÞτεροσ απÞ τεσσερισ, αυτÞ
το κρÀτοσ µπορεÝ να ορÝσει νεα πρÞσωπα, Þπωσ εÝναι απαραÝτητο.
Το Þνοµα κÀθε συνδιαλλÀκτη παραµενει στον κατÀλλογο µεχρι να
αποσυρθεÝ απÞ το κρÀτοσ µεροσ που εκανε ορισµÞ, µε την προυMπÞθεση Þτι, ο συνδιαλλÀκτησ θα εξακολουθησει να µετεχει σε
οποιαδηποτε επιτροπη συνδιαλλαγησ στην οποÝα τουτοσ εχει διοριστεÝ µεχρι να περατωθεÝ η διαδικασÝα ενωπιον τησ επιτροπησ
αυτησ.
Íρθρο 3
Συσταση τησ επιτροπησ συνδιαλλαγησ
ΕκτÞσ αντÝθετησ συµφωνÝασ των µερων, η επιτροπη συνδιαλλαγησ
συγκροτεÝται ωσ εξησ:

ζ) δυο η περισσÞτερα µερη τα οποÝα συµφωνουν Þτι εχουν κοινÞ
συµφερον διορÝζουν απÞ κοινου δυο συνδιαλλÀκτεσ. ∆υο η
περισσÞτερα µερη που εχουν διαφορετικÀ συµφεροντα η που
δεν συµφωνουν ωσ πρÞσ το αν εχουν κοινÞ συµφερον, διορÝζουν συνδιαλλÀκτεσ χωριστÀ¯
η) σε διαφορεσ µεταξυ περισσοτερων απÞ δυο µερων τα οποÝα
εχουν διαφορετικÀ συµφεροντα η δεν µπορουν να συµφωνησουν αν εχουν κοινÞ συµφερον, τα µερη στη διαφορÀ εφαρµÞζουν τα στοιχεÝα α) εωσ στ) στο µετρο του δυνατου.

Íρθρο 4
∆ιαδικασÝα
ΕκτÞσ αντÝθετησ συµφωνÝασ των µερων, η επιτροπη συνδιαλλαγησ
αποφασÝζει η Ýδια για τη διαδικασÝα που θα ακολουθηθεÝ. Η
επιτροπη µπορεÝ, µε τη συναÝνεση των µερων στη διαφορÀ, να
προσκαλεÝ οποιοδηποτε κρÀτοσ µεροσ για να εκθεσει τισ απÞψεισ
του προφορικÀ η γραπτÀ. Οι αποφÀσεισ τησ επιτροπησ σχετικÀ µε
διαδικαστικÀ θεµατα, την εκθεση και τισ συστÀσεισ τησ επιτροπησ
λαµβÀνονται µε πλειοψηφÝα των µελων τησ.

α) µε την επιφυλαξη του στοιχεÝου ζ) η επιτροπη συνδιαλλαγησ
απαρτÝζεται απÞ πεντε µελη¯
β) το µεροσ που κινεÝ τη διαδικασÝα διορÝζει δυο συνδιαλλÀκτεσ
που επιλεγονται κατÀ προτÝµηση απÞ τον κατÀλογο που αναφερεται στο Àρθρο 2 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ και απÞ
τουσ οποÝουσ ο ενασ µπορεÝ να εÝναι υπηκÞουσ του, εκτÞσ
αντÝθετησ συµφωνÝασ των µερων. Οι διορισµοÝ αυτοÝ αναφερονται στην ειδοποÝηση που προβλεπει το Àρθρο 1 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ¯
γ) το Àλλο µεροσ στη διαφορÀ διορÝζει, µεσα σε προθεσµÝα 21
ηµερων απÞ τη ληψη τησ ειδοποÝησησ που αναφερεται στο
Àρθρο 1, του παρÞντοσ παραρτηµατοσ, δυο συνδιαλλÀκτεσ µε
τον τρÞπο που ορÝζει το στοιχεÝο β). Αν οι διορισµοÝ δεν
γÝνουν µεσα στην προθεσµÝα αυτη, το µεροσ που κινεÝ τη
διαδικασÝα µπορεÝ εÝτε να την τερµατÝσει µεσα σε µια εβδοµÀδα απÞ τη ληξη τησ παραπÀνω προθεσµÝασ, µετÀ απÞ ειδοποÝηση πρÞσ το Àλλο µεροσ, η να ζητησει απÞ τον ΓενικÞ Γραµµατεα των Ηνωµενων Εθνων να κÀνει τουσ διορισµουσ συµφωνα
µε το στοÝχειο ε)¯

Íρθρο 5
ΦιλικÞσ διακανονισµÞσ
Η επιτροπη µπορεÝ να επιστησει την προσοχη των µερων σε κÀθε
µετρο που θα µπορουσε να διευκολυνει τον φιλικÞ διακανονισµÞ
τησ διαφορÀσ.

Íρθρο 6
Îργο τησ επιτροπησ
Η επιτροπη ακουει τα µερη, εξετÀζει τουσ ισχυρισµουσ και τισ
αντιρρησεισ τουσ και, κÀνει προτÀσεισ στα µερη µε σκοπÞ την
επÝτευξη φιλικου διακανονισµου.
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Íρθρο 7

Τ µ η µα 2

Îκθεση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ∆ΙΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ XV

1. Η επιτροπη συντÀσσει την εκθεση τησ µεσα σε δωδεκα µηνεσ
απÞ την συγκρÞτηση τησ. Η εκθεση τησ αναφερει κÀθε επιτευχθεÝσα συµφωνÝα, και αν δεν υπηρξε συµφωνÝα τα συµπερÀσµατÀ τησ
για κÀθε πραγµατικÞ η νοµικÞ γεγονÞσ σχετικÀ µε το αντικεÝµενο
τησ διαφορÀσ, καθωσ και τισ συστÀσεισ που κρÝνει πρÞσφορεσ για
την επÝτευξη φιλικου διακανονισµου. Η εκθεση κατατÝθεται στον
ΓενικÞ Γραµµατεα των Ηνωµενων Εθνων και διαβιβÀζεται απÞ
αυτÞν στα µερη στη διαφορÀ.
2. Η εκθεση τησ επιτροπησ συµπεριλαµβανÞµενων και των συµπερασµÀτων η συστÀσεων τησ, δεν εÝναι δεσµευτικη για τα µερη.

Íρθρο 8
ΤερµατισµÞσ
Η διαδικασÝα συνδιαλλαγησ τερµατÝζεται Þταν επιτευχθεÝ διακανονισµÞσ, Þταν τα µερη αποδεχθουν η ενα µεροσ απορρÝψει τισ
συστÀσεισ τησ εκθεσησ µε γραπτη ειδοποÝηση προσ τον ΓενικÞ
Γραµµατεα των Ηνωµενων Εθνων, η Þταν περÀσει περÝοδοσ τριων
µηνων απÞ την ηµεροµηνÝα που διαβιβÀστηκε η εκθεση στα
µερη.

Íρθρο 9
Αµοιβεσ και εξοδα
Οι αµοιβεσ και τα εξοδα τησ επιτροπησ βαρυνουν τα µερη στη
διαφορÀ.

Íρθρο 11
Îναρξη τησ διαδικασÝασ
1. ΚÀθε µεροσ σε µÝα διαφορÀ η οποÝα, συµφωνα µε το µεροσ XV
τµηµα 3, µπορεÝ να υπαχθεÝ σε συνδιαλλαγη συµφωνα µε το παρÞν
τµηµα, µπορεÝ να κινησει τη διαδικασÝα µε γραπτη ειδοποÝηση
πρÞσ το Àλλο µεροσ η µερη στη διαφορÀ.
2. ΚÀθε µεροσ στη διαφορÀ που εχει ειδοποιηθεÝ Þπωσ προβλεπει
η παρÀγραφοσ 1 εÝναι υποχρεωµενο να υπαχθεÝ στην διαδικασÝα
αυτη.
Íρθρο 12
ΠαρÀλειψη απÀντησησ η Àρνηση υπαγωγησ σε συνδιαλλαγη
ΠαρÀλειψη ενÞσ η περισσÞτερων µερων στη διαφορÀ να απαντησουν στην ειδοποÝηση για την εναρξη διαδικασÝασ συνδιαλλαγησ η
να υπαχθουν στη διαδικασÝα αυτη δεν αποτελεÝ εµπÞδιο για τη
διαδικασÝα.
Íρθρο 13
ΑρµοδιÞτητα
Σε περÝπτωση διαφωνÝασ ωσ πρÞσ τησ αρµοδιÞτητα µιασ επιτροπησ
συνδιαλλαγησ που συστÀθηκε συµφωνα µε το παρÞν τµηµα αποφασÝζει η επιτροπη.

Íρθρο 10
∆ικαÝωµα των µερων για τροποποÝηση τησ διαδικασÝασ
Τα µερη στη διαφορÀ µπορουν µε συµφωνÝα που θα ισχυει µÞνο
για τη συγκεκριµενη διαφορÀ να τροποποιησουν οποιαδηποτε
διÀταξη του παρÞντοσ παραρτηµατοσ.

Íρθρο 14
Εφαρµογη του τµηµατοσ 1
Τα Àρθρα 2 εωσ 10 του τµηµατοσ 1 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ
εφαρµÞζονται επιφυλασσοµενου του παρÞντοσ τµηµατοσ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Íρθρο 1
Γενικεσ διατÀξεισ
1. Το διεθνεσ δικαστηριο για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ συγκροτεÝται και λειτουργεÝ συµφωνα µε τισ διατÀξεισ τησ παρουσασ συµβασησ και του παρÞντοσ καταστατικου.
2. Η εδρα του δικαστηρÝου ορÝζεται στην ελευθερη και χανσεατικη πÞλη του Αµβουργου στην Οµοσπονδιακη ∆ηµοκρατÝα τησ
ΓερµανÝασ.
3. Το δικαστηριο µπορεÝ να συνεδριÀζει και ασκεÝ τισ αρµοδιÞτητεσ του σε Àλλο τÞπο οποτεδηποτε κρÝνει αυτÞ επιθυµητÞ.
4. Η παραποµπη στο δικαστηριο διεπεται απÞ τισ διατÀξεισ των
µερων XI και XV.

Τ µ η µα 1
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

2. ΤουλÀχιστιον τρεÝσ µηνεσ πριν απÞ την ηµεροµηνÝα τησ εκλογησ, ο ΓενικÞσ Γραµµατεασ των Ηνωµενων Εθνων στην περÝπτωση
τησ πρωτησ εκλογησ, και ο γραµµατεασ του δικαστηρÝου στην
περÝπτωση µεταγενεστερων εκλογων, απευθυνει γραπτη πρÞσκληση στα κρÀτη µερη για να υποβÀλλουν τισ υποψηφιÞτητεσ για
µελη του δικαστηρÝου µεσα σε δυο µηνεσ. Ο Ýδιοσ θα καταρτÝζει
κατÀλογο µε αλφαβητικη σειρÀ των ουτωσ υποδεικνυÞµενων προσωπων, µε ενδειξη των κρατων µερων που τα εχουν υποδεÝξει, και
θα τον υποβÀλει στα κρÀτη µερη πρÝν απÞ την εβδοµη ηµερα του
τελευταÝου µηνα πρÝν απÞ την ηµεροµηνÝα κÀθε εκλογησ.
3. Η πρωτη εκλογη θα γÝνει µεσα σε εξι µηνεσ απÞ την ηµεροµηνÝα θεσησ σε ισχυ τησ παρουσασ συµβασησ.
4. Τα µελη του δικαστηρÝου εκλεγονται µε µυστικη ψηφοφορÝα.
Οι εκλογεσ διεξÀγονται σε συνοδο των κρατων µερων που συγκαλεÝται απÞ το ΓενικÞ Γραµµατεα των Ηνωµενων Εθνων στην
περÝπτωση τησ πρωτησ εκλογησ και µε διαδικασÝα που συµφωνεÝται απÞ τα κρÀτη µερη στην περÝπτωση µεταγενεστερων εκλογων.
∆υο τρÝτα των κρατων µερων αποτελουν απαρτÝα στη συνοδο
αυτη. Τα πρÞσωπα που εκλεγονται για το δικαστηριο θα εÝναι οι
υποψηφιοι που συγκεντρωνουν το µεγαλυτερο αριθµÞ ψηφων και
τη πλειοψηφÝα των δυο τρÝτων των κρατων µερων που παρÝστανται και ψηφÝζουν, εφÞσον η πλειοψηφÝα αυτη περιλαµβÀνει
την πλειοψηφÝα των κρατων µερων.

Íρθρο 2
Συνθεση
1. Το δικαστηριο αποτελεÝται απÞ σωµα 21 ανεξÀρτητων µελων,
εκλεγµενων µεταξυ προσωπων που χαÝρουν τησ καλυτερησ φηµησ
για αµεροληψÝα και ακεραιÞτητα και αναγνωρισµενησ ικανÞτητασ
στον τοµεα του δικαÝου τησ θÀλασσασ.
2. Στο δικαστηριο ωσ συνολο πρεπει να διασφαλÝζεται η εκπροσωπηση των κυρÝων νοµικων συστηµÀτων του κÞσµου καθωσ και
η δÝκαιη γεωγραφικη κατανοµη.
Íρθρο 3
Μελη
1. ∆εν επιτρεπεται δυο µελη του δικαστηρÝου να εÝναι υπηκοοι
του Ýδιου κρÀτουσ. ΠρÞσωπο το οποÝο, για τουσ σκοπουσ συµµετοχησ του στο δικαστηριο θα µπορουσε να θεωρηθεÝ ωσ υπηκοοσ
περισσοτερων του ενÞσ κρÀτουσ θεωρεÝται ωσ υπηκοοσ εκεÝνου
στο οποÝο συνηθωσ ασκεÝ τα αστικÀ και πολιτικÀ του δικαιωµατα.
2. ∆εν επιτρεπεται να υπÀρχουν λιγÞτερα των τριων µελων απÞ
κÀθε γεωγραφικη οµÀδα Þπωσ καθορÝζεται απÞ τη γενικη συνελευση των Ηνωµενων Εθνων.

Íρθρο 5
∆ιÀρκεια θητεÝασ
1. Τα µελη του δικαστηρÝου εκλεγονται για εννεα ετη και µπορουν να επανεκλεγονται υπÞ τον Þρο, Þµωσ, Þτι απÞ τα µελη που
εκλεγονται στη πρωτη εκλογη, η θητεÝα επτÀ µελων, θα ληγει στο
τελοσ των τριων ετων και η θητεÝα επτÀ επιπλεον µελων θα ληγει
στο τελοσ εξι ετων.
2. Τα µελη του δικαστηρÝου των οποÝων η θητεÝα πρÞκειται να
ληξει στο τελοσ των παραπÀνω αναφερÞµενων αρχικων τριων και
εξι ετων θα επιλεγονται µε κληρωση διενεργουµενη απÞ το ΓενικÞ
Γραµµατεα των Ηνωµενων Εθνων αµεσεωσ µετÀ απÞ την πρωτη
εκλογη.
3. Τα µελη του δικαστηρÝου θα συνεχÝσουν να ασκουν τα καθηκοντα τουσ µεχρισ Þτου πληρωθουν οι θεσεισ τουσ. ΠαρÀ την
αντικατÀσταση τουσ, τα µελη θα περατωνουν οποιαδηποτε διαδικασÝα που εχουν τυχÞν αρχÝσει πριν απÞ την ηµεροµηνÝα αντικατÀστασησ τουσ.
4. Σε περÝπτωση παραÝτησησ ενÞσ µελουσ του δικαστηρÝου η
επιστολη παραÝτησησ πρεπει να απευθυνεται στον πρÞεδρο του
δικαστηρÝου. Η θεση κενωνεται µε τη ληψη τησ επιστολησ αυτησ.
Íρθρο 6

Íρθρο 4

Κενεσ θεσεισ

ΥποψηφιÞτητεσ και εκλογεσ

1. Οι κενεσ θεσεισ πληρουνται µε την Ýδια µεθοδο η οποÝα καθορÝζεται και για την πρωτη εκλογη, µε την επιφυλαξη τησ ακÞλουθησ διÀταξησ: ο γραµµατεασ, µεσα σε ενα µηνα απÞ την κενωση
τησ θεσησ, θα προβαÝνει στην εκδοση των προσκλησεων που
προβλεπονται στο Àρθρο 4 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ, και η
ηµεροµηνÝα τησ εκλογησ θα καθορÝζεται απÞ τον πρÞεδρο του
δικαστηρÝου µετÀ απÞ συνεννÞηση µε τα κρÀτη µερη.

1. ΚÀθε κρÀτοσ µεροσ µπορεÝ να υποδεÝξει ωσ υποψηφιουσ Þχι
περισσÞτερα απÞ δυο πρÞσωπα που κατεχουν να προσÞντα που
προβλεπονται στο Àρθρο 2 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ. Τα µελη
του δικαστηρÝου εκλεγονται απÞ κατÀλογο προσωπων που υποδεικνυονται µε τον τρÞπο αυτÞ.
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2. Μελοσ του δικαστηρÝου που εκλεγεται για να αντικαταστησει
µελοσ του οποÝου θητεÝα δεν εχει ληξει θα κατεχει τη θεση για το
υπÞλοιπο τησ θητεÝασ του προκατÞχου του.

ΠρÞεδροσ αντιπρÞεδροσ και γραµµατεασ

Íρθρο 7

1. Το δικαστηριο εκλεγει τον πρÞεδρο και αντιπρÞεδρÞ του για
τρÝα ετη. Τουτοι µπορουν να επανεκλεγουν.

Íρθρο 12

ΑσυµβÝβαστεσ δραστηριÞτητεσ
1. Κανενα µελοσ του δικαστηρÝου δεν µπορεÝ να ασκεÝ οποιαδηποτε πολιτικη η διοικητικη αρµοδιÞτητα, η να συνδεεται ενεργÀ η
να εχει οικονοµικÞ συµφερον σε οποιεσδηποτε απÞ τισ εργασÝεσ
οποιασδηποτε επιχεÝρησησ ασχολουµενησ µε την εξερευνηση η την
εκµετÀλλευση των πÞρων τησ θÀλασσασ η του θαλÀσσιου βυθου η
µε Àλλη εµπορικη χρηση τησ θÀλασσασ η του θαλÀσσιου βυθου.
2. Κανενα µελοσ του δικαστηρÝου δεν µπορεÝ να ενεργεÝ ωσ
αντιπρÞσωποσ, συµβουλοσ η δικηγÞροσ σ’ οποιαδηποτε υπÞθεση.
3. ΚÀθε αµφιβολÝα πÀνω στα σηµεÝα αυτÀ θα επιλυεται µε απÞφαση τησ πλειοψηφÝασ των Àλλων µελων του δικαστηρÝου που
εÝναι παρÞντα.

2. Το δικαστηριο διορÝζει τον γραµµατεα του και µπορεÝ να
προβλεπει για το διορισµÞ Àλλων λειτουργων, ωσ ηθελε κρÝνει
αναγκαÝο.
3. Ο πρÞεδροσ και ο γραµµατεασ διαµενουν στην εδρα του
δικαστηρÝου.
Íρθρο 13
ΑπαρτÝα
1. Ùλα τα διαθεσιµα µελη του δικαστηρÝου θα παρακÀθονται στισ
συνεδριÀσεισ του. Για τη συγκρÞτηση του δικαστηρÝου απαιτεÝται
απαρτÝα απÞ εντεκα εκλεγµενα µελη.

Íρθρο 8
Ùροι σχετικοÝ µε τη συµµετοχη µελων σε συγκεκριµενη υπÞθεση
1. Κανενα µελοσ του δικαστηρÝου δεν µπορεÝ να συµµετεχει στην
απÞφαση για οποιαδηποτε υπÞθεση στην οποÝα ελαβε µεροσ
προηγουµενωσ ωσ αντιπρÞσωποσ, συµβουλοσ, η δικηγÞροσ για ενα
απÞ τα µερη, η ωσ µελοσ εθνικου η διεθνουσ δικαστηρÝου, η µε
οποιαδηποτε Àλλη ιδιÞτητα.
2. Αν, για ορισµενο ειδικÞ λÞγο, ενα µελοσ του δικαστηρÝου κρÝνει
Þτι δεν πρεπει να συµµετÀσχει στην απÞφαση για συγκεκριµενη
υπÞθεση, οφεÝλει να πληροφορησει σχετικÀ τον πρÞεδρο του
δικαστηρÝου.
3. Αν ο πρÞεδροσ κρÝνει Þτι για ορισµενο ειδικÞ λÞγο ενα απÞ τα
µελη του δικαστηρÝου δεν πρεπει να παρακαθησει σε συγκεκριµενη υπÞθεση, ο πρÞεδροσ οφεÝλει να το ειδοποιησει ανÀλογα.
4. ΚÀθε αµφιβολÝα πÀνω στα σηµεÝα αυτÀ θα επιλυεται µε απÞφαση τησ πλειοψηφÝασ των Àλλων µελων του δικαστηρÝου που
εÝναι παρÞντα.
Íρθρο 9
Συνεπεια παυσησ πληρωσησ απαιτουµενων Þρων
Αν, µε την οµÞφωνη απÞφαση των Àλλων µελων του δικαστηρÝου,
ενα µελοσ εχει παυσει να πληρεÝ τουσ απαιτουµενουσ Þρουσ, ο
πρÞεδροσ του δικαστηρÝου κηρυσσει τη θεση κενη.
Íρθρο 10
ΠρονÞµια και ασυλÝεσ
Τα µελη του δικαστηρÝου, Þταν ασχολουνται µε τισ εργασÝεσ του
δικαστηρÝου, απολαυουν διπλωµατικων προνοµÝων και ασυλιων.
Íρθρο 11
ΕπÝσηµη διαβεβαÝωση απÞ τα µελη
ΚÀθε µελοσ του δικαστηρÝου, πρÝν απÞ την ανÀληψη των καθηκÞντων του, προβαÝνει σε επÝσηµη διαβεβαÝωση σε ανοικτη συνεδρÝαση Þτι θα ασκεÝ τισ εξουσÝεσ του αµερÞληπτα και ευσυνεÝδητα.

2. Με την επιφυλαξη του Àρθρου 17 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ, το δικαστηριο αποφασÝζει ποιÀ µελη εÝναι διαθεσιµα για τη
συγκρÞτηση του δικαστηρÝου για την εξεταση συγκεκριµενησ διαφορÀσ, λαµβÀνοντασ υπÞψη, την αποτελεσµατικη λειτουργÝα των
τµηµÀτων Þπωσ προβλεπονται στα Àρθρα 14 και 15 του παρÞντοσ
παραρτηµατοσ.
3. Ùλεσ οι διαφορεσ και οι αιτησεισ που υποβÀλλονται στο δικαστηριο δικÀζονται απÞ το δικαστηριο, εκτÞσ αν τυγχÀνει εφαρµογησ το Àρθρο 14 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ, η τα µελη ζητησουν
Þπωσ η διαφορÀ η αÝτηση τυχει χειρισµου συµφωνα µε το Àρθρο
15 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ.

Íρθρο 14
Τµηµα διευθετησησ διαφορων θαλÀσσιου βυθου
∆ηµιουργεÝται τµηµα διευθετησησ διαφορων θαλÀσσιου βυθου
συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του τµηµατοσ 4 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ. Η δικαιοδοσÝα, οι εξουσÝεσ και οι αρµοδιÞτητεσ αυτου εÝναι
ωσ προβλεπονται στο µεροσ XI τµηµα 5.

Íρθρο 15
ΕιδκÀ τµηµατα
1. Το δικαστηριο µπορεÝ να σχηµατÝσει τµηµατα, αποτελουµενα
απÞ τρÝα η περισσÞτερα απÞ τα εκλεγµενα µελη του, ωσ ηθελε
κρÝνει αναγκαÝο για το χειρισµÞ συγκεκριµενων κατηγοριων διαφορων.
2. Το δικαστηριο θα σχηµατÝσει τµηµα για το χειρισµÞ συγκεκριµενησ διαφορÀσ που υποβÀλλεται σ’ αυτÞ αν τα µερη το ζητησουν.
Η συνθεση ενÞσ τετοιου τµηµατοσ θα αποφασÝζεται απÞ το δικαστηριο µε την εγκριση των µερων.
3. Με σκοπÞ τη γρηγορη διεκπεραÝωση των εργασιων, το δικαστηριο θα σχηµατÝζει ετησια ενα τµηµα αποτελουµενο απÞ πεντε
απÞ τα εκλεγµενα µελη του το οποÝο µπορεÝ να δικÀζει διαφορεσ
µε συνοπτικη διαδικασÝα. ∆υο αναπληρωµατικÀ µελη θα επιλεγονται για το σκοπÞ αντικατÀστασησ µελων που αδυνατουν να
συµµετÀσχουν σε συγκεκριµενη διαδικασÝα.
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4. Οι διαφορεσ θα δικÀζονται απÞ τα τµηµατα που προβλεπονται
στο παρÞν Àρθρο, αν τα µερη το ζητησουν.

3. Ο αντιπρÞεδροσ λαµβÀνει ειδικÞ επÝδοµα για κÀθε ηµερα κατÀ
την οποÝα ενεργεÝ ωσ πρÞεδροσ.

5. ΑπÞφαση που εκδÝδεται απ’ οποιοδηποτε απÞ τα τµηµατα που
προβλεπονται στο παρÞν Àρθρο και στο Àρθρο 14 του παρÞντοσ
παραρτηµατοσ θα θεωρεÝται ωσ εκδοθεÝσα απÞ το δικαστηριο.

4. Τα µελη που επιλεγονται δυνÀµει του Àρθρου 17 του παρÞντοσ
παραρτηµατοσ, εκτÞσ των εκλεγµενων µελων του δικαστηρÝου,
λαµβÀνουν αποζηµÝωση για κÀθε ηµερα κατÀ την οποÝα ασκουν
τισ αρµοδιÞτητεσ τουσ.

Íρθρο 16

5. Οι µισθοÝ, τα επιδÞµατα και η αποζηµÝωση θα καθορÝζονται
κατÀ καιρουσ σε συνÞδουσ των κρατων µερων, λαµβÀνοντασ
υπÞψη το φÞρτο εργασÝασ του δικαστηρÝου. ΑυτÀ δεν επιτρεπεται
να µειωθουν κατÀ τη διÀρκεια τησ θητεÝασ.

ΚανÞνεσ του δικαστηρÝου
Το δικαστηριο διαµορφωνει κανÞνεσ για την εκπληρωση των
αρµοδιοτητων του. ΙδιαÝτερα θα διατυπωνει διαδικαστικουσ κανÞνεσ.

Íρθρο 17
ΥπηκοÞτητα µελων
1. Μελη του δικαστηρÝου, εχοντα την υπηκοÞτητα οποιουδηποτε
απÞ τα µερη τησ διαφορÀσ διατηρουν το δικαÝωµÀ τουσ να
συµµετεχουν ωσ µελη του δικαστηρÝου.
2. Αν το δικαστηριο, Þταν δικÀζει µÝα διαφορÀ, περιλαµβÀνει
στην εδρα µελοσ υπηκοο ενÞσ απÞ τα µερη, οποιοδηποτε Àλλο
µεροσ µπορεÝ να επιλεξει ενα πρÞσωπο για να συµµετεχει ωσ µελοσ
του δικαστηρÝου.
3. Αν το δικαστηριο, Þταν δικÀζει µÝα διαφορÀ, δεν περιλαµβÀνει
στην εδρα µελοσ, υπηκοο των µερων, το καθενα απÞ τα µερη αυτÀ
µπορεÝ να επιλεξει ενα πρÞσωπο για να συµµετεχει ωσ µελοσ του
δικαστηρÝου.
4. Το παρÞν Àρθρο εφαρµÞζεται στα τµηµατα που αναφερονται
στα Àρθρα 14 και 15 αυτου του παραρτηµατοσ. Στισ περιπτωσεισ
αυτεσ, ο πρÞεδροσ σε συνεννÞηση µε τα µερη, θα ζητεÝ απÞ
ορισµενα µελη το δικαστηρÝου που σχηµατÝζουν το τµηµα, τÞσα
Þσα εÝναι αναγκαÝα, να παραχωρησουν τη θεση τουσ, στα µελη του
δικαστηρÝου τησ υπηκοÞτητασ των ενδιαφεροµενων µερων, και αν
τετοια δεν υπÀρχουν η αδυνατουν να παρευρÝσκονται, σε µελη
ειδικÀ επιλεγµενα απÞ τα µερη.
5. Σε περÝπτωση που υπÀρχουν διÀφορα µερη µε το Ýδιο συµφερον, αυτÀ θα θεωρουνται, για τουσ σκοπουσ των προηγουµενων
διατÀξεων, ωσ ενα µεροσ µÞνο. ΚÀθε αµφιβολÝα πÀνω στο σηµεÝο
αυτÞ θα επιλυεται µε απÞφαση του δικαστηρÝου.
6. Μελη που εχουν επιλεγεÝ συµφωνα µε τισ παραγρÀφουσ 2, 3
και 4 πρεπει να πληρουν τουσ Þρουσ που απαιτουν τα Àρθρα 2, 8
και 11 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ. ΑυτÀ θα συµµετεχουν στην
απÞφαση µε Þρουσ πληρουσ ισÞτητασ µε τουσ συναδελφουσ τουσ.

Íρθρο 18
Αµοιβη µελων
1. ΚÀθε εκλεγµενο µελοσ του δικαστηρÝου λαµβÀνει ετησιο επÝδοµα και, για κÀθε ηµερα που ασκεÝ τισ αρµοδιÞτητεσ του, ειδικÞ
επÝδοµα, µε τον Þρο Þτι σ’ οποιοδηποτε ετοσ το συνολικÞ ποσÞ το
πληρωτεο σ’ ενα οποιοδηποτε µελοσ ωσ ειδικÞ επÝδοµα δεν θα
υπερβαÝνει το ποσÞ του ετησιου επιδÞµατοσ.
2. Ο πρÞεδροσ λαµβÀνει ειδικÞ ετησιο επÝδοµα.

6. Ο µισθÞσ του γραµµατεα αποφασÝζεται σε συνÞδουσ των κρατων µερων, κατÞπιν πρÞτασησ του δικαστηρÝου.
7. ΚανονισµοÝ που υιοθετουνται σε συνÞδουσ των κρατων µερων
θα καθορÝζουν τουσ Þρουσ µε τουσ οποÝουσ µπορουν να παρεχονται συντÀξεισ στα µελη του δικαστηρÝου και στον γραµµατεα,
καθωσ και τουσ Þρουσ µε τουσ οποÝουσ θα αποδÝδονται στα µελη
του δικαστηρÝου και στον γραµµατεα τα οδοιπορικÀ τουσ εξοδα.
8. Οι µισθοÝ, τα επιδÞµατα και η αποζηµÝωση απαλλÀσσονται
κÀθε φορολογÝασ.
Íρθρο 19
∆απÀνεσ του δικαστηρÝου
1. Οι δαπÀνεσ του δικαστηρÝου βαρυνουν τα κρÀτη µερη και την
αρχη µε τετοιουσ Þρουσ και µε τετοιο τρÞπο ωσ θελει αποφασÝζεται σε συνÞδουσ των κρατων µερων.
2. Ùταν οντÞτητα, εκτÞσ απÞ κρÀτοσ µεροσ η την αρχη, εÝναι
µεροσ σε µÝα υπÞθεση που υποβÀλλεται σε αυτÞ, το δικαστηριο θα
καθορÝζει το ποσÞ το οποÝο το µεροσ αυτÞ πρεπει να συνεισφερει
εναντι των δαπανων του δικαστηρÝου.

Τ µ η µα 2
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ
Íρθρο 20
ΠρÞσβαση στο δικαστηριο
1. Το δικαστηριο εÝναι προσιτÞ σε Þλα τα κρÀτη µερη.
2. Το δικαστηριο εÝναι προσιτÞ σε οντÞτητεσ, που δεν εÝναι κρÀτη
µερη, σε κÀθε υπÞθεση που ρητÀ προβλεπεται στο µεροσ XI η σε
κÀθε υπÞθεση που υποβÀλλεται συµφωνα µε οποιαδηποτε Àλλη
συµφωνÝα που παρεχει δικαιοδοσÝα στο δικαστηριο και εÝναι
αποδεκτη απÞ Þλα τα µερη στην υπÞθεση αυτη.
Íρθρο 21
∆ικαιοδοσÝα
Η δικαιοδοσÝα του δικαστηρÝου καλυπτει Þλεσ τισ διαφορεσ και
Þλεσ τισ αιτησεισ που υποβÀλλονται σ’ αυτÞ συµφωνα µε τη
παρουσα συµβαση και Þλα τα θεµατα που προβλεπονται ειδικÀ σ’
οποιαδηποτε Àλλη συµφωνÝα που παρεχει δικαιοδοσÝα στο δικαστηριο.
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Íρθρο 22
Παραποµπη διαφορων καλυπτÞµενων απÞ Àλλεσ συµφωνÝεσ
Αν Þλα τα µερη σε µÝα υπÞθεση η συµβαση που ισχυει ηδη και
που αφορÀ ζητηµα καλυπτÞµενο απÞ την παρουσα συµβαση
συµφωνουν σ’ αυτÞ, οποιεσδηποτε διαφορεσ σχετικÀ µε την ερµηνεÝα η την εφαρµογη τησ συνθηκησ η συµβασησ µπορουν, συµφωνα µε τη συµφωνÝα αυτη, να υποβÀλλονται στο δικαστηριο.

Íρθρο 23
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2. Η ακρÞαση διεξÀγεται δηµÞσια, εκτÞσ αν το δικαστηριο αποφασÝσει διαφορετικÀ η εκτÞσ αν τα µερη ζητησουν Þπωσ µη
επιτραπεÝ η εÝσοδοσ στο κοινÞ.
Íρθρο 27
∆ιεξαγωγη τησ υπÞθεσησ
Το δικαστηριο εκδÝδει διαταγεσ για τη διεξαγωγη τησ υπÞθεσησ,
αποφασÝζει τον τυπο και το χρÞνο στον οποÝο το κÀθε µεροσ
πρεπει να διατυπωνει τα επιχειρηµατÀ του και προβαÝνει σε Þλεσ
τισ διευθετησεισ σχετικÀ µε τη ληψη αποδεÝξεων.

Εφαρµοστεο δÝκαιο
Το δικαστηριο αποφασÝζει για Þλεσ τισ διαφορεσ και αιτησεισ
συµφωνα µε το Àρθρο 293.

Τ µ η µα 3
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Íρθρο 24

Íρθρο 28
ΠαρÀληψη εµφÀνισησ
Ùταν ενα απÞ τα µερη δεν εµφανÝζεται ενωπιον του δικαστηρÝου η
παραλεÝπει να υπερασπÝσει την υπÞθεση του, το Àλλο µεροσ
µπορεÝ να ζητησει απÞ το δικαστηριο να συνεχÝσει τη διαδικασÝα
και να εκδÞσει την απÞφαση του. ΑπουσÝα ενÞσ µερουσ η παρÀλειψη ενÞσ µερουσ να υπερασπÝσει την υπÞθεση του δεν αποτελεÝ
κωλυµα στη διαδικασÝα. Πριν απÞ την εκδοση τησ απÞφασησ του,
το δικαστηριο πρεπει να βεβαιωνεται Þχι µÞνο Þτι εχει δικαιοδοσÝα στην υπÞθεση, αλλÀ επÝσησ Þτι η αξÝωση εÝναι βÀσιµη κατÀ
την ουσÝα και κατÀ το νÞµο.

Îναρξη διαδικασÝασ
1. Οι διαφορεσ υποβÀλλονται στο δικαστηριο, µε την περÝπτωση,
εÝτε µε γνωστοποÝηση ειδικησ συµφωνÝασ, εÝτε µε γραπτη αÝτηση
πρÞσ τον γραµµατεα. Στην κÀθε µÝα περÝπτωση, το αντικεÝµενο τησ
διαφορÀσ και τα µερη πρεπει να αναφερονται.
2. Ο γραµµατεασ, γνωστοποιεÝ αµεσωσ την ειδικη συµφωνÝα η την
αÝτηση σε Þλουσ τουσ ενδιαφερÞµενουσ.

Íρθρο 29
ΠλειοψηφÝα στη ληψη απÞφασησ
1. Ùλα τα ζητηµατα αποφασÝζονται µε πλειοψηφÝα των µελων
του δικαστηρÝου που εÝναι παρÞντα.
2. Σε περÝπτωση ισοψηφÝασ υπερισχυει η ψηφοσ του προεδρου η
του µελουσ του δικαστηρÝου το οποÝο ενεργεÝ αντ’ αυτου.

3. Ο γραµµατεασ πληροφορεÝ επÝσησ Þλα τα κρÀτη µερη.
Íρθρο 30
Íρθρο 25

∆ικαστικη απÞφαση

ΠροσωρινÀ µετρα

1. Η δικαστικη απÞφαση αναφερει τουσ λÞγουσ στουσ οποÝουσ
βασÝζεται.

1. Συµφωνα µε το Àρθρο 290, το δικαστηριο και το τµηµα διευθετησησ διαφορων θαλÀσσιου βυθου, εχουν εξουσÝα να επιβÀλλουν
προσωρινÀ µετρα.
2. Αν το δικαστηριο δεν ευρÝσκεται σε συνοδο η αν δεν υπÀρχει
επαρκησ αριθµÞσ µελων για να αποτελουν απαρτÝα, τα προσωρινÀ
µετρα επιβÀλλονται απÞ το τµηµα συνοπτικησ διαδικασÝασ που
σχηµατÝζεται δυνÀµει του Àρθρου 15 παρÀγραφοσ 3 του παρÞντοσ
παραρτηµατοσ. ΑνεξÀρτητα απÞ το Àρθρο 15 παρÀγραφοσ 4 του
παρÞντοσ παραρτηµατοσ, τα προσωρινÀ αυτÀ µετρα µπορουν να
υιοθετηθουν κατÞπιν αÝτησησ οποιουδηποτε µερουσ στη διαφορÀ.
ΑυτÀ υπÞκεινται σε ελεγχο και αναθεωρηση απÞ το δικαστηριο.

2. Η απÞφαση πρεπει να περιεχει τα ονÞµατα των µελων του
δικαστηρÝου που συµµετεÝχαν στην απÞφαση.
3. Αν η δικαστικη απÞφαση δεν εκφρÀζει εξ ολοκληρου η µερικωσ την οµÞφωνη γνωµη των µελων του δικαστηρÝου, οποιοδηποτε µελοσ δικαιουται να εκδωσει ξεχωριστη γνωµη.
4. Η δικαστικη απÞφαση υπογρÀφεται απÞ τον πρÞεδρο και τον
γραµµατεα. Αυτη θα απαγγελεται σε δηµÞσια συνεδρÝαση του
δικαστηρÝου, αφου δοθεÝ η προσηκουσα ειδοποÝηση στα µερη στη
διαφορÀ.

Íρθρο 26

Íρθρο 31

ΑκρÞαση

ΑÝτηση παρεµβασησ

1. Η ακρÞαση τελεÝ υπÞ τον ελεγχο του προεδρου, η αν αυτÞσ
αδυνατεÝ να προεδρευει, του αντιπροεδρου. Αν κανενασ απ’
αυτουσ δεν µπορεÝ να προεδρευει, του δικαστηρÝου θα προεδρευει
ο αρχαιÞτεροσ παρων δικαστησ.

1. Αν ενα κρÀτοσ µεροσ θεωρεÝ Þτι εχει ενα νοµικησ φυσεωσ
συµφερον το οποÝο µπορεÝ να επηρεασθεÝ απÞ την απÞφαση σε
οποιαδηποτε διαφορÀ, αυτÞ µπορεÝ να υποβÀλλει αÝτηση στο
δικαστηριο για να του επιτραπεÝ να παρεµβει.
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2. ΕναπÞκειται στο δικαστηριο να αποφασÝσει πÀνω στην αÝτηση
αυτη.
3. Αν η αÝτηση παρεµβασησ γÝνει δεκτη, η απÞφαση του δικαστηρÝου αναφορικÀ µε τη διαφορÀ εÝναι δεσµευτικη για το παρεµβαÝνον κρÀτοσ µεροσ στο µετρο που αφορÀ στα θεµατα για τα οποÝα
το κρÀτοσ µεροσ αυτÞ εχει παρεµβει.

Íρθρο 32
∆ικαÝωµα παρεµβασησ σε υποθεσεισ ερµηνεÝασ η εφαρµογησ
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2. Στην επιλογη των µελων του τµηµατοσ, πρεπει να διασφαλÝζεται η εκπροσωπηση των κυριων νοµικων συστηµÀτων του κÞσµου
και η δÝκαιη γεωγραφικη κατανοµη. Η συνελευση τησ αρχησ
µπορεÝ να υιοθετεÝ συστÀσεισ γενικησ φυσησ σχετικÀ µε την εκπροσωπηση και κατανοµη αυτη.
3. Τα µελη του τµηµατοσ επιλεγονται κÀθε τρÝα ετη και µπορουν
να επιλεγονται για δευτερη θητεÝα.
4. Το τµηµα εκλεγει τον πρÞεδρÞ του µεταξυ των µελων του, ο
οποÝοσ θα υπηρετεÝ για Þσο χρÞνο εχει επιλεγεÝ το τµηµα.

1. Οποτεδηποτε η ερµηνεÝα η εφαρµογη τησ συµβασησ αυτησ
τÝθεται υπÞ αµφισβητηση ο γραµµατεασ πληροφορεÝ αµεσωσ Þλα
τα κρÀτη µερη.

5. Αν οποιαδηποτε διαδικασÝα ευρÝσκεται ακÞµη σε εκκρεµÞτητα
στο τελοσ οποιασδηποτε τριετουσ περιÞδου για την οποÝα εχει
επιλεγεÝ το τµηµα, το τµηµα συµπληρωνει τη διαδικασÝα µε την
αρχικη του συνθεση.

2. Οποτεδηποτε, δυνÀµει το Àρθρου 21 η 22 του παραρτηµατοσ, η
ερµηνεÝα η εφαρµογη µιÀσ διεθνουσ συµφωνÝασ τÝθεται υπÞ αµφισβητηση, ο γραµµατεασ πληροφορεÝ αµεσωσ Þλα τα µερη τησ
συµφωνÝασ.

6. Αν κενωθεÝ µια θεση στο τµηµα, το δικαστηριο επιλεγει διÀδοχο µεταξυ των εκλεγµενων µελων του, ο οποÝοσ θα κατεχει τη θεση
για το υπÞλοιπο τησ θητεÝασ του προκατÞχου του.

3. ΚÀθε µεροσ που αναφερεται στισ παραγρÀφουσ 1 και 2 εχει το
δικαÝωµα να παρεµβει στη διαδικασÝα. ΕφÞσον χρησιµοποιησει το
δικαÝωµα αυτÞ, η ερµηνεÝα που δÝδεται µε τη δικαστικη απÞφαση
θα εÝναι εξÝσου δεσµευτικη για αυτÞ.

Íρθρο 33
ΤελεσιδικÝα και δεσµευτικη ισχυσ αποφÀσεων
1. Η απÞφαση του δικαστηρÝου εÝναι τελεσÝδικη και οφεÝλεται
συµµÞρφωση σε αυτη απÞ Þλα τα µερη στη διαφορÀ.
2. Η απÞφαση δεν εχει δεσµευτικη ισχυ, εκτÞσ µεταξυ των µερων
σχετικÀ µε τη συγκεκριµενη διαφορÀ.
3. Σε περÝπτωση διαφορÀσ ωσ προσ την εννοια η το πεδÝο εφαρµογησ τησ απÞφασησ, το δικαστηριο ερµηνευει αυτην κατÞπιν
αÝτησησ οποιουδηποτε µερουσ.

Íρθρο 34
Îξοδα
ΕκτÞσ αντÝθετησ απÞφασησ του δικαστηρÝου, το κÀθε µεροσ επωµÝζεται τα δικÀ του εξοδα.

7. Για τη συγκρÞτηση του τµηµατοσ απαιτεÝται απαρτÝα επτÀ απÞ
τα µελη που εχουν επιλεγεÝ απÞ το δικαστηριο.
Íρθρο 36
ΕιδικÀ τµηµατα
1. Το τµηµα διευθετησησ διαφορων θαλÀσσιου βυθου θα σχηµατÝζει ειδικÞ τµηµα, αποτελουµενο απÞ τρÝα απÞ τα µελη του, για το
χειρισµÞ συγκεκριµενησ διαφορÀσ που υποβÀλλεται σ’ αυτÞ
συµφωνα µε το Àρθρο 188 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο β). Η συνθεση
αυτου αποφασÝζεται απÞ το τµηµα διευθετησησ διαφορων θαλÀσσιου βυθου, µε την εγκριση των µερων.
2. Αν τα µερη δεν συµφωνουν ωσ προσ τη συνθεση ειδικου
τµηµατοσ, κÀθε µεροσ στη διαφορÀ διορÝζει ενα µελοσ, και το
τρÝτο µελοσ διορÝζεται απ’ αυτÀ απÞ κοινου. Σε περÝπτωση διαφωνÝασ αυτων, η αν οποιοδηποτε µεροσ παραλεÝπει να προβεÝ σε
διορισµÞ, ο πρÞεδροσ του τµηµατοσ διευθετησησ διαφορων θαλÀσσιου βυθου προβαÝνει αµεσωσ στο διορισµÞ η διορισµουσ µεταξυ
των µελων του, αφου συνεννοηθεÝ µε τα µερη.
3. Τα µελη του ειδικου τµηµατοσ πρεπει να µην εÝναι στην
υπηρεσÝα, η υπηκοοι, οποιουδηποτε απÞ τα µερη στη διαφορÀ.
Íρθρο 37
ΠρÞσβαση

Τ µ η µα 4

Το τµηµα εÝναι προσιτÞ στα κρÀτη µερη, στην αρχη και στισ Àλλεσ
οντÞτητεσ που αναφερονται στο µεροσ XI τµηµα 5.

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΘΑΛΛΑΣΣΙΟΥ
ΒΥΘΟΥ

Íρθρο 38
Εφαρµοστεο δÝκαιο

Íρθρο 35
Συνθεση
1. Το τµηµα διευθετησησ διαφορων θαλÀσσιου βυθου που αναφερεται στο Àρθρο 14 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ απαρτÝζεται απÞ
εντεκα µελη, επιλεγÞµενα απÞ την πλειοψηφÝα των εκλεγµενων
µελων του δικαστηρÝου και µεταξυ των µελων αυτων.

Επιπλεον των διατÀξεων του Àρθρου 293, το τµηµα εφαρµÞζει:
α) τουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ τησ αρχησ, που
υιοθετουνται συµφωνα µε την παρουσα συµβαση, και
β) τουσ Þρουσ συµβολαÝων που αφορουν δραστηριÞτητεσ στην
περιοχη σε θεµατα σχετικÀ µε τα συµβÞλαια αυτÀ.
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Íρθρο 39
Εκτελεση αποφÀσεωσ του τµηµατοσ
Οι αποφÀσεισ του τµηµατοσ εÝναι εκτελεστεσ στα εδÀφη των
κρατων µερων, µε τον Ýδιο τρÞπο Þπωσ και οι δικαστικεσ αποφÀσεισ η τα διατÀγµατα το ανωτατου δικαστηρÝου του κρÀτουσ
µερουσ στο εδαφοσ του οποÝου επιδιωκεται η εκτελεση.
Íρθρο 40
Εφαρµογη Àλλων τµηµÀτων του παρÞντοσ παραρτηµατοσ

23.6.98
Τ µ η µα 5

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Íρθρο 41
Τροποποιησεισ
1. Τροποποιησεισ του παρÞντοσ παραρτηµατοσ, εκτÞσ απÞ τροποποιησεισ του τµηµατοσ 4, µπορουν να υιοθετηθουν µÞνο συµφωνα
µε το Àρθρο 313 η µε οµοφωνÝα σε διÀσκεψη που συγκαλεÝται
συµφωνα µε την παρουσα συµβαση.

1. Τα Àλλα τµηµατα του παρÞντοσ παραρτηµατοσ που δεν εÝναι
ασυµβÝβαστα µε το παρÞν τµηµα αυτÞ, εφαρµÞζονται στο τµηµα
διευθετησησ διαφορων θαλÀσσιου βυθου.

2. Τροποποιησεισ του τµηµατοσ 4 µπορουν να υιοθετηθουν µÞνο
συµφωνα µε το Àρθρο 314.

2. Στην Àσκηση των αρµοδιοτητων αυτου σχετικÀ µε γνωµοδοτησεισ, το τµηµα καθοδηγεÝται απÞ τισ διατÀξεισ του παρÞντοσ
παραρτηµατοσ σχετικÀ µε τη διαδικασÝα ενωπιον του δικαστηρÝου
στην εκταση που τισ αναγνωρÝζει ωσ εφαρµοστεεσ.

3. Το δικαστηριο µπορεÝ να προτεÝνει τροποποιησεισ του παρÞντοσ καταστατικου τισ οποÝεσ θεωρεÝ αναγκαÝεσ, µε γραπτεσ ανακοινωσεισ στα κρÀτη µερη για να τισ µελετησουν συµφωνα µε τισ
παραγρÀφουσ 1 και 2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
Íρθρο 1
Îναρξη τησ διαδικασÝασ
Επιφυλασσοµενων των διατÀξεων του µερουσ XV, κÀθε µεροσ σε
διαφορÀ µπορεÝ να την υποβÀλλει στη διαιτητικη διαδικασÝα που
προβλεπεται στο παρÞν παρÀρτηµα µε γραπτη ειδοποÝηση πρÞσ το
Àλλο µεροσ η µερη στη διαφορÀ. Η ειδοποÝηση συνοδευεται απÞ
εκθεση τησ αξÝωσησ και των λÞγων στουσ οποÝουσ βασÝζεται.
Íρθρο 2
ΚατÀλογοσ διαιτητων
1. Ο ΓενικÞσ Γραµµατεασ των Ηνωµενων Εθνων καταρτÝζει και
τηρεÝ κατÀλογο διαιτητων. ΚÀθε κρÀτοσ µελοσ δικαιουται να
υποδεÝξει τεσσερισ διαιτητεσ, ο καθενασ απÞ τουσ οποÝουσ πρεπει
να εχει πεÝρα στα ναυτιλιακÀ θεµατα και να χαÝρει τησ καλυτερησ
φηµησ για την αµεροληψÝα, ικανÞτητα και ακεραιÞτητα του. Τα
ονÞµατα των υποδεικνυοµενων µε αυτÞ το τρÞπο προσωπων
αποτελουν τον κατÀλογο.
2. Αν οποιαδηποτε στιγµη ο αριθµÞσ των υποδεικνυοµενων απÞ
ενα κρÀτοσ µεροσ για τον ουτωσ καταρτιζÞµενο κατÀλογο εÝναι
µικρÞτεροσ των τεσσÀρων, το κρÀτοσ µεροσ αυτÞ δικαιουται να
προβεÝ στισ αναγκαÝεσ συµπληρωµατικεσ υποδεÝξεισ.
3. Το Þνοµα ενÞσ διαιτητη παραµενει στον κατÀλογο µεχρισ Þτου
αποσυρθεÝ απÞ το κρÀτοσ µεροσ που τον υπεδειξε υπÞ τον Þρο Þτι
ο διαιτητησ αυτÞσ θα συνεχÝσει να υπηρετεÝ σε οποιοδηποτε
διαιτητικÞ δικαστηριο στο οποÝο εχει διοριστεÝ µεχρι τη συµπληρωση τησ διαδικασÝασ ενωπιον του διαιτητικου αυτου δικαστηρÝου.
Íρθρο 3
ΣυγκρÞτηση του διαιτητικου δικαστηρÝου
Για τουσ σκοπουσ τησ διαδικασÝασ δυνÀµει του παραρτηµατοσ
αυτου, το διαιτητικÞ δικαστηριο, εκτÞσ αντÝθετησ συµφωνÝασ των
µερων, συγκροτεÝται ωσ ακολουθωσ:
α) επιφυλασσοµενου του στοιχεÝου η), το διαιτητικÞ δικαστηριο
αποτελεÝται απÞ πεντε µελη¯
β) το µεροσ που κινεÝ τη διαδικασÝα διορÝζει ενα µελοσ το οποÝο
επιλεγεται, κατÀ προτÝµηση απÞ τον κατÀλογο που αναφερεται
στο Àρθρο 2 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ, και το οποÝο µπορεÝ
να εÝναι υπηκοÞσ του. Ο διορισµÞσ θα αναφερεται στην ειδοποÝηση που προβλεπεται στο Àρθρο 1 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ¯
γ) το Àλλο µεροσ στην διαφορÀ, µεσα σε 30 ηµερεσ απÞ τη ληψη
τησ ειδοποÝησησ που αναφερεται στο Àρθρο 1 του παρÞντοσ
παραρτηµατοσ, διορÝζει ενα µελοσ το οποÝο επιλεγεται κατÀ
προτÝµηση απÞ τον κατÀλογο και το οποÝο µπορεÝ να εÝναι
υπηκοÞσ του. Αν ο διορισµÞσ δεν γÝνει µεσα σ’ αυτη την
προθεσµÝα, το µεροσ που κινεÝ τη διαδικασÝα µπορεÝ, µεσα σε
δυο εβδοµÀδεσ απÞ την εκπνοη τησ προθεσµÝασ, να ζητησει να
γÝνει ο διορισµÞσ συµφωνα µε το στοιχεÝο ε)¯
δ) τα τρÝα Àλλα µελη διορÝζονται µε κοινη συµφωνÝα των µερων.
Επιλεγονται κατÀ προτÝµηση απÞ τον κατÀλογο και εÝναι
υπηκοοι τρÝτων κρατων εκτÞσ αν τα µερη συµφωνησουν δια-

φορετικÀ. Τα µερη στη διαφορÀ διορÝζουν τον πρÞεδρο του
διαιτητικου δικαστηρÝου µεταξυ των τριων αυτων µελων. Αν,
µεσα σε 60 ηµερεσ απÞ τη ληψη τησ ειδοποÝησησ που αναφερεται στο Àρθρο 1 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ, τα µερη αδυνατουν να συµφωνησουν ωσ πρÞσ το διορισµÞ ενÞσ η περισσÞτερων µελων του δικαστηρÝου που διορÝζονται µε κοινη συµφωνÝα, η ωσ πρÞσ το διορισµÞ του προεδρου, ο εναποµενων
διορισµÞσ η οι διορισµοÝ αυτοÝ γÝνονται συµφωνα µε το στοιχεÝο ε), υστερα απÞ αÝτηση ενÞσ µερουσ στη διαφορÀ. Η
αÝτηση αυτη υποβÀλλεται µεσα σε δυο εβδοµÀδεσ απÞ την
εκπνοη τησ πιÞ πÀνω αναφερÞµενησ προθεσµÝασ των 60 ηµερων¯
ε) εκτÞσ αν τα µερη συµφωνουν Þτι οποιοσδηποτε διορισµÞσ
δυνÀµει των στοιχεÝων γ) και δ) θα γÝνει απÞ ενα πρÞσωπο η
ενα τρÝτο κρÀτοσ που επιλεγεται απÞ τα µελη, ο πρÞεδροσ του
διεθνουσ δικαστηρÝου για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ προβαÝνει
στουσ αναγκαÝουσ διορισµουσ. Αν ο πρÞεδροσ αδυνατεÝ να
ενεργησει δυνÀµει αυτησ τησ υποπαραγρÀφου, η εÝναι υπηκοοσ
ενÞσ απÞ τα µερη στη διαφορÀ, ο διορισµÞσ γÝνεται απÞ το
αµεσωσ αρχαιÞτερο µελοσ του διεθνουσ δικαστηρÝου για το
δÝκαιο τησ θÀλασσασ που εÝναι διαθεσιµο και που δεν εÝναι
υπηκοοσ κανενÞσ απÞ τα µερη. Οι διορισµοÝ που αναφερονται
στην παρουσα υποπαρÀγραφο γÝνονται απÞ τον κατÀλογο που
αναφερονται στο Àρθρο 2 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ µεσα
σε προθεσµÝα 30 ηµερων απÞ τη ληψη τησ αÝτησησ και σε
συνεννÞηση µε τα µερη. Τα κατ’ αυτÞ τον τρÞπο διοριζÞµενα
µελη πρεπει να εÝναι διαφορετικων υπηκοοτητων και να µην
εÝναι στην υπηρεσÝα, να µην εχουν συνηθη διαµονη στο εδαφοσ, η να µην εÝναι υπηκοοι οποιουδηποτε απÞ τα µερη στη
διαφορÀ¯
στ) κÀθε κενουµενη θεση πληρουται µε τον τρÞπο που προβλεπεται για τον αρχικÞ διορισµÞ¯
ζ) τα µερη που εχουν κοινÞ συµφερον διορÝζουν απÞ κοινου, µε
συµφωνÝα, ενα µελοσ του δικαστηριου. Ùταν υπÀρχουν διÀφορα µερη που εχουν διαφορετικÀ συµφεροντα η Þταν υπÀρχει
διαφωνÝα ωσ προσ την υπαρξη κοινου συµφεροντοσ, το καθενα
απÞ αυτÀ διορÝζει ενα µελοσ του δικαστηρÝου. Ο αριθµÞσ των
µελων του δικαστηρÝου που διορÝζονται ξεχωριστÀ απÞ τα
µερη πρεπει πÀντοτε να εÝναι µικρÞτεροσ κατÀ ενα απÞ τον
αριθµÞ των µελων του δικαστηρÝου που διορÝζονται απÞ τα
µερη απÞ κοινου¯
η) σε διαφορεσ στισ οποÝεσ εµπλεκονται περισσÞτερα απÞ δυο
µερη, οι διατÀξεισ των στοιχεÝων α) εωσ στ) τυγχÀνουν εφαρµογησ στο µεγιστο δυνατÞ µετρο.
Íρθρο 4
ΑρµοδιÞτητεσ διαιτητικου δικαστηρÝου
∆ιαιτητικÞ δικαστηριο που συγκροτεÝται δυνÀµει του Àρθρου 3
του παρÞντοσ παραρτηµατοσ, ασκεÝ τισ αρµοδιÞτητεσ του συµφωνα µε το παρÀρτηµα αυτÞ και τισ Àλλεσ διατÀξεισ τησ παρουσασ
συµβασησ.
Íρθρο 5
∆ιαδικασÝα
ΕκτÞσ αντÝθετησ συµφωνÝασ των µερων στη διαφορÀ, το διαιτητικÞ
δικαστηριο καθορÝζει τη δικη του διαδικασÝα, εξασφαλÝζοντασ στο
κÀθε µεροσ πληρη δυνατÞτητα να ακουσθεÝ και να παρουσιÀσει
την υπÞθεση του.
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Íρθρο 6

Íρθρο 10

Καθηκοντα µερων στη διαφορÀ

ΑπÞφαση

Τα µερη στη διαφορÀ οφεÝλουν να διευκολυνουν το εργο του
διαιτητικου δικαστηρÝου και, ιδιαÝτερα, συµφωνα µε τη νοµοθεσÝα
τουσ και χρησιµοποιωντασ Þλα τα µεσα που εχουν στη διÀθεση
τουσ, οφεÝλουν:
α) να το εφοδιÀσουν µε Þλα τα σχετικÀ εγγραφα, διεκολυνσεισ
και πληροφορÝεσ, και
β) να του παρÀσχουν τη δυνατÞτητα Þταν εÝναι απαραÝτητο, να
καλεÝ µÀρτυρεσ η εµπειρογνωµονεσ και να λαµβÀνει καταθεσεισ και να επισκεπτεται τισ τοποθεσÝεσ µε τισ οποÝεσ σχετÝζεται
η υπÞθεση.
Íρθρο 7
Îξοδα
ΕκτÞσ αν το διαιτητικÞ δικαστηριο αποφασÝσει διαφορετικÀ λÞγω
των ειδικων περιστÀσεων τησ υπÞθεσησ, τα εξοδα του δικαστηρÝου, περιλαµβανοµενησ τησ αµοιβησ των µελων του, βαρυνουν
εξÝσου τα µερη στη διαφορÀ.
Íρθρο 8
Απαιτουµενη πλειοψηφÝα για ληψη αποφÀσεων
Οι αποφÀσεισ του διαιτητικου δικαστηρÝου λαµβÀνονται µε πλειοψηφÝα των µελων του. Η απουσÝα η η αποχη λιγÞτερων του
ηµÝσεοσ των µελων δεν αποτελεÝ κωλυµα στη ληψη απÞφασησ απÞ
το δικαστηριο. Σε περÝπτωση ισοψηφÝασ, ο πρÞεδροσ εχει αποφασιστικη ψηφο.
Íρθρο 9
ΠαρÀλειψη εµφÀνισησ
Αν ενα µεροσ τησ διαφορÀσ δεν εµφανιστεÝ ενωπιον του διαιτητικου δικαστηρÝου η παραλεÝψει να υπερασπÝσει την υπÞθεση του,
το Àλλο µεροσ µπορεÝ να ζητησει απÞ το δικαστηριο να συνεχÝσει
τη διαδικασÝα και να εκδωσει την απÞφαση του. Η απουσÝα ενÞσ
µερουσ η η παρÀληψη ενÞσ µερουσ να υπερασπÝσει την υπÞθεση
του δεν αποτελεÝ κωλυµα στη διεξαγωγη τησ διαδικασÝασ. ΠρÝν
απÞ την εκδοση τησ απÞφασησ του, το διαιτητικÞ δικαστηριο
πρεπει να επιβεβαιωνει, Þχι µÞνο Þτι εχει δικαιοδοσÝα να δικÀσει
τη διαφορÀ αλλÀ και Þτι η αξÝωση εÝναι βÀσιµη ωσ πρÞσ τα
γεγονÞτα και το νÞµο¯

Η απÞφαση του διαιτητικου δικαστηρÝου περιορÝζεται στο αντικεÝµενο τησ διαφορÀσ και αναφερει τουσ λÞγουσ στουσ οποÝουσ αυτη
βασÝζεται. Πρεπει να περιεχει τα ονÞµατα των µελων που συµµετεÝχαν και την ηµεροµηνÝα εκδοσησ τησ απÞφασησ. Οποιοδηποτε
µελοσ του δικαστηρÝου µπορεÝ να επισυνÀψει ξεχωριστη η διϊσταµενη γνωµη στην απÞφαση.
Íρθρο 11
ΤελεσιδικÝα τησ απÞφασησ
Η απÞφαση εÝναι τελεσÝδικη και δεν εφεσιβÀλλεται, εκτÞσ εÀν τα
µερη τησ διαφορÀσ εχουν συµφωνησει απÞ πριν σε διαδικασÝα
εφεσησ. Τα µερη τησ διαφορÀσ οφεÝλουν να συµµορφωνονται µε
αυτη.

Íρθρο 12
ΕρµηνεÝα η εφαρµογη τησ απÞφασησ
1. ΚÀθε διαφωνÝα που µπορεÝ να προκυψει µεταξυ των µερων
στη διαφορÀ σχετικÀ µε την ερµηνεÝα η τον τρÞπο εφαρµογησ τησ
απÞφασησ µπορεÝ να υποβÀλλεται απÞ οποιοδηποτε απÞ τα µερη
στην κρÝση του διαιτητικου δικαστηρÝου που εχει εκδωσει την
απÞφαση. Για το σκοπÞ αυτÞ, οποιαδηποτε κενη θεση στο δικαστηριο θα πληρουται µε τον τρÞπο που προβλεπεται για τον
αρχικÞ διορισµÞ των µελων του δικαστηρÝου.
2. ΚατÞπιν συµφωνÝασ Þλων των µερων στη διαφορÀ, οποιαδηποτε τετοια διαφορÀ µπορεÝ να υποβÀλλεται σε Àλλο δικαστηριο
δυνÀµει του Àρθρου 287.

Íρθρο 13
Εφαρµογη σε οντÞτητεσ Àλλεσ απÞ κρÀτη µερη
Οι διατÀξεισ του παρÞντοσ παραρτηµατοσ εφαρµÞζονται, mutatis
mutandis, σε κÀθε διαφορÀ στην οποÝα εµπλεκονται οντÞτητεσ
Àλλεσ απÞ κρÀτη µερη.

23.6.98

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

L 179/111

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
Íρθρο 1
Îναρξη διαδικασÝασ
Συµφωνα µε το µεροσ XV, κÀθε µεροσ σε µια διαφορÀ που αφορÀ
στην ερµηνεÝα η την εφαρµογη των Àρθρων τησ συµβασησ αυτησ
των σχετικων µε 1) την αλεÝα, 2) την προστασÝα και διατηρηση του
θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ, 3) τη θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα, η
4) την ναυσιπλοια, περιλαµβανοµενησ τησ ρυπανσησ απÞ πλοÝα
και απÞ την απÞρριψη αποβλητων, µπορεÝ να υποβÀλλει τη διαφορÀ στην ειδικη διαιτητικη διαδικασÝα που προβλεπεται στο παρÞν
παρÀρτηµα, µε γραπτη ειδοποÝηση προσ το Àλλο µεροσ η µερη τησ
διαφορÀσ. Η ειδοποÝηση πρεπει να συνοδευεται απÞ εκθεση τησ
αξÝωσησ και των λÞγων στουσ οποÝουσ αυτη βασÝζεται.
Íρθρο 2
ΚατÀλογοσ εµπειρογνωµÞνων
1. ΚατÀλογοσ εµπειρογνωµÞνων καταρτÝζεται και τηρεÝται σχετικÀ µε τον καθενα απÞ τουσ τοµεÝσ 1) τησ αλιεÝασ, 2) τησ προστασÝασ και διατηρησησ του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ, 3) τησ θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ, και 4) τησ ναυσιπλοιασ, περιλαµβανοµενησ τησ ρυπανσησ απÞ πλοÝα και απÞ την απÞρριψη αποβλητων.
2. Οι κατÀλογοι εµπειρογνωµÞνων καταρτÝζονται και τηρουνται,
στον τοµεα τησ αλιεÝασ απÞ την οργÀνωση τροφÝµων και γεωργÝασ
των Ηνωµενων Εθνων, στον τοµεα τησ προστασÝασ και διατηρησησ
του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ απÞ το πρÞγραµµα περιβÀλλοντοσ
των Ηνωµενων Εθνων, στον τοµεα τησ θαλÀσσιασ επιστηµονικησ
ερευνασ απÞ τη διακυβερνητικη ωκεανογραφικη επιτροπη, στον
τοµεα τησ ναυσιπλοιασ, περιλαµβανοµενησ τησ ρυπανσησ απÞ
πλοÝα και απÞ την απÞρριψη αποβλητων, απÞ το διεθνη ναυτιλιακÞ οργανισµÞ, η σε κÀθε περÝπτωση απÞ το κατÀλληλο ενδιαφερÞµενο βοηθητικÞ Þργανο στο οποÝο η εν λÞγω οργÀνωση, το
πρÞγραµµα η η επιτροπη εχουν εκχωρÝσει αυτη την αρµοδιÞτητα.
3. ΚÀθε κρÀτοσ µεροσ δικαιουται να υποδεικνυει δυο εµπειρογνωµονεσ για τον κÀθε τοµεα, των οποÝων η ικανÞτητα στα
νοµικÀ, επιστηµονικÀ και τεχνικÀ θεµατα του κÀθε τοµεα εÝναι
αποδεδειγµενη και γενικÀ αναγνωρισµενη και οι οποιοι χαÝρουν
τησ υψηλÞτερησ φηµησ για την εντιµÞτητα και ακεραιÞτητÀ τουσ.
Τα ονÞµατα των κατ’ αυτÞ τον τρÞπο υποδεικνυοµενων προσωπων σε κÀθε τοµεα αποτελουν τον οικεÝο κατÀλογο.
4. Οποτεδηποτε ο αριθµÞσ των εµπειρογνωµÞνων που υποδεικνυονται απÞ ενα κρÀτοσ µεροσ και περιλαµβÀνονται στον κατÀλογο γÝνει µικρÞτεροσ απÞ δυο, το κρÀτοσ µεροσ αυτÞ δικαιουται
να προβεÝ περαιτερω στισ αναγκαÝεσ υποδεÝξεισ.
5. Το Þνοµα κÀθε εµπειρογνωµονα παραµενει στον κατÀλογο
µεχρισ Þτου αποσυρθεÝ απÞ το κρÀτοσ µεροσ που τον υπεδειξε, µε
την προυMπÞθεση Þτι ο εµπειρογνωµονασ αυτÞσ θα εξακολουθησει
να συµµετεχει σε οποιοδηποτε ειδικÞ διαιτητικÞ δικαστηριο στο
οποÝο εχει διορισθεÝ µεχρι να συµπληρωθεÝ η διαδικασÝα ενωπιον
του ειδικου αυτου διαιτητικου δικαστηρÝου.
Íρθρο 3
ΣυγκρÞτηση ειδικου διαιτητικου δικαστηρÝου
Για τουσ σκοπουσ διαδικασÝασ δυνÀµει του παρÞντοσ παραρτηµατοσ, το ειδικÞ διαιτητικÞ δικαστηριο, εκτÞσ αντÝθετησ συµφωνÝασ
των µερων, συγκροτεÝται ωσ ακολουθωσ:

α) µε την επιφυλαξη του στοιχεÝου η), το ειδικÞ διαιτητικÞ δικαστηριο απαρτÝζεται απÞ πεντε µελη¯
β) το µεροσ που κινεÝ τη διαδικασÝα διορÝζει δυο µελη που
επιλεγονται, κατÀ προτÝµηση, απÞ το σχετικÞ κατÀλογο η τουσ
καταλÞγουσ που αναφερονται στο Àρθρο 2 του παρÞντοσ
παραρτηµατοσ και που αφορουν στα θεµατα τησ διαφορÀσ, το
ενα απÞ τα οποÝα µπορεÝ να εÝναι υπηκοÞσ του. Οι διορισµοÝ
θα περιλαµβÀνονται στην ειδοποÝηση που αναφερεται στο
Àρθρο 2 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ¯
γ) το Àλλο µεροσ τησ διαφορÀσ διορÝζει, µεσα σε 30 ηµερεσ απÞ
τη ληψη τησ ειδοποÝησησ που αναφερεται στο Àρθρο 1 του
παρÞντοσ παραρτηµατοσ, δυο µελη που επιλεγονται, κατÀ
προτÝµηση απÞ το σχετικÞ κατÀλογο η τουσ καταλÞγουσ που
αφορουν στα θεµατα τησ διαφορÀσ, το ενα απÞ τα οποÝα
µπορεÝ να εÝναι υπηκοÞσ του. Αν οι διορισµοÝ δεν γÝνουν µεσα
σ’ αυτη την προθεσµÝα, το µεροσ, που κινεÝ τη διαδικασÝα,
µπορεÝ, µεσα σε δυο εβδοµÀδεσ απÞ την εκπνοη τησ προθεσµÝασ αυτησ, να ζητησει να γÝνουν διορισµοÝ συµφωνα µε το
στοιχεÝο ε)¯
δ) τα µερη τησ διαφορÀσ µε κοινη συµφωνÝα τουσ διορÝζουν τον
προεδρο του ειδικου διαιτητικου δικαστηρÝου, ο οποÝοσ επιλεγεται, κατÀ προτÝµηση απÞ το σχετικÞ κατÀλογο και ο οποÝοσ
θα εÝναι υπηκοοσ ενÞσ τρÝτου κρÀτουσ εκτÞσ αντÝθετησ συµφωνÝασ των µερων. Αν µεσα σε 30 ηµερεσ απÞ τη ληψη τησ
ειδοποÝησησ που αναφερεται στο Àρθρο 1 του παρÞντοσ
παραρτηµατοσ, τα µερη αδυνατουν να συµφωνησουν ωσ προσ
τον διορισµÞ του προεδρου, ο διορισµÞσ γÝνεται συµφωνα µε
το στοιχεÝο ε), κατÞπιν αÝτησησ ενÞσ απÞ τα µερη τησ διαφορÀσ. Η αÝτηση αυτη γÝνεται µεσα σε δυο εβδοµÀδεσ απÞ την
εκπνοη τησ πιÞ πÀνω αναφερÞµενησ προθεσµÝασ των 30 ηµερων¯
ε) εκτÞσ αν τα µερη συµφωνησουν Þτι ο διορισµÞσ θα γÝνει απÞ
ενα πρÞσωπο η ενα τρÝτο κρÀτοσ που επιλεγεται απÞ τα µερη,
ο ΓενικÞσ Γραµµατεασ των Ηνωµενων Εθνων θα προβαÝνει
στουσ αναγκαÝουσ διορισµουσ µεσα σε 30 ηµερεσ απÞ τη ληψη
αÝτησησ συµφωνα µε τα στοιχεÝα γ) και δ). Οι διορισµοÝ που
αναφερονται στην υποπαρÀγραφο αυτη θα γÝνονται απÞ το
σχετικÞ κατÀλογο η καταλÞγουσ εµπειρογνωµÞνων που αναφερονται στο Àρθρο 2 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ και σε
συννενÞηση µε τα µερη τησ διαφορÀσ και τον αρµÞδιο διεθνη
οργανισµÞ. Τα κατ’ αυτÞ τον τρÞπο διοριζÞµενα µελη πρεπει
να εχουν διαφορετικεσ υπηκοÞτητεσ και δεν µπορουν να
ευρÝσκονται στην υπηρεσÝα κανενÞσ απÞ τα µερη τησ διαφορÀσ, ουτε να εχουν τη συνηθη διανοµη τουσ στο εδαφοσ, η να
εÝναι υπηκοοι, οποιουδηποτε απÞ τα µερη αυτÀ¯
στ) κÀθε κενουµενη θεση θα πληρουται µε τον τρÞπο που προβλεπεται για τον αρχικÞ διορισµÞ¯
ζ) τα µερη που εχουν κοινÞ συµφερον διορÝζουν απÞ κοινου, επÝ
τη βÀσει συµφωνÝασ, δυο µελη του δικαστηρÝου. Ùταν υπÀρχουν διÀφορα µερη που εχουν διαφορετικÀ συµφεροντα η
Þταν υπÀρχει διαφωνÝα ωσ προσ την υπαρξη κοινου συµφεροντοσ, το καθενα απ’ αυτÀ διορÝζει ενα µελοσ του δικαστηρÝου¯
η) σε διαφορεσ στισ οποÝεσ εµπλεκονται περισσÞτερα απÞ δυο
µερη, οι διατÀξεισ των στοιχεÝων α) µεχρι στ) τυγχÀνουν
εφαρµογησ στο µεγιστο δυνατÞ µετρο.
Íρθρο 4
Γενικεσ διατÀξεισ
Τα Àρθρα 4 εωσ 13 του παραρτηµατοσ VII εφαρµÞζονται mutatis
mutandis στην ειδικη διαιτητικη διαδικασÝα συµφωνα µε το παρÞν
παρÀρτηµα.
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Íρθρο 5
∆ιαπÝστωση γεγονÞτων
1. Τα µερη µιασ διαφορÀσ που αφορÀ στην ερµηνεÝα η την
εφαρµογη των διατÀξεων αυτησ τησ συµβασησ των σχετικων µε 1)
την αλιεÝα, 2) την προστασÝα και διατηρηση του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ, 3) τη θαλÀσσια επιστηµονικη ερευνα η 4) τη ναυσιπλοια, περιλαµβανοµενησ τησ ρυπανσησ απÞ την απÞρριψη αποβλητων, µπορουν οποτεδηποτε να συµφωνησουν να ζητησουν τη
συγκρÞτηση ειδικου διαιτητικου δικαστηρÝου µε το Àρθρο 3 του
παρÞντοσ παραρτηµατοσ, µε σκοπÞ τη διεξαγωγη ερευνασ και τη
διαπÝστωση γεγονÞτων που προκÀλεσαν τη διαφορÀ.

23.6.98

2. ΕκτÞσ αντÝθετησ συµφωνÝασ των µερων, οι διαπιστωσεισ γεγονÞτων απÞ το ειδικÞ διαιτητικÞ δικαστηριο που ενεργεÝ συµφωνα
µε την παρÀγραφο 1, θεωρουνται δεσµευτικεσ µεταξυ των µερων.
3. Αν το ζητησουν Þλα τα µερη τησ διαφορÀσ, το ειδικÞ διαιτητικÞ δικαστηριο µπορεÝ να διατυπωσει εισηγησεισ, οι οποÝεσ, χωρÝσ
να εχουν την ισχυ απÞφασησ, αποτελουν µÞνο τη βÀση για
επανεξεταση απÞ τα µερη των ζητηµÀτων που προκÀλεσαν τη
διαφορÀ.
4. Επιφυλασσοµενησ τησ παραγρÀφου 2, το ειδικÞ διαιτητικÞ
δικαστηριο ενεργεÝ συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του παρÞντοσ
παραρτηµατοσ, εκτÞσ αντÝθετησ συµφωνÝασ των µερων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Íρθρο 1
Χρηση Þρων
Για τουσ σκοπουσ του Àρθρου 305 και του παρÞντοσ παραρτηµατοσ, «διεθνησ οργανισµÞσ» εÝναι ο διακυβερνητικÞσ οργανισµÞσ
που συγκροτεÝται απÞ κρÀτη και του οποÝου τα κρÀτη µελη εχουν
µεταβιβÀσει αρµοδιÞτητα πÀνω σε θεµατα ρυθµιζÞµενα απÞ την
παρουσα συµβαση, περιλαµβανοµενησ και τησ αρµοδιÞτητασ να
συνοµολογεÝ συνθηκεσ σχετικÀ µε τα θεµατα αυτÀ.
Íρθρο 2
Υπογραφη
Îνασ διεθνησ οργανισµÞσ µπορεÝ να υπογρÀψει την παρουσα
συµβαση αν η πλειοψηφÝα των κρατων µελων αυτου εχουν υπογρÀψει τη συµβαση αυτη. ΚατÀ τη στιγµη τησ υπογραφησ, ενασ
διεθνησ οργανισµÞσ οφεÝλει να προβεÝ σε µιÀ δηλωση, καθορÝζοντασ ετσι τα θεµατα που διεπονται απÞ τη συµβαση αυτη, για τα
οποÝα του εχει µεταβιβασθεÝ η αρµοδιÞτητα απÞ τα κρÀτη µελη
του, τα οποÝα εχουν υπογρÀψει την παρουσα συµβαση καθωσ και
τη φυση και την εκταση τησ αρµοδιÞτητασ αυτησ.
Íρθρο 3
ΕπÝσηµη επιβεβαÝωση και προσχωρηση
1. Îνασ διεθνησ οργανισµÞσ µπορεÝ να καταθεσει το εγγραφο
επÝσηµησ επιβεβαÝωσησ η προσχωρησησ του αν η πλειοψηφÝα των
κρατων µελων του καταθετει η εχει καταθεσει τα εγγραφα επικυρωσησ η προσχωρησησ τουσ.
2. Τα εγγραφα που κατατÝθενται απÞ το διεθνη οργανισµÞ πρεπει
να περιεχουν τισ υποχρεωσεισ και τισ διακηρυξεισ που απαιτουνται
απÞ τα Àρθρα 4 και 5 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ.
Íρθρο 4
Îκταση συµµετοχησ, δικαÝωµατα και υποχρεωσεισ
1. Το εγγραφο επÝσηµησ επιβεβαÝωσησ η προσχωρησησ ενÞσ διεθνουσ οργανισµου πρεπει να περιεχει την δηλωση αποδοχησ των
δικαιωµατων και υποχρεωσεων των κρατων δυνÀµει τησ συµβασησ
αυτησ ωσ προσ τα θεµατα για τα οποÝα του εχει µεταβιβασθεÝ
αρµοδιÞτητα απÞ τα κρÀτη µελη του τα οποÝα εÝναι µερη τησ
παρουσασ συµβασησ.
2. Îνασ διεθνησ οργανισµÞσ καθÝσταται µεροσ τησ παρουσασ
συµβασησ στην εκταση που αυτÞσ εχει αρµοδιÞτητα συµφωνα µε
τισ διακηρυξεισ, κοινοποιησεισ πληροφοριων η γνωστοποιησεισ
που αναφερονται στο Àρθρο 5 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ.
3. Ο διεθνησ αυτÞσ οργανισµÞσ θα ασκεÝ τα δικαιωµατα και θα
εκπληρωνει τισ υποχρεωσεισ τισ οποÝεσ τα κρÀτη µελη αυτου, τα
οποÝα εÝναι µερη, θα εÝχαν, ουτωσ η Àλλωσ, δυνÀµει τησ παρουσασ
συµβασησ για θεµατα για τα οποÝα του εχει µεταβιβασθεÝ αρµοδιÞτητα απÞ τα κρÀτη µελη αυτÀ. Τα κρÀτη µελη του διεθνουσ αυτου
οργανισµου δεν θα ασκουν αρµοδιÞτητα την οποÝα εχουν µεταβιβÀσει σ’ αυτÞν.

4. Η συµµετοχη ενÞσ τετοιου διεθνουσ οργανισµου δεν συνεπÀγεται σε καµιÀ περÝπτωση αυξηση τησ αντιπροσωπευσησ την οποÝα
τα κρÀτη µελη αυτου τα οποÝα εÝναι κρÀτη µερη, θα εδικαιουντο
ουτωσ η Àλλωσ περιλαµβανοµενων των δικαιωµÀτων στη ληψη
αποφÀσεων.
5. Η συµµετοχη ενÞσ τετοιου διεθνουσ οργανισµου δεν απονεµει
σε καµιÀ περÝπτωση οποιαδηποτε δικαιωµατα δυνÀµει τησ συµβασησ αυτησ στα κρÀτη µελη του οργανισµου τα οποÝα δεν εÝναι
κρÀτη µερη τησ παρουσασ συµβασησ.
6. Σε περÝπτωση συγκρουσησ µεταξυ των υποχρεωσεων ενÞσ διεθνουσ οργανισµου δυνÀµει τησ συµβασησ αυτησ και των υποχρεωσεων αυτου δυνÀµει τησ συµφωνÝασ που εγκαθÝδρυσε τον οργανισµÞ η οποιωνδηποτε σχετικων µε αυτη πρÀξεων, οι υποχρεωσεισ
δυνÀµει τησ συµβασησ αυτησ θα υπερισχυσουν.
Íρθρο 5
∆ιακηρυξεισ, γνωστοποιησεισ και κοινοποιησεισ
1. Το εγγραφο επÝσηµησ επιβεβαÝωσησ η προσχωρησησ ενÞσ διεθνουσ οργανισµου θα περιεχει µια διακηρυξη καθορÝζουσα τα
θεµατα που διεπονται απÞ την παρουσα συµβαση για τα οποÝα
εχει µεταβιβασθεÝ αρµοδιÞτητα στον οργανισµÞ απÞ τα κρÀτη
µελη του τα οποÝα εÝναι µερη τησ παρουσασ συµβασησ.
2. ΚρÀτοσ µελοσ ενÞσ διεθνουσ οργανισµου οφεÝλει, κατÀ τη
στιγµη που επικυρωνει η προσχωρεÝ στην παρουσα συµβαση η
κατÀ τη στιγµη που ο οργανισµÞσ καταθετει το εγγραφο επÝσηµησ
επιβεβαÝωσησ η προσχωρησησ του, οποιαδηποτε απ’ αυτεσ εÝναι η
µεταγενεστερη, να προβεÝ σε διακηρυξη καθοριστικη των θεµÀτων
που διεπονται απÞ την παρουσα συµβαση για τα οποÝα εχει
µεταβιβÀσει αρµοδιÞτητα στον οργανισµÞ.
3. Τα κρÀτη µερη τα οποÝα εÝναι κρÀτη µελη ενÞσ διεθνουσ
οργανισµου, ο οποÝοσ εÝναι µεροσ τησ παρουσασ συµβασησ θα
θεωρουνται Þτι εχουν αρµοδιÞτητα πÀνω σ’ Þλα τα θεµατα που
διεπονται απÞ την παρουσα συµβαση για τα οποÝα µεταβιβÀσεισ
αρµοδιÞτητασ στον οργανισµÞ δεν εχουν ειδικÀ διακηρυχθεÝ,
γνωστοποιηθεÝ, κοινοποιηθεÝ απÞ τα κρÀτη αυτÀ δυνÀµει του
παρÞντοσ Àρθρου.
4. Ο διεθνησ οργανισµÞσ και τα κρÀτη µελη του οποÝου εÝναι
κρÀτη µερη, οφεÝλουν να γνωστοποιουν γρηγορα στο θεµατοφυλακα τησ παρουσασ συµβασησ κÀθε αλλαγη στην κατανοµη τησ
αρµοδιÞτητασ, περιλαµβανοµενων νεων µεταβιβÀσεων αρµοδιÞτητασ, Þπωσ καθορÝζεται στισ διακηρυξεισ δυνÀµει των παραγρÀφων
1 και 2.
5. ΚÀθε κρÀτοσ µεροσ µπορεÝ να ζητησει απÞ ενα διεθνη οργανισµÞ και απÞ τα κρÀτη µελη του, τα οποÝα εÝναι κρÀτη µερη, να
παρÀσχουν πληροφορÝα ωσ προσ το ποιÞσ, µεταξυ του οργανισµου
και των κρατων µελων του, εχει αρµοδιÞτητα σχετικÀ µε οποιοδηποτε συγκεκριµενο θεµα που εχει προκυψει. Ο οργανισµÞσ και τα
ενδιαφερÞµενα κρÀτη µελη οφεÝλουν να παρÀσχουν την πληροφορÝα αυτη µεσα σε λογικÞ χρονικÞ διÀστηµα. Ο διεθνησ οργανισµÞσ
και τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη µελη οφεÝλουν να παρÀσχουν την
πληροφορÝα αυτη µεσα σε ευλογο χρονικÞ διÀστηµα. Ο διεθνησ
οργανισµÞσ και τα κρÀτη µελη µπορουν επÝσησ, µε δικη τουσ
πρωτοβουλÝα, να παρÀσχουν την πληροφορÝα αυτη.
6. ∆ιακηρυξεισ, γνωστοποιησεισ και κοινοποιησεισ πληροφοριων
δυνÀµει του παρÞντοσ Àρθρου πρεπει να καθορÝζουν τη φυση και
την εκταση τησ µεταβιβαζÞµενησ αρµοδιÞτητασ.
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Íρθρο 6
Ευθυνη και υποχρεωση για αποζηµÝωση
1. Μερη που εχουν αρµοδιÞτητα δυνÀµει του Àρθρου 5 του
παρÞντοσ παραρτηµατοσ εÝναι υπευθυνα για παρÀλειψη συµµÞρφωσησ µε τισ υποχρεωσεισ αυτησ η για οποιαδηποτε Àλλη παραβÝαση τησ.
2. ΚÀθε κρÀτοσ µεροσ, µπορεÝ να ζητησει απÞ ενα διεθνη οργανισµÞ η απÞ τα κρÀτη µελη του, τα οποÝα εÝναι κρÀτη µερη τησ
παρουσασ συµβασησ, πληροφορÝεσ ωσ προσ το ποιÞσ εÝναι
υπευθυνοσ για οποιοδηποτε συγκεκριµενο θεµα. Ο οργανισµÞσ και
τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη µελη οφεÝλουν να παρÀσχουν τισ πληροφορÝεσ. ΠαρÀλειψη παροχησ των πληροφοριων αυτων µεσα σε
ευλογο χρονικÞ διÀστηµα η παροχη αντιφατικων πληροφοριων
συνεπÀγεται κοινη εισ ολÞκληρον ευθυνη αυτων.

χθεÝ διαιτησÝα συµφωνα µε το παρÀρτηµα VII, εκτÞσ αντÝθετησ
συµφωνÝασ των µερων στη διαφορÀ.
Íρθρο 8
Εφαρµογη του µερουσ XVII
Το µεροσ XVII εφαρµÞζεται mutatis mutandis σε ενα διεθνη
οργανισµÞ, εκτÞσ Þσον αφορÀ στα εξησ:
α) το εγγραφο επÝσηµησ επιβεβαÝωσησ η προσχωρησησ ενÞσ διεθνουσ οργανισµου δεν θα λαµβÀνεται υπÞψη για την εφαρµογη του Àρθρου 308 παρÀγραφοσ 1¯
β) i)

ενασ διεθνησ οργανισµÞσ θα εχει αποκλειστικη ικανÞτητα
ωσ προσ την εφαρµογη των Àρθρων 312 εωσ 315, στην
εκταση που εχει αρµοδιÞτητα δυνÀµει του Àρθρου 5 του
παρÞντοσ παραρτηµατοσ πÀνω σ’ ολÞκληρο το αντικεÝµενο τησ τροποποÝησησ,

ii)

το εγγραφο επÝσηµησ επιβεβαÝωσησ η προσχωρησησ ενÞσ
διεθνουσ οργανισµου σε µιÀ τροποποÝηση, τησ οποÝασ
ολÞκληρο το αντικεÝµενο για το οποÝο ο διεθνησ οργανισµÞσ εχει αρµοδιÞτητα δυνÀµει του Àρθρου 5 αυτου του
παραρτηµατοσ, θα θεωρεÝται Þτι εÝναι το εγγραφο επικυρωσησ η προσχωρησησ ενÞσ εκÀστου των κρατων µελων
τα οποÝα εÝναι κρÀτη µερη, για τουσ σκοπουσ εφαρµογησ
του Àρθρου 316 παρÀγραφοι 1, 2 και 3,

Íρθρο 7
ΕπÝλυση διαφορων
1. ΚατÀ τη στιγµη τησ κατÀθεσησ του εγγρÀφου επÝσηµησ επιβεβαÝωσησ η προσχωρησησ, η οποτεδηποτε αργÞτερα, ενασ διεθνησ
οργανισµÞσ εÝναι ελευθεροσ να επιλεξει, µε γραπτη διακηρυξη του,
ενα η περισσÞτερα απÞ τα µεσα επÝλυσησ διαφορων σχετικÀ µε
την ερµηνεÝα η εφαρµογη τησ παρουσασ συµβασησ, τα οποÝα
αναφερονται στο Àρθρο 287, παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝα α), γ) η δ).
2. Το µεροσ XV εφαρµÞζεται mutatis mutandis, σε κÀθε διαφορÀ
µεταξυ µερων τησ παρουσασ συµβασησ, ενα η περισσÞτερα απÞ τα
οποÝα εÝναι διεθνεÝσ οργανισµοÝ.
3. Ùταν ενασ διεθνησ οργανισµÞσ και ενα η περισσÞτερα απÞ τα
κρÀτη µελη του εÝναι απÞ κοινου µερη σε µιÀ διαφορÀ, η µερη µε
κοινÞ συµφερον, ο οργανισµÞσ θα θεωρεÝται Þτι εχει αποδεχθεÝ τισ
Ýδιεσ διαδικασÝεσ επÝλυσησ διαφορων, Þπωσ και τα κρÀτη µελη.
Ùταν, Þµωσ, ενα κρÀτοσ µελοσ εχει επιλεξει µÞνο το διεθνεσ
δικαστηριο τησ ΧÀγησ δυνÀµει του Àρθρου 287, ο οργανισµÞσ και
το ενδιαφερÞµενο κρÀτοσ µελοσ θα θεωρουνται Þτι εχουν αποδε-
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iii) το εγγραφο επÝσηµησ επιβεβαÝωσησ η προσχωρησησ του

διεθνουσ οργανισµου δεν θα λαµβÀνεται υπÞψη για την
εφαρµογη του Àρθρου 316 παρÀγραφοσ 1 και 2, αναφορικÀ µε Þλεσ τισ Àλλεσ τροποποιησεισ¯

γ) i)

ενασ διεθνησ οργανισµÞσ δεν µπορεÝ να καταγγεÝλει την
παρουσα συµβαση συµφωνα µε το Àρθρο 317, εφÞσον
οποιοδηποτε απÞ τα κρÀτη µελη του εÝναι κρÀτοσ µεροσ
και εφÞσον αυτÞσ εξακολουθεÝ να πληροÝ τισ προυMποθεσεισ που καθορÝζονται στο Àρθρο 1 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ,

ii)

ενασ διεθνησ οργανισµÞσ θα καταγγεÝλει την παρουσα
συµβαση Þταν κανενα απÞ τα κρÀτη µελη του δεν εÝναι
κρÀτοσ µεροσ τησ παρουσασ συµβασησ η αν ο διεθνησ
οργανισµÞσ δεν πληροÝ πλεον τισ προυMποθεσεισ που καθορÝζονται στο Àρθρο 1 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ. Η
καταγγελÝα αυτη ισχυει αµεσωσ.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ
σχετικÀ µε την εφαρµογη του µερουσ XI τησ συµβασησ των Ηνωµενων Εθνων για το δικαÝο τησ
θαλÀσσασ τησ 10ησ ∆εκεµβρÝου 1982

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ Þτι η συµβαση των Ηνωµενων Εθνων για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ, τησ 10ησ ∆εκεµβρÝου
1982, (στο εξησ αποκαλουµενη η «συµβαση» αποτελεÝ σηµαντικη συνεισφορÀ στη διατηρωση τησ ειρηνησ,
δικαιοσυνησ και προÞδου Þλων των λαων του κÞσµου¯
ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ Þτι ο θαλÀσσιοσ και ωκεÀνιοσ βυθÞσ και το υπεδαφοσ αυτων, περα απÞ τα Þρια
τησ εθνικησ δικαιοδοσÝασ (στο εξησ αποκαλουµενη η «περιοχη» καθωσ και οι πÞροι τησ περιοχησ, εÝναι η κοινη
κληρονοµιÀ τησ ανθρωπÞτητασ¯
ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ τησ σηµασÝασ τησ συµβασησ για την προστασÝα και διατηρηση του θαλÀσσιου
περιβÀλλοντοσ και του αυξανÞµενου ενδιαφεροντοσ για το παγκÞσµιο περιβÀλλον¯
ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ την εκθεση του Γενικου Γραµµατεα των Ηνωµενων Εθνων για τα αποτελεσµατα των
ανεπÝσηµων διαβουλευσεων µεταξυ κρατων που ελαβαν χωρα απÞ το 1990 εωσ το 1994 για τα εκκρεµη θεµατα
τα οποÝα σχετÝζονται µε το µεροσ XI και τισ συναφεÝσ διατÀξεισ τησ συµβασησ (στο εξησ αποκαλουµενη «µεροσ
XI»¯
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ τισ πολιτικεσ και οικονοµικεσ αλλαγεσ συµπεριλαµβανοµενων των βασιζÞµενων στην οικονοµÝα τησ αγορÀσ προσανατολισµων οι οποÝοι επηρεÀζουν την εφαρµογη του µερουσ XI¯
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να διευκολυνθεÝ η παγκÞσµια συµµετοχη στη συµβαση¯
ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ Þτι η συναψη συµφωνÝασ σχετικÀ µε την εφαρµογη του µερουσ XI θα επιτυγχανε καλυτερα το
σκοπÞ αυτÞ,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τα εξησ:

Íρθρο 1
Εφαρµογη του µερουσ
1. Τα κρÀτη µερη τησ παρουσασ συµφωνÝασ αναλαµβÀνουν να εφαρµÞσουν το µεροσ XI συµφωνα µε την παρουσα συµφωνÝα.
2. Το παρÀρτηµα αποτελεÝ αναπÞσπαστο µεροσ τησ
παρουσασ συµφωνÝασ.

Íρθρο 2
Σχεση µεταξυ τησ παρουσασ συµφωνÝασ και του
µερουσ XI
1. Οι διατÀξεισ τησ παρουσασ συµφωνÝασ και του µερουσ
XI πρεπει να ερµηνευονται και εφαρµÞζονται µαζÝ ωσ ενα
εγγραφο. Σε περÝπτωση αντÝφασησ µεταξυ τησ παρουσασ
συµφωνÝασ και του µερουσ XI, οι διατÀξεισ τησ συµφωνÝασ
υπερισχυουν.

2. Τα Àρθρα 309 εωσ 319 τησ συµβασησ εφαρµÞζονται
στην παρουσα συµφωνÝα Þπωσ εφαρµÞζονται στη συµβαση.
Íρθρο 3
Υπογραφη
Η παρουσα συµφωνÝα παραµενει ανοικτη για υπογραφη
στην εδρα των Ηνωµενων Εθνων απÞ τα κρÀτη και οντÞτητεσ που αναφερονται στο Àρθρο 305 παρÀγραφο 1 στοιχεÝα α), γ), δ), ε) και στ), τησ συµβασησ για δωδεκα µηνεσ
απÞ την ηµεροµηνÝα υιοθετησησ τησ.
Íρθρο 4
ΣυναÝνεση για δεσµευση
1. ΜετÀ την υιοθετηση τησ παρουσασ συµφωνÝασ, οποιοδηποτε εγγραφο, επικυρωσησ η επÝσηµησ επιβεβαÝωσησ η
προσχωρησησ στη συµβασησ αποτελεÝ εξÝσου συναÝνεση
για δεσµευση απÞ την παρουσα συµφωνÝα.
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2. Κανενα κρÀτοσ η οντÞτητα δεν δυναται να συναινεσει
για δεσµευση απÞ την παρουσα συµφωνÝα εκτÞσ αν εχει
προηγουµενωσ συναινεσει η συµφωνεÝ συγχρÞνωσ να δεσµευτεÝ απÞ τη συµβαση.
3. ΚÀθε κρÀτοσ η κÀθε οντÞτητα που αναφερεται στο
Àρθρο 3 δυναται να συναινεσει να δεσµευτεÝ απÞ την
παρουσα συµφωνÝα µε:
α) υπογραφη η οποÝα δεν υπÞκειται σε επικυρωση, επÝσηµη επιβεβαÝωση η στη διαδικασÝα του Àρθρου 5¯
β) υπογραφη µε την επιφυλαξη επικυρωσησ η επÝσηµησ
επιβεβαÝωσησ που ακολουθεÝται απÞ επικυρωση η επÝσηµη επιβεβαÝωση¯
γ) υπογραφη η οποÝα υπÞκειται στην διαδικασÝα του Àρθρου 5, η
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τουλÀχιστον επτÀ απÞ τα κρÀτη που αναφερονται στην
παρÀγραφο 1 στοιχεÝο α) τησ απÞφασησ II τησ τρÝτησ
συνδιÀσκεψησ των Ηνωµενων Εθνων για το δÝκαιο τησ
θÀλασσασ (στο εξησ αποκαλουµενη «απÞφαση II»), και Þτι
τουλÀχιστον πεντε απÞ τα κρÀτη αυτÀ εÝναι ανεπτυγµενα
κρÀτη. Σε περÝπτωση Þπου οι Þροι αυτοÝ για τη θεση σε
ισχυ πληρωθουν πριν τισ 16 ΝοεµβρÝου 1994, η παρουσα
συµφωνÝα τÝθεται σε ισχυ στισ 16 ΝοεµβρÝου 1994.
2. Για κÀθε κρÀτοσ η οντÞτητα που συναινεÝ να δεσµευτεÝ
απÞ την παρουσα συµφωνÝα µετÀ την εκπληρωση των
Þρων τησ παραγρÀφου 1, η παρουσα συµφωνÝα τÝθεται σε
ισχυ την τριακοστη µερα µετÀ την ηµεροµηνÝα συναÝνεσησ
του για δεσµευση.

Íρθρο 7
Προσωρινη εφαρµογη

δ) προσχωρηση.
4. ΕπÝσηµη επιβεβαÝωση απÞ τισ οντÞτητεσ που αναφερονται στο Àρθρο 305 παρÀγραφο 1 στοιχεÝο στ) τησ συµβασησ γÝνεται συµφωνα µε το παρÀρτηµα IX τησ συµβασησ.
5. Τα εγγραφα επικυρωσησ, επÝσηµησ επιβεβαÝωσησ η
προσχωρησησ κατατÝθενται στο ΓενικÞ Γραµµατεα των
Ηνωµενων Εθνων.

Íρθρο 5
Απλοποιηµενη διαδικασÝα
1. ΚρÀτοσ η οντÞτητα το οποÝο, πριν την ηµεροµηνÝα
υιοθετησησ τησ παρουσασ συµφωνÝασ, εχει καταθεσει εγγραφο επικυρωσησ η επÝσηµησ επιβεβαÝωσησ η προσχωρησησ στη συµβαση και το οποÝο εχει υπογρÀψει την παρουσα συµφωνÝα συµφωνα µε το Àρθρο 4 παρÀγραφο 3
στοιχεÝο γ), θεωρεÝται Þτι εχει συναινεσει να δεσµευτεÝ απÞ
την παρουσα συµφωνÝα δωδεκα µηνεσ µετÀ την ηµεροµηνÝα υιοθετησησ τησ, εκτÞσ αν το εν λÞγω κρÀτοσ η οντÞτητα
γνωστοποιησει γραπτωσ στον θεµατοφυλακα πριν την ηµεροµηνÝα αυτη Þτι δεν επιθυµεÝ να κÀνει χρηση τησ απλοποιηµενησ διαδικασÝα του παρÞντοσ Àρθρου.
2. Σε περÝπτωση τετοιασ γνωστοποÝησησ, η συναÝνεση για
δεσµευση απÞ την παρουσα συµφωνÝα θεµελιωνεται
συµφωνα µε το Àρθρο 4 παρÀγραφοσ 3 στοιχεÝο β).

Íρθρο 6
Θεση σε ισχυ
1. Η παρουσα συµφωνÝα τÝθεται σε ισχυ 30 ηµερεσ µετÀ
την ηµεροµηνÝα κατÀ την οποÝα 40 κρÀτη εχουν εκφρÀσει
τη συναÝνεση τουσ να δεσµευθουν συµφωνα µε τα Àρθρα 4
και 5, νοουµενου Þτι στα κρÀτη αυτÀ περιλαµβÀνονται

1. Σε περÝπτωση Þπου στισ 16 ΝοεµβρÝου 1994 η παρουσα
συµφωνÝα δεν εχει τεθεÝ σε ισχυ, εφαρµÞζεται προσωρινÀ
µεχρι την εναρξη ισχυοσ τησ απÞ:
α) τα κρÀτη τα οποÝα εχουν συναινεσει στην υιοθετηση
τησ στη γενικη συνελευση των Ηνωµενων Εθνων, εκτÞσ
απÞ εκεÝνα τα οποÝα πριν τισ 16 ΝοεµβρÝου 1994 γνωστοποιησουν γραπτωσ στο θεµατοφυλακα εÝτε Þτι δεν
θα εφαρµÞσουν την συµφωνÝα αυτη προσωρινÀ η Þτι
δεν συναινουν σε παρÞµοια εφαρµογη παρÀ µÞνο
κατÞπιν υπογραφησ η µεταγενεσετερησ γραπτησ γνωστοποÝησησ¯
β) τα κρÀτη και οι οντÞτητεσ που εχουν υπογρÀψει τη
συµφωνÝα αυτη, εκτÞσ απÞ εκεÝνα που γνωστοποιουν
γραπτωσ στον θεµατοφυλακα κατÀ τη στιγµη τησ υπογραφησ Þτι δεν εφαρµÞζουν την παρουσα συµφωνÝα¯
γ) τα κρÀτη και οι οντÞτητεσ που συναινουν στην προσωρινη εφαρµογη τησ σε σχετικη γραπτη γνωστοποÝηση
στο θεµατοφυλακα¯
δ) τα κρÀτη τα οποÝα προσχωρουν στην παρουσα συµφωνÝα.
2. Ùλα τα εν λÞγω κρÀτη και οντÞτητεσ εφαρµÞζουν την
παρουσα συµφωνÝα προσωρινÀ συµφωνα µε τουσ εθνικουσ
η εσωτερικουσ νÞµουσ και κανονισµουσ απÞ τισ 16 ΝοεµβρÝου 1994, η εφÞσον εÝναι µεταγενεστερη, απÞ την ηµεροµηνÝα υπογραφησ, γνωστοποÝησησ, τησ συναÝνεσησ η προσχωρησησ.
3. Η προσωρινη εφαρµογη τερµατÝζεται κατÀ την ηµεροµηνÝα εναρξησ τησ ισχυοσ τησ παρουσασ συµφωνÝασ. Σε
οποιαδηποτε περÝπτωση, η προσωρινη εφαρµογη τερµατÝζεται στισ 16 ΝοεµβρÝου 1998 αν κατÀ την ηµεροµηνÝα
αυτη η προυMπÞθεση του Àρθρου 6 παρÀγραφοσ 1 για
συναÝνεση για δεσµευση απÞ την παρουσα συµφωνÝα απÞ
τουλÀχιστον επτÀ απÞ τα κρÀτη (απÞ τα οποÝα τουλÀχιστον πεντε πρεπει να εÝναι ανεπτυγµενα κρÀτη) τα οποÝα
αναφερονται στην παρÀγραφο 1 στοιχεÝο α) τησ απÞφασησ
II δεν εχει εκπληρωθεÝ.
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Íρθρο 8

Íρθρο 9

ΚρÀτη µερη

Θεµατοφυλακασ

1. Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ συµφωνÝασ «κρÀτη
µερη» σηµαÝνει τα κρÀτη τα οποÝα εχουν συναινεσει να
δεσµευθουν απÞ την παρουσα συµφωνÝα και για τα οποÝα
η συµφωνÝα αυτη ισχυει.
2. Η παρουσα συµφωνÝα εφαρµÞζεται mutatis mutandis
για τισ οντÞτητεσ, που αναφερονται στο Àρθρο 305 παρÀγραφο 1 στοιχεÝο γ), δ), ε) και στ) τησ συµβασησ οι οποÝεσ
γÝνονται µερη σ’ αυτη συµφωνα µε τουσ σχετικουσ για την
καθεµιÀ Þρουσ, και στο µετρο αυτÞ, ο Þροσ «κρÀτη µερη»
αναφερεται στισ εν λÞγω οντÞτητεσ.

Ο ΓενικÞσ Γραµµατεασ των Ηνωµενων Εθνων εÝναι ο
θεµατοφυλακασ τησ παρουσασ συµφωνÝασ.

Íρθρο 10
ΑυθεντικÀ κεÝµενα
Το πρωτÞτυπο τησ παρουσασ συµφωνÝασ τησ οποÝασ τα
κεÝµενα στα αγγλικÀ, αραβικÀ, κινεζικÀ, ισπανικÀ, γαλλικÀ
και ρωσικÀ εÝναι εξÝσου αυθεντικÀ, κατατÝθεται στο ΓενικÞ
Γραµµατεα των Ηνωµενων Εθνων.

Σε πÝστωση παραπÀνω οι υπογεγραµµενοι πληρεξουσιοι, δεÞντωσ προσ τουτο εξουσιοδοτηµενοι,
υπεγραψαν την παρουσα συµφωνÝα.
Îγινε στη Νεα ΥÞρκη, την 28η ηµερα του ΙουλÝου, χÝλια εννιακÞσια ενενηντα τεσσερα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ 1
∆απÀνεσ κρατων µερων και θεσµικεσ διευθετησεισ
1. Η διεθνησ αρχη θαλÀσσιου βυθου (στο εξησ αποκαλουµενη «η αρχη» εÝναι ο οργανισµÞσ µεσω του οποÝου
τα κρÀτη µερη τησ συµβασησ, συµφωνα µε το καθεστωσ για την περιοχη η οποÝα καθιδρυθηκε στο µεροσ XI
και την παρουσα συµφωνÝα, οργανωνουν και ελεγχουν τισ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη ιδιαÝτερα µε σκοπÞ τη
διαχεÝριση των πÞρων τησ περιοχησ. Οι εξουσÝεσ και καθηκοντα τησ αρχησ εÝναι εκεÝνα που ρητÀ ανατÝθενται
σ’ αυτη απÞ τη συµβαση. Η αρχη εχει συµπληρωµατικεσ εξουσÝεσ συµβατεσ µε τη συµβαση η οποÝα καθιστÀ
απαραÝτητη την Àσκηση αυτων των εξουσιων και καθηκÞντων που σχετÝζονται µε τισ δραστηριÞτητεσ στην
περιοχη.
2. Για να µειωθουν στο ελÀχιστο οι δαπÀνεσ των κρατων µερων, Þλα τα Þργανα και δευτερευοντα Þργανα τα
οποÝα πρεπει να δηµιουργηθουν δυνÀµει τησ παρουσασ συµβασησ και συµφωνÝασ πρεπει να εχουν κατÀ νου
την ανÀγκη οικονοµιων. Η αρχη αυτη εφαρµÞζεται επÝσησ και στη συχνÞτητα, διÀρκεια και προγραµµατισµÞ
των συνεδριÀσεων.
3. Η δηµιουργÝα και λειτουργÝα οργÀνων και δευτερευÞντων οργÀνων τησ αρχησ βασÝζονται σε µÝα εξελικτικη
προσεγγιση, λαµβÀνοντασ υπÞψη τισ λειτουργικεσ ανÀγκεσ των οργÀνων και δευτερευÞντων οργÀνων για να
εÝναι σε θεση να εκτελουν αποτελεσµατικÀ τα αντÝστοιχα καθηκοντÀ τουσ στα διÀφορα στÀδια εξελιξησ των
δραστηριοτητων στην περιοχη.
4. Τα αρχικÀ καθηκοντα τησ αρχησ µε την εναρξη ισχυοσ τησ συµβασησ εκτελουνται απÞ τη συνελευση, το
συµβουλιο, τη γραµµατεÝα, τη νοµικη και τεχνικη επιτροπη και την επιτροπη οικονοµικων. Τα καθηκοντα τησ
επιτροπησ οικονοµικου προγραµµατισµου εκτελουνται απÞ τη νοµικη και τεχνικη επιτροπη µεχρι το συµβουλιο
να αποφασÝσει διαφορετικÀ η µεχρι την εγκριση του πρωτου προγρÀµµατοσ εργασÝασ σχετικου µε την
εκµετÀλλευση.
5. Μεταξυ την εναρξησ ισχυοσ τησ συµβασησ και τησ εγκρισησ του πρωτου προγρÀµµατοσ εργασÝασ για
εκµετÀλλευση, η αρχη επικεντρωνεται στα εξησ:
α) µελετη αιτησεων για εκριση προγραµµÀτων εργασÝασ για εξερευνηση συµφωνα µε το µεροσ XI και την
παρουσα συµφωνÝα¯
β) εφαρµογη αποφÀσεων τησ προπαρασκευαστικησ επιτροπησ για το διεθνη οργανισµÞ θαλÀσσιου βυθου και
για το διεθνεσ δικαστηριο για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ (στο εξησ αποκαλουµενη «προπαρασκευαστικη
επιτροπη» σε σχεση µε τουσ εγγεγραµµενουσ πρωτοπÞρουσ επενδυτεσ και τα κρÀτη που τουσ εκδÝδουν
πιστοποιητικÀ περιλαµβανοµενων δικαιωµÀτων και υποχρεωσεων, συµφωνα µε το Àρθρο 308 παρÀγραφο 5
τησ συµβασησ και απÞφασησ II παρÀγραφο 13¯
γ) παρακολουθηση τησ τηρησησ των σχεδÝων εργασιων σχετικÀ µε την εξερευνηση που εχουν εγκριθεÝ υπÞ τη
µορφη συµβολαÝων¯
δ) παρακολουθεÝ και αναθεωρεÝ τÀσεισ και εξελÝξεισ που σχετÝζονται µε δραστηριÞτητεσ εκµετÀλλευσησ στο
θαλÀσσιο βυθÞ, περιλαµβανοµενησ ιδιαÝτερα τησ τακτικησ ανÀλυσησ συνθηκων τησ παγκÞσµιασ αγορÀσ
µετÀλλου και των τιµων, τÀσεων και προοπτικων των µετÀλλων¯
ε) µελετÀ την πιθανη επÝδραση τησ παραγωγησ, ορυκτων απÞ την περιοχη πÀνω στην οικονοµÝα των
αναπτυσσÞµενων χερσαÝων παραγωγων των ορυκτων αυτων που εÝναι πιο πιθανÞ να επηρεαστουν σοβαρÀ,
µε σκοπÞ να ελαχιστοποιησει τισ δυσχερειεσ τουσ και να τισ βοηθησει στισ προσπÀθειεσ τουσ για οικονοµικη
προσαρµογη λαµβÀνοντασ υπÞψη την εργασÝα τησ προπαρασκευαστικησ επιτροπησ για το θεµα αυτÞ¯
στ) υιοθετεÝ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ οι οποÝεσ εÝναι αναγκαÝεσ για την διεξαγωγη δραστηριοτητων στην περιοχη Þπωσ αυτεσ εξελÝσσονται. Μη θιγοµενων των διατÀξεων του παραρτηµατοσ III Àρθρο 17
υπÞ παρÀγραφο 2 στοιχεÝα β) και γ) τησ συµβασησ, οι κανÞνεσ, κανονισµοÝ και διαδικασÝεσ αυτεσ
λαµβÀνουν υπÞψη τισ διατÀξεισ τησ παρουσασ συµφωνÝασ, την παρατεινÞµενη επιβρÀδυνση στισ εµπορικεσ
µεταλλευτικεσ εκµεταλλευσεισ στο βαθυ θαλÀσσιο βυθÞ και τον πιθανÞ ρυθµÞ των δραστηριοτητων στη
περιοχη¯
ζ) υιοθετεÝ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ που υιοθετουν τουσ εφαρµοστεουσ κανÞνεσ προστασÝασ και
διατηρησησ του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ¯
η) προωθεÝ και ενθαρρυνει τη διεξαγωγη θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ η οποÝα αφορÀ δραστηριÞτητεσ
στην περιοχη και τη συλλογη και διÀδοση των αποτελεσµÀτων µιασ τετοιασ ερευνασ και ανÀλυσησ, εφÞσον
εÝναι διαθεσιµεσ, µε ειδικη εµφαση στη ερευνα που σχετÝζεται µε το περιβαλλοντικÞ αντÝκτυπο των
δραστηριοτητων που γÝνονται στη περιοχη¯
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θ) αποκτÀ επιστηµονικη γνωση και παρακολουθεÝ την εξελιξη τησ θαλÀσσιασ τεχνολογÝασ σχετικÀ µε τισ
δραστηριÞτητεσ στην περιοχη, ιδιαÝτερα τεχνολογÝασ που σχετÝζεται µε την προστασÝα και διατηρηση του
θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ¯
i) εκτιµÀ τα διαθεσιµα στοιχεÝα που σχετÝζονται µε αναζητηση και εξερευνηση,
ii) εγκαιρα επεξεργÀζεται κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ για εκµετÀλλευση περιλαµβανοµενων

αυτων που σχετÝζονται µε την προστασÝα και διατηρηση του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ.

6. α) η αÝτηση για εγκριση προγρÀµµατοσ εργασÝασ εξερευνησησ εξετÀζεται απÞ συµβουλιο κατÞπιν εισηγησησ τησ νοµικησ και τεχνικησ επιτροπησ για την αÝτηση. Η επεξεργασÝα αÝτησησ για εγκριση προγρÀµµατοσ εργασÝασ για εξερευνηση γÝνεται συµφωνα µε τισ διατÀξεισ τησ συµβασησ, περιλαµβανοµενου του
παραρτηµατοσ III αυτησ, και τησ παρουσασ συµφωνÝασ, και κÀτω απο τισ εξησ προυMποθεσεισ:
i)

πρÞγραµµα εργασÝασ για εξερευνηση που υποβληθηκε για λογαριασµÞ κρÀτουσ η οντÞτητασ η
οποιουδηποτε τµηµατοσ τησ εν λÞγω οντÞτητασ, που αναφερεται στην απÞφαση II παρÀγραφο 1
στοιχεÝο α) σηµεÝο ii) η iii, εκτÞσ απÞ εγγεγραµµενο πρωτοπÞρο επενδυτη, το οποÝο εχει ηδη
αναλÀβει ουσιαστικεσ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη πριν την εναρξη ισχυοσ τησ συµβασησ, η του
διÀδοχου του συµφεροντÞσ του, θεωρεÝται Þτι εχει εκπληρωσει τουσ οικονοµικουσ και τεχνικουσ
Þρουσ που εÝναι αναγκαÝοι για εγκριση του προγρÀµµατοσ εργασÝασ αν το κρÀτοσ η κρÀτη που
παρεχουν εγγυηση πιστοποιησουν Þτι ο αιτητησ εχει ξοδευσει ποσÞ το οποÝο ισοδυναµεÝ µε
τουλÀχιστο 30 εκατοµµυρια δολÀρια ΗΠΑ για ερευνα και εξερευνητικεσ δραστηριÞτητεσ και εχει
ξοδευσει Þχι λιγÞτερο απÞ 10% του ποσου αυτου για την εντÞπιση, επιθεωρηση και αξιολÞγηση
τησ περιοχησ που αναφερεται στο πρÞγραµµα εργασÝασ. Σε περÝπτωση Þπου το πρÞγραµµα
εργασÝασ ικανοποιεÝ µε διαφορετικÞ τρÞπο τισ προυMπÞθεσεισ τησ συµβασησ και οποιωνδηποτε
κανÞνων, κανονισµων και διαδικασιων που υιοθετηθηκαν συµφωνα µε αυτη, εγκρÝνεται απÞ το
συµβουλιο υπÞ µορφη συµβολαÝου. Οι διατÀξεισ του τµηµατοσ 3 παρÀγραφο 11 του παραρτηµατοσ
αυτου ερµηνευονται και εφαρµÞζονται ανÞλογα,

ii)

παρÀ τισ διατÀξεισ τησ απÞφασησ II παρÀγραφοσ 8 στοιχεÝο α) εγγεγραµµενοσ πρωτοπÞροσ
επενδυτησ δυναται να ζητησει εγκριση προγρÀµµατοσ εργασÝασ για εξερευνηση µεσα σε 36 µηνεσ
απÞ την εναρξη ισχυοσ τησ συµβασησ. Το πρÞγραµµα εργασÝασ για εξερευνηση αποτελεÝται απÞ
εγγραφα, εκθεσεισ και Àλλα στοιχεÝα που υποβληθηκαν στην προπαρασκευαστικη επιτροπη πριν
και µετÀ την εγγραφη και θα συνοδευεται απÞ πιστοποιητικÞ συµµÞρφωσησ, το οποÝο αποτελεÝται
απÞ τεκµηριωµενη εκθεση που περιγρÀφει την κατÀσταση εκπληρωσησ των υποχρεωσεων δυνÀµει
του καθεστωτοσ του πρωτοπÞρου επενδυτη, και το οποÝο εκδÝδεται απÞ την προπαρασκευαστικη
επιτροπη συµφωνα µε την απÞφαση II παρÀγραφο 11 στοιχεÝο α). Îνα τετοιο πρÞγραµµα εργασÝασ
θεωρεÝται εγκεκριµενο. Το εν λÞγω εγκεκριµενο πρÞγραµµα εργασÝασ εÝναι υπÞ µορφη συµβολαÝου, συναπτÞµενο µεταξυ τησ αρχησ και του εγγεγραµµενου πρωτοπÞρου επενδυτη συµφωνα µε
το µεροσ XI και την παρουσα συµφωνÝα. Το τελοσ των 250 000 δολαρÝων ΗΠΑ που πληρωθηκε
συµφωνα µε την απÞφαση II παρÀγραφο 7 στοιχεÝο α), θεωρεÝται Þτι εÝναι το τελοσ σε σχεση µε το
στÀδιο τησ εξερευνησησ συµφωνα µε το τµηµα 8 παρÀγραφοσ 3 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ. Το
τµηµα 3 παρÀγραφοσ 11 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ ερµηνευεται και εφαρµÞζεται ανÞλογα,

iii) συµφωνα µε την αρχη τησ µη-διÀκρισησ, συµβÞλαιο µε κρÀτοσ η οντÞτητα η οποιοδηποτε µεροσ
οντÞτητασ που αναφερονται στο στοιχεÝο α) σηµεÝο i) περιλαµβÀνει διευθετησεισ οι οποÝεσ εÝναι

Þµοιεσ και Þχι λιγÞτερο ευνοϊκεσ απÞ αυτεσ που εχουν συµφωνηθεÝ µε οποιοδηποτε εγγεγραµµενο
πρωτοπÞρο επενδυτη που αναφερεται στο στοιχεÝο α) σηµεÝο ii). Σε περÝπτωση Þπου σε κρÀτη η
οντÞτητεσ η σε οποιοδηποτε µεροσ τετοιων οντοτητων που αναφερονται στο στοιχεÝο α) σηµεÝο i)
παραχωρουνται πιο ευνοϊκεσ διευθετησεισ, το συµβουλιο κÀνει παρÞµοιεσ και Þχι λιγÞτερο
ευνοϊκεσ διευθετησεισ αναφορικÀ µε τα δικαιωµατα και υποχρεωσεισ που εχουν αναλÀβει οι
εγγεγραµµενοι πρωτοπÞροι επενδυτεσ οι οποÝοι αναφερονται στο στοιχεÝο α) σηµεÝο ii), νοουµενου
Þτι τετοιεσ διευθετησεισ δεν επηρεÀζουν η βλÀπτουν τα συµφεροντα τησ αρχησ,

iv) κρÀτοσ που παρεχει εγγυηση για αÝτηση για πρÞγραµµα εργασÝασ συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του
στοιχεÝου α) σηµεÝο i) η ii) δυναται να εÝναι κρÀτοσ µεροσ η κρÀτοσ το οποÝο εφαρµÞζει

προσωρινÀ τη συµφωνÝα αυτη συµφωνα µε το Àρθρο 7, η κρÀτοσ το οποÝο εÝναι µελοσ τησ αρχησ,
σε προσωρινη βÀση συµφωνα µε την παρÀγραφο 12,

v)

η απÞφαση 11 παρÀγραφοσ 8 στοιχεÝο γ), ερµηνευεται και εφαρµÞζεται συµφωνα µε το στοιχεÝο α)
σηµεÝο iv)¯

β) η εγκριση προγρÀµµατοσ εργασÝασ για εξερευνηση γÝνεται συµφωνα µε το Àρθρο 153, παρÀγραφοσ 3
τησ συµβασησ.
7. Η αÝτηση για εγκριση προγρÀµµατοσ εργασÝασ συνοδευεται απÞ µÝα εκτÝµηση των πιθανων περιβαλλοντικων επιδρÀσεων απÞ τισ προτεινÞµενεσ δρασηριÞτητεσ και απÞ περιγραφη προγρÀµµατοσ για ωκεανογραφικεσ
και οικολογικεσ µελετεσ συµφωνα µε τουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ που εχουν υιοθετηθεÝ απÞ την
αρχη.
8. Η αÝτηση για εγκριση προγρÀµµατοσ εργασÝασ για εξερευνηση, τηρουµενων των διατÀξεων τησ παραγρÀφου 6 στοιχεÝο α) σηµεÝο i) η ii) εξετÀζεται συµφωνα µε τισ διαδικασÝεσ που αναφερονται στο τµηµα 3
παρÀγραφο II του παρÞντοσ παραρτηµατοσ.
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9. Το πρÞγραµµα εργασÝασ για εξερευνηση εγκρÝνεται για περÝοδο 15 ετων. µε τη ληξη του προγρÀµµατοσ
εργασÝασ για εξερευνηση, ο συµβασιουχοσ, κÀνει αÝτηση για πρÞγραµµα εργασÝασ για εκµετÀλλευση εκτÞσ αν ο
συµβασιουχοσ το εχει ηδη πρÀξει η εχει πÀρει παρÀταση για το πρÞγραµµα εργασÝασ για εξερευνηση. Οι
συµβασιουχοι δυνανται να κÀνουν αÝτηση για παρÀταση για περιÞδουσ Þχι µεγαλυτερεσ απÞ πεντε χρÞνια η
κÀθε µÝα. Οι παρατÀσεισ εγκρÝνονται αν ο συµβασιουχοσ εχει προσπαθησει καλÞπιστα να συµµορφωθεÝ µε τουσ
Þρουσ του προγρÀµµατοσ εργασÝασ αλλÀ για λÞγουσ ανεξαρτητου θελησεωσ του δεν µπÞρεσε να συµπληρωσει
το αναγκαÝο προπαρασκευαστικÞ πρÞγραµµα για να συνεχÝσει στο στÀδιο εκµετÀλλευσησ η αν οι ισχυουσεσ
οικονοµικεσ συνθηκεσ δεν δικαιολογουν µετÀβαση στο στÀδιο εκµετÀλλευσησ.
10. ΠροσδιορισµÞσ διαφυλαγµενων περιοχων για την αρχη συµφωνα µε το παρÀρτηµα III Àρθρο 8 τησ
συµβασησ, λαµβÀνει χωρα σε συσχετισµÞ µε εγκριση αÝτησησ προγρÀµµατοσ εργασÝασ για εξερευνηση η µε
εγκριση αÝτησησ προγραµµÀτοσ εργασÝασ για εξερευνηση και εκµετÀλλευση.
11. ΠαρÀ τισ διατÀξεισ τησ παραγρÀφου 9 εγκεκριµενο πρÞγραµµα εργασÝασ για εξερευνηση, το οποÝο
τυγχÀνει εγγυησησ απÞ ενα τουλÀχιστον κρÀτοσ που προσωρινÀ εφαρµÞζει τη συµφωνÝα αυτη, τερµατÝζεται αν
το εν λÞγω κρÀτοσ παυσει να εφαρµÞζει προσωρινÀ τη συµφωνÝα και δεν εχει γÝνει µελοσ πÀνω σε προσωρινη
βÀση συµφωνα µε την παρÀγραφο 12 η δεν εχει γÝνει κρÀτοσ µεροσ.
12. Με την εναρξη τησ ισχυοσ τησ παρουσασ συµφωνÝασ, κρÀτη και οντÞτητεσ, που αναφερονται στο Àρθρο 3
αυτησ τα οποÝα την εφαρµÞζουν προσωρινÀ συµφωνα µε το Àρθρο 7 και για τα οποÝα δεν εÝναι σε ισχυ,
δυνανται να συνεχÝσουν να εÝναι µελη τησ αρχησ πÀνω σε προσωρινη βÀση µεχρι την εναρξη τησ ισχυοσ τησ
συµφωνÝασ, συµφωνα µε τισ ακÞλουθεσ υποπαραγρÀφουσ:
α) σε περÝπτωση Þπου η συµφωνÝα τεθεÝ σε ισχυ πριν τισ 16 ΝοεµβρÝου 1996, τα εν λÞγω κρÀτη και οντÞτητεσ
θα δικαιουνται να συνεχÝσουν να συµµετεχουν ωσ µελη τησ αρχησ σε προσωρινη βÀση, µε γνωστοποÝηση
στο θεµατοφυλακα τησ συµφωνÝασ απÞ εν το λÞγω κρÀτοσ η οντÞτητα τησ πρÞθεσησ του να συνεχÝσει ωσ
µελοσ σε προσωρινη βÀση. Η ιδιÞτησ µελουσ αυτη παυει να υφÝσταται στισ 16 ΝοεµβρÝου 1996 η µε την
εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ συµφωνÝασ και τησ συµβασησ για το µελοσ αυτÞ, οποιαδηποτε ηµεροµηνÝα
εÝναι νωρÝτερα. Το συµβουλιο δυναται, µε την αÝτηση του ενδιαφερÞµενου κρÀτουσ η οντÞτητασ, να
παρατεÝνει την ιδιÞτητÀ του ωσ µελοσ µετÀ τισ 16 ΝοεµβρÝου 1996 για περαιτερω περÝοδο η περιÞδουσ που
να µην υπερβαÝνουν το συνολο των δυο χρÞνων νοουµενου Þτι το συµβουλιο εχει ικανοποιηθεÝ Þτι το
ενδιαφερÞµενο κρÀτοσ η οντÞτητα εχει καλÞπιστα προβεÝ σε προσπÀθειεσ να γÝνει µεροσ τησ συµφωνÝασ και
τησ συµβασησ¯
β) σε περÝπτωση Þπου η παρουσα συµφωνÝα τεθεÝ σε ισχυ µετÀ τισ 15 ΝοεµβρÝου 1996, τα εν λÞγω κρÀτη και
οντÞτητεσ δυνανται να ζητησουν απο το συµβουλιο να παραµεÝνουν µελη τησ αρχησ σε προσωρινη βÀση
για περÝοδο η περιÞδουσ που δεν παρατεÝνονται µετÀ την 16η ΝοεµβρÝου 1998. Το Συµβουλιο παραχωρεÝ
την εν λÞγω ιδιÞτητα µελουσ µε ισχυ απÞ την ηµεροµηνÝα αÝτησησ αν εχει ικανοποιηθεÝ Þτι το κρÀτοσ η
οντÞτητα εÝχε καλÞπιστα προβεÝ σε προσπÀθειεσ να γÝνει µεροσ τησ συµφωνÝασ και τησ συµβασησ¯
γ) κρÀτη και οντÞτητεσ που εÝναι µελη τησ αρχησ σε προσωρινη βÀση συµφωνα µε τα στοιχεÝα α) η β)
εφαρµÞζουν τισ διατÀξεισ του µερουσ XI και τησ παρουσασ συµφωνÝασ συµφωνα µε τουσ εθνικουσ η
εσωτερικουσ τουσ νÞµουσ, κανονισµουσ και τα ετησια κονδυλια προυMπολογισµου και εχουν τα Ýδια
δικαιωµατα και υποχρεωσεισ Þπωσ Àλλα µελη και ιδιαÝτερα:
i) την υποχρεωση να συνεισφερουν στον διαχειριστικÞ προυMπολογισµÞ τησ αρχησ συµφωνα µε την

κλÝµακα των υπολογιζÞµενων συνεισφορων,

ii) το δικαÝωµα να παρεχει εγγυηση σε αÝτηση για εγκριση προγρÀµµατοσ εργασÝασ για εξερευνση. Στην

περÝπτωση Þπου οντÞτητεσ των οποÝων τα µερη εÝναι φυσικÀ η νοµικÀ πρÞσωπα που εχουν την
εθνικÞτητα περισσÞτερων του ενÞσ κρÀτουσ, πρÞγραµµα εργασÝασ για εξερευνηση δεν εγκρÝνεται εκτÞσ
αν Þλα τα κρÀτη των οποÝων τα φυσικÀ η νοµικÀ πρÞσωπα που συνιστουν τισ οντÞτητεσ αυτεσ εÝναι
κρÀτη µερη η µελη σε προσωρινη βÀση¯

δ) παρÀ τισ διατÀξεισ τησ παραγρÀφου 9, εγκεκριµενο πρÞγραµµα εργασÝασ υπÞ µορφη συµβολαÝου για
εξερευνηση το οποÝο εÝχε εγγυηθεÝ συµφωνα µε το στοιχεÝο γ) σηµεÝο ii) απÞ κρÀτοσ που ηταν µελοσ σε
προσωρινη βÀση, τερµατÝζεται αν η ιδιÞτητα µελουσ ληξει και το κρÀτοσ η οντÞτητα δεν εχει γÝνει κρÀτοσ
µεροσ¯
ε) σε περÝπτωση Þπου µελοσ εχει παραλεÝψει να καταβÀλει τισ υπολογισµενεσ συνεισφορεσ η διαφορετικÀ
παρελειψε να συµµορφωθεÝ µε τισ υποχρεωσεισ του συµφωνα µε την παρουσα παρÀγραφο, η ιδιÞτητÀ του
ωσ µελοσ σε προσωρινη βÀση τερµατÝζεται.
13. Η αναφορÀ στο παρÀρτηµα III Àρθρο 10 τησ συµβασησ στη µη ικανοποιητικη εκπληρωση προγρÀµµατοσ
εργασÝασ σηµαÝνει Þτι ο συµβασιουχοσ εχει παραλεÝψει να συµµορφωθεÝ µε τισ προυMποθεσεισ εγκεκριµενου
προγρÀµµατοσ εργασÝασ παρÀ τη γραπτη προειδοποÝηση η προειδοποιησεισ τησ αρχησ προσ το συµβασιουχο να
συµµορφωθεÝ µε αυτεσ.
14. Η αρχη εχει το δικÞ τησ προυMπολογισµÞ. Μεχρι το τελοσ του χρÞνου που ακολουθεÝ το χρÞνο κατÀ τον
οποÝο η παρουσα συµφωνÝα τÝθεται σε ισχυ, τα διοικτητικÀ εξοδα τησ αρχησ καλυπτονται απÞ τον προυMπολογισµÞ του Οργανισµου Ηνωµενων Εθνων. Στη συνεχεια τα διοικητικÀ εξοδα τησ αρχησ καλυπτονται απÞ τισ
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υπολογιζÞµενεσ συνεισφορεσ των µελων τησ, περιλαµβανοµενων µελων σε προσωρινη βÀση, συµφωνα µε τα
Àρθρα 171 στοιχεÝο α) και 173 τησ συµβασησ και µε την παρουσα συµφωνÝα µεχρισ Þτου η αρχη να εχει
ικανοποιητικουσ χρηµατικουσ πÞρουσ απÞ Àλλεσ πηγεσ για να καλυψει τα εξοδα αυτÀ. Η αρχη δεν ασκεÝ την
εξουσÝα που αναφερεται στο Àρθρο 174 παρÀγραφο 1 τησ συµβασησ να δανεÝζεται χρηµατικÀ ποσÀ για να
χρηµατοδοτεÝ το διοικητικÞ προυMπολογισµÞ τησ.
15. Η αρχη επεξεργÀζεται και υιοθετεÝ, συµφωνα µε το Àρθρο 162, παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο ο) σηµεÝο ii) τησ
συµβασησ, κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ που βασÝζονται στισ αρχεσ που περιεχονται στα τµηµατα 2, 5,
6, 7 και 8 του παρÞντοσ παραρτηµατοσ, καθωσ επÝσησ, οποιουσδηποτε επιπρÞσθετουσ κανÞνεσ, κανονισµουσ
και διαδικασÝεσ αναγκαÝεσ για τη διευκÞλυνση εγκρισησ προγραµµÀτων εργασÝασ για εξερευνηση η εκµετÀλλευση, συµφωνα µε τισ ακÞλουθεσ υποπαραγρÀφουσ:
α) το συµβουλιο δυναται να αναλÀβει την εν λÞγω επεξεργασÝα οποτεδηποτε θεωρεÝ Þτι Þλοι η οποιοιδηποτε
απÞ τουσ εν λÞγω κανÞνεσ, κανονισµουσ η διαδικασÝεσ χρειÀζονται για την εκτελεση των δραστηριοτητων
στην περιοχη, η Þταν προσδιορÝζει Þτι εµπορικη εκµετÀλλευση εÝναι επικεÝµενη, η Þταν το ζητησει κρÀτοσ
του οποÝου πολÝτησ σκοπευει να κÀνει αÝτηση για εγκριση προγρÀµµατοσ εργασÝασ για εκµετÀλλευση¯
β) εÀν το αÝτηµα γÝνεται απÞ κρÀτοσ που αναφερεται στο στοιχεÝο α) το συµβουλιο, συµφωνα µε το Àρθρο 162
παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο ο) τησ συµβασησ, συµπληρωνει την υιοθετηση των εν λÞγω κανÞνων, κανονισµων
και διαδικασιων µεσα σε δυο χρÞνια απÞ το αÝτηµα¯
γ) εÀν το συµβουλιο δεν εχει συµπληρωσει την επεξεργασÝα των κανÞνων, κανονισµων και διαδικασιων που
σχετÝζονται µε την εκµετÀλλευση µεσα στον καθορισµενο χρÞνο και εκκρεµεÝ αÝτηση για εγκριση προγρÀµµατοσ εργασÝασ για εκµετÀλλευση, παρÞλα αυτÀ εξετÀζει και εγκρÝνει προσωρινÀ το εν λÞγω πρÞγραµµα
εργασÝασ, βασιζÞµενο στισ διατÀξεισ τησ συµβασησ και σε οποιουσδηποτε κανÞνεσ, κανονισµουσ και
διαδικασÝεσ που το συµβουλιο δυναται να εχει υιοθετησει προσωρινÀ η στισ αρχεσ που περιλαµβÀνονται
στη συµβαση και στουσ Þρουσ και αρχεσ που περιλαµβÀνονται στο παρÞν παρÀρτηµα καθωσ επÝσησ και
στην αρχησ τησ µη-διÀκρισησ µεταξυ των συµβασιουχων.
16. Τα προσχεδια κανÞνων, κανονισµων και διαδικασιων και οποιωνδηποτε εισηγησεων σχετικÀ µε τισ
διατÀξεισ του µερουσ XI, Þπωσ περιεχονται στισ εκθεσεισ και εισηγησεισ τησ προπαρασκευαστικησ επιτροπησ,
λαµβÀνονται υπÞψη απÞ την αρχη κατÀ την υιοθετηση κανÞνων, κανονισµων και διαδικασιων συµφωνα µε το
µεροσ XI και την παρουσα συµφωνÝα.
17. Οι σχετικεσ διατÀξεισ του µερουσ XI τµηµα 4 τησ συµβασησ ερµηνευονται και εφαρµÞζονται συµφωνα µε
την παρουσα συµφωνÝα.

ΤΜΗΜΑ 2
Η επιχεÝρηση
1. Η γραµµατεÝα τησ αρχησ εκτελεÝ τα καθηκοντα τησ επιχεÝρησησ µεχρισ Þτου αρχÝσει να λειτουργεÝ
ανεξÀρτητα απÞ τη γραµµατεÝα. Ο γενικÞσ γραµµατεασ τησ αρχησ διορÝζει απÞ προσωπικÞ τησ αρχησ
ενδιÀµεσο γενικÞ γραµµατεα για να επιτηρεÝ την Àσκηση των καθηκÞντων αυτων απÞ τη γραµµατεÝα.
Τα εν λÞγω καθηκοντα εÝναι:
α) παρακολουθηση και αναθεωρηση τÀσεων και εξελÝξεων που σχετÝζονται µε τισ µεταλλευτικεσ δραστηριÞτητεσ στο βαθυ θαλÀσσιο βυθÞ, περιλαµβανοµενησ τησ τακτικησ ανÀλυσησ των συνθηκων τησ παγκÞσµιασ
αγορÀσ µετÀλλου και των τιµων, τÀσεων και αναζητησεων των µετÀλλων¯
β) εκτÝµηση των αποτελεσµÀτων τησ διεξαγωγησ θαλÀσσιασ επιστηµονικησ ερευνασ µε αναφορÀ σε δραστηριÞτητεσ στην περιοχη, µε ειδικη εµφαση σε ερευνα που σχετÝζεται µε το περιβαλλοντικÞ αντÝκτυπο των
δραστηριοτητων στην περιοχη¯
γ) εκτÝµηση των διαθεσιµων στοιχεÝων σχετικÀ µε την αναζητηση και εξερευνηση, περιλαµβανοµενων των
κριτηρÝων για τισ εν λÞγω δραστηριÞτητεσ¯
δ) εκτÝµηση των τεχνολογικων εξελÝξεων σχετικÀ µε δραστηριÞτητεσ στην περιοχη, ιδιαÝτερα τησ τεχνολογÝασ
που σχετÝζεται µε την προστασÝα και διατηρηση του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ¯
ε) αξιολÞγηση πληροφοριων και στοιχεÝων σχετικÀ µε περιοχεσ διαφυλαγµενεσ για την αρχη¯
στ) εκτÝµηση προσεγγÝσεων σε εργασÝεσ κοινοπραξιων¯
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ζ) συλλογη πληροφοριων για τη διαθεσιµÞτητα εκπαιδευµενου ανθρωπινου δυναµικου¯
η) µελετη των δυνατοτητων εκλογησ τησ διαχειριστικησ πολιτικησ για τη διοÝκηση τησ επιχεÝρησησ στα
διαφορετικÀ επÝπεδα των εργασιων τησ.
2. Η επιχεÝρηση διεξÀγει τησ αρχικεσ µεταλλευτικεσ εργασÝεσ στο βαθυ θαλÀσσιο βυθÞ µεσω κοινοπραξιων. Με
την εγκριση προγρÀµµατοσ εργασÝασ για εκµετÀλλευση, για οντÞτητα εκτÞσ τησ επιχεÝρησησ, η µε τη ληψη απÞ
συµβουλιο αÝτησησ για κοινοπραξÝα µε την επιχεÝρηση, το συµβουλιο επιλαµβÀνεται το θεµα τησ λειτουργÝασ
τησ επιχεÝρησησ ανεξÀρτητα απÞ τη γραµµατεÝα τησ αρχησ. Σε περÝπτωση Þπου οι κοινοπραξÝεσ µε την
επιχεÝρηση συµφωνουν µε βÀσιµεσ εµπορικεσ αρχεσ, το συµβουλιο εκδÝδει οδηγÝα, δυνÀµει του Àρθρου 170
παρÀγραφοσ 2 τησ συµβασησ για την παροχη τησ εν λÞγω ανεξÀρτητησ λειτουργÝασ.
3. Η υποχρεωση κρατων µερων να χρηµατοδοτησουν µÝα µεταλλευτικη περιοχη Þπωσ προβλεπεται στο
παρÀρτηµα IV Àρθρο 11 παρÀγραφοσ 3 τησ συµβασησ δεν εφαρµÞζεται και τα κρÀτη µερη δεν εχουν καµÝα
υποχρεωση να χρηµατοδοτησουν οποιαδηποτε απÞ τισ εργασÝεσ τησ επιχεÝρησησ σε οποιαδηποτε µεταλλευτικη
περιοχη η δυνÀµει διευθετησεων για κοινοπραξÝεσ.
4. Οι υποχρεωσεισ που εφαρµÞζονται για τουσ συµβασιουχουσ εφαρµÞζονται και για την επιχεÝρηση. ΠαρÀ τισ
διατÀξεισ του Àρθρου 153 παρÀγραφοσ 3 και παρÀρτηµα III Àρθρο 3 παρÀγραφοσ 5 τησ συµβασησ, πρÞγραµµα
εργασÝασ για την επιχεÝρηση Þταν αυτÞ εγκριθεÝ εÝναι υπÞ µορφη συµβολαÝου συναπτÞµενο µεταξυ τησ αρχησ
και τησ επιχεÝρησησ.
5. Συµβασιουχοσ ο οποÝοσ εχει συνεισφερει στην αρχη ειδικη περιοχη ωσ διαφυλαγµενη περιοχη εχει το
δικαÝωµα τησ πρωτησ Àρνησησ να συµφωνησει διευθετηση κοινοπραξÝασ µε την επιχεÝρηση για εξερευνηση και
εκµετÀλλευση τησ περιοχησ αυτησ. Σε περÝπτωση Þπου η επιχεÝρηση δεν υποβÀλει αÝτηση για πρÞγραµµα
εργασÝασ για δραστηριÞτητεσ που αφορουν την εν λÞγω διαφυλαγµενη περιοχη µεσα σε 15 χρÞνια απÞ την
εναρξη των καθηκÞντων τησ ανεξÀρτητα απÞ τη γραµµατεÝα τησ αρχησ η µεσα σε 15 χρÞνια απÞ την
ηµεροµηνÝα Þπου η περιοχη αυτη εÝναι διαφυλαγµενη για την αρχη οποιαδηποτε ηµεροµηνÝα εÝναι αργÞτερα, ο
συµβασιουχοσ ο οποÝοσ συνεÝσφερε την περιοχη δικαιουται να υποβÀλει αÝτηση για πρÞγραµµα εργασÝασ για
την περιοχη αυτη νοουµενου Þτι προσφερει καλÞπιστα να περιλÀβει την επιχεÝρηση ωσ συνεταιρο δυνÀµει
κοινοπραξÝασ.
6. Το Àρθρο 170 παρÀγραφοσ 4 το παρÀρτηµα IV και Àλλεσ διατÀξεισ τησ συµβασησ που σχετÝζονται µε την
επιχεÝρηση ερµηνευονται και εφαρµÞζονται συµφωνα µε το παρÞν τµηµα.

ΤΜΗΜΑ 3
Ληψη αποφÀσεων
1. Η γενικη πολιτικη τησ αρχησ καθιερωνεται απÞ τη συνελευση σε συνεργασÝα µε το συµβουλιο.
2. Ωσ γενικÞσ κανÞνασ, η ληψη αποφÀσεων απÞ τα Þργανα τησ αρχησ πρεπει να γÝνεται µε οµοφωνÝα.
3. Σε περÝπτωση Þπου Þλεσ οι προσπÀθειεσ να επιτευχθεÝ απÞφαση µε οµοφωνÝα εχουν εξαντληθεÝ, αποφÀσεισ
µε ψηφοφορÝα στη συνελευση πÀνω σε θεµατα διαδικασÝασ λαµβÀνονται απÞ την πλειοψηφÝα δυο-τρÝτων των
µελων που παρευρÝσκονται και ψηφÝζουν, Þπωσ προβλεπει το Àρθρο 159 παρÀγραφοσ 8 τησ συµβασησ.
4. ΑποφÀσεισ τησ συνελευσησ πÀνω σε οποιοδηποτε θεµα για το οποÝο το συµβουλιο εχει επÝσησ αρµοδιÞτητα
η πÀνω σε οποιοδηποτε διοικητικÞ, προυMπολογιστικÞ η οικονοµικÞ θεµα, βασÝζονται στισ εισηγησεισ του
συµβουλÝου. Σε περÝπτωση Þπου η συνελευση δεν αποδεχεται τισ εισηγησεισ του συµβουλÝου πÀνω σε
οποιδηποτε θεµα, επιστρεφει το θεµα στο συµβουλιο για περαιτερω εξεταση. Το συµβουλιο επανεξετÀζει το
θεµα υπÞ το φωσ των απÞψεων που εξεφρασε η συνελευση.
5. Σε περÝπτωση Þπου Þλεσ οι προσπÀθειεσ να επιτευχθεÝ απÞφαση µε οµοφωνÝα εχουν εξαντληθεÝ, αποφÀσεισ
µε ψηφοφορÝα στο συµβουλιο, πÀνω σε θεµατα διαδικασÝασ, εκτÞσ Þπου η συµβαση προβλεπει για αποφÀσεισ
µε οµοφωνÝα στο συµβουλιο, λαµβÀνονται µε πλειοψηφÝα δυο τρÝτων των µελων που παρευρÝσκονται και
ψηφÝζουν, νοουµενου Þτι οι αποφÀσεισ αυτεσ δεν καταψηφÝζονται απÞ την πλειοψηφÝα σε οποιοδηποτε απο τα
τµηµατα που αναφερονται στην παρÀγραφοσ 9. ΚατÀ την ληψη αποφÀσεων το συµβουλιο επιδιωκει την
προωθηση των συµφερÞντων Þλων των µελων τησ αρχησ.
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6. Το συµβουλιο δυναται να αρνηθεÝ τη ληψη απÞφασησ για να διευκολυνει περαιτερω διαπραγµατευσεισ
οποτεδηποτε φαÝνεται Þτι δεν εχουν εξαντληθεÝ Þλεσ οι προσπÀθειεσ για επÝτευξη οµοφωνÝασ πÀνω σε ενα
θεµα.
7. ΑποφÀσεισ τησ συνελευσησ η του συµβουλÝου οι οποÝεσ εχουν οικονοµικεσ επιπτωσεισ η επιπτωσεισ στον
προυMπολογισµÞ βασÝζονται πÀνω στισ εισηγησεισ τησ επιτροπησ οικονοµικων.
8. Οι διατÀξεισ του Àρθρου 161 παρÀγραφοσ 8 στοιχεÝα β) και γ) τησ συµβασησ δεν εφαρµÞζονται.
9. α) ΚÀθε οµÀδα κρατων που εκλεγεται δυνÀµει τησ παραγρÀφου 15 στοιχεÝο α) εωσ γ), θεωρεÝται ωσ τµηµα
για τουσ σκοπουσ ψηφοφορÝασ στο συµβουλιο. Τα αναπτυσσÞµενα κρÀτη που εκλεγονται δυνÀµει τησ
παραγρÀφου 15 στοιχεÝα δ) και ε) θεωρουνται ωσ ενα µÞνο τµηµα για τουσ σκοπουσ ψηφοφορÝασ στο
συµβουλιο¯
β) προτου εκλεξει τα µελη του συµβουλÝου, η συνελευση συνιστÀ καταλÞγουσ χωρων οι οποÝεσ πληρουν τα
κριτηρια για να γÝνουν µελη στισ οµÀδεσ κρατων τησ παραγρÀφου 15 στοιχεÝα α) εωσ δ). Σε περÝπτωση
Þπου κρÀτοσ πληρεÝ τα κριτηρια για να γÝνει µελοσ σε περισσÞτερεσ απÞ µÝα οµÀδα, δυναται να
προταθεÝ για εκλογη στο συµβουλιο µÞνο απÞ µÝα οµÀδα και εκπροσωπεÝ µÞνο αυτη την οµÀδα στο
συµβουλιο.
10. ΚÀθε οµÀδα κρατων τησ παραγρÀφου 15 στοιχεÝα α) εωσ δ) εκπροσωπεÝται στο συµβουλιο απÞ τα µελη τα
οποÝα προτÀθηκαν απÞ την οµÀδα αυτη. ΚÀθε οµÀδα προτεÝνει µÞνο τÞσουσ υποψηφιουσ Þσουσ και ο αριθµÞσ
των θεσεων που χρειÀζονται να πληρωθουν απÞ την οµÀδα αυτη. Στην περÝπτωση Þπου ο αριθµÞσ των
πιθανων υποψηφÝων σε κÀθε µÝα απÞ τισ οµÀδεσ που αναφερονται στην παρÀγραφο 15 στοιχεÝα α) εωσ ε)
υπερβαÝνει τον αριθµÞ των διαθεσιµων θεσεων σε κÀθε αντÝστοιχη οµÀδα, ωσ γενικÞσ κανÞνασ, εφαρµÞζεται η
αρχη τησ περιτροπησ. ΚρÀτη µερη τησ κÀθε οµÀδασ καθορÝζουν τον τρÞπο µε τον οποÝο εφαρµÞζεται η αρχη
αυτη στισ εν λÞγω οµÀδεσ.
11. α) Το συµβουλιο εγκρÝνει εισηγηση τησ νοµικησ και τεχνικησ επιτροπησ για εγκριση προγρÀµµατοσ
εργασÝασ εκτÞσ αν, µε πλειοψηφÝα δυο-τρÝτων των µελων τησ που παρευρÝσκονται και ψηφÝζουν,
περιλαµβανοµενησ τησ πλειοψηφÝασ των µελων που παρευρÝσκονται και ψηφÝζουν σε κÀθε ενα απÞ τα
τµηµατα του συµβουλÝου, το συµβουλιο αποφασÝζει να απορρÝψει πρÞγραµµα εργασÝασ. Σε περÝπτωση
Þπου το συµβουλιο δεν λαµβÀνει απÞφαση πÀνω σε εισηγηση για εγκριση προγρÀµµατοσ εργασÝασ
µεσα σε µÝα καθορισµενη περÝοδο, η εισηγηση θεωρεÝται Þτι εχει εγκριθεÝ απÞ το συµβουλιο στο τελοσ
τησ περιÞδου αυτησ. Η καθορισµενη περÝοδοσ εÝναι κανονικÀ 60 ηµερεσ εκτÞσ αν το συµβουλιο
αποφασÝσει να προβλεψει για µεγαλυτερη περÝοδο. Σε περÝπτωση Þπου η επιτροπη εισηγεÝται την
απÞρριψη προγρÀµµατοσ εργασÝασ η δεν κÀνει εισηγηση, το συµβουλιο δυναται παρÞλα αυτÀ να
εγκρÝνει πρÞγραµµα εργασÝασ συµφωνα µε τουσ κανÞνεσ διαδικασÝασ του για ληψη αποφÀσεων πÀνω
σε θεµατα ουσÝασ¯
β) οι διατÀξεισ του Àρθρου 162 παραγρÀφου 2 στοιχεÝο κ) τησ συµβασησ δεν εφαρµÞζονται.
12. ΚÀθε διαφορÀ σχετικÀ µε την απÞρριψη προγρÀµµατοσ εργασÝασ, υποβÀλλεται στισ διαδικασÝεσ επÝλυσησ
διαφορων που προβλεπονται στη συµβαση.
13. ΑποφÀσεισ µε ψηφοφορÝα στη νοµικη και τεχνικη επιτροπη λαµβÀνονται µε πλειοψηφÝα των µελων που
παρευρÝσκονται και ψηφÝζουν.
14. Το µεροσ XI τµηµα 4 υποτµηµατα Β και Γ τησ συµβασησ ερµηνευονται και εφαρµÞζονται συµφωνα µε το
παρÞν τµηµα.
15. Το συµβουλιο αποτελεÝται απÞ 36 µελη τησ αρχησ τα οποÝα εκλεγονται απÞ τη συνελευση στην ακÞλουθη
σειρÀ:
α) τεσσερα µελη ανÀµεσα απÞ τα κρÀτη µερη που κατÀ τη διÀρκεια των τελευταÝων πεντε χρÞνων για τα
οποÝα υπÀρχουν διαθεσιµα στατιστικÀ στοιχεÝα, εÝτε εχουν καταναλωσει περισσÞτερο απÞ δυο % σε σχεση
µε την αξÝα τησ ολικησ παγκÞσµιασ κατανÀλωσησ εÝτε εÝχαν καθαρεσ εισαγωγεσ περισσÞτερο απÞ δυο τοισ
εκατÞ σε σχεση µε την αξÝα του ολικου των παγκÞσµιων εισαγωγων προϊÞντων τα οποÝα ηταν παραγωγη
απÞ τισ κατηγορÝεσ ορυκτων τησ περιοχησ, νοουµενου Þτι τα τεσσερα µελη περιλαµβÀνουν ενα κρÀτοσ απÞ
την περιοχη τησ Ανατολικησ Ευρωπησ το οποÝο εχει τη µεγαλυτερη οικονοµÝα στην περιοχη σε σχεση µε το
ακαθÀριστο εγχωριο προϊÞν και το κρÀτοσ, το οποÝο κατÀ την ηµεροµηνÝα εναρξησ τησ ισχυοσ τησ
συµβασησ, εχει τη µεγαλυτερη οικονοµÝα σε σχεση µε το ακαθÀριστο εγχωριο προϊÞν, αν τα εν λÞγω κρÀτη
επιθυµουν να αντιπροσωπευθουν στην οµÀδα αυτη¯
β) τεσσερα µελη ανÀµεσα απÞ τα οκτω κρÀτη µερη τα οποÝα εχουν κÀνει τισ µεγαλυτερεσ επενδυσεισ κατÀ την
προετοιµασÝα και κατÀ τη διεξαγωγη δραστηριοτητων στην περιοχη, εÝτε Àµεσα εÝτε µεσω των πολιτων
τουσ¯
γ) τεσσερα µελη ανÀµεσα απÞ τα κρÀτη µερη τα οποÝα, µε βÀση την παραγωγη στισ περιοχεσ κÀτω απÞ τη
δικαιοδοσÝα τουσ, εÝναι σηµαντικοÝ αποκλειστικοÝ εξαγωγεÝσ των κατηγοριων ορυκτων τησ περιοχησ,
περιλαµβανοµενων τουλÀχιστο δυο αναπτυσσÞµενων κρατων των οποÝων οι εξαγωγεσ τετοιων ορυκτων
εχουν ουσιαστικεσ επιπτωσεισ πÀνω στην οικονοµÝα τουσ¯
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δ) εξι µελη ανÀµεσα απÞ αναπτυσσÞµενα κρÀτη µερη, τα οποÝα αντιπροσωπευουν ειδικÀ συµφεροντα. Τα
ειδικÀ συµφεροντα τα οποÝα αντιπροσωπευονται περιλαµβÀνουν τα συµφεροντα των κρατων µε µεγÀλο
πληθυσµÞ, των Àνευ ακτων κρατων η των γεωγραφικÀ µειονεκτουντων κρατων, κρατων νησιων, κρατων
που εÝναι µεγÀλοι εισαγωγεσ κατηγοριων ορυκτων που παρÀγει η περιοχη, κρατων που εÝναι πιθανοÝ
παραγωγοÝ τετοιων ορυκτων και των ολιγÞτερο αναπτυγµενων κρατων¯
ε) δεκαοκτω µελη που εκλεγονται συµφωνα µε την αρχη τησ διαφυλαξησ Ýσησ γεωγραφικησ κατανοµησ
θεσεων στο συµβουλιο, νοουµενου Þτι κÀθε γεωγραφικη περιοχη εχει τουλÀχιστο ενα µελοσ που εκλεχτηκε
δυνÀµει τησ υποπαραγρÀφου αυτησ. Για το σκοπÞ αυτÞ, οι γεωγραφικεσ περιοχεσ εÝναι η Αφρικη, ΑσÝα,
Ανατολικη Ευρωπη, Λατινικη Αµερικη και η Καραϊβικη και ∆υτικη Ευρωπη και Àλλεσ.
16. Οι διατÀξεισ του Àρθρου 161 παρÀγραφοσ 1 τησ συµβασησ δεν εφαρµÞζονται.
ΤΜΗΜΑ 4
Αναθεωρητικη διÀσκεψη
Οι διατÀξεισ σχετικÀ µε την αναθεωρητικη διÀσκεψη του Àρθρου 155 παρÀγραφοι 1, 3 και 4 τησ συµβασησ δεν
εφαρµÞζονται. ΠαρÀ τισ διατÀξεισ του Àρθρου 314 παρÀγραφοσ 2 τησ συµβασησ, η συνελευση, κατÞπιν
εισηγησησ του συµβουλÝου, δυναται να αναλÀβει, οποιαδηποτε στιγµη, αναθεωρηση των θεµÀτων που
αναφερονται στο Àρθρο 155 παρÀγραφοσ 1 τησ συµβασησ. Τροποποιησεισ σχετικÀ µε την παρουσα συµφωνÝα
και το µεροσ XI υπÞκεινται στισ διαδικασÝεσ που περιεχονται στα Àρθρο 314, 315 και 316 τησ συµβασησ,
νοουµενου Þτι οι αρχεσ, καθεστωσ και Àλλοι Þροι που αναφερονται στο Àρθρο 155 παρÀγραφοσ 2 τησ
συµβασησ παραµενουν και τα δικαιωµατα που αναφερονται στην παρÀγραφο 5 του Àρθρου αυτου δεν
επηρεÀζονται.
ΤΜΗΜΑ 5
ΜεταβÝβαση τεχνολογÝασ
1. ΕπιπρÞσθετα των διατÀξεων του Àρθρου 144 τησ συµβασησ, µεταβÝβαση τεχνολογÝασ για τουσ σκοπουσ του
µερουσ XI ρυθµÝζεται απÞ τισ ακÞλουθεσ αρχεσ:
α) Η επιχεÝρηση, και τα αναπτυσσÞµενα κρÀτη που επιθυµουν να αποκτησουν τεχνολογÝα για µεταλλευτικεσ
δραστηριÞτητεσ στο θαλÀσσιο βυθÞ, επιζητουν να αποκτησουν τετοια τεχνολογÝα κÀτω απÞ δÝκαιουσ και
ευλογουσ εµπορικουσ Þρουσ και συνθηκεσ στην ανοικτη αγορÀ, η µεσω κοινοπραξιων¯
β) σε περÝπτωση Þπου η επιχεÝρηση η αναπτυσσÞµενα κρÀτη δεν εÝναι σε θεση να αποκτησουν τεχνολογÝα για
µεταλλευτικεσ δραστηριÞτητεσ στο θαλÀσσιο βυθÞ, η αρχη δυναται να ζητησει απÞ Þλουσ η απÞ
οποιοδηποτε συµβασιουχο και το αντÝστοιχÞ τουσ κρÀτοσ η κρÀτη που τουσ παρεχουν εγγυηση να
συνεργαστουν µαζÝ τησ στην διευκÞλυνση τησ απÞκτησησ τεχνολογÝασ µεταλλευτικων δραστηριοτητων στο
θαλÀσσιο βυθÞ απÞ την επιχεÝρηση η απÞ το συνεταιρÞ τησ στην κοινοπραξÝα τουσ, η απÞ αναπτυσσÞµενο
κρÀτοσ η κρÀτη τα οποÝα επιζητουν να αποκτησουν τετοια τεχνολογÝα κÀτω απÞ ακριβοδÝκαιουσ και
ευλογουσ εµπορικουσ Þρουσ και συνθηκεσ, συµωνουσ προσ την αποτελεσµατικη προστασÝα των δικαιωµÀτων πνευµατικησ περιουσÝασ. Τα κρÀτη µερη αναλαµβÀνουν να συνεργαστουν πληρωσ και αποτελεσµατικÀ
µε την αρχη για το σκοπÞ αυτÞ και να διασαφÝσουν Þτι οι συµβασιουχοι τουσ οποÝουσ εχουν εγγυηθεÝ
συνεργÀζονται πληρωσ µε την αρχη¯
γ) ο γενικÞσ κανÞνασ εÝναι Þτι κρÀτη µερη προωθουν τη διεθνη, τεχνικη και επιστηµονικη συνεργασÝα Þσον
αφορÀ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη εÝτε µεταξυ των ενδιαφεροµενων µερων εÝτε διευρυνοντασ την
εκπαÝδευση, τεχνικη βοηθεια και προγρÀµµατα επιστηµονικησ συνεργασÝασ στουσ τοµεÝσ τησ θαλÀσσιασ
επιστηµησ και τεχνολογÝασ και τησ προστασÝασ και διαφυλαξησ του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ.
2. Οι διατÀξεισ του παραρτηµατοσ III Àρθρο 5 τησ συµβασησ δεν εφαρµÞζονται.
ΤΜΗΜΑ 6
Πολιτικη παραγωγησ
1. Η πολιτικη παραγωγησ τησ αρχησ βασÝζεται στισ ακÞλουθεσ αρχεσ:
α) ανÀπτυξη των πÞρων τησ περιοχησ λαµβÀνει χωρα συµφωνα µε ευλογεσ εµπορικεσ αρχεσ¯
β) οι διατÀξεισ τησ γενικησ συµφωνÝασ για δασµουσ και εµπÞριο, οι σχετικοÝ κωδικεσ και συµφωνÝεσ που
διαδεχονται η αντικαθιστουν τη γενικη συµφωνÝα για δασµουσ και εµπÞριο εφαρµÞζονται σχετικÀ µε τισ
δραστηριÞτητεσ στην περιοχη¯
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γ) ειδικÞτερα, δεν γÝνεται επιχορηγηση των δραστηριοτητων στην περιοχη εκτÞσ Þπωσ επιτρεπεται απÞ τισ
συµφωνÝεσ που αναφερονται στο στοιχεÝο β). Επιχορηγηση για το σκοπÞ των αρχων αυτων ερµηνευεται σε
σχεση µε τισ συµφωνÝεσ που αναφερονται στην υποπαρÀγραφο β)¯
δ) δεν υπÀρχει διÀκριση µεταξυ ορυκτων που λαµβÀνονται απÞ την περιοχη και απÞ Àλλεσ πηγεσ. ∆εν
υπÀρχει προνοµιουχα πρÞσβαση στισ αγορεσ για τα ορυκτÀ αυτÀ η για εισαγωγεσ αγαθων που παρÀγονται
απÞ τα ορυκτÀ αυτÀ, συγκεκριµενα:
i) µε την επιβολη δασµων η µη-δασµολογικων περιορισµων, και
ii) η οποÝα δÝδεται απÞ τα κρÀτη µερη στα ορυκτÀ αυτÀ η αγαθÀ που παρÀγονται απÞ κρατικεσ

επιχειρησεισ η απÞ φυσικÀ η νοµικÀ πρÞσωπα τα οποÝα κατεχουν την εθνικÞτητÀ τουσ η ελεγχονται
απÞ αυτÀ η απÞ τουσ πολÝτεσ τουσ¯

ε) το πρÞγραµµα εργασÝασ για εκµετÀλλευση που εγκρÝθηκε απÞ την αρχη σε σχεση µε κÀθε µεταλλευτικη
περιοχη υποδεικνυει πρÞγραµµα προβλεπÞµενησ παραγωγησ το οποÝο περιλαµβÀνει το υπολογιζÞµενο
µεγιστο ποσÞ των ορυκτων που θα παρÀγονταν κÀθε χρÞνο δυνÀµει του προγραµµÀτοσ εργασÝασ¯
στ) οι διαφορεσ που αφορουν τισ διατÀξεισ των συµφωνιων που αναφερονται στο στοιχεÝο β), επιλυονται ωσ
εξησ:
i) εÀν τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη µερη εÝναι µερη των συµφωνιων αυτων, προσφευγουν στισ διαδικασÝεσ για

επÝλυση διαφορων των συµφωνιων αυτων,

ii) εÀν ενα η περισσÞτερα απÞ τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη µερη δεν εÝναι µερη στισ συµφωνÝεσ αυτεσ,

προσφευγουν στισ διαδικασÝεσ για επÝλυση διαφορων που εκτÝθενται στη συµβαση¯

ζ) στισ περιπτωσεισ Þπου προσδιορÝζεται απÞ τισ συµφωνÝεσ που αναφερονται στο στοιχεÝο β) Þτι κρÀτοσ
µεροσ εχει εµπλακεÝ σε επιχορηγησεισ οι οποÝεσ απαγορευονται η εχουν επιφερει δυσµενεÝσ επιπτωσεισ στα
συµφεροντα Àλλου κρÀτουσ µερουσ και τα κατÀλληλα µετρα δεν εχουν ληφθεÝ απÞ το σχετικÞ κρÀτοσ
µεροσ η κρÀτη µερη, κρÀτοσ µεροσ δυναται να ζητησει απÞ το συµβουλιο να λÀβει τα κατÀλληλα µετρα.
2. Οι αρχεσ που περιεχονται στην παρÀγραφο 1 δεν επηρεÀζουν τα δικαιωµατα και υποχρεωσεισ που
παρεχονται απÞ οποιαδηποτε διÀταξη των συµφωνιων που αναφερονται στην παρÀγραφο 1 στοιχεÝο β), καθωσ
επÝσησ και τισ σχετικεσ συµφωνÝεσ για το ελευθερο εµπÞριο και την τελωνειακη ενωση στισ σχεσεισ µεταξυ των
κρατων µερων που εÝναι µερη στισ εν λÞγω συµφωνÝεσ.
3. Η αποδοχη απÞ συµβασιουχο επιχορηγησεων εκτÞσ απÞ αυτεσ οι οποÝεσ δυνανται να επιτραπουν απÞ τισ
συµφωνÝεσ που αναφερονται στην παρÀγραφο 1 στοιχεÝο β) αποτελεÝ παρÀβαση των ουσιωδων Þρων του
συµβολαÝου το οποÝο συνιστÀ πρÞγραµµα εργασÝασ για την εκτελεση δραστηριοτητων στην περιοχη.
4. ΚρÀτοσ µεροσ που εχει λÞγο να πιστευει Þτι εχει γÝνει παρÀβαση των Þρων τησ παραγρÀφου 1 στοιχεÝο β)
εωσ δ) η 3 δυναται να ξεκινησει διαδικασÝεσ επÝλυσησ διαφορων συµφωνα µε την παρÀγραφο 1 στοιχεÝο στ) η
ζ).
5. ΚρÀτοσ µεροσ δυναται οποιαδηποτε στιγµη να θεσει υπÞψη του συµβουλÝου δραστηριÞτητεσ οι οποÝεσ κατÀ
την Àποψη του δεν εÝναι συµφωνεσ προσ τουσ Þρουσ τησ παραγρÀφου 1 στοιχεÝα β) εωσ δ).
6. Η αρχη καταρτÝζει κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ οι οποÝεσ διασφαλÝζουν την εφαρµογη των
διατÀξεων του τµηµατοσ αυτου, περιλαµβανοµενων σχετικων κανÞνων, κανονισµων και διαδικασιων που
ρυθµÝζουν την εγκριση προγραµµÀτων εργασÝασ.
7. Οι διατÀξεισ του Àρθρου 151 παρÀγραφοι 1 εωσ 7 και 9 του Àρθρου 162 παρÀγραφο 2 στοιχεÝο ρ), του
Àρθρου 165 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο ξ) και το ΠαρÀρτηµα III Àρθρο 6 παρÀγραφο 5 και Àρθρο 7 τησ συµβασησ
δεν εφαρµÞζονται.
ΤΜΗΜΑ 7
Οικονοµικη βοηθεια
1. Η πολιτικη τησ αρχησ να βοηθÀ αναπτυσσÞµενεσ χωρεσ οι οποÝεσ υφÝστανται σοβαρεσ δυσµενεÝσ επιπτωσεισ
πÀνω στα εισοδηµατÀ τουσ απÞ εξαγωγεσ η στην οικονοµÝα τουσ που προκυπτουν απÞ τη µεÝωση τησ τιµησ
ενÞσ επηρεαζÞµενου ορυκτου η του Þγκου των εξαγωγων του ορυκτου αυτου, στην εκταση Þπου η µεÝωση
αυτη προκαλεÝται απÞ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη, βασÝζεται πÀνω στισ εξησ αρχεσ:
α) η αρχη εγκαθιδρυει ταµεÝο οικονοµικησ βοηθειασ απÞ µεροσ των χρηµατικων πÞρων τησ αρχησ που
υπερβαÝνει αυτουσ που εÝναι αναγκαÝοι να καλυψουν τα εξοδα διαχεÝρισησ τησ αρχησ. Το ποσÞ που
παραµερÝζεται για το σκοπÞ αυτÞ καθορÝζεται απÞ το συµβουλιο κατÀ διαστηµατα µετÀ απÞ εισηγηση τησ
επιτροπησ οικονοµικων. ΜÞνο πÞροι απÞ πληρωµεσ που λαµβÀνονται απÞ συµβασιουχουσ, περιλαµβανοµενησ τησ επιχεÝρησησ και εθελοντικεσ συνεισφορεσ, χρησιµοποιουνται για την εγκαθÝδρυση του ταµεÝου
οικονοµικησ βοηθειασ¯
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β) αναπτυσσÞµενα χερσαÝα κρÀτη που παρÀγουν των οποÝων εχει εκτιµηθεÝ Þτι η οικονοµÝα τουσ εχει
επηρεαστεÝ σοβαρÀ απÞ την παραγωγη ορυκτων απÞ το βαθυ θαλÀσσιο βυθÞ τουσ παρεχεται βοηθεια απÞ
το ταµεÝο οικονοµικησ βοηθειασ τησ αρχησ¯
γ) η αρχη παρεχει βοηθεια απÞ το ταµεÝο σε επηρεαζÞµενα αναπτυσσÞµενα χερσαÝα κρÀτη που παρÀγουν,
Þπου αυτÞ εÝναι κατÀλληλο, σε συνεργασÝα µε υφιστÀµενουσ σφαιρικουσ η περιφερειακουσ οργανισµουσ
ανÀπτυξησ οι οποÝοι εχουν την υποδοµη και ειδικÞτητα να εκτελεσουν τα εν λÞγω προγρÀµµατα
βοηθειασ¯
δ) η εκταση και περÝοδοσ τησ εν λÞγω βοηθειασ αποφασÝζεται ανÀλογα µε την περÝπτωση. Για να αποφασιστεÝ
αυτÞ πρεπει να ληφθεÝ υπÞψη η φυση και το µεγεθοσ των προβληµÀτων που αντιµετωπÝζονται απÞ τα
αναπτυσσÞµενα χερσαÝα κρÀτη που παρÀγουν.
2. Το Àρθρο 151 παρÀγραφοσ 10 τησ συµβασησ εφαρµÞζεται µεσω µετρων οικονοµικησ βοηθειασ που
αναφερονται στην παρÀγραφο 1. Το Àρθρο 160 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο 1, το Àρθρο 162 παρÀγραφοσ 2
στοιχεÝο ξ) το Àρθρο 164 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο δ), το Àρθρο 171 στοιχεÝο στ) και Àρθρο 173 παρÀγραφοσ 2
στοιχεÝο γ) τησ συµβασησ ερµηνευονται ανÀλογα.

ΤΜΗΜΑ 8
ΟικονοµικοÝ Þροι συµβολαÝων
1. Οι πιο κÀτω αρχεσ παρεχουν τη βÀση για δηµιουργÝα κανÞνων, κανονισµων και διαδικασιων για
οικονοµικουσ Þρουσ συµβολαÝων:
α) το συστηµα πληρωµων προσ την αρχη πρεπει να εÝναι δÝκαιο και για το συµβασιουχο και για την αρχη και
να παρεχει επαρκη µεσα για προσδιορισµÞ τησ συµµÞρφωσησ απÞ το συµβασιουχο µε το συστηµα αυτÞ¯
β) τα ποσοστÀ πληρωµων δυνÀµει του συστηµατοσ εÝναι µεσα στο πεδÝο των πληρωµων που ισχυουν σε σχεση
µε χερσαÝεσ µεταλλευτικεσ δραστηριÞτητεσ των ιδιων η παρÞµοιων ορυκτων, ουτωσ ωστε να αποφευχθεÝ η
παροχη τεχνητου ανταγωνιστικου πλεονεκτηµατοσ στουσ µεταλλευτεσ του βαθιου θαλÀσσιου βυθου η η
επιβολη σε αυτουσ ανταγωνιστικου µειονεκτηµατοσ¯
γ) το συστηµα δεν πρεπει να εÝναι πολυπλοκο και δεν πρεπει να επιβÀλλει σηµαντικη δαπÀνη διαχεÝρισησ
στην αρχη η στο συµβασιουχο. Πρεπει να γÝνει µελετη για την υιοθετηση συστηµατοσ που να ρυθµÝζει τα
δικαιωµατα εκµετÀλλευσησ η συνδυασµου συστηµατοσ για τα δικαιωµατα εκµετÀλλευσησ και συστηµατοσ
για συµµετοχη στα κερδη. Σε περÝπτωση Þπου θα καθοριστουν εναλλακτικÀ συστηµατα, ο συµβασιουχοσ
εχει το δικαÝωµα εκλογησ του συστηµατοσ που θα εφαρµοστεÝ στο συµβÞλαιÞ του. Οποιαδηποτε, Þµωσ,
µεταγενεστερη αλλαγη στην εκλογη µεταξυ εναλλακτικων συστηµÀτων, γÝνεται µε συµφωνÝα µεταξυ τησ
αρχησ και του συµβασιουχου¯
δ) ετησιο πÀγιο τελοσ καταβÀλλεται απÞ την ηµεροµηνÝα εναρξησ τησ εµπορικησ παραγωγησ. Το τελοσ αυτÞ
δυναται να πιστωθεÝ εναντι Àλλων καταβλητεων πληρωµων δυνÀµει του συστηµατοσ που υιοθετηθηκε
συµφωνα µε το στοιχεÝο γ). Το ποσÞ του τελουσ καθορÝζεται απÞ το συµβουλιο¯
ε) το συστηµα πληρωµων δυναται να αναθεωρεÝται περιοδικÀ υπÞ το φωσ των µεταβαλλÞµενων συνθηκων.
Οποιεσδηποτε αλλαγεσ εφαρµÞζονται µε τετοιο τρÞπο ωστε να µην γÝνονται διακρÝσεισ. Οι εν λÞγω αλλαγεσ
δυνανται να εφαρµοστουν σε υφιστÀµενα συµβÞλαια µÞνο κατ’ εκλογη του συµβασιουχου. Οποιαδηποτε
µεταγενεστερη αλλαγη στην εκλογη µεταξυ εναλλακτικων συστηµÀτων γÝνεται µε συµφωνÝα µεταξυ τησ
αρχησ και του συµβασιουχου¯
στ) διαφορεσ που αφορουν την ερµηνεÝα η εφαρµογη κανÞνων και κανονισµων που βασÝζονται πÀνω στισ
αρχεσ αυτεσ υπÞκεινται στισ διαδικασÝεσ για επÝλυση διαφορων που προβλεπονται στη συµβαση.
2. Οι διατÀξεισ του παραρτηµατοσ III Àρθρο 13 παρÀγραφοσ 3 εωσ 19 τησ συµβασησ δεν εφαρµÞζονται.
3. Σε σχεση µε την εφαρµογη του παραρτηµατοσ III Àρθρο 13 παρÀγραφοσ 2 τησ συµβασησ, το τελοσ για
επεξεργασÝα των αιτησεων που γÝνονται για εγκριση προγρÀµµατοσ εργασÝασ περιορισµενου σε ενα στÀδιο, εÝτε
το στÀδιο εξερευνησησ εÝτε το στÀδιο εκµετÀλευσησ, εÝναι 250 000 δολÀρια ΗΠΑ.

ΤΜΗΜΑ 9
Επιτροπη οικονοµικων
1. Ιδρυεται δια του παρÞντοσ επιτροπη οικονοµικων. Η επιτροπη συνÝσταται απÞ 15 µελη τα οποÝα εχουν
κατÀλληλα προσÞντα σχετικÀ µε οικονοµικÀ θεµατα. ΚρÀτη µερη προτεÝνουν υποψηφιουσ µε τα υψηλÞτερα
επÝπεδα ικανÞτητασ και ακεραιÞτητασ.
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2. ∆εν επιτρεπεται δυο µελη τησ επιτροπησ οικονοµικων να εÝναι πολÝτεσ του Ýδιου κρÀτουσ µερουσ.
3. Μελη τησ επιτροπησ οικονοµικων εκλεγονται απÞ τη συνελευση και πρεπει να λαµβÀνονται υπÞψη η
ανÀγκη για δÝκαιη γεωγραφικη κατανοµη και η εκπροσωπηση ειδικων συµφερÞντων. ΚÀθε οµÀδα κρατων που
αναφερεται στο τµηµα 3 παρÀγραφο 15 στοιχεÝα α), β), γ) και δ) του παραρτηµατοσ αυτου εκπροσωπεÝται
στην επιτροπη απÞ τουλÀχιστον ενα µελοσ. Μεχρισ Þτου η αρχη εχει επαρκεÝσ πÞρουσ, εκτÞσ απÞ καθορισµενεσ
συνεισφορεσ για να καλυψει τα διαχειριστικÀ τησ εξοδα, τα µελη τησ επιτροπησ περιλαµβÀνουν εκπροσωπουσ
των πεντε µεγαλυτερων οικονοµικων εισφορεων στο διαχειριστικÞ προυMπολογισµÞ τησ αρχησ. Στη συνεχεια, η
εκλογη ενÞσ µελουσ απÞ κÀθε οµÀδα γÝνεται µε διορισµÞ απÞ τα µελη των αντÝστοιχων οµÀδων, Àνευ βλÀβησ
τησ πιθανÞτητασ για εκλογη περαιτερω µελων απÞ κÀθε οµÀδα.
4. Μελη τησ επιτροπησ οικονοµικων κατεχουν την ιδιÞτητÀ τουσ για περÝοδο πεντε ετων. ΕÝναι επανεκλεξιµα
για περαιτερω περÝοδο.
5. Σε περÝπτωση θανÀτου, ανικανÞτητασ η παραÝτησησ µελουσ τησ επιτροπησ οικονοµικων πριν τη ληξη τησ
περιÞδου εργασÝασ, η συνελευση εκλεγει για το υπÞλοιπο τησ περιÞδου ενα µελοσ απÞ την Ýδια γεωγραφικη
περιοχη η οµÀδα κρατων.
6. Μελη τησ επιτροπησ οικονοµικων δεν πρεπει να εχουν οποιοδηποτε οικονοµικÞ συµφερον σε οποιαδηποτε
δραστηριÞτητα που σχετÝζεται µε θεµατα για τα οποÝα η επιτροπη εχει την ευθυνη να κÀνει εισηγησεισ. ∆εν
πρεπει να αποκαλυπτουν, ακÞµα και µετÀ τον τερµατισµÞ των καθηκÞντων τουσ, οποιαδηποτε εµπιστευτικη
πληροφορÝα που ερχεται σε γνωση τουσ ωσ αποτελεσµα των καθηκÞντων τουσ στην αρχη.
7. ΑποφÀσεισ τησ συνελευσησ και του συµβουλÝου για τα πιο κÀτω θεµατα λαµβÀνουν υπÞψη εισηγησεισ τησ
επιτροπησ οικονοµικων:
α) προσχεδιο οικονοµικων κανÞνων, κανονισµων και διαδικασιων των οργÀνων τησ αρχησ και οικονοµικη
διευθυνση και εσωτερικη οικονοµικη διαχεÝριση τησ αρχησ¯
β) καθορισµÞ των συνεισφορων των µελων στο διαχειριστικÞ προυMπολογισµÞ τησ αρχησ συµφωνα µε το Àρθρο
160 παρÀγραφο 2 στοιχεÝο β) τησ συµβασησ¯
γ) Þλα τα σχετικÀ οικονοµικÀ θεµατα, περιλαµβανοµενου του προτεινÞµενου ετησιου προυMπολογισµου ο
οποÝοσ καταρτÝζεται απÞ το γενικÞ γραµµατεα τησ αρχησ συµφωνα µε το Àρθρο 172 τησ συµβασησ και τα
οικονοµικÀ θεµατα τησ εφαρµογησ των προγραµµÀτων τησ εργασÝασ τησ γραµµατεÝασ¯
δ) το διαχειριστικÞ προυMπολογισµÞ¯
ε) οικονοµικεσ υποχρεωσεισ των κρατων µερων που απορρεουν απÞ την εφαρµογη τησ συµφωνÝασ αυτησ και
του µερουσ XI καθωσ επÝσησ και τισ διαχειριστικεσ και οικονοµικεσ συνεπειεσ των προτÀσεων και
εισηγησεων που συνεπÀγονται δαπÀνη στουσ πÞρουσ τησ αρχησ¯
στ) κανÞνεσ, κανονισµουσ και διαδικασÝεσ για τη δÝκαιη κατανοµη των οικονοµικων ωφεληµÀτων που
απορρεουν απÞ δραστηριÞτητεσ στην περιοχη και τισ αποφÀσεισ που θα γÝνουν γι’ αυτεσ.
8. ΑποφÀσεισ στην επιτροπη οικονοµικων πÀνω σε θεµατα διαδικασÝασ λαµβÀνονται µε πλειοψηφÝα των
µελων που παρευρÝσκονται και ψηφÝζουν. ΑποφÀσεισ πÀνω σε θεµατα ουσÝασ λαµβÀνονται µε οµοφωνÝα.
9. Η προυMπÞθεση του Àρθρου 162 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο α) τησ συµβασησ, για καθÝδρυση επικουρικου
οργÀνου το οποÝο να χειρÝζεται οικονοµικÀ θεµατα, θεωρεÝται Þτι εχει ικανοποιηθεÝ µε την Ýδρυση τησ
επιτροπησ οικονοµικων συµφωνα µε το παρÞν τµηµα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Η Ευρωπαϊκη ΚοινÞτητα υποβÀλλει τα σεβη τησ στο ΓενικÞ Γραµµατεα των Ηνωµενων Εθνων και
εχει την τιµη να καταθεσει το εγγραφο επÝσηµησ επιβεβαÝωσησ τησ συµβασησ των Ηνωµενων
Εθνων για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ, τησ 10ησ ∆εκεµβρÝου 1982, και τησ συµφωνÝασ σχετικÀ µε την
εφαρµογη του µερουσ XI τησ συµβασησ των Ηνωµενων Εθνων για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ, τησ
10ησ ∆εκεµβρÝου 1982, που εγκρÝθηκε απÞ τη γενικη συνελευση των Ηνωµενων Εθνων στισ 28
ΙουλÝου 1994.
Καταθετοντασ το συγκεκριµενο εγγραφο, η ΚοινÞτητα εχει την τιµη να δηλωσει Þτι αποδεχεται,
Þσον αφορÀ τα θεµατα για τα οποÝα τησ εχει παραχωρηθεÝ αρµοδιÞτητα απÞ τα κρÀτη µελη τησ
που αποτελουν συµβαλλÞµενα µερη τησ συµβασησ, τα δικαιωµατα και τισ υποχρεωσεισ που
προβλεπουν η συµβαση και η συµφωνÝα για τα κρÀτη. ΕπισυνÀπτεται η δηλωση για την
αρµοδιÞτητα, που προβλεπεται στο Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 1 του παραρτηµατοσ IX τησ συµβασησ.
Η ΚοινÞτητα επιθυµεÝ επÝσησ να δηλωσει, συµφωνα µε το Àρθρο 310 τησ συµβασησ, Þτι αντιτÝθεται
σε κÀθε δηλωση η διατυπωση θεσησ που αποκλεÝει η τροποποιεÝ τη νοµικη εµβελεια των
διατÀξεων τησ συµβασησ των Ηνωµενων Εθνων για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ, και ιδιαÝτερα εκεÝνων
που αφορουν τισ δραστηριÞτητεσ στον τοµεα τησ αλιεÝασ. Η ΚοινÞτητα δεν θεωρεÝ Þτι η συµβαση
αναγνωρÝζει τα δικαιωµατα η τη δικαιοδοσÝα παρÀκτιων κρατων, Þσον αφορÀ την εκµετÀλλευση,
τη διατηρηση και τη διαχεÝριση των αλιευτικων πÞρων, εκτÞσ των µη µεταναστευτικων ειδων,
περαν τησ αποκλειστικησ οικονοµικησ ζωνησ τουσ.
Η ΚοινÞτητα επιφυλÀσσεται του δικαιωµατοσ να διατυπωνει µεταγενεστερεσ δηλωσεισ σε σχεση µε
τη συµβαση και τη συµφωνÝα και να απαντÀ σε µεταγενεστερεσ δηλωσεισ και θεσεισ.
Η ΚοινÞτητα δρÀττεται τησ παρουσασ ευκαιρÝασ για να εκφρÀσει και πÀλι τη βαθυτατη εκτÝµηση
τησ προσ τον ΓενικÞ Γραµµατεα των Ηνωµενων Εθνων.
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∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
∆ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΗΣ 10ησ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 ΚΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ 28ησ
ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ XI ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(∆ηλωση βÀσει του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1 του παραρτηµατοσ IX τησ συµβασησ και του Àρθρου
4 παρÀγραφοσ 4 τησ συµφωνÝασ)
Το Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 1 του παραρτηµατοσ IX τησ συµβασησ των Ηνωµενων Εθνων για το
δÝκαιο τησ θÀλασσασ ορÝζει Þτι, το εγγραφο επÝσηµησ επιβεβαÝωσησ εκ µερουσ διεθνουσ οργανισµου πρεπει να περιλαµβÀνει δηλωση που καθορÝζει, µεταξυ των θεµÀτων που ρυθµÝζει η
συµβαση, εκεÝνα για τα οποÝα παραχωρεÝται αρµοδιÞτητα στον οργανισµÞ απÞ τα κρÀτη µελη του
που αποτελουν συµβαλλÞµενα µερη τησ συµβασησ (1).
Το Àρθρο 4 παρÀγραφοσ 4 τησ συµφωνÝασ σχετικÀ µε την εφαρµογη του µερουσ XI τησ συµβασησ
των Ηνωµενων Εθνων για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ, τησ 10ησ ∆εκεµβρÝου 1982 (2), ορÝζει Þτι η
επÝσηµη επιβεβαÝωση απÞ ενα διεθνη οργανισµÞ πραγµατοποιεÝται συµφωνα µε το παρÀρτηµα IX
τησ συµβασησ.
Οι Ευρωπαϊκεσ ΚοινÞτητεσ ιδρυθηκαν µε τισ συνθηκεσ των ΠαρισÝων (ΕΚΑΧ) και τησ Ρωµησ
(ΕΟΚ και ΕΚΑΕ) που υπεγρÀφησαν, αντÝστοιχα, στισ 18 ΑπριλÝου 1951 και στισ 25 ΜαρτÝου 1957.
ΜετÀ την κυρωση τουσ απÞ τα κρÀτη που τισ υπεγραψαν, οι συνθηκεσ αυτεσ τεθηκαν σε ισχυ στισ
25 ΙουλÝου 1952 και την 1η ΙανουαρÝου 1958. Τροποποιηθηκαν µε τη συνθηκη για την Ευρωπαϊκη
Îνωση, που υπεγρÀφη στο ΜÀαστριχτ στισ 7 ΦεβρουαρÝου 1992 και τεθηκε σε ισχυ, µετÀ την
κυρωση τησ απÞ τα κρÀτη που την υπεγραψαν, την 1η ΝοεµβρÝου 1993, και τελευταÝα απÞ τη
συνθηκη προσχωρησησ που υπεγρÀφη στην Κερκυρα στισ 24 ΙουνÝου 1994, και τεθηκε σε ισχυ την
1η ΙανουαρÝου 1995 (3).
Μελη των Κοινοτητων σηµερα εÝναι: το ΒασÝλειο του ΒελγÝου, το ΒασÝλειο τησ ∆ανÝασ, η
Οµοσπονδιακη ∆ηµοκρατÝα τησ ΓερµανÝασ, η Ελληνικη ∆ηµοκρατÝα, το ΒασÝλειο τησ ΙσπανÝασ, η
Γαλλικη ∆ηµοκρατÝα, η ΙρλανδÝα, η Ιταλικη ∆ηµοκρατÝα, το ΜεγÀλο ∆ουκÀτο του Λουξεµβουργου, το ΒασÝλειο των ΚÀτω Χωρων, η ∆ηµοκρατÝα τησ ΑυστρÝασ, η Πορτογαλικη ∆ηµοκρατÝα, η
Φινλανδικη ∆ηµοκρατÝα, το ΒασÝλειο τησ ΣουηδÝασ και το Ηνωµενο ΒασÝλειο τησ ΜεγÀλησ
ΒρετανÝασ και τησ ΒÞρειασ ΙρλανδÝασ.
Η συµβαση των Ηνωµενων Εθνων για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ και η συµφωνÝα σχετικÀ µε την
εφαρµογη του µερουσ XI τησ εν λÞγω συµβασησ εφαρµÞζεται, Þσον αφορÀ τισ αρµοδιÞτητεσ που
παραχωρηθηκαν στην Ευρωπαϊκη ΚοινÞτητα, στα εδÀφη Þπου εφαρµÞζεται η συνθηκη για την
Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ και υπÞ τισ προυMποθεσεισ που προβλεπονται στην εν λÞγω
συνθηκη, ιδÝωσ στο Àρθρο 227 αυτησ.
Η παρουσα δηλωση δεν εφαρµÞζεται στα εδÀφη των κρατων µελων Þπου δεν ισχυει η εν λÞγω
συνθηκη και ισχυει µε την επιφυλαξη των πρÀξεων η θεσεων που ενδεχεται να εγκριθουν στα
πλαÝσια τησ συµβασησ και τησ συµφωνÝασ απÞ τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη µελη για λογαριασµÞ και
προσ το συµφερον των εδαφων αυτων.
Συµφωνα µε τισ διατÀξεισ που προαναφερθηκαν, η παρουσα δηλωση ορÝζει την αρµοδιÞτητα που
παραχωρησαν τα κρÀτη µελη στην ΚοινÞτητα βÀσει των συνθηκων για θεµατα που ρυθµÝζονται
στη συµβαση και στη συµφωνÝα.
(1) Συµφωνα µε το Àρθρο 2 του παραρτηµατοσ IX, η ΚοινÞτητα κατεθεσε κατÀ την υπογραφη τησ συµβασησ
δηλωση που καθορÝζει, µεταξυ των θεµÀτων που ρυθµÝζει η συµβαση, εκεÝνα για τα οποÝα τησ εχει
παραχωρηθεÝ αρµοδιÞτητα απÞ τα κρÀτη µελη τησ.
(2) Η ΚοινÞτητα την υπεγραψε στισ 29 ΙουλÝου 1994 και την εφαρµÞζει προσωρινÀ απÞ τισ 16 ΝοεµβρÝου
1994.
(3) Η συνθηκη των ΠαρισÝων για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ Íνθρακα και ΧÀλυβα καταχωρηθηκε στη γραµµατεÝα των Ηνωµενων Εθνων στισ 15 ΜαρτÝου 1957, υπÞ τον αριθµÞ 3729¯ οι συνθηκεσ τησ
Ρωµησ για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ Οικονοµικησ ΚοινÞτητασ και τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ Ατοµικησ
Ενεργειασ (ΕυρατÞµ) καταχωρηθηκαν, αντÝστοιχα, στισ 21 και 24 ΑπριλÝου 1958, υπÞ τουσ αριθµουσ 4300
και 4301. Η συνθηκη για την Ευρωπαϊκη Îνωση καταχωρηθηκε στισ 28 ∆εκεµβρÝου 1993, υπÞ τον αριθµÞ
30615. Η συνθηκη προσχωρησησ τησ 24ησ ΙουνÝου 1994 δηµοσιευθηκε στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των
Ευρωπαϊκων Κοινοτητων C 241 τησ 29ησ Αυγουστου 1994.
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Η εµβελεια και η Àσκηση αυτων των κοινοτικων αρµοδιοτητων εξελÝσσονται, εκ φυσεωσ, συνεχωσ,
και η ΚοινÞτητα δυναται να συµπληρωσει η να τροποποιησει την παρουσα δηλωση, εφÞσον
χρειαστεÝ, συµφωνα µε το Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 4 του παραρτηµατοσ IX τησ συµβασησ.
Η ΚοινÞτητα εχει σε ορισµενα θεµατα αποκλειστικη αρµοδιÞτητα, ενω για Àλλα θεµατα µοιρÀζεται
την αρµοδιÞτητÀ τησ µε τα κρÀτη µελη τησ.
1. ΤοµεÝσ στουσ οποÝουσ η ΚοινÞτητα εχει αποκλειστικη αρµοδιÞτητα
— Ùσον αφορÀ τη διατηρηση και τη διαχεÝριση των θαλÀσσιων αλιευτικων πÞρων, η
ΚοινÞτητα δηλωνει Þτι τα κρÀτη µελη τησ τησ παραχωρησαν την αρµοδιÞτητα. Η ΚοινÞτητα εχει, συνεπωσ, εξουσÝα, στο συγκεκριµενο τοµεα, να θεσπÝζει τουσ σχετικουσ κανÞνεσ και
ρυθµÝσεισ (που εφαρµÞζουν τα κρÀτη µελη) και να αναλαµβÀνει, στο πλαÝσιο των
αρµοδιοτητων τησ, υποχρεωσεισ εναντι τρÝτων χωρων η των αρµÞδιων διεθνων οργανισµων. Η εν λÞγω αρµοδιÞτητα ισχυει για τα υδατα που υπÀγονται στην εθνικη δικαιοδοσÝα
Þσον αφορÀ την αλιεÝα και για την ανοιχτη θÀλασσα. Τα µετρα, ωστÞσο, που αφορουν την
Àσκηση δικαιοδοσÝασ επÝ των πλοÝων, τη χορηγηση σηµαÝασ, την καταχωριση των πλοÝων
και το δικαÝωµα επιβολησ ποινικων και διοικητικων κυρωσεων, υπÀγονται στην αρµοδιÞτητα των κρατων µελων, τηρουµενου βεβαÝωσ του κοινοτικου δικαÝου. Το κοινοτικÞ δÝκαιο
προβλεπει επÝσησ διοικητικεσ κυρωσεισ.
— ΒÀσει τησ εµπορικησ και τελωνειακησ πολιτικησ τησ, η ΚοινÞτητα εÝναι αρµÞδια για τα
θεµατα που εµπÝπτουν στισ διατÀξεισ των µερων X και XI τησ συµβασησ καθωσ και τησ
συµφωνÝασ τησ 28ησ ΙουλÝου 1994 για τισ διεθνεÝσ συναλλαγεσ.
2. ΤοµεÝσ για τουσ οποÝουσ η ΚοινÞτητα µοιρÀζεται την αρµοδιÞτητα µε τα κρÀτη µελη τησ
— ΣχετικÀ µε την αλιεÝα, για ορισµενουσ τοµεÝσ που δεν αφορουν Àµεσα τη διατηρηση και τη
διαχεÝριση των θαλÀσσιων αλιευτικων πÞρων, υπÀρχει κοινη αρµοδιÞτητα, Þπωσ π.χ. για
την ερευνα, την τεχνολογικη ανÀπτυξη και τη συνεργασÝα για την ανÀπτυξη.
— Ùσον αφορÀ τισ διατÀξεισ για τισ θαλÀσσιεσ µεταφορεσ, την ασφÀλεια τησ ναυσιπλοιασ και
την πρÞληψη τησ θαλÀσσιασ ρυπανσησ, που περιλαµβÀνονται, µεταξυ Àλλων, στα µερη II,
III, V, VII και XII τησ συµβασησ, η ΚοινÞτητα εχει αποκλειστικη αρµοδιÞτητα µÞνον
εφÞσον οι διατÀξεισ αυτεσ τησ συµβασησ η οι νοµικεσ πρÀξεισ που εκδÝδονται για την
εκτελεση τησ, επηρεÀζουν τουσ ισχυοντεσ κοινοτικουσ κανÞνεσ. Ùταν υπÀρχουν κοινοτικοÝ
κανÞνεσ οι οποÝοι παρÞλα αυτÀ δεν θÝγονται, ιδÝωσ σε περÝπτωση κοινοτικων διατÀξεων οι
οποÝεσ καθορÝζουν µÞνον ελÀχιστα πρÞτυπα, τα κρÀτη µελη εχουν αρµοδιÞτητα, υπÞ την
επιφυλαξη τησ αρµοδιÞτητασ τησ ΚοινÞτητασ να ενεργεÝ στον τοµεα αυτÞ. Íλλωσ, αρµοδιÞτητα εχουν τα κρÀτη µελη.
Στο προσÀρτηµα περιλαµβÀνεται κατÀσταση των σχετικων κοινοτικων πρÀξεων. Η εκταση
τησ κοινοτικησ αρµοδιÞτητασ που απορρεει απÞ τισ εν λÞγω πρÀξεισ πρεπει να εκτιµÀται σε
συνÀρτηση µε τισ επακριβεÝσ διατÀξεισ κÀθε µετρου, ιδιαÝτερα, εφÞσον οι διατÀξεισ αυτεσ
θεσπÝζουν κοινουσ κανÞνεσ.
— Ùσον αφορÀ τισ διατÀξεισ των µερων XIII και XIV τησ συµβασησ, η αρµοδιÞτητα τησ
ΚοινÞτητασ αποσκοπεÝ κυρÝωσ στην προωθηση τησ συνεργασÝασ στον τοµεα τησ ερευνασ
και τησ τεχνολογικησ ανÀπτυξησ µε τισ τρÝτεσ χωρεσ και τουσ διεθνεÝσ οργανισµουσ. Οι
δραστηριÞτητεσ τησ ΚοινÞτητασ στον εν λÞγω τοµεα συµπληρωνουν τισ δραστηριÞτητεσ των
κρατων µελων. Η αρµοδιÞτητα στο πεδÝο αυτÞ συγκεκριµενοποιεÝται µε την εγκριση των
προγραµµÀτων που απαριθµουνται στο προσÀρτηµα.
3. ΕνδεχÞµενη επÝπτωση των λοιπων κοινοτικων πολιτικων
— ΕÝναι σκÞπιµο να αναφερθουν, εξÀλλου, οι κοινοτικεσ πολιτικεσ και δραστηριÞτητεσ στον
τοµεα του ελεγχου των αθεµιτων οικονοµικων πρακτικων, των δηµοσÝων συµβÀσεων και
τησ βιοµηχανικησ ανταγωνιστικÞτητασ, καθωσ και στον τοµεα τησ αναπτυξιακησ βοηθειασ.
Οι συγκεκριµενεσ πολιτικεσ εÝναι δυνατÞ να εÝναι σηµαντικεσ για τη συµβαση και τη
συµφωνÝα, ιδÝωσ σε σχεση µε ορισµενεσ διατÀξεισ των µερων VI και XI τησ συµβασησ.
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ΠροσÀρτηµα
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
— Στον τοµεα τησ θαλÀσσιασ ασφÀλειασ και τησ πρÞληψησ τησ θαλÀσσιασ ρυπανσησ
ΑπÞφαση 92/143/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 25ησ ΦεβρουαρÝου 1992, σχετικÀ µε τα συστηµατα ραδιοναυτιλÝασ που προορÝζονται να χρησιµοποιηθουν στην Ευρωπη (ΕΕ L 59 τησ 4.3.1992, σ. 17).
ΟδηγÝα 79/115/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 21ησ ∆εκεµβρÝου 1978, περÝ πλοηγησεωσ πλοÝων απÞ πλοηγουσ
ανοικτησ θÀλασσασ στη ΒÞρειο ΘÀλασσα και τη ΜÀγχη (ΕΕ L 33 τησ 8.2.1979, σ. 32).
ΟδηγÝα 93/75/ΕΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 13ησ ΣεπτεµβρÝου 1993, για τισ ελÀχιστεσ προδιαγραφεσ που
απαιτουνται για τα πλοÝα τα οποÝα κατευθυνονται σε η αποπλεουν απÞ κοινοτικουσ λιµενεσ µεταφεροντασ
επικÝνδυνα η ρυπογÞνα εµπορευµατα (ΕΕ L 247 τησ 5.10.1993, σ. 19).
ΟδηγÝα 93/103/ΕΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 23ησ ΝοεµβρÝου 1993, σχετικÀ µε τισ ελÀχιστεσ προδιαγραφεσ
ασφÀλειασ και υγεÝασ κατÀ την εργασÝα στα αλιευτικÀ σκÀφη (13η ειδικη οδηγÝα κατÀ την εννοια του
Àρθρου 16 παρÀγραφοσ 1 τησ οδηγÝασ 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 307 τησ 13.12.1993, σ. 1).
ΟδηγÝα 94/57/ΕΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 22ασ ΝοεµβρÝου 1994, σχετικÀ µε τουσ κοινουσ κανÞνεσ και πρÞτυπα
για τουσ οργανισµουσ επιθεωρησησ και εξετασησ πλοÝων και για τισ συναφεÝσ δραστηριÞτητεσ των ναυτικων
αρχων (οδηγÝα για τισ εταιρεÝεσ κατÀταξησ) (ΕΕ L 319 τησ 12.12.1994, σ. 20).
ΟδηγÝα 94/58/ΕΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 22ασ ΝοεµβρÝου 1994, σχετικÀ µε το ελÀχιστο επÝπεδο εκπαÝδευσησ
των ναυτικων (ΕΕ L 319 τησ 12.12.1994, σ. 28).
ΟδηγÝα 95/21/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 19ησ ΙουνÝου 1995, για την επιβολη, σχετικÀ µε τη ναυσιπλοια που
συνεπÀγεται χρηση κοινοτικων λιµενων η διελευση απÞ υδατα υπÞ τη δικαιοδοσÝα κρÀτουσ µελουσ, των
διεθνων προτυπων για την ασφÀλεια των πλοÝων, την πρÞληψη τησ ρυπανσησ και τισ συνθηκεσ διαβÝωσησ
και εργασÝασ επÝ των πλοÝων (ελεγχοσ του κρÀτουσ του λιµενα) (ΕΕ L 157 τησ 7.7.1995, σ. 1).
ΟδηγÝα 96/98/ΕΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 20ησ ∆εκεµβρÝου 1996, σχετικÀ µε το θαλÀσσιο εξοπλισµÞ (ΕΕ L 46
τησ 17.2.1997, σ. 25).
ΚανονισµÞσ (ΕΟΚ) αριθ. 613/91 του ΣυµβουλÝου, τησ 4ησ ΜαρτÝου 1991, για τη µετανηολÞγηση πλοÝων στο
εσωτερικÞ τησ ΚοινÞτητασ (ΕΕ L 68 τησ 15.3.1991, σ. 1) και κανονισµÞσ (ΕΟΚ) αριθ. 2158/93 τησ
Επιτροπησ, τησ 28ησ ΙουλÝου 1993, για την εφαρµογη τροποποιησεων τησ διεθνουσ συµβασησ για την
ασφÀλεια τησ ζωησ στη θÀλασσα, του 1974, καθωσ και τησ διεθνουσ συµβασησ για την πρÞληψη τησ
ρυπανσησ απÞ τα πλοÝα, του 1973, για τουσ σκοπουσ του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 613/91 του ΣυµβουλÝου
(ΕΕ L 194 τησ 3.8.1993, σ. 5).
ΚανονισµÞσ (ΕΚ) αριθ. 2978/94 του ΣυµβουλÝου, τησ 21ησ ΝοεµβρÝου 1994, για την εκτελεση του
ψηφÝσµατοσ Α.747 (18) του ΙΜΟ σχετικÀ µε την εφαρµογη τησ καταµετρησησ τησ χωρητικÞτητασ των
χωρων ερµατοσ στα πετρελαιοφÞρα διαχωρισµενου ερµατοσ (ΕΕ L 319 τησ 12.12.1994, σ. 1).
ΚανονισµÞσ (ΕΚ) αριθ. 3051/95 του ΣυµβουλÝου, τησ 8ησ ∆εκεµβρÝου 1995, για τη διαχεÝριση τησ ασφÀλειασ
των επιβατηγων οχηµαταγωγων πλοÝων Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) (ΕΕ L 320 τησ 30.12.1995, σ.14).
— Στον τοµεα τησ προστασÝασ και τησ διατηρησησ του θαλÀσσιου περιβÀλλοντοσ (µεροσ XII τησ συµβασησ)
ΑπÞφαση 81/971/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 3ησ ∆εκεµβρÝου 1981, περÝ καθιερωσεωσ ενÞσ κοινοτικου
συστηµατοσ πληροφορησεωσ για τον ελεγχο και τη µεÝωση τησ ρυπÀνσεωσ που προξενεÝ η απÞρριψη
υδρογονανθρÀκων στη θÀλασσα (ΕΕ L 355 τησ 10.12.1981, σ. 52).
ΑπÞφαση 86/85/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 6ησ ΜαρτÝου 1986, για την καθιερωση κοινοτικου συστηµατοσ
πληροφÞρησησ για τον ελεγχο και τη µεÝωση τησ ρυπανσησ που προξενεÝ η απÞρριψη υδρογονανθρÀκων
και Àλλων επικÝνδυνων ουσιων στη θαλÀσσα (ΕΕ L 77 τησ 22.3.1986, σ. 33).
ΟδηγÝα 75/439/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 16ησ ΙουνÝου 1975, περÝ διαθεσεωσ των χρησιµοποιηµενων
ορυκτελαÝων (ΕΕ L 1994 τησ 25.7.1975, σ. 23).
ΟδηγÝα 75/442/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 15ησ ΙουλÝου 1975, περÝ των στερεων αποβλητων (ΕΕ L 194 τησ
25.7.1975, σ. 34).
ΟδηγÝα 76/160/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 8ησ ∆εκεµβρÝου 1975, περÝ τησ ποιÞτητοσ των υδÀτων κολυµβησεωσ (ΕΕ L 31 τησ 5.2.1976, σ. 1).
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ΟδηγÝα 76/464/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 4ησ Μαιου 1976, περÝ ρυπÀνσεωσ που προκαλεÝται απÞ ορισµενεσ
επικÝνδυνεσ ουσÝεσ που εκχεονται στο υδÀτινο περιβÀλλον τησ ΚοινÞτητοσ (ΕΕ L 129 τησ 18.5.1976, σ.
23).
ΟδηγÝα 78/176/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 20ησ ΦεβρουαρÝου 1978, περÝ των αποβλητων που προερχονται
απÞ τη βιοµηχανÝα διοξειδÝου του τιτανÝου (ΕΕ L 54 τησ 25.2.1978, σ. 19).
ΟδηγÝα 79/923/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 30ησ ΟκτωβρÝου 1979, περÝ τησ απαιτουµενησ ποιÞτητασ των
υδÀτων για οστρακοειδη (ΕΕ L 281 τησ 10.11.1979, σ. 47).
ΟδηγÝα 80/779/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 15ησ ΙουλÝου 1980, περÝ των οριακων τιµων και των ενδεικτικων
τιµων τησ ποιÞτητοσ τησ ατµÞσφαιρασ για το διοξεÝδιο του θεÝου και τα αιωρουµενα σωµατÝδια (ΕΕ L 229
τησ 30.8.1980, σ. 30).
ΟδηγÝα 82/176/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 22ασ ΜαρτÝου 1982, περÝ των οριακων τιµων και των ποιοτικων
στÞχων για τισ απορρÝψεισ υδραργυρου απÞ το βιοµηχανικÞ τοµεα τησ ηλεκτρολυσεωσ των χλωριουχων
αλÀτων αλκαλÝων (ΕΕ L 81 τησ 27.3.1982, σ. 29).
ΟδηγÝα 82/501/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 24ησ ΙουνÝου 1982, περÝ του κινδυνου ατυχηµÀτων µεγÀλησ
εκτÀσεωσ τον οποÝο περικλεÝουν ορισµενεσ βιοµηχανικεσ δραστηριÞτητεσ (ΕΕ L 230 τησ 5.8.1982, σ. 1).
ΟδηγÝα 82/883/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 3ησ ∆εκεµβρÝου 1982, για τουσ τρÞπουσ επιτηρησησ και ελεγχου
των χωρων οι οποÝοι σχετÝζονται µε τα απÞβλητα τησ βιοµηχανÝασ του διοξειδÝου του τιτανÝου (ΕΕ L 378
τησ 31.12.1982, σ. 1).
ΟδηγÝα 82/884/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 3ησ ∆εκεµβρÝου 1982, για την οριακη τιµη του µολυβδου που
περιεχεται στην ατµÞσφαιρα (ΕΕ L 378 τησ 31.12.1982, σ. 15).
ΟδηγÝα 83/513/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 26ησ ΣεπτεµβρÝου 1983, για τισ οριακεσ τιµεσ και τουσ ποιοτικουσ
στÞχουσ για τισ απορρÝψεισ καδµÝου (ΕΕ L 291 τησ 24.10.1983, σ. 1).
ΟδηγÝα 84/156/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 8ησ ΜαρτÝου 1984, για τισ οριακεσ τιµεσ και τουσ ποιοτικουσ
στÞχουσ Þσον αφορÀ τισ απορρÝψεισ υδραργυρου σε τοµεÝσ Àλλουσ εκτÞσ του τοµεα τησ ηλεκτρολυσεωσ,
των χλωριουχων αλÀτων και των αλκαλÝων (ΕΕ L 74 τησ 17.3.1984, σ. 49).
ΟδηγÝα 84/360/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 28ησ ΙουνÝου 1984, σχετικÀ µε την καταπολεµηση τησ ατµοσφαιρικησ ρυπανσησ απÞ βιοµηχανικεσ εγκαταστÀσεισ (ΕΕ L 188 τησ 16.7.1984, σ. 20).
ΟδηγÝα 84/491/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 9ησ ΟκτωβρÝου 1984, σχετικÀ µε τισ οριακεσ τιµεσ και τουσ
ποιοτικουσ στÞχουσ για τισ απορρÝψεισ εξαχλωροκυκλοεξανÝου (ΕΕ L 274 τησ 17.10.1984, σ. 11).
ΟδηγÝα 85/203/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 7ησ ΜαρτÝου 1985, σχετικÀ µε τισ προδιαγραφεσ ποιÞτητασ του
αερα για το διοξεÝδιο του αζωτου ((ΕΕ L 87 τησ 27.3.1985, σ. 1).
ΟδηγÝα 85/337/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 27ησ ΙουνÝου 1985, για την εκτÝµηση των επιπτωσεων ορισµενων
σχεδÝων δηµοσÝων και ιδιωτικων εργων στο περιβÀλλον (ΕΕ L 175 τησ 5.7.1985, σ. 40).
ΟδηγÝα 86/280/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 12ησ ΙουνÝου 1986, σχετικÀ µε τισ οριακεσ τιµεσ και τουσ
ποιοτικουσ στÞχουσ για τισ απορρÝψεισ ορισµενων επικÝνδυνων ουσιων που υπÀγονται στον κατÀλογο I του
παραρτηµατοσ τησ οδηγÝασ 76/464/ΕΟΚ (ΕΕ L 181 τησ 4.7.1986, σ. 16).
ΟδηγÝα 88/609/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 24ησ ΝοεµβρÝου 1988, για τον περιορισµÞ των εκποµπων στην
ατµÞσφαιρα ορισµενων ρυπων απÞ µεγÀλεσ εγκαταστÀσεισ καυσησ (ΕΕ L 336 τησ 7.12.1988, σ. 1).
ΟδηγÝα 89/369/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 8ησ ΙουνÝου 1989, σχετικÀ µε την πρÞληψη τησ ατµοσφαιρικησ
ρυπανσησ που προκαλεÝται απÞ τισ νεεσ εγκαταστÀσεισ καυσησ αστικων απορριµµÀτων (ΕΕ L 163 τησ
14.6.1989, σ. 32).
ΟδηγÝα 89/429/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 21ησ ΙουνÝου 1989, σχετικÀ µε τη µεÝωση τησ ατµοσφαιρικησ
ρυπανσησ που προκαλεÝται απÞ τισ νεεσ εγκαταστÀσεισ καυσησ αστικων απορριµµÀτων (ΕΕ L 203 τησ
15.7.1989, σ. 50).
ΟδηγÝα 91/271/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 21ησ Μαιου 1991, για την επεξεργασÝα των αστικων λυµÀτων (ΕΕ
L 135 τησ 30.5.1991, σ. 40).
ΟδηγÝα 91/676/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 12ησ ∆εκεµβρÝου 1991, για την προστασÝα των υδÀτων απÞ τη
νιτρορυπανση γεωργικησ προελευσησ (ΕΕ L 375 τησ 31.12.1991, σ. 1).
ΟδηγÝα 91/689/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 12ησ ∆εκεµβρÝου 1991, για τα επικÝνδυνα απÞβλητα (ΕΕ L 377
τησ 31.12.1991, σ. 20).
ΟδηγÝα 92/43/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 21ησ Μαιου 1992, για τη διατηρηση των φυσικων οικοτÞπων
καθωσ και τησ Àγριασ πανÝδασ και χλωρÝδασ (ΕΕ L 206 τησ 22.7.1992, σ. 7).
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ΟδηγÝα 92/112/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 15ησ ∆εκεµβρÝου 1992, για τον καθορισµÞ των διαδικασιων
εναρµÞνισησ των προγραµµÀτων περιορισµου τησ ρυπανσησ που προκαλουν τα απÞβλητα τησ βιοµηχανÝασ
διοξειδÝου του τιτανÝου, µε προοπτικη την εξÀλειψη τησ (ΕΕ L 409 τησ 31.12.1992, σ. 11).
ΟδηγÝα 94/67/ΕΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 16ησ ∆εκεµβρÝου 1994, για την αποτεφρωση των επικÝνδυνων
αποβλητων (ΕΕ L 365 τησ 31.12.1994, σ. 34).
ΚανονισµÞσ (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του ΣυµβουλÝου, τησ 1ησ ΦεβρουαρÝου 1993, σχετικÀ µε την παρακολουθηση και τον ελεγχο των µεταφορων αποβλητων στο εσωτερικÞ τησ ΚοινÞτητασ, καθωσ και κατÀ την
εÝσοδο και εξοδÞ τουσ (ΕΕ L 30 τησ 6.2.1993, σ. 1).
— Στον τοµεα τησ ερευνασ και τησ επιστηµονικησ και τεχνολογικησ συνεργασÝασ για το θαλÀσσιο περιβÀλλον
ΠρÞγραµµα θαλÀσσια ερευνα και τεχνολογÝα.
ΠρÞγραµµα για το περιβÀλλον και το κλÝµα.
Τοµεασ τησ συνεργασÝασ µε τρÝτεσ χωρεσ και διεθνεÝσ οργανισµουσ: επιστηµονικη και τεχνολογικη συνεργασÝα µε τισ αναπτυσσÞµενεσ χωρεσ: πρÞγραµµα (INCO-DC).
— ΣυµβÀσεισ των οποÝων η ΚοινÞτητα αποτελεÝ συµβαλλÞµενο µεροσ
Συµβαση για την πρÞληψη τησ θαλÀσσιασ ρυπανσησ γηινησ προελευσησ, ΠαρÝσι, 4 ΙουνÝου 1974 (απÞφαση
75/437/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 3ησ ΜαρτÝου 1975, ΕΕ L 194 τησ 25.7.1975, σ. 5).
ΠρωτÞκολλο που τροποποιεÝ τη συµβαση για την πρÞληψη τησ θαλÀσσιασ ρυπανσησ απÞ χερσαÝεσ πηγεσ,
ΠαρÝσι, 26 ΜαρτÝου 1986 (απÞφαση 87/57/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 28ησ ∆εκεµβρÝου 1986, ΕΕ L 24 τησ
27.1.1987, σ. 47).
ΠρωτÞκολλο για την προστασÝα τησ ΜεσογεÝου ΘαλÀσσησ απÞ τη ρυπανση απÞ χερσαÝεσ πηγεσ, Αθηνα, 17
Μαιου 1980 (απÞφαση 83/101/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 28ησ ΦεβρουαρÝου 1983, ΕΕ L 67 τησ 12.3.1983,
σ. 1).
Συµβαση για την προστασÝα τησ ΜεσογεÝου ΘαλÀσσησ απÞ τη ρυπανση, καθωσ και πρωτÞκολλο σχετικÞ µε
την πρÞληψη τησ ρυπÀνσεωσ τησ ΜεσογεÝου ΘαλÀσσησ απÞ τισ βυθÝσεισ αποβλητων που πραγµατοποιουν
τα πλοÝα και τα αεροσκÀφη, Βαρκελωνη, 16 ΦεβρουαρÝου 1976 (απÞφαση 77/585/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου,
τησ 25ησ ΙουλÝου 1977, ΕΕ L 240 τησ 19.9.1977, σ. 1).
ΠρωτÞκολλο για τη συνεργασÝα στην καταπολεµηση τησ ρυπÀνσεωσ τησ ΜεσογεÝου ΘαλÀσσησ απÞ
υδρογονÀνθρακεσ και Àλλεσ επιβλαβεÝσ ουσÝεσ σε κρÝσιµεσ καταστÀσεισ, Βαρκελωνη, 16 ΦεβρουαρÝου 1976
(απÞφαση 81/420/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 19ησ Μαιου 1981, ΕΕ L 162 τησ 19.6.1981, σ. 4).
Συµβαση για τη διαµεθοριακη ρυπανση τησ ατµÞσφαιρασ σε µεγÀλη απÞσταση, Γενευη, 13 ΝοεµβρÝου 1979
(απÞφαση του ΣυµβουλÝου, τησ 11ησ ΙουνÝου 1981, ΕΕ L 171 τησ 27.6.1981, σ. 11).
ΠρωτÞκολλο τησ 2-3 ΑπριλÝου 1982 γισ τισ ειδικÀ προστατευÞµενεσ περιοχεσ τησ ΜεσογεÝου, Γενευη, 3
ΑπριλÝου 1982 (απÞφαση 84/132/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 1ησ ΜαρτÝου 1984, ΕΕ L 68 τησ 10.3.1984,
σ. 36).
ΣυµφωνÝα για τη συνεργασÝα για την καταπολεµηση τησ ρυπανσησ τησ ΒÞρειασ ΘÀλασσασ απÞ τουσ
υδρογονÀνθρακεσ και Àλλεσ επικÝνδυνεσ ουσÝεσ, ΒÞννη, 13 ΣεπτεµβρÝου 1983 (απÞφαση 84/358/ΕΟΚ του
ΣυµβουλÝου, τησ 28ησ ΙουνÝου 1984, ΕΕ L 188 τησ 16.7.1984, σ. 7).
ΣυµφωνÝα συνεργασÝασ για την προστασÝα των ακτων και των υδÀτων του Βορειοανατολικου Ατλαντικου
απÞ τη ρυπανση, ΛισαβÞνα, 17 ΟκτωβρÝου 1990 (απÞφαση 93/550/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 20ησ
ΟκτωβρÝου 1993, ΕΕ L 267 τησ 28.10.1993, σ. 20).
Συµβαση τησ ΒασιλεÝασ για τον ελεγχο τησ διασυνοριακησ διακÝνησησ επικÝνδυνων αποβλητων και τησ
διÀθεσησ τουσ, ΒασιλεÝα, 22 ΜαρτÝου 1989 (απÞφαση 93/98/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 1ησ ΦεβρουαρÝου
1993, ΕΕ L 39 τησ 16.2.1993, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Η οµÀδα εργασÝασ για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ συνεχÝζει την εξεταση των θεµÀτων που εµπÝπτουν
στο πεδÝο εφαρµογησ τησ συµβασησ των Ηνωµενων Εθνων για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ, που
τεθηκε σε ισχυ στισ 16 ΝοεµβρÝου 1994. Με τισ εργασÝεσ τησ, προετοιµÀζει τισ συζητησεισ του
ΣυµβουλÝου και, κατ’ αυτÞν τον τρÞπο, συµβÀλλει στον προσδιορισµÞ των πολιτικων τησ ΚοινÞτητασ που αφορουν θεµατα σχετικÀ µε το δÝκαιο τησ θÀλασσασ. ΕνÞψει τησ προετοιµασÝασ των
συνεδριÀσεων του ΣυµβουλÝου, γνωµοδοτεÝ στην επιτροπη των ΜονÝµων Αντιπροσωπων (και,
ενδεχοµενωσ, στην πολιτικη επιτροπη), µετÀ απÞ αÝτηση αυτησ η µε δικη τησ πρωτοβουλÝα, Þσον
αφορÀ τη συµβατÞτητα των εν λÞγω πολιτικων µε το διεθνεσ δÝκαιο, και ιδÝωσ µε τη συµβαση των
Ηνωµενων Εθνων για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ.
Οι αρµοδιÞτητεσ τησ οµÀδασ συνÝστανται, ιδÝωσ, στα ακÞλουθα
1. προετοιµασÝα τησ απÞφασησ του ΣυµβουλÝου για τη συναψη τησ συµβασησ των Ηνωµενων
Εθνων για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ καθωσ και τησ συµφωνÝασ τησ σχετικησ µε την εφαρµογη
του µερουσ XI τησ εν λÞγω συµβασησ,
2. προετοιµασÝα των δηλωσεων που προβλεπονται στο Àρθρο 5 παρÀγραφοι 1 και 4 του
παραρτηµατοσ IX τησ συµβασησ των Ηνωµενων Εθνων για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ,
3. προετοιµασÝα των δηλωσεων που προβλεπονται στα Àρθρα 287 και 310 τησ συµβασησ των
Ηνωµενων Εθνων για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ,
4. προετοιµασÝα των σχεδÝων θεσεων τησ ΚοινÞτητασ στο πλαÝσιο των οργÀνων που προβλεπει η
συµβαση, για τα θεµατα που υπÀγονται στην αρµοδιÞτητÀ τησ,
5. συντονισµÞσ των δρÀσεων τησ ΚοινÞτητασ και των κρατων µελων τησ, στο πλαÝσιο τησ
διεθνουσ αρχησ για το θαλÀσσιο βυθÞ και των οργÀνων του, και διαβουλευσεισ για το
σχεδιασµÞ κοινων θεσεων επÝ θεµÀτων γενικου ενδιαφεροντοσ τα οποÝα υπÀγονται στην κοινη
εξωτερικη πολιτικη και πολιτικη ασφαλεÝασ (ΚΕΠΠΑ),
6. σχεδιασµÞσ κοινων θεσεων επÝ θεµÀτων εξωτερικησ πολιτικησ που παρουσιÀζουν γενικÞ
ενδιαφερον και αφορουν την εξελιξη του δικαÝου τησ θÀλασσασ και τισ συνεπειεσ του για την
εξωτερικη πολιτικη τησ Ευρωπαϊκησ Îνωσησ,
7. εξεταση τησ συνεπειασ των σχεδÝων και των προτÀσεων που υποβÀλλονται στο Συµβουλιο
προσ το διεθνεσ δÝκαιο για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ, και ιδÝωσ προσ τη συµβαση των Ηνωµενων
Εθνων για το δÝκαιο τησ θÀλασσασ.
Οι θεσεισ επÝ των θεµÀτων που εµπÝπτουν στην αρµοδιÞτητα τησ ΚοινÞτητασ καθορÝζονται
συµφωνα µε τη συνηθη διαδικασÝα.
Τα θεµατα που υπÀγονται στην εξωτερικη πολιτικη τησ Ευρωπαϊκησ Îνωσησ διεπονται απÞ
διατÀξεισ του τÝτλου V τησ συνθηκησ για την Ευρωπαϊκη Îνωση.

23.6.98

