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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
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COM(2003) 625 τελικό
2003/0249 (CNS)

Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τη σύναψη, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της σύµβασης για την πρόσβαση
σε πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.
Η σύµβαση της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά
µε την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα (που εν συνεχεία αναφέρεται ως η
σύµβαση του Århus) καθιερώνει τους βασικούς κανόνες για την προώθηση της συµµετοχής των
πολιτών σε θέµατα περιβάλλοντος και τήρησης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Η σύµβαση του
Århus αποτελείται από τρία σκέλη έκαστο των οποίων εκχωρεί διαφορετικά δικαιώµατα: το
πρώτο σκέλος προβλέπει την πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες, το δεύτερο τη
συµµετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και το τρίτο την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.
ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ
2.

Η ΕΚ (από κοινού µε όλα τα κράτη µέλη) υπέγραψε τη σύµβαση του Århus το 1998.

3.
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σύµφωνα µε τη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, έχει δικαίωµα να συνάπτει διεθνείς συµφωνίες, και να
µεριµνά για την ανταπόκριση προς τις εξ αυτών απορρέουσες υποχρεώσεις, εφόσον συµβάλουν
στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 174 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ.
Με το άρθρο 174 παράγραφος 1 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορίζονται οι στόχοι
της κοινοτικής πολιτικής για το περιβάλλον ως εξής: διαφύλαξη, προστασία και βελτίωση της
ποιότητας του περιβάλλοντος, προστασία της υγείας του ανθρώπου, συνετή και ορθολογική
αξιοποίηση των φυσικών πόρων, προαγωγή µέτρων σε διεθνές επίπεδο για την αντιµετώπιση
περιφερειακών ή παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων.
4.
Είναι εν γένει αποδεκτό ότι η βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες και η
ευρύτερη συµµετοχή του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι καθοριστικής σηµασίας µέσα
για να εξασφαλιστεί ή ευαισθητοποίηση του κοινού έναντι περιβαλλοντικών θεµάτων και να
προωθηθεί η αρτιότερη εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Ως εκ τούτου, συµβάλει στην
ενίσχυση και στην εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας της περιβαλλοντικής πολιτικής που
θεσπίστηκε βάσει των προαναφερόµενων στόχων.
5.
Θα πρέπει επιπλέον να υπογραµµιστεί ακόµη ένα ειδικό στοιχείο της σύµβασης του
Århus. Τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα καλύπτονται από τον ορισµό «δηµόσιες αρχές» της
σύµβασης παράλληλα µε τις εθνικές δηµόσιες αρχές. Αυτό τονίζει την ιδιαίτερη σηµασία της
σύναψης της σύµβασης του Århus από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
6.
Υπογράφοντας τη σύµβαση του Århus η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναγνώρισε τη σηµασία
των στόχων της. Αµέσως µετά την υπογραφή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα µερίµνησε ώστε να
ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για προσχώρηση στη σύµβαση του Århus υιοθετώντας
δεσµευτικές πράξεις που ευθυγραµµίζουν τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προς τις
απαιτήσεις της σύµβασης. Τοιουτοτρόπως θα καταστεί δυνατό για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα να
εκδώσει απόφαση σχετικά µε τη σύναψη της συµφωνίας αυτής.
7.
Η εν λόγω ευθυγράµµιση προς τις υποχρεώσεις της σύµβασης θα πρέπει να επιτευχθεί
τόσο σε επίπεδο κρατών µελών όσο και σε επίπεδο θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.
8.
Όσον αφορά το επίπεδο των κρατών µελών, η ΕΚ πρόσφατα εξέδωσε δύο οδηγίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Η πρώτη αφορά την πρόσβαση του κοινού στις
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περιβαλλοντικές πληροφορίες1 και η δεύτερη που προβλέπει τη συµµετοχή του κοινού στην
κατάρτιση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων όσον αφορά το περιβάλλον και την
τροποποίηση των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ2 του Συµβουλίου. Παράλληλα µε την
παρούσα πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλει πρόταση οδηγίας3 για να εξασφαλιστεί η
συµµόρφωση ως προς τα στοιχεία της σύµβασης του Århus που αφορούν την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη και τα οποία δεν καλύπτονται από τις δύο προαναφερόµενες οδηγίες.
9.
Σε ό,τι αφορά τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υποβάλλεται επίσης από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παράλληλα µε την παρούσα πρόταση πράξη που εξασφαλίζει την
πλήρη συµµόρφωση όλων των θεσµικών οργάνων και φορέων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προς
τις διατάξεις και τις αρχές του Århus. Εν προκειµένω επιδιώκεται ο παρών κανονισµός4 να
καλύψει και τα τρία σκέλη της σύµβασης του Århus τουλάχιστον για τα ενδιαφερόµενα θεσµικά
όργανα.
Ως εκ τούτου η Κοινότητα δύναται να εγκρίνει την απόφαση για τη σύναψη της σύµβασης
σχετικά µε την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και
την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα. Η αποτελεσµατική εφαρµογή της
σύµβασης εξαρτάται µεταξύ άλλων από τη διάθεση επαρκών οικονοµικών και ανθρώπινων
πόρων. Η Κοινότητα, ως ένα εξ των µερών της σύµβασης, θα συµβάλλει τακτικά στις
δραστηριότητες που ορίζει το πρόγραµµα εργασίας.
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Οδηγία 2003/4/ΕΚ της 28ης Ιανουαρίου 2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ του
Συµβουλίου, EE L 41, 14.2.2003, σ. 26-31.
Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά µε
τη συµµετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων που αφορούν το
περιβάλλον και µε την τροποποίηση όσον αφορά τη συµµετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου EE L 156 της 25.6.2003, σ. 17.
COM
COM
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2003/0249 (CNS)
Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τη σύναψη, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της σύµβασης για την πρόσβαση
σε πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, σε
συνδυασµό µε το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτη πρόταση του πρώτου εδαφίου και το άρθρο
300 παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής5,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου6,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Η σύµβαση ΟΗΕ/ΗΕ για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη
λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα (εφεξής
αναφερόµενη ως σύµβαση του Århus) αποσκοπεί στην εκχώρηση δικαιωµάτων στο κοινό
και επιβάλλει στα συµβαλλόµενα µέρη και τις δηµόσιες αρχές υποχρεώσεις ως προς την
πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη
για περιβαλλοντικά θέµατα.

(2)

Η βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες και η ευρύτερη συµµετοχή του
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι καθοριστικής σηµασίας µέσα για να
εξασφαλιστεί η ευαισθητοποίηση του κοινού έναντι των περιβαλλοντικών θεµάτων και να
προαχθεί η αρτιότερη εφαρµογή της οικολογικής νοµοθεσίας. Ως εκ τούτου συµβάλλει
στην ενίσχυση και την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών για την προστασία το
περιβάλλοντος.

(3)

Η σύµβαση του Århus έχει κατατεθεί για προσχώρηση, αποδοχή ή έγκριση εκ µέρους των
κρατών και περιφερειακών οργανισµών οικονοµικής ολοκλήρωσης.
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ΕΕ C , , σ. .
ΕΕ C , , σ. .

6

4

(4)

Βάσει των όρων της σύµβασης του Århus, κάθε περιφερειακός οργανισµός οικονοµικής
ολοκλήρωσης οφείλει να δηλώνει στην πράξη επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή
πρόσβασης, το εύρος των αρµοδιοτήτων του ως προς τα θέµατα που διέπει η σύµβαση.

(5)

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σύµφωνα µε τη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 175, παράγραφος 1, είναι αρµόδια να συνάπτει διεθνείς συµφωνίες, και
να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν εξ αυτών, εφόσον συµβάλουν στην
επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 174, παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ.

(6)

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέγραψε τη σύµβαση του Århus τον Ιούνιο του 1998 και έκτοτε
συνέχισε τις προσπάθειες για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη σύµβαση.
Εν τω µεταξύ, επιδιώχθηκε η αντίστοιχη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να
ευθυγραµµιστεί προς τις διατάξεις της σύµβασης.

(7)

Η οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης
Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και την
κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ7 του Συµβουλίου και η οδηγία 2003/35/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 για την πρόβλεψη
της συµµετοχής του κοινού στην κατάρτιση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων που
αφορούν το περιβάλλον και την τροποποίηση, σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή του κοινού και
την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ8 του Συµβουλίου
έχουν ήδη ενσωµατώσει ορισµένες πτυχές της Σύµβασης του Århus στο κοινοτικό δίκαιο.

(8)

Σχετικές προτάσεις οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά
µε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα έχουν απευθυνθεί στα κράτη
µέλη, ενώ παράλληλα ο κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την εφαρµογή των διατάξεων της Σύµβασης του Århus στα θεσµικά όργανα και τους
φορείς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υποβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
παράλληλα προς την παρούσα πρόταση.

(9)

Ως εκ τούτου, η Κοινότητα θα πρέπει να συνάψει τη Σύµβαση του Århus.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ:
Άρθρο 1
Η σύµβαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών (ΗΕ/ΟΕΕ)
σχετικά µε την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και
την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα (εφεξής Σύµβαση του Århus)
εγκρίνεται εξ ονόµατος της Κοινότητας.
Το κείµενο της σύµβασης επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
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ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.
ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17.
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Άρθρο 2
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που δύνανται
να υποβάλουν την πράξη έγκρισης στο Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, σύµφωνα µε το
άρθρο 19 της Σύµβασης.
Παράλληλα, το ορισθέν πρόσωπο ή τα ορισθέντα πρόσωπα θα καταθέσει/ουν τη δήλωση
αρµοδιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
19 της Σύµβασης.
Άρθρο 3
Η απόφαση θα δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έγινε στις Βρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ANNEX
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΥ
ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τα µέρη της παρούσας Σύµβασης,
Υπενθυµίζοντας την αρχή 1 της ∆ήλωσης της Στοκχόλµης για το ανθρώπινο περιβάλλον,
Υπενθυµίζοντας επίσης την αρχή 10 της ∆ήλωσης του Ρίο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη,
Υπενθυµίζοντας περαιτέρω τα ψηφίσµατα της Γενικής Συνέλευσης 37/7, της 28ης Οκτωβρίου
1982, για τον Παγκόσµιο Χάρτη της Φύσης και 45/94, της 14ης ∆εκεµβρίου 1990, σχετικά µε την
ανάγκη να εξασφαλίζεται υγιές περιβάλλον για την ευηµερία των ατόµων,
Υπενθυµίζοντας τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για το Περιβάλλον και την Υγεία, που εγκρίθηκε κατά
την Πρώτη Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη για το Περιβάλλον και την Υγεία της Παγκόσµιας Οργάνωσης
Υγείας, στη Frankfurt-am-Main της Γερµανίας, στις 8 ∆εκεµβρίου 1989,
Επιβεβαιώνοντας την ανάγκη να προστατευθεί, να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η κατάσταση του
περιβάλλοντος και να εξασφαλισθεί αειφόρος και περιβαλλοντικώς υγιής ανάπτυξη,
Αναγνωρίζοντας ότι η κατάλληλη προστασία του περιβάλλοντος είναι ουσιώδης για την
ανθρώπινη
ευηµερία
και
την
απόλαυση
βασικών
ανθρωπίνων
δικαιωµάτων,
συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος στην ίδια τη ζωή,
Αναγνωρίζοντας επίσης ότι κάθε άτοµο έχει το δικαίωµα να ζει σε περιβάλλον κατάλληλο για την
υγεία και την ευηµερία του, καθώς και το καθήκον, τόσο µεµονωµένα, όσο και σε συνεργασία µε
άλλους, να προστατεύει και να βελτιώνει το περιβάλλον για να ωφελούνται οι παρούσες και
µέλλουσες γενεές,
Εκτιµώντας ότι, προκειµένου να ασκήσουν αυτό το δικαίωµα και να εκπληρώσουν αυτό το
καθήκον, οι πολίτες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση σε πληροφορίες, να δικαιούνται να
συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων και να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά
θέµατα και αναγνωρίζοντας, επ' αυτού, ότι οι πολίτες ενδέχεται να χρειασθούν συνδροµή για να
ασκήσουν τα δικαιώµατά τους,
Αναγνωρίζοντας ότι, στο πεδίο του περιβάλλοντος, η ευρύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες και
συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων βελτιώνει την ποιότητα και την εφαρµογή των
αποφάσεων, συµβάλλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήµατα, δίδει
στο κοινό την ευκαιρία να εκφράσει τις ανησυχίες του και επιτρέπει στις δηµόσιες αρχές να
λαµβάνουν δεόντως υπόψη τις ανησυχίες αυτές,
Αποσκοπώντας, µε τον τρόπο αυτόν, να προωθήσουν την υπευθυνότητα και τη διαφάνεια στη
λήψη αποφάσεων και να ενισχύσουν την υποστήριξη του κοινού για αποφάσεις σχετικά µε το
περιβάλλον,
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Αναγνωρίζοντας ότι είναι επιθυµητό να υπάρχει διαφάνεια σε όλους τους κλάδους της
κυβέρνησης και καλώντας τα νοµοθετικά σώµατα να εφαρµόσουν τις αρχές της παρούσας
σύµβασης στις εργασίες τους,
Αναγνωρίζοντας επίσης ότι το κοινό χρειάζεται να έχει γνώση των διαδικασιών συµµετοχής στη
λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον, να διαθέτει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές και να γνωρίζει
πώς να τις χρησιµοποιεί,
Αναγνωρίζοντας περαιτέρω τη σπουδαιότητα των αντιστοίχων ρόλων τους οποίους µπορούν να
διαδραµατίσουν οι µεµονωµένοι πολίτες, οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί και ο ιδιωτικός τοµέας
στην προστασία του περιβάλλοντος,
Επιθυµώντας να προωθήσουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση, ώστε να προάγουν την κατανόηση
του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, και να ενθαρρύνουν την ευρέως διαδεδοµένη
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε αποφάσεις που επηρεάζουν το περιβάλλον και την
αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και τη συµµετοχή τους σε αυτές,
Σηµειώνοντας, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σηµαντικό να γίνεται χρήση των µέσων ενηµέρωσης
και ηλεκτρονικών ή άλλων, µελλοντικών µορφών επικοινωνίας,
Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της πλήρους ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών πλευρών στη
λήψη κυβερνητικών αποφάσεων και την επακόλουθη ανάγκη να κατέχουν οι δηµόσιες
αρχές επακριβείς, περιεκτικές και ενηµερωµένες περιβαλλοντικές πληροφορίες,
Αναγνωρίζοντας ότι οι δηµόσιες αρχές διατηρούν περιβαλλοντικές πληροφορίες προς το δηµόσιο
συµφέρον,
Μεριµνώντας να είναι προσιτοί στο κοινό, συµπεριλαµβανοµένων των οργανισµών,
αποτελεσµατικοί δικαστικοί µηχανισµοί, ούτως ώστε να προστατεύονται τα νόµιµα συµφέροντά
του και να εφαρµόζεται ο νόµος,
Σηµειώνοντας ότι είναι σηµαντικό να παρέχονται στους καταναλωτές κατάλληλες πληροφορίες
για τα προϊόντα, ώστε να είναι σε θέση να κάνουν περιβαλλοντικές επιλογές εν γνώσει του
θέµατος,
Αναγνωρίζοντας την ανησυχία του κοινού σχετικά µε την σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς
τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την ανάγκη για αυξηµένη διαφάνεια και
µεγαλύτερη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων στο εν λόγω πεδίο,
Πεπεισµένα ότι η εφαρµογή της παρούσας σύµβασης θα συµβάλει στην ενίσχυση της
δηµοκρατίας στην περιφέρεια της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη (ΟΕΕ) των Ηνωµένων
Εθνών,
Έχοντας επίγνωση του ρόλου τον οποίο διαδραµατίζει επ' αυτού η ΟΕΕ και υπενθυµίζοντας,
µεταξύ άλλων, τους προσανατολισµούς της ΟΕΕ για την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές
πληροφορίες και τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον, οι οποίοι
υιοθετήθηκαν µε την Υπουργική δήλωση που εγκρίθηκε κατά την Τρίτη Υπουργική ∆ιάσκεψη
"Περιβάλλον για την Ευρώπη" στη Σόφια της Βουλγαρίας, στις 25 Οκτωβρίου 1995,
Έχοντας κατά νουν τις σχετικές διατάξεις της σύµβασης για την εκτίµηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, που εγκρίθηκε στο Espoo της Φινλανδίας, στις 25
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Φεβρουαρίου 1991, τη σύµβαση για τις διασυνοριακές επιπτώσεις των βιοµηχανικών ατυχηµάτων
και τη σύµβαση για την προστασία και τη χρήση διασυνοριακών υδατίνων οδών και διεθνών
λιµνών, που εγκρίθηκαν αµφότερες στο Ελσίνκι, στις 17 Μαρτίου 1992, και άλλες περιφερειακές
συµβάσεις,
Έχοντας επίγνωση ότι η έγκριση της παρούσας σύµβασης θα έχει συντελέσει στην περαιτέρω
ενίσχυση της διαδικασίας "Περιβάλλον για την Ευρώπη" και στα αποτελέσµατα της Τέταρτης
Υπουργικής ∆ιάσκεψης στο Aarhus της ∆ανίας, τον Ιούνιο του 1998,
Συµφώνησαν τα εξής:
Άρθρο 1
ΣΤΟΧΟΣ
Προκειµένου να συµβάλουν στην προστασία του δικαιώµατος κάθε ατόµου από τις παρούσες και
µελλοντικές γενεές να ζει σε περιβάλλον κατάλληλο για την υγεία και την ευηµερία του, κάθε
µέρος εξασφαλίζει τα δικαιώµατα της πρόσβασης σε πληροφορίες, της συµµετοχής του κοινού
στη λήψη αποφάσεων και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρούσας σύµβασης.
Άρθρο 2
ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης, νοούνται ως:
1.
"Μέρος", εκτός εάν από τα συµφραζόµενα συνάγεται άλλως, το συµβαλλόµενο µέρος της
παρούσας σύµβασης·
2.

"∆ηµόσια αρχή":
(α)

Κυβέρνηση σε εθνικό, περιφερειακό ή άλλο επίπεδο·

(β)
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που εκτελούν δηµόσιο διοικητικό λειτούργηµα,
δυνάµει του εθνικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων ειδικών καθηκόντων, δραστηριοτήτων ή
υπηρεσιών σε σχέση µε το περιβάλλον·
(γ)
Οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο έχει δηµόσιες
αρµοδιότητες ή ασκεί δηµόσιο λειτούργηµα ή παρέχει δηµόσιες υπηρεσίες, σε σχέση µε το
περιβάλλον, υπό τον έλεγχο φορέα ή ατόµου που εµπίπτει στους ορισµούς των ανωτέρω
στοιχείων (α) ή (β)·
(δ)
Τα θεσµικά όργανα οποιουδήποτε περιφερειακού οργανισµού οικονοµικής
ολοκλήρωσης που µνηµονεύεται στο άρθρο 17, ο οποίος είναι µέρος της παρούσας σύµβασης.
Ο παρών ορισµός δεν περιλαµβάνει φορείς ή θεσµικά όργανα που ενεργούν υπό δικαστική ή
νοµοθετική ιδιότητα·
3.
"Περιβαλλοντικές πληροφορίες", κάθε πληροφορία υπό γραπτή, παραστατική, προφορική,
ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη υλική µορφή σχετικά µε:
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(α)
Την κατάσταση στοιχείων του περιβάλλοντος, όπως είναι ο αέρας και η ατµόσφαιρα, τα
ύδατα, το έδαφος, η γη, το τοπίο και οι φυσικές τοποθεσίες, η βιοποικιλότητα και οι συνιστώσες
της, συµπεριλαµβανοµένων των γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών, καθώς και την
αλληλοδιάδραση µεταξύ των στοιχείων αυτών·
(β)
Παράγοντες, όπως ουσίες, ενέργεια, θόρυβος και ακτινοβολίες, και δραστηριότητες ή
µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών µέτρων, περιβαλλοντικών συµφωνιών, πολιτικών,
νοµοθεσίας, σχεδίων και προγραµµάτων, που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τα στοιχεία
του περιβάλλοντος που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του ανωτέρω στοιχείου (α), καθώς και
αναλύσεις κόστους-ωφελείας και άλλες οικονοµικές αναλύσεις και υποθέσεις που
χρησιµοποιούνται στη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον·
(γ)
Την κατάσταση της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας, των συνθηκών της ανθρώπινης
ζωής, των πολιτιστικών χώρων και των κτιριακών κατασκευών, στον βαθµό που επηρεάζονται ή
µπορεί να επηρεασθούν από την κατάσταση των στοιχείων του περιβάλλοντος ή, µέσω των
στοιχείων αυτών, από τους παράγοντες, δραστηριότητες ή µέτρα που αναφέρονται στο ανωτέρω
στοιχείο (β)·
4.
"Το κοινό", ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία ή πρακτική, οι ενώσεις, οργανισµοί ή οµάδες τους·
5.
"Το ενδιαφερόµενο κοινό", το κοινό που επηρεάζεται ή ενδέχεται να επηρεασθεί από τη
λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον, ή έχει συµφέρον από αυτές· για τους σκοπούς του παρόντος
ορισµού, οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί που προωθούν την περιβαλλοντική προστασία και
πληρούν οποιεσδήποτε προϋποθέσεις κατά το εθνικό δίκαιο θεωρείται ότι έχουν συµφέρον.
Άρθρο 3
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.
Κάθε µέρος λαµβάνει τα αναγκαία νοµοθετικά, κανονιστικά και λοιπά µέτρα,
συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για την επίτευξη συµβατότητας µεταξύ των διατάξεων για την
εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας σύµβασης σχετικά µε τις πληροφορίες, τη συµµετοχή του
κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, καθώς και κατάλληλα µέτρα επιβολής, προκειµένου να
θεσπίσει και να διατηρήσει ένα σαφές, διαφανές και συνεπές πλαίσιο για την εφαρµογή των
διατάξεων της παρούσας σύµβασης.
2.
Κάθε µέρος προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι και οι αρχές συνδράµουν και
παρέχουν οδηγίες στο κοινό κατά την επιδίωξη πρόσβασης σε πληροφορίες, µε τη διευκόλυνση
της συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων και κατά την επιδίωξη πρόσβασης στη δικαιοσύνη για
περιβαλλοντικά θέµατα.
3.
Κάθε µέρος προωθεί την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο επίτευξης πρόσβασης σε πληροφορίες,
συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων και επίτευξης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά
θέµατα.
4.
Κάθε µέρος προβλέπει ενδεδειγµένη αναγνώριση και υποστήριξη των ενώσεων,
οργανισµών ή οµάδων που προωθούν την περιβαλλοντική προστασία και εξασφαλίζει τη
συνέπεια του εθνικού νοµικού του συστήµατος µε την υποχρέωση αυτήν.
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5.
Οι διατάξεις της παρούσας σύµβασης δεν θίγουν το δικαίωµα των µερών να διατηρούν ή
να εισαγάγουν µέτρα που προβλέπουν ευρύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες, εκτενέστερη
συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και ευρύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για
περιβαλλοντικά θέµατα από εκείνες που απαιτούνται κατά την παρούσα σύµβαση.
6.
Η παρούσα σύµβαση δεν απαιτεί καµµία παρέκκλιση από υφιστάµενα δικαιώµατα
πρόσβασης σε πληροφορίες, συµµετοχής του κοινού στη λήψη αποφάσεων και πρόσβασης στη
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα.
7.
Κάθε µέρος προωθεί την εφαρµογή των αρχών της παρούσας σύµβασης σε διεθνείς
διαδικασίες λήψεως αποφάσεων για το περιβάλλον και εντός του πλαισίου διεθνών οργανισµών
για θέµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον.
8.
Κάθε µέρος εξασφαλίζει ότι τα άτοµα που ασκούν τα δικαιώµατά τους σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρούσας σύµβασης δεν υφίστανται κυρώσεις, ούτε διώκονται, ούτε
παρενοχλούνται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την ανάµιξή τους. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει τις
εξουσίες των εθνικών δικαστηρίων να επιδικάζουν εύλογες δαπάνες σε δικαστικές διαδικασίες.
9.
Εντός του πεδίου εφαρµογής των σχετικών διατάξεων της παρούσας σύµβασης, το κοινό
διαθέτει πρόσβαση σε πληροφορίες, έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων και
έχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα, χωρίς διάκριση λόγω υπηκοότητας,
ιθαγένειας ή τόπου διαµονής και, στην περίπτωση νοµικού προσώπου, χωρίς διάκριση ανάλογα
µε τον τόπο της καταχωρηµένης έδρας του ή πραγµατικού κέντρου των δραστηριοτήτων του.
Άρθρο 4
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.
Κάθε µέρος εξασφαλίζει ότι, υπό τους όρους των ακολούθων παραγράφων του παρόντος
άρθρου, οι δηµόσιες αρχές, ανταποκρινόµενες σε αίτηµα για περιβαλλοντικές πληροφορίες,
διαθέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στο κοινό, εντός του πλαισίου της εθνικής νοµοθεσίας,
συµπεριλαµβανοµένων, εφόσον ζητούνται και υπό τους όρους του κατωτέρω στοιχείου (β),
αντιγράφων των πραγµατικών εγγράφων που περιέχουν ή περιλαµβάνουν τις πληροφορίες αυτές:
(α)

Χωρίς να πρέπει να δηλωθεί η ύπαρξη συµφέροντος·

(β)

Υπό την ζητούµενη µορφή, εκτός εάν:

(i)
Είναι εύλογο να τα διαθέσει η δηµόσια αρχή υπό άλλη µορφή, στην οποία περίπτωση
πρέπει να δικαιολογηθεί η διάθεσή τους υπό αυτή τη µορφή ή
(ii)

Οι πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιµες για το κοινό υπό άλλη µορφή.

2.
Οι περιβαλλοντικές πληροφορίες που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1
διατίθενται το συντοµώτερο δυνατόν και το αργότερο εντός µηνός από την υποβολή του
αιτήµατος, εκτός εάν ο όγκος και η συνθετότητα των πληροφοριών δικαιολογούν παράταση
αυτού του χρονικού διαστήµατος έως δύο µήνες από την υποβολή του αιτήµατος. Ο αιτών
ενηµερώνεται για τυχόν παράταση και για την αιτιολόγησή της.
3.

Αίτηµα για περιβαλλοντικές πληροφορίες δύναται να απορριφθεί, εάν:
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(α)
Η δηµόσια αρχή, στην οποία απευθύνεται το αίτηµα, δεν διαθέτει τις ζητούµενες
περιβαλλοντικές πληροφορίες·
(β)
τρόπο ή

Το αίτηµα είναι καταφανώς αδικαιολόγητο ή διατυπωµένο µε υπέρ το δέον γενικό

(γ)
Το αίτηµα αφορά υλικό υπό ολοκλήρωση ή αφορά εσωτερικές επικοινωνίες
δηµοσίων αρχών, σε περίπτωση που η εν λόγω εξαίρεση προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο ή την
εθιµική πρακτική, λαµβανοµένου υπόψη του δηµοσίου συµφέροντος που εξυπηρετείται από τη
γνωστοποίηση.
4.
Αίτηµα για περιβαλλοντικές πληροφορίες δύναται να απορριφθεί, εάν η γνωστοποίηση θα
είχε δυσµενείς επιπτώσεις:
(α)
Στον εµπιστευτικό χαρακτήρα των εργασιών των δηµοσίων αρχών, σε περίπτωση που ο εν
λόγω εµπιστευτικός χαρακτήρας προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο·
(β)

Στις διεθνείς σχέσεις, στην εθνική άµυνα ή στη δηµόσια ασφάλεια·

(γ)
Στην πορεία της δικαιοσύνης, στη δυνατότητα ενός ατόµου να τυγχάνει δίκαιης κρίσης ή
στη δυνατότητα µιας δηµόσιας αρχής να διεξάγει έρευνα ποινικού ή πειθαρχικού χαρακτήρα·
(δ)
Στον εµπιστευτικό χαρακτήρα εµπορικών και βιοµηχανικών πληροφοριών, σε περίπτωση
που ο εν λόγω εµπιστευτικός χαρακτήρας προστατεύεται βάσει του νόµου, προκειµένου να
προστατεύεται νόµιµο οικονοµικό συµφέρον. Εντός του πλαισίου αυτού, γνωστοποιούνται
πληροφορίες σχετικά µε εκποµπές οι οποίες είναι σηµαντικές για την προστασία του
περιβάλλοντος·
(ε)

Σε δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας·

(στ) Στον εµπιστευτικό χαρακτήρα προσωπικών δεδοµένων ή/και φακέλων που σχετίζονται µε
φυσικό πρόσωπο, σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει συγκατατεθεί στη
γνωστοποίηση των πληροφοριών στο κοινό, σε περίπτωση που ο εν λόγω εµπιστευτικός
χαρακτήρας προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο·
(ζ)
Στα συµφέροντα τρίτου µέρους, το οποίο έχει παράσχει τις ζητούµενες πληροφορίες,
χωρίς το εν λόγω µέρος να υπέχει ή να δύναται να υπόκειται σε νοµική υποχρέωση να το πράξει,
και σε περίπτωση που το εν λόγω µέρος δεν συγκατατίθεται στην ανακοίνωση του υλικού· ή
(η)
Στο περιβάλλον το οποίο αφορούν οι πληροφορίες, όπως τους χώρους αναπαραγωγής
σπανίων ειδών.
Οι προαναφερόµενοι λόγοι απόρριψης ερµηνεύονται υπό στενή έννοια, λαµβανοµένου υπόψη του
δηµοσίου συµφέροντος που εξυπηρετείται από τη γνωστοποίηση και λαµβανοµένου υπόψη κατά
πόσον οι ζητούµενες πληροφορίες σχετίζονται µε εκποµπές στο περιβάλλον.
5.
Σε περίπτωση που µια δηµόσια αρχή δεν διαθέτει τις ζητούµενες περιβαλλοντικές
πληροφορίες η υπόψη δηµόσια αρχή, το ταχύτερο δυνατόν, πληροφορεί τον αιτούντα ποια
πιστεύει ότι είναι η δηµόσια αρχή στην οποία είναι δυνατόν να υποβάλει αίτηση για τις
ζητούµενες πληροφορίες ή διαβιβάζει το αίτηµα στην αρχή αυτή και ενηµερώνει δεόντως τον
αιτούντα.
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6.
Κάθε µέρος εξασφαλίζει ότι, εάν οι πληροφορίες που εξαιρούνται από γνωστοποίηση
βάσει των ανωτέρω παραγράφων 3 στοιχείο (γ) και 4 µπορούν να διαχωρισθούν χωρίς να θιγεί ο
εµπιστευτικός χαρακτήρας των εξαιρουµένων πληροφοριών, οι δηµόσιες αρχές διαθέτουν το
υπόλοιπο των περιβαλλοντικών πληροφοριών που έχουν ζητηθεί.
7.
Η απόρριψη αιτήµατος είναι έγγραφη, εάν το αίτηµα ήταν έγγραφο ή εάν ζητηθεί από τον
αιτούντα. Η απόρριψη αναφέρει τους λόγους απόρριψης και δίδει πληροφορίες για πρόσβαση στη
διαδικασία επανεξέτασης που προβλέπεται σύµφωνα µε το άρθρο 9. Η απόρριψη λαµβάνει χώρα
το συντοµώτερο δυνατόν και το αργότερο εντός µηνός από την υποβολή του αιτήµατος, εκτός εάν
η συνθετότητα των πληροφοριών δικαιολογεί παράταση αυτού του χρονικού διαστήµατος έως
δύο µήνες από την υποβολή του αιτήµατος. Ο αιτών ενηµερώνεται για τυχόν παράταση και για
την αιτιολόγησή της.
8.
Κάθε µέρος δύναται να επιτρέψει στις δηµόσιες αρχές του να επιβάλουν τέλος για την
παροχή πληροφοριών, αλλά το τέλος αυτό δεν υπερβαίνει ένα εύλογο ποσό. Οι δηµόσιες αρχές
που σκοπεύουν να επιβάλουν το υπόψη τέλος για την παροχή πληροφοριών διαθέτουν στους
αιτούντες πίνακα των τελών τα οποία ενδέχεται να εισπραχθούν, αναφέροντας τις περιστάσεις
στις οποίες δύναται να εισπραχθούν ή όχι και πότε η παροχή πληροφοριών εξαρτάται από την
προκαταβολή του τέλους αυτού.
Άρθρο 5
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
1.

Κάθε µέρος εξασφαλίζει ότι:

(α)
Οι δηµόσιες αρχές κατέχουν και προσαρµόζουν στα νέα δεδοµένα περιβαλλοντικές
πληροφορίες που είναι σχετικές µε το λειτούργηµά τους·
(β)
Καθιερώνονται υποχρεωτικά συστήµατα ούτως ώστε να υπάρχει κατάλληλη ροή
πληροφοριών προς τις δηµόσιες αρχές σχετικά µε προτεινόµενες και υφιστάµενες δραστηριότητες
οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν σηµαντικά το περιβάλλον·
(γ)
Στην περίπτωση τυχόν επικείµενης απειλής για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, είτε
προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες, είτε οφείλεται σε φυσικά αίτια, διαβιβάζονται
αµέσως και αµελλητί στο κοινό που ενδέχεται να επηρεασθεί όλες οι πληροφορίες οι οποίες
µπορούν να επιτρέψουν στο κοινό να λάβει µέτρα για την πρόληψη ή την άµβλυνση της ζηµίας
που προκύπτει από την απειλή και τις οποίες διαθέτει µια δηµόσια αρχή.
2.
Κάθε µέρος εξασφαλίζει ότι, στο πλαίσιο της εθνικής νοµοθεσίας, οι δηµόσιες αρχές
διαθέτουν περιβαλλοντικές πληροφορίες στο κοινό κατά διαφανή τρόπο και ότι οι
περιβαλλοντικές πληροφορίες είναι πράγµατι ευπρόσιτες, µεταξύ άλλων, µε την:
(α)
Παροχή επαρκών πληροφοριών στο κοινό σχετικά µε τον τύπο και την έκταση των
περιβαλλοντικών πληροφοριών τις οποίες κατέχουν οι σχετικές δηµόσιες αρχές, τους βασικούς
όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι διαθέσιµες και προσιτές οι πληροφορίες αυτές,
καθώς και σχετικά µε τη διαδικασία µε την οποία µπορούν να ληφθούν·
(β)

Καθιέρωση και διατήρηση πρακτικών ρυθµίσεων, όπως:

(i)

Καταλόγων, µητρώων ή φακέλων προσιτών στο κοινό·
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(ii)
Απαίτησης να υποστηρίζουν οι υπάλληλοι το κοινό κατά την επιδίωξη πρόσβασης σε
πληροφορίες βάσει της παρούσας σύµβασης· και
(iii)

Την επισήµανση σηµείων επαφής·

(γ)
Παροχή πρόσβασης στις περιβαλλοντικές πληροφορίες τις οποίες περιέχουν κατάλογοι,
µητρώα ή φάκελοι, όπως αναφέρονται στο στοιχείο (β) (i), ατελώς.
3.
Κάθε µέρος εξασφαλίζει την προοδευτική διάθεση περιβαλλοντικών πληροφοριών σε
ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων οι οποίες είναι ευπρόσιτες στο κοινό µέσω δηµόσιων
τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Οι πληροφορίες που είναι προσιτές υπό τη µορφή αυτή πρέπει να
περιλαµβάνουν:
(α)
Εκθέσεις για την κατάσταση του περιβάλλοντος, όπως αναφέρονται στην κατωτέρω
παράγραφο 4·
(β)

Νοµοθετικά κείµενα για το περιβάλλον ή σχετικά µε αυτό·

(γ)
Όπως ενδείκνυται, πολιτικές, σχέδια και προγράµµατα για το περιβάλλον ή σχετικά µε
αυτό, καθώς και περιβαλλοντικές συµφωνίες· και
(δ)
Άλλες πληροφορίες, στον βαθµό που η διαθεσιµότητα των εν λόγω πληροφοριών υπό τη
µορφή αυτή θα διευκόλυνε την εφαρµογή του εθνικού δικαίου µε το οποίο εφαρµόζεται η
παρούσα σύµβαση,
υπό τον όρο ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιµες υπό ηλεκτρονική µορφή.
4.
Κάθε µέρος, σε τακτά χρονικά διαστήµατα που δεν υπερβαίνουν τα τρία ή τέσσερα έτη,
δηµοσιεύει και διαβιβάζει εθνική έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος,
συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για την ποιότητα του περιβάλλοντος και πληροφοριών για
τις πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον.
5.
Κάθε µέρος λαµβάνει µέτρα, στο πλαίσιο της νοµοθεσίας του, µε σκοπό τη διάδοση,
µεταξύ άλλων:
(α)
Εγγράφων νοµοθεσίας και πολιτικής, όπως εγγράφων για στρατηγικές, πολιτικές,
προγράµµατα και σχέδια δράσης σχετικά µε το περιβάλλον, καθώς και εκθέσεις προόδου σχετικά
µε την εφαρµογή τους, που προπαρασκευάζονται σε διάφορα κυβερνητικά επίπεδα·
(β)

∆ιεθνών συνθηκών, συµβάσεων και συµφωνιών για περιβαλλοντικά ζητήµατα· και

(γ)

Άλλων σηµαντικών διεθνών εγγράφων για περιβαλλοντικά ζητήµατα, όπως ενδείκνυται.

6.
Κάθε µέρος ενθαρρύνει τους οικονοµικούς παράγοντες των οποίων οι δραστηριότητες
έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον να ενηµερώνουν τακτικά το κοινό σχετικά µε τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων και προϊόντων τους, όπου ενδείκνυται στο
πλαίσιο αυτοδεσµευτικών συστηµάτων οικολογικού σήµατος ή οικολογιστικού ελέγχου ή µε
άλλα µέσα.
7.

Κάθε µέρος:
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(α)
∆ηµοσιεύει τα στοιχεία και τις αναλύσεις των στοιχείων τα οποία θεωρεί σχετικά και
σηµαντικά για τη διατύπωση σοβαρών προτάσεων περιβαλλοντικής πολιτικής·
(β)
∆ηµοσιεύει, ή καθιστά προσιτό µε άλλον τρόπο, διαθέσιµο επεξηγηµατικό υλικό σχετικά
µε τις συναλλαγές του µε το κοινό σε θέµατα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
σύµβασης· και
(γ)
Παρέχει, υπό ενδεδειγµένη µορφή, πληροφορίες σχετικά µε την άσκηση δηµοσίων
λειτουργηµάτων ή την παροχή δηµοσίων υπηρεσιών σχετικών µε το περιβάλλον, από την
κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα.
8.
Κάθε µέρος αναπτύσσει µηχανισµούς µε σκοπό να εξασφαλίσει ότι διατίθενται στο κοινό
επαρκείς πληροφορίες για προϊόντα, ούτως ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να κάνουν
περιβαλλοντικές επιλογές εν γνώσει του θέµατος.
9.
Κάθε µέρος προβαίνει σε ενέργειες προκειµένου να καθιερώσει προοδευτικά,
λαµβάνοντας υπόψη διεθνείς διαδικασίες όπου ενδείκνυται, ένα συνεπές σύστηµα καταλόγων ή
µητρώων ρύπανσης, εθνικής κλίµακας, σε µια διαρθρωµένη, µηχανογραφηµένη και προσιτή στο
κοινό βάση δεδοµένων, συντεταγµένης µέσω τυποποιηµένης υποβολής εκθέσεων. Το σύστηµα
αυτό δύναται να συµπεριλαµβάνει εισροές, εκλύσεις και µεταφορές ενός συγκεκριµένου
φάσµατος ουσιών και προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης ύδατος, ενέργειας και
πόρων, από ένα συγκεκριµένο φάσµα δραστηριοτήτων σε περιβαλλοντικά µέσα και σε χώρους
επεξεργασίας και διάθεσης επί τόπου και εκτός τόπου.
10.
Καµµία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν θίγει το δικαίωµα των µερών να αρνηθούν να
γνωστοποιήσουν ορισµένες περιβαλλοντικές πληροφορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 3
και 4.
Άρθρο 6
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.

Κάθε µέρος:

(α)
Εφαρµόζει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου όσον αφορά αποφάσεις για το κατά πόσον
θα επιτρέψουν προτεινόµενες δραστηριότητες που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι·
(β)
Σύµφωνα µε το εθνικό του δίκαιο, εφαρµόζει επίσης τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
σε αποφάσεις για προτεινόµενες δραστηριότητες που δεν απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι, οι
οποίες δύνανται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτόν, τα µέρη
καθορίζουν κατά πόσον η εν λόγω προτεινόµενη δραστηριότητα υπόκειται σε αυτές τις διατάξεις·
και
(γ)
∆ύνανται να αποφασίσουν, κατά περίπτωση, εάν προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, να
µην εφαρµόσουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου για προτεινόµενες δραστηριότητες που
εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άµυνας, εάν το εν λόγω µέρος κρίνει ότι η υπόψη εφαρµογή θα
είχε δυσµενείς επιπτώσεις στους σκοπούς αυτούς.
2.
Το ενδιαφερόµενο κοινό ενηµερώνεται, είτε µε δηµόσια ανακοίνωση, είτε µεµονωµένα,
όπως ενδείκνυται, σε πρώιµο στάδιο της διαδικασίας λήψεως περιβαλλοντικών αποφάσεων και
κατά κατάλληλο, έγκαιρο και αποτελεσµατικό τρόπο, µεταξύ άλλων, σχετικά µε:
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(α)

Την προτεινόµενη δραστηριότητα και την εφαρµογή για την οποία θα ληφθεί απόφαση·

(β)

Τον χαρακτήρα πιθανών αποφάσεων ή του σχεδίου απόφασης·

(γ)

Τη δηµόσια αρχή που είναι υπεύθυνη για τη λήψη της απόφασης·

(δ)
Την προβλεπόµενη διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένων, όπως και όταν µπορούν να
παρασχεθούν αυτές οι πληροφορίες:
(i)

Της έναρξης της διαδικασίας·

(ii)

Των ευκαιριών συµµετοχής του κοινού·

(iii)

Του χρόνου και του χώρου οποιασδήποτε προβλεπόµενης δηµόσιας ακρόασης·

(iv)
Ένδειξης της δηµόσιας αρχής από την οποία µπορούν να ληφθούν σχετικές πληροφορίες
και όπου έχουν κατατεθεί οι σχετικές πληροφορίες προς εξέταση από το κοινό·
(v)
Ένδειξης της σχετικής δηµόσιας αρχής ή οποιουδήποτε άλλου επίσηµου φορέα στον
οποίο µπορούν να υποβληθούν σχόλια ή ερωτήσεις, καθώς και του χρονοδιαγράµµατος για
διαβίβαση σχολίων ή ερωτήσεων· και
(vi)
Ένδειξης των διαθέσιµων περιβαλλοντικών πληροφοριών σχετικά µε την προτεινόµενη
δραστηριότητα· και
(ε)
Το γεγονός ότι η δραστηριότητα υπόκειται σε εθνική ή διασυνοριακή διαδικασία
εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
3.
Οι διαδικασίες συµµετοχής του κοινού περιλαµβάνουν εύλογα χρονοδιαγράµµατα για τις
διάφορες φάσεις, προσφέροντας επαρκή χρόνο για την ενηµέρωση του κοινού, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2, και για την προπαρασκευή και πραγµατική συµµετοχή του κοινού κατά τη λήψη
των περιβαλλοντικών αποφάσεων.
4.
Κάθε µέρος προβλέπει πρώιµη συµµετοχή του κοινού, όταν είναι ανοικτές όλες οι
επιλογές και µπορεί να λάβει χώρα πραγµατική συµµετοχή του κοινού.
5.
Κάθε µέρος πρέπει, όπου ενδείκνυται, να ενθαρρύνει τους µελλοντικούς αιτούντες ώστε
να επισηµαίνουν το ενδιαφερόµενο κοινό, να προβαίνουν σε συζητήσεις και να παρέχουν
πληροφορίες όσον αφορά τους στόχους της αίτησής τους, πριν υποβάλουν αίτηση για άδεια.
6.
Κάθε µέρος απαιτεί από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές να παρέχουν στο ενδιαφερόµενο
κοινό πρόσβαση για εξέταση, κατόπιν αιτήµατος σε περίπτωση που απαιτείται βάσει του εθνικού
δικαίου, ατελώς και µόλις καθίστανται διαθέσιµες, σε όλες τις πληροφορίες σχετικά µε τη λήψη
αποφάσεων που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, οι οποίες είναι διαθέσιµες κατά τη στιγµή της
διαδικασίας συµµετοχής του κοινού, υπό την επιφύλαξη του δικαιώµατος των µερών να
αρνηθούν να γνωστοποιήσουν ορισµένες πληροφορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και
4. Οι σχετικές πληροφορίες περιλαµβάνουν τουλάχιστον και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 4:
(α)
Περιγραφή του χώρου και των φυσικών και τεχνικών χαρακτηριστικών της προτεινόµενης
δραστηριότητας, συµπεριλαµβανοµένης εκτίµησης των αναµενόµενων καταλοίπων και
εκποµπών·
16

(β)
Περιγραφή των σηµαντικών επιπτώσεων της προτεινόµενης δραστηριότητας στο
περιβάλλον·
(γ)
Περιγραφή των µέτρων που προβλέπονται για την πρόληψη ή/και τη µείωση των
επιπτώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των εκποµπών·
(δ)

Μη τεχνική περίληψη των ανωτέρω·

(ε)
Σκιαγράφηση των κυριοτέρων εναλλακτικών λύσεων που µελετήθηκαν από τον
αιτούντα·και
(στ) Σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, τις κυριότερες εκθέσεις και συµβουλές που
υποβάλλονται στη δηµόσια αρχή κατά τη στιγµή που το ενδιαφερόµενο κοινό ενηµερώνεται
σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 2.
7.
Οι διαδικασίες για συµµετοχή του κοινού επιτρέπουν στο κοινό να υποβάλλει, εγγράφως
ή, όπως ενδείκνυται, σε δηµόσια ακρόαση ή έρευνα µε τον αιτούντα, τυχόν σχόλια, πληροφορίες,
αναλύσεις ή γνώµες τις οποίες θεωρεί συναφείς µε την προτεινόµενη δραστηριότητα.
8.
Κάθε µέρος εξασφαλίζει ότι στην απόφαση λαµβάνεται δεόντως υπόψη το αποτέλεσµα
της συµµετοχής της κοινού.
9.
Κάθε µέρος εξασφαλίζει ότι, όταν έχει ληφθεί η απόφαση από τη δηµόσια αρχή, το κοινό
ενηµερώνεται αµέσως για την απόφαση, σύµφωνα µε τις ενδεδειγµένες διαδικασίες. Κάθε µέρος
καθιστά προσιτό στο κοινό το κείµενο της απόφασης, µαζί µε την αιτιολόγηση και το σκεπτικό
επί των οποίων βασίζεται η απόφαση.
10.
Κάθε µέρος εξασφαλίζει ότι, όταν µια δηµόσια αρχή επανεξετάζει ή προσαρµόζει σε νέα
δεδοµένα τις συνθήκες λειτουργίας για µια δραστηριότητα που µνηµονεύεται στην παράγραφο 1,
εφαρµόζονται mutatis mutandis, και όπου ενδείκνυται, οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του
παρόντος άρθρου.
11.
Κάθε µέρος, στο πλαίσιο του εθνικού του δικαίου, εφαρµόζει, στον βαθµό που είναι
εφικτό και ενδεδειγµένο, τις διατάξεις του παρόντος άρθρου για αποφάσεις σχετικά µε το κατά
πόσον θα επιτρέψει τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο
περιβάλλον.
Άρθρο 7
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΧΕ∆ΙΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κάθε µέρος προβλέπει ενδεδειγµένα πρακτικά ή/και άλλα µέτρα για τη συµµετοχή του
κοινού κατά την προπαρασκευή σχεδίων και προγραµµάτων σχετικά µε το περιβάλλον, εντός
διαφανούς και δικαίου πλαισίου, κατόπιν παροχής των αναγκαίων πληροφοριών στο κοινό. Εντός
του πλαισίου αυτού, εφαρµόζεται το άρθρο 6 παράγραφοι 3, 4 και 8. Το κοινό που δύναται να
συµµετάσχει επισηµαίνεται από τη σχετική δηµόσια αρχή, λαµβανοµένων υπόψη των στόχων της
παρούσας σύµβασης. Στον ενδεδειγµένο βαθµό, κάθε µέρος καταβάλλει προσπάθειες
προκειµένου να προσφέρει ευκαιρίες για συµµετοχή του κοινού κατά την προπαρασκευή
πολιτικών σχετικά µε το περιβάλλον.
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Άρθρο 8
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Ή/ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΣ ∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κάθε µέρος προσπαθεί να προωθήσει πραγµατική συµµετοχή του κοινού σε ενδεδειγµένο
στάδιο, και ενώ είναι ακόµη ανοικτές οι επιλογές, κατά την προπαρασκευή από τις δηµόσιες
αρχές εκτελεστικών κανονισµών και άλλων νοµικώς δεσµευτικών κανόνων γενικής εφαρµογής
που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να
λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα:
(α)

Πρέπει να καθορίζονται επαρκή χρονοδιαγράµµατα για πραγµατική συµµετοχή·

(β)
Πρέπει να δηµοσιεύονται ή να τίθενται µε άλλον τρόπο στη διάθεση του κοινού σχέδια
κανόνων· και
(γ)
Πρέπει να δίδεται η ευκαιρία στο κοινό να διατυπώνει σχόλια, άµεσα ή µέσω
αντιπροσωπευτικών συµβουλευτικών φορέων.
Το αποτέλεσµα της συµµετοχής του κοινού λαµβάνεται υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερο.
Άρθρο 9
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
1.
Κάθε µέρος, στο πλαίσιο της εθνικής του νοµοθεσίας, εξασφαλίζει ότι οποιοδήποτε άτοµο
θεωρεί ότι το αίτηµά του για πληροφορίες κατά το άρθρο 4 έχει αγνοηθεί, απορριφθεί αδίκως,
είτε εν µέρει, είτε εξ ολοκλήρου, έχει απαντηθεί ανεπαρκώς ή κατά τα άλλα δεν έχει
αντιµετωπισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, διαθέτει πρόσβαση σε διαδικασία
επανεξέτασης ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και αµερόληπτου φορέα που
καθορίζεται δια νόµου.
Στις περιστάσεις που ένα µέρος προβλέπει την υπόψη επανεξέταση από δικαστήριο,
εξασφαλίζει ότι το εν λόγω άτοµο διαθέτει επίσης πρόσβαση σε ταχεία διαδικασία που
καθορίζεται δια νόµου, για την οποία δεν καταβάλλονται τέλη ή δεν είναι δαπανηρή, για
αναθεώρηση από δηµόσια αρχή ή επανεξέταση από άλλον ανεξάρτητο και αµερόληπτο φορέα
πλην του δικαστηρίου.
Οι τελικές αποφάσεις κατά την παρούσα παράγραφο 1 είναι δεσµευτικές για τη δηµόσια
αρχή που κατέχει τις πληροφορίες. Η αιτιολόγηση είναι έγγραφη, τουλάχιστον στις περιπτώσεις
που η πρόσβαση σε πληροφορίες απορρίπτεται κατά την παρούσα παράγραφο.
2.
Κάθε µέρος, στο πλαίσιο της εθνικής του νοµοθεσίας, εξασφαλίζει ότι το ενδιαφερόµενο
κοινό
(α)

Που έχει επαρκές συµφέρον

ή, εναλλακτικά,
(β)
Που ισχυρίζεται προσβολή δικαιώµατος, σε περίπτωση που η διοικητική δικονοµία ενός
µέρους το απαιτεί ως προϋπόθεση,
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διαθέτει πρόσβαση σε διαδικασία επανεξέτασης ενώπιον δικαστηρίου ή/και άλλου ανεξάρτητου
και αµερόληπτου φορέα που καθορίζεται δια νόµου, προκειµένου να προσβάλει την ουσιαστική
και τυπική νοµιµότητα οποιασδήποτε απόφασης, πράξης ή παράλειψης που υπόκειται στις
διατάξεις του άρθρου 6 και, σε περίπτωση που προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο και υπό την
επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 3, άλλων σχετικών διατάξεων της παρούσας σύµβασης.
Το τι συνιστά επαρκές συµφέρον και προσβολή δικαιώµατος προσδιορίζεται σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του εθνικού δικαίου και σύµφωνα µε τον στόχο να παρασχεθεί στο ενδιαφερόµενο
κοινό ευρεία πρόσβαση στη δικαιοσύνη εντός του πεδίου εφαρµογής της παρούσας σύµβασης.
Για τον σκοπό αυτόν, κρίνεται επαρκές για τον σκοπό του ανωτέρω στοιχείου (α) το συµφέρον
οποιουδήποτε µη κυβερνητικού οργανισµού ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 5. Οι εν λόγω οργανισµοί θεωρείται επίσης ότι έχουν δικαιώµατα που
µπορούν να προσβληθούν για τον σκοπό του ανωτέρω στοιχείου (β).
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου 2 δεν αποκλείουν τη δυνατότητα προκαταρκτικής
διαδικασίας επανεξέτασης ενώπιον διοικητικής αρχής και δεν επηρεάζουν την απαίτηση να
εξαντληθούν οι διαδικασίες διοικητικής επανεξέτασης πριν από την προσφυγή σε διαδικασίες
δικαστικής επανεξέτασης, σε περίπτωση που υφίσταται η εν λόγω απαίτηση βάσει του εθνικού
δικαίου.
3.
Επιπλέον, και υπό την επιφύλαξη των διαδικασιών επανεξέτασης που αναφέρονται στις
ανωτέρω παραγράφους 1 και 2, κάθε µέρος εξασφαλίζει ότι, σε περίπτωση που πληροί τα τυχόν
κριτήρια που καθορίζονται στο εθνικό του δίκαιο, το κοινό διαθέτει πρόσβαση σε διοικητικές ή
δικαστικές διαδικασίες, προκειµένου να προσβάλει πράξεις και παραλείψεις από ιδιώτες και
δηµόσιες αρχές, οι οποίες συνιστούν παράβαση διατάξεων του εθνικού του δικαίου σχετικά µε το
περιβάλλον.
4.
Επιπλέον, και υπό την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου 1, οι διαδικασίες που
αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1, 2 και 3 προβλέπουν κατάλληλη και αποτελεσµατική
επανόρθωση, συµπεριλαµβανοµένων προσωρινών µέτρων, όπως ενδείκνυται, και είναι
αµερόληπτες, δίκαιες, έγκαιρες και µη απαγορευτικά δαπανηρές. Οι αποφάσεις κατά το παρόν
άρθρο δίδονται εγγράφως ή καταγράφονται. Στις αποφάσεις των δικαστηρίων, και όποτε είναι
δυνατόν των άλλων φορέων, έχει πρόσβαση το κοινό.
5.
Προκειµένου να προάγει την αποτελεσµατικότητα των διατάξεων του παρόντος άρθρου,
κάθε µέρος εξασφαλίζει την παροχή στο κοινό πληροφοριών σχετικά µε την πρόσβαση σε
διαδικασίες διοικητικής και δικαστικής επανεξέτασης και µελετά την καθιέρωση ενδεδειγµένων
µηχανισµών αρωγής για την άρση ή τη µείωση οικονοµικών και άλλων εµποδίων στην πρόσβαση
στη δικαιοσύνη.
Άρθρο 10
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
1.
Η πρώτη σύνοδος των µερών συγκαλείται το αργότερο εντός ενός έτους από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας σύµβασης. Εν συνεχεία, οι τακτικές σύνοδοι των
µερών λαµβάνουν χώρα τουλάχιστον µία φορά ανά διετία, πλην αν άλλως αποφασίσουν τα µέρη,
ή κατόπιν γραπτού αιτήµατος οποιουδήποτε µέρους, υπό τον όρο ότι το αίτηµα αυτό
υποστηρίζεται από το ένα τρίτο τουλάχιστον των µερών, εντός έξη µηνών από τη γνωστοποίηση
του αιτήµατος σε όλα τα µέρη από τον Εκτελεστικό Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής για
την Ευρώπη.
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2.
Κατά τις συνόδους τους, τα µέρη επανεξετάζουν συνεχώς την εφαρµογή της παρούσας
σύµβασης, βάσει τακτικής υποβολής εκθέσεων από τα µέρη και, έχοντας κατά νουν αυτόν τον
σκοπό:
(α)
Επανεξετάζουν τις πολιτικές, καθώς και τις νοµικές και µεθοδολογικές προσεγγίσεις, για
την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα, µε προοπτική την περαιτέρω βελτίωσή
τους·
(β)
Ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε την κτηθείσα εµπειρία από τη σύναψη και την
εφαρµογή διµερών και πολυµερών συµφωνιών ή άλλων ρυθµίσεων που έχουν σχέση µε τους
σκοπούς της παρούσας σύµβασης και στις οποίες είναι µέρη ένα ή περισσότερα εκ των µερών·
(γ)
Επιζητούν, όπου ενδείκνυται, τις υπηρεσίες σχετικών οργάνων της ΟΕΕ και άλλων
αρµοδίων διεθνών οργάνων και ειδικών επιτροπών για όλες τις πλευρές που είναι συναφείς µε
την επίτευξη των σκοπών της παρούσας σύµβασης·
(δ)

Συγκροτούν όσα επικουρικά όργανα κρίνουν αναγκαία·

(ε)

Προπαρασκευάζουν, όπου ενδείκνυται, πρωτόκολλα της παρούσας σύµβασης·

(στ) Εξετάζουν και εγκρίνουν προτάσεις για τροποποιήσεις της παρούσας σύµβασης, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 14·
(ζ)
Εξετάζουν και αναλαµβάνουν οποιαδήποτε επιπρόσθετη δράση ενδέχεται να απαιτείται
για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας σύµβασης·
(η)
Κατά την πρώτη τους σύνοδο, εξετάζουν και εγκρίνουν µε συναίνεση εσωτερικό
κανονισµό για τις συνόδους τους και τις συνόδους επικουρικών οργάνων·
(θ)
Κατά την πρώτη τους σύνοδο, επανεξετάζουν την εµπειρία τους κατά την εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 9 και εξετάζουν ποια µέτρα είναι αναγκαία για την
περαιτέρω ανάπτυξη του συστήµατος που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, λαµβάνοντας
υπόψη διεθνείς διαδικασίες και εξελίξεις, συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας ενός
ενδεδειγµένου εγγράφου όσον αφορά µητρώα ή καταλόγους σχετικά µε την έκλυση ρύπανσης και
τη µεταφορά της, το οποίο θα µπορούσε να επισυναφθεί στην παρούσα σύµβαση.
3.
Η σύνοδος των µερών δύναται, εν ανάγκη, να εξετάσει την καθιέρωση χρηµατοδοτικών
ρυθµίσεων, βάσει συναίνεσης.
4.
Τα Ηνωµένα Έθνη, οι ειδικευµένες υπηρεσίες των Ηνωµένων Εθνών και ο ∆ιεθνής
Οργανισµός Ατοµικής Ενέργειας, καθώς και κάθε κράτος ή περιφερειακός οργανισµός
οικονοµικής ολοκλήρωσης που δικαιούται κατά το άρθρο 17 να υπογράψει την παρούσα
σύµβαση, αλλά δεν είναι µέρος της παρούσας σύµβασης, καθώς και οποιοσδήποτε
διακυβερνητικός οργανισµός που εξειδικεύεται στα πεδία τα οποία αφορά η παρούσα σύµβαση,
δικαιούνται να συµµετάσχουν ως παρατηρητές στις συνόδους των µερών.
5.
Οποιοσδήποτε µη κυβερνητικός οργανισµός, που εξειδικεύεται στα πεδία τα οποία αφορά
η παρούσα σύµβαση, ο οποίος έχει ενηµερώσει τον Εκτελεστικό Γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής για την Ευρώπη ότι επιθυµεί να εκπροσωπηθεί σε σύνοδο των µερών, δικαιούται να
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συµµετάσχει ως παρατηρητής, εκτός εάν προβάλει αντιρρήσεις τουλάχιστον το ένα τρίτο των
παρόντων στη σύνοδο µερών.
6.
Για τους σκοπούς των ανωτέρω παραγράφων 4 και 5, ο εσωτερικός κανονισµός που
µνηµονεύεται στην ανωτέρω παράγραφο 2 στοιχείο (η) προβλέπει πρακτικές ρυθµίσεις για τη
διαδικασία άδειας εισόδου και άλλους σχετικούς όρους.
Άρθρο 11
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
1.
Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της κατωτέρω παραγράφου 2, έκαστο µέρος της
παρούσας σύµβασης διαθέτει µία ψήφο.
2.
Οι περιφερειακοί οργανισµοί οικονοµικής ολοκλήρωσης, σε θέµατα της αρµοδιότητάς
τους, ασκούν το δικαίωµα ψήφου µε αριθµό ψήφων ίσο µε τον αριθµό των κρατών µελών τους
που είναι µέρη της παρούσας σύµβασης. Οι οργανισµοί αυτοί δεν ασκούν το δικαίωµα ψήφου,
εάν τα κράτη µέλη τους ασκούν το δικαίωµά τους, και αντιστρόφως.
Άρθρο 12
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ο Εκτελεστικός Γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη εκτελεί τα
ακόλουθα καθήκοντα γραµµατείας:
(α)

Τη σύγκληση και προπαρασκευή των συνόδων των µελών·

(β)
Τη διαβίβαση στα µέρη εκθέσεων και άλλων πληροφοριών που λαµβάνονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρούσας σύµβασης·
(γ)

Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που µπορούν να καθορισθούν από τα µέρη.
Άρθρο 13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τα παραρτήµατα της παρούσας σύµβασης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της.
Άρθρο 14
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.

Οποιοδήποτε µέρος δύναται να προτείνει τροποποιήσεις της παρούσας σύµβασης.

2.
Το κείµενο κάθε προτεινόµενης τροποποίησης της παρούσας σύµβασης υποβάλλεται
εγγράφως στον Εκτελεστικό Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη, ο οποίος το
γνωστοποιεί σε όλα τα µέρη τουλάχιστον ενενήντα ηµέρες πριν από τη σύνοδο των µερών κατά
την οποία προτείνεται για έγκριση.
3.
Τα µέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί συµφωνία επί
οποιασδήποτε προτεινόµενης τροποποίησης της παρούσας σύµβασης µε συναίνεση. Εάν έχουν
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εξαντληθεί όλες οι προσπάθειες για συναίνεση και δεν έχει επιτευχθεί συµφωνία, η τροποποίηση,
σε έσχατη ανάγκη, εγκρίνεται µε την πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων και
ψηφιζόντων κατά τη σύνοδο µερών.
4.
Οι τροποποιήσεις της παρούσας σύµβασης, που εγκρίνονται σύµφωνα µε την ανωτέρω
παράγραφο 3, ανακοινώνονται από τον θεµατοφύλακα σε όλα τα µέρη για κύρωση, έγκριση ή
αποδοχή. Οι τροποποιήσεις της παρούσας σύµβασης, πλην των τροποποιήσεων των
παραρτηµάτων, τίθενται σε ισχύ για τα µέρη που τις έχουν κυρώσει, εγκρίνει ή αποδεχθεί την
ενενηκοστή ηµέρα µετά την παραλαβή από τον θεµατοφύλακα της γνωστοποίησης της κύρωσης,
έγκρισης ή αποδοχής τους από τουλάχιστον τρία τέταρτα των εν λόγω µερών. Στη συνέχεια,
τίθενται σε ισχύ για οποιοδήποτε άλλο µέρος την ενενηκοστή ηµέρα µετά την ηµεροµηνία κατά
την οποία το εν λόγω µέρος καταθέτει το έγγραφο κύρωσης, έγκρισης ή αποδοχής των
τροποποιήσεων.
5.
Οποιοδήποτε µέρος δεν είναι σε θέση να εγκρίνει τροποποίηση παραρτήµατος της
παρούσας σύµβασης το γνωστοποιεί στον θεµατοφύλακα εγγράφως εντός δώδεκα µηνών από την
ηµεροµηνία ανακοίνωσης της έγκρισης. Ο θεµατοφύλακας γνωστοποιεί αµελλητί σε όλα τα µέρη
την εν λόγω ληφθείσα γνωστοποίηση. Κάθε µέρος δύναται, ανά πάσα στιγµή, να αντικαταστήσει
την προτέρα γνωστοποίησή του µε αποδοχή και, κατόπιν κατάθεσης στον θεµατοφύλακα
εγγράφου αποδοχής, οι τροποποιήσεις του εν λόγω παραρτήµατος τίθενται σε ισχύ για το µέλος
αυτό.
6.
Κατόπιν παρέλευσης δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσής της από τον
θεµατοφύλακα, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 4, η τροποποίηση του παραρτήµατος
τίθεται σε ισχύ για εκείνα τα µέρη τα οποία δεν έχουν υποβάλει γνωστοποίηση στον
θεµατοφύλακα σύµφωνα µε τις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 5, υπό τον όρο ότι δεν έχουν
υποβάλει την εν λόγω γνωστοποίηση περισσότερα από το ένα τρίτο των µερών.
7.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως "παρόντα και ψηφίζοντα µέρη" νοούνται τα
µέρη που είναι παρόντα και ψηφίζουν, υπέρ ή κατά.
Άρθρο 15
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η σύνοδος των µερών καθορίζει, βάσει συναίνεσης, προαιρετικές ρυθµίσεις, µη
αντιθετικού, µη δικαστικού και συµβουλευτικού χαρακτήρα για την εξέταση της συµµόρφωσης
προς τις διατάξεις της παρούσας σύµβασης. Οι ρυθµίσεις αυτές προβλέπουν κατάλληλη
συµµετοχή του κοινού και δύνανται να περιλαµβάνουν την επιλογή να εξετασθούν ανακοινώσεις
από το κοινό επί θεµάτων που σχετίζονται µε την παρούσα σύµβαση.
Άρθρο 16
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
1.
Εάν προκύψει διαφορά µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µερών σχετικά µε την ερµηνεία ή την
εφαρµογή της παρούσας σύµβασης, τα µέρη επιδιώκουν λύση µέσω διαπραγµατεύσεων ή άλλων
µέσων επίλυσης διαφορών, αποδεκτό από τα µέρη της διαφοράς.
2.
Κατά την υπογραφή, κύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση στην παρούσα σύµβαση,
ή ανά πάσα στιγµή εφεξής, ένα µέρος δύναται να δηλώσει εγγράφως στον θεµατοφύλακα ότι, για
διαφορά που δεν επιλύθηκε σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 1, δέχεται ένα ή και τα δύο
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από τα ακόλουθα µέσα επίλυσης των διαφορών ως υποχρεωτικό έναντι οποιουδήποτε µέρους
δέχεται την ιδία υποχρέωση:
(α)

Υποβολή της διαφοράς στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο·

(β)

∆ιαιτησία σύµφωνα µε τη διαδικασία που παρατίθεται στο παράρτηµα ΙΙ.

3.
Εάν τα µέρη της διαφοράς έχουν αποδεχθεί και τα δύο µέσα επίλυσης της διαφοράς, που
αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 2, η διαφορά δύναται να υποβληθεί µόνον στο ∆ιεθνές
∆ικαστήριο, εκτός εάν τα µέρη συµφωνήσουν άλλως.
Άρθρο 17
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Η παρούσα σύµβαση είναι ανοικτή για υπογραφή στο Aarhus (∆ανία) στις 25 Ιουνίου
1998, και εφεξής στην έδρα των Ηνωµένων Εθνών στη Νέα Υόρκη έως τις 21 ∆εκεµβρίου 1998,
από κράτη µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη, καθώς και κράτη που έχουν
συµβουλευτικό καθεστώς στην Οικονοµική Επιτροπή για την Ευρώπη, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 8 και 11 του ψηφίσµατος 36 (IV) του Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου,
της 28ης Μαρτίου 1947, και από περιφερειακούς οργανισµούς οικονοµικής ολοκλήρωσης, που
έχουν συσταθεί από κυρίαρχα κράτη µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη, στους
οποίους τα κράτη µέλη τους έχουν µεταβιβάσει αρµοδιότητες για θέµατα που διέπονται από την
παρούσα σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένης της αρµοδιότητας να συνάπτουν συνθήκες επί των εν
λόγω θεµάτων.
Άρθρο 18
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
Ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων ΕΘνών επιτελεί χρέη θεµατοφύλακα της παρούσας
σύµβασης.
Άρθρο 19
ΚΥΡΩΣΗ, ΑΠΟ∆ΟΧΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ
1.
Η παρούσα σύµβαση υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή ή έγκριση από τα υπογράφοντα
κράτη και από περιφερειακούς οργανισµούς οικονοµικής ολοκλήρωσης.
2.
Η παρούσα σύµβαση παραµένει ανοικτή, από τις 22 ∆εκεµβρίου 1998, για προσχώρηση
κρατών και περιφερειακών οργανισµών οικονοµικής ολοκλήρωσης που αναφέρονται στο άρθρο
17.
3.
Οποιοδήποτε άλλο κράτος, που δεν αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 2, το οποίο
είναι µέλος των Ηνωµένων Εθνών, δύναται να προσχωρήσει στη σύµβαση, κατόπιν έγκρισης από
τη σύνοδο των µερών.
4.
Κάθε οργανισµός που αναφέρεται στο άρθρο 17, ο οποίος καθίσταται µέρος της παρούσας
σύµβασης, χωρίς οποιοδήποτε από τα κράτη µέλη του να είναι µέρος, δεσµεύεται από όλες τις
υποχρεώσεις κατά την παρούσα σύµβαση. Εάν ένα ή περισσότερα κράτη µέλη του εν λόγω
οργανισµού είναι µέρος της παρούσας σύµβασης, ο οργανισµός και τα κράτη µέλη του
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αποφασίζουν επί των αντιστοίχων ευθυνών τους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους κατά
την παρούσα σύµβαση. Στις περιπτώσεις αυτές, ο οργανισµός και τα κράτη µέλη του δεν
δικαιούνται να ασκούν ταυτοχρόνως δικαιώµατα δυνάµει της παρούσας σύµβασης.
5.
Στα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, οι περιφερειακοί οργανισµοί
οικονοµικής ολοκλήρωσης, που αναφέρονται στο άρθρο 17, δηλώνουν την έκταση των
αρµοδιοτήτων τους σχετικά µε τα θέµατα που διέπονται από την παρούσα σύµβαση. Οι υπόψη
οργανισµοί πληροφορούν επίσης τον θεµατοφύλακα για οποιαδήποτε ουσιώδη µεταβολή της
έκτασης των αρµοδιοτήτων τους.
Άρθρο 20
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
1.
Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ την ενενηκοστή ηµέρα από την ηµεροµηνία
κατάθεσης του δεκάτου έκτου εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.
2.
Για τους σκοπούς της ανωτέρω παραγράφου 1, οποιοδήποτε έγγραφο κατατίθεται από
περιφερειακό οργανισµό οικονοµικής ολοκλήρωσης δεν προσµετράται σε εκείνα που
κατατίθενται από κράτη µέλη του οργανισµού.
3.
Για κάθε κράτος ή οργανισµό που αναφέρεται στο άρθρο 17, που κυρώνει, αποδέχεται ή
εγκρίνει την παρούσα σύµβαση ή προσχωρεί σε αυτή µετά την κατάθεση του δεκάτου έκτου
εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, η σύµβαση αρχίζει να ισχύει την
ενενηκοστή ηµέρα µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης από το εν λόγω κράτος ή οργανισµό του
εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.
Άρθρο 21
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Ανά πάσα στιγµή µετά παρέλευση πενταετίας από την ηµεροµηνία κατά την οποία ετέθη
σε ισχύ η παρούσα σύµβαση για ένα µέρος, το µέρος δύναται να αποχωρήσει από τη σύµβαση,
επιδίδοντας γραπτή κοινοποίηση στον θεµατοφύλακα. Η αποχώρηση ισχύει την ενενηκοστή
ηµέρα µετά την ηµεροµηνία παραλαβής της από τον θεµατοφύλακα.
Άρθρο 22
ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Το πρωτότυπο της παρούσας σύµβασης, της οποίας το αγγλικό, γαλλικό και ρωσικό
κείµενο είναι εξ ίσου αυθεντικά, κατατίθεται στον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογεγραµµένοι, δεόντως εξουσιοδοτηµένοι,
υπέγραψαν την παρούσα σύµβαση.
ΕΓΙΝΕ στο Aarhus (∆ανία), την εικοστή πέµπτη Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ.
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Παράρτηµα I
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ (α)
1.

Ενεργειακός τοµέας:

-

∆ιυλιστήρια αργού πετρελαίου και αερίου·

-

Εγκαταστάσεις για αεριοποίηση και υγροποίηση·

Θερµοηλεκτρικοί σταθµοί και άλλες εγκαταστάσεις καύσεως µε θερµική ισχύ από 50 MW
και άνω·
-

Εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης·

Πυρηνικοί σταθµοί και άλλοι πυρηνικοί αντιδραστήρες, συµπεριλαµβανοµένης της
διάλυσης ή του παροπλισµού αυτών 1/ (εκτός από τις ερευνητικές µονάδες για την παραγωγή και
µετατροπή σχάσιµων και αναπαραγόµενων υλικών, µε ανώτατη διαρκή θερµική ισχύ κάτω του 1
kW)·
-

Εγκαταστάσεις για την επανεπεξεργασία ακτινοβοληµένων πυρηνικών καυσίµων·

-

Εγκαταστάσεις:

-

Για την παραγωγή ή τον εµπλουτισµό πυρηνικών καυσίµων·

Για την επεξεργασία ακτινοβοληµένων πυρηνικών καυσίµων ή πολύ ραδιενεργών
αποβλήτων·
-

Για την τελική διάθεση ακτινοβοληµένων πυρηνικών καυσίµων·

-

Αποκλειστικά για την τελική διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων·

Αποκλειστικά για την αποθήκευση (η οποία προγραµµατίζεται για περισσότερο από 10
έτη) ακτινοβοληµένων πυρηνικών καυσίµων ή ραδιενεργών αποβλήτων σε χώρο διαφορετικό από
τον χώρο παραγωγής.
2.

Παραγωγή και µεταποίηση µετάλλων:

Εγκαταστάσεις φρύξης ή επίτηξης µεταλλεύµατος (συµπεριλαµβανοµένου του θειούχου
µεταλλεύµατος)·
Εγκαταστάσεις παραγωγής χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενούς ή δευτερογενούς),
συµπεριλαµβανοµένων των χυτηρίων συνεχούς χύτευσης ωριαίας δυναµικότητας άνω των 2,5
τόνων·
-

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας σιδηρούχων µετάλλων:

(i)

Με έλασµα εν θερµώ, ωριαίας δυναµικότητας άνω των 20 τόνων ακατέργαστου χάλυβα·
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(ii)
Με σφυρηλάτηση µε σφύρες κρουστικής ενέργειας άνω των 50 kj ανά σφύρα και όταν η
χρησιµοποιούµενη θερµική ισχύς υπερβαίνει τα 20 MW·
(iii) Με επίθεση προστατευτικού στρώµατος τηγµένου µετάλλου, µε δυναµικότητα
κατεργασίας άνω των δύο τόνων ακατέργαστου χάλυβα ανά ώρα·
Χυτήρια σιδηρούχων µετάλλων µε δυναµικότητα παραγωγής άνω των 20 τόνων
ηµερησίως·
-

Εγκαταστάσεις:

(i)
Παραγωγής ακατέργαστων µη σιδηρούχων µετάλλων από µεταλλεύµατα, συγκεντρώµατα
ή δευτερογενείς πρώτες ύλες, µε µεταλλουργικές, χηµικές ή ηλεκτρολυτικές διεργασίες·
(ii)
Τήξης µη σιδηρούχων µετάλλων και κραµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων
ανάκτησης (εξευγενισµός, χύτευση, κ.λπ.), τηκτικής δυναµικότητας άνω των 4 τόνων για τον
µόλυβδο και το κάδµιο ή 20 τόνων για όλα τα άλλα µέταλλα ηµερησίως·
Εγκαταστάσεις επιφανειακής επεξεργασίας µετάλλων και πλαστικών υλικών µε
ηλεκτρολυτικές ή χηµικές διεργασίες, εφόσον ο όγκος των κάδων που χρησιµοποιούνται για την
κατεργασία υπερβαίνει τα 30 m3.
3.

Βιοµηχανία ορυκτών προϊόντων:

Εγκαταστάσεις παραγωγής κλίνκερ (τσιµέντου) σε περιστροφικούς κλιβάνους, µε
ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής άνω των 500 τόνων, ή ασβέστου σε περιστροφικούς
κλιβάνους, µε ηµερήσια παραγωγική δυναµικότητα άνω των 50 τόνων, ή σε άλλου είδους
κλιβάνους, µε ηµερήσια παραγωγική δυναµικότητα άνω των 50 τόνων·
-

Εγκαταστάσεις παραγωγής αµιάντου και κατασκευής προϊόντων µε βάση τον αµίαντο·

Εγκαταστάσεις παραγωγής γυαλιού, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων
παραγωγής ινών γυαλιού, µε ηµερήσια τηκτική δυναµικότητα άνω των 20 τόνων·
Εγκαταστάσεις τήξης ορυκτών υλών, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων
παραγωγής ινών από ορυκτές ύλες, µε ηµερήσια τηκτική δυναµικότητα άνω των 20 τόνων·
Εγκαταστάσεις παραγωγής κεραµικών ειδών µε ψήσιµο, ιδίως δε κεραµιδιών, τούβλων,
πυρίµαχων πλίνθων, πλακιδίων, ψευδοπορσελάνης ή πορσελάνης, µε ηµερήσια παραγωγική
δυναµικότητα άνω των 75 τόνων ή/και µε δυναµικότητα κλιβάνου άνω των 4 m3 και πυκνότητα
φορτώσεως άνω των 300 kg/m3.
4.
Χηµική βιοµηχανία: Η παραγωγή κατά την έννοια των κατηγοριών δραστηριοτήτων που
περιλαµβάνονται στην παρούσα παράγραφο υποδηλώνει την παραγωγή, σε βιοµηχανική κλίµακα
και µε χηµική µετατροπή, των υλών ή οµάδων υλών που απαριθµούνται στα στοιχεία (α) έως (ζ):
(α)

Χηµικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή βασικών χηµικών οργανικών προϊόντων, όπως:

(i)
Απλών υδρογονανθράκων (γραµµικών ή κυκλικών, κεκορεσµένων ή ακόρεστων,
αλειφατικών ή αρωµατικών)·
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(ii)
Οξυγονούχων υδρογονανθράκων, ιδίως δε αλκοολών, αλδεϋδών, κετονών, καρβοξυλικών
οξέων, εστέρων, οξικών ενώσεων, αιθέρων, υπεροξειδίων, εποξικών ρητινών·
(iii)

Θειούχων υδρογονανθράκων·

(iv)
Αζωτούχων υδρογονανθράκων, ιδίως δε αµινών, αµιδίων, νιτρωµένων, νιτρωδών ή
νιτρικών ενώσεων, νιτριλίων, κυανικών και ισοκυανικών ενώσεων·
(v)

Φωσφορούχων υδρογονανθράκων·

(vi)

Αλογονούχων υδρογονανθράκων·

(vii)

Οργανοµεταλλικών ενώσεων·

(viii) Βασικών πλαστικών υλών (πολυµερών, συνθετικών ινών και ινών µε βάση την
κυτταρίνη)·
(ix)

Συνθετικού καουτσούκ·

(x)

Χρωµάτων και χρωστικών υλικών·

(xi)

Απορρυπαντικών και τασιενεργών ουσιών.
(β)

Χηµικές εγκαταστάσεις παραγωγής βασικών ανόργανων χηµικών προϊόντων,

όπως:
(i)
Αερίων, όπως αµµωνίας, χλωρίου ή υδροχλωρίου, φθορίου ή υδροφθορίου, οξειδίων του
άνθρακα, θειικών ενώσεων, οξειδίων του αζώτου, υδρογόνου, διοξειδίου του θείου, διχλωριούχου
καρβονυλίου·
(ii)
Οξέων, όπως χρωµικού, υδροφθορικού, φωσφορικού, νιτρικού, υδροχλωρικού, θειικού,
ατµίζοντος θειικού και άλλων θειούχων οξέων·
(iii) Βάσεων, ιδίως δε υδροξειδίου του αµµωνίου, υδροξειδίου του καλίου, υδροξειδίου του
νατρίου·
(iv)
Αλάτων, όπως χλωριούχου αµµωνίου, χλωρικού καλίου, ανθρακικού καλίου, ανθρακικού
νατρίου, υπερβορικών αλάτων, νιτρικού αργύρου·
(v)
Αµετάλλων, µεταλλοξειδίων ή άλλων ανόργανων ενώσεων, όπως ανθρακασβεστίου,
πυριτίου, ανθρακοπυριτίου.
(γ)
Χηµικές εγκαταστάσεις παραγωγής φωσφορούχων, αζωτούχων ή καλιούχων
λιπασµάτων (απλών ή σύνθετων)·
(δ)
βιοκτόνων·

Χηµικές εγκαταστάσεις παραγωγής βασικών φυτοϋγειονοµικών προϊόντων και

(ε)
Εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν χηµική ή βιολογική διεργασία για την
παρασκευή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων·
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(στ)

Χηµικές εγκαταστάσεις παραγωγής εκρηκτικών υλών·

(ζ)
Χηµικές εγκαταστάσεις στις οποίες χρησιµοποιείται χηµική ή βιολογική
επεξεργασία για την παρασκευή πρωτεϊνικών προσθέτων σε ζωοτροφές, ενζύµων και άλλων
ουσιών πρωτεϊνικής σύστασης.
5.

∆ιαχείριση αποβλήτων:

Εγκαταστάσεις για την αποτέφρωση, ανάκτηση, χηµική κατεργασία ή υγειονοµική ταφή
επικινδύνων αποβλήτων·
Εγκαταστάσεις για την αποτέφρωση αστικών αποβλήτων, µε ωριαία δυναµικότητα άνω
των 3 τόνων·
Εγκαταστάσεις για τη διάθεση µη επικινδύνων αποβλήτων, µε ηµερήσια δυναµικότητα
άνω των 50 τόνων·
Χώροι υγειονοµικής ταφής που δέχονται άνω των 10 τόνων ηµερησίως ή ολικής
χωρητικότητας άνω των 25 000 τόνων, εκτός από τους χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών
αποβλήτων.
6.
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων δυναµικότητας άνω των 150 000 ισοδυνάµου
πληθυσµού.
7.

Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις:
(α)

Παραγωγής χαρτοπολτού από ξύλο ή παρόµοια ινώδη υλικά·

(β)
Παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού, µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής άνω
των 20 τόνων.
8.
(α)
Έργα κατασκευής σιδηροδροµικών γραµµών µεγάλων αποστάσεων
αερολιµένων 2/ µε βασικούς διαδρόµους προσγείωσης µήκους άνω των 2 100 µέτρων·
(β)

και

Έργα κατασκευής αυτοκινητοδρόµων και οδών ταχείας κυκλοφορίας 3/·

(γ)
Έργα κατασκευής νέων οδών µε τέσσερεις και άνω λωρίδες κυκλοφορίας ή
ευθυγράµµιση ή/και διαπλάτυνση υφισταµένων οδών δύο το πολύ λωρίδων κυκλοφορίας, ώστε
να δηµιουργηθούν τέσσερεις και άνω λωρίδες, όταν το νέο ή ευθυγραµµισµένο ή/και διευρυµένο
αυτό τµήµα της οδού πρόκειται να έχει συνεχές µήκος από 10 km και άνω.
9.
(α)
Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιµένες για την κυκλοφορία στις εσωτερικές πλωτές
οδούς που επιτρέπουν τη διέλευση σκαφών άνω των 1 350 τόνων·
(β)
Εµπορικοί λιµένες, αποβάθρες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται µε την ξηρά και
εξωτερικοί λιµένες (εκτός των αποβαθρών για τα πορθµεία), όπου µπορούν να προσεγγίσουν
σκάφη άνω των 1 350 τόνων.
10.
Έργα άντλησης υπόγειων υδάτων ή έργα τεχνητής αναπλήρωσης υπόγειων υδάτων,
εφόσον ο ετήσιος όγκος αντλούµενου ή αναπληρούµενου ύδατος ισούται ή υπερβαίνει τα 10 000
000 m³.
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11.
(α)
Έργα για την εκτροπή υδάτινων πόρων από µια υδρολογική λεκάνη σε άλλη, όταν
η εκτροπή αυτή αποσκοπεί στην πρόληψη ενδεχόµενης λειψυδρίας και όπου ο όγκος του
εκτρεποµένου ύδατος υπερβαίνει τα 100 000 000 m³/ετησίως·
(β)
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, έργα για την εκτροπή υδάτινων πόρων από µια
υδρολογική λεκάνη σε άλλη, όταν η πολυετής µέση ροή της λεκάνης άντλησης υπερβαίνει τα 2
000 000 000 m³/ετησίως και όπου ο όγκος του εκτρεποµένου ύδατος υπερβαίνει το 5% της ροής
αυτής.
Σε αµφότερες τις περιπτώσεις η εκτροπή πόσιµου ύδατος µέσω αγωγών εξαιρείται.
12.
Εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου για εµπορικούς σκοπούς,
δυναµικότητας άνω των 500 τόνων ηµερησίως όσον αφορά το πετρέλαιο και 500 000 m³
ηµερησίως όσον αφορά το φυσικό αέριο.
13.
Φράγµατα και άλλες εγκαταστάσεις προοριζόµενες για τη συγκράτηση ή τη µόνιµη
αποθήκευση υδάτων, όπου ο όγκος της νέας ή της πρόσθετης ποσότητας του συγκρατηµένου ή
ταµιευοµένου ύδατος υπερβαίνει τα 10 000 000 m³.
14.
Αγωγοί µεταφοράς αερίου, πετρελαίου ή χηµικών ουσιών, µε διάµετρο άνω των 800 mm
και µήκος άνω των 40 km.
15.

Εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων µε περισσότερες από:
(α)

40 000 θέσεις για πουλερικά·

(β)

2 000 θέσεις για χοίρους παραγωγής (άνω των 30 kg)· ή

(γ)

750 θέσεις για χοιροµητέρες.

16.
Λατοµεία και υπαίθρια ορυχεία εκτάσεως άνω των 25 εκταρίων ή, όταν πρόκειται για
τύρφη, άνω των 150 εκταρίων.
17.
Κατασκευή εναέριων αγωγών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση 220 kV και άνω
και µήκος άνω των 15 km.
18.
Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, πετροχηµικών ή χηµικών προϊόντων, µε
δυναµικότητα τουλάχιστον 200 000 τόνων.
19.

Άλλες δραστηριότητες:

Εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας (δραστηριότητες πλύσης, λεύκανσης, µερσερισµού) ή
βαφής ινών ή υφασµάτων, µε ηµερήσια δυναµικότητα επεξεργασίας άνω των 10 τόνων·
Εγκαταστάσεις δέψης δερµάτων, εφόσον η ηµερήσια δυναµικότητα κατεργασίας
υπερβαίνει τους 12 τόνους τελικών προϊόντων·
-

(α)

Σφαγεία µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής σφαγίων άνω των 50 τόνων·

-

(β)

Επεξεργασία και µεταποίηση για την παραγωγή προϊόντων διατροφής από:
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(i)
Ζωική πρώτη ύλη (εκτός του γάλακτος) µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής
τελικών προϊόντων άνω των 75 τόνων·
(ii)
Φυτική πρώτη ύλη, ηµερήσιας δυναµικότητας παραγωγής τελικών προϊόντων άνω
των 300 τόνων (µέση τριµηνιαία τιµή)·
(γ)
Επεξεργασία και µεταποίηση γάλακτος, όταν η ποσότητα του λαµβανοµένου
γάλακτος υπερβαίνει τους 200 τόνους ηµερησίως (µέση ετήσια τιµή)·
Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ή την αξιοποίηση σφαγίων και ζωικών απορριµµάτων,
µε ηµερήσια δυναµικότητα επεξεργασίας ανώτερη των 10 τόνων·
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας της επιφάνειας υλών, αντικειµένων ή προϊόντων µε τη
χρησιµοποίηση οργανικών διαλυτών, ιδίως για τις εργασίες προετοιµασίας, εκτύπωσης,
επίστρωσης, καθαρισµού των λιπών, αδιαβροχοποίησης, κολλαρίσµατος, βαφής, καθαρισµού ή
διαβροχής, µε δυναµικότητα κατανάλωσης άνω των 150 kg διαλύτη ανά ώρα ή άνω των 200
τόνων ανά έτος·
Εγκαταστάσεις για την παραγωγή άνθρακα (σκληρός άνθρακας) ή ηλεκτρογραφίτη µε
καύση ή γραφιτοποίηση.
20.
Οποιαδήποτε δραστηριότητα δεν καλύπτεται από τις παραγράφους 1-19, για την οποία
προβλέπεται συµµετοχή του κοινού βάσει διαδικασίας εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.
21.
Η διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) δεν ισχύει για κανένα από τα
ανωτέρω έργα που εκτελείται αποκλειστικά ή κυρίως για έρευνα, ανάπτυξη και πειραµατική
δοκιµή νέων µεθόδων ή προϊόντων για χρονικό διάστηµα µικρότερο των δύο ετών, εκτός εάν
ενδέχεται να προκαλέσουν σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στην υγεία.
22.
Τυχόν µεταβολή ή επέκταση των δραστηριοτήτων, σε περίπτωση που η εν λόγω µεταβολή
ή επέκταση αυτή καθ'εαυτή πληροί τα κριτήρια/κατώφλια που καθορίζονται στο παρόν
παράρτηµα, υπόκειται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α). Οποιαδήποτε άλλη αλλαγή ή
επέκταση των δραστηριοτήτων υπόκειται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (β).
Σηµειώσεις:
1/
Οι πυρηνικοί σταθµοί και άλλοι πυρηνικοί αντιδραστήρες παύουν να χαρακτηρίζονται ως
τέτοιοι, όταν όλα τα πυρηνικά καύσιµα και άλλα ραδιενεργώς µολυσµένα στοιχεία αφαιρεθούν
µονίµως από τον χώρο της εγκατάστασης.
2/
Για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης, ως "αερολιµένες" νοούνται οι πληρούντες τον
ορισµό της Σύµβασης του Σικάγου του 1944 για την ίδρυση του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής
Αεροπορίας (παράρτηµα 14).
3/
Για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης, ως "οδοί ταχείας κυκλοφορίας" νοούνται οδοί
κατά την έννοια της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας της 15ης Νοεµβρίου 1975 για τις κύριες διεθνείς
οδικές αρτηρίες.
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Παράρτηµα II
∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
1.
Σε περίπτωση που µια διαφορά υποβάλλεται σε διαιτησία, βάσει του άρθρου 16
παράγραφος 2 της παρούσας σύµβασης, το µέρος ή τα µέρη γνωστοποιούν στη γραµµατεία το
θέµα που αποτελεί το αντικείµενο διαιτησίας και υποδεικνύουν, ειδικότερα, τα άρθρα της
παρούσας σύµβασης των οποίων αµφισβητείται η ερµηνεία ή η εφαρµογή. Η γραµµατεία προωθεί
τις ληφθείσες πληροφορίες σε όλα τα µέρη της παρούσας σύµβασης.
2.
Το διαιτητικό δικαστήριο απαρτίζεται από τρία µέλη. Τόσο το ενάγων µέρος ή µέρη, όσο
και το έτερο διαφωνούν µέρος ή µέρη ορίζει έναν διαιτητή και οι δύο επιλεγέντες διαιτητές
ορίζουν κατόπιν κοινής συµφωνίας τον τρίτο διαιτητή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του διαιτητικού
δικαστηρίου. Ο πρόεδρος δεν είναι υπήκοος ενός των διαφωνούντων µερών, ούτε έχει τον συνήθη
τόπο κατοικίας του/της στο έδαφος ενός εκ των εν λόγω µερών, ούτε απασχολείται από
οποιοδήποτε εξ αυτών, ούτε έχει ασχοληθεί µε την περίπτωση αυτή υπό οποιαδήποτε άλλη
ιδιότητα.
3.
Εάν ο πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου δεν έχει ορισθεί εντός δύο µηνών από τον
διορισµό του δεύτερου διαιτητή, ο Εκτελεστικός Γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής για την
Ευρώπη, κατόπιν αιτήµατος οποιουδήποτε διαφωνούντος µέρους, ορίζει τον πρόεδρο εντός
περαιτέρω χρονικού διαστήµατος δύο µηνών.
4.
Εάν ένα εκ των διαφωνούντων µερών δεν ορίσει διαιτητή εντός δύο µηνών από την
παραλαβή του αιτήµατος, το έτερο µέρος δύναται να ενηµερώσει τον Εκτελεστικό Γραµµατέα της
Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη, ο οποίος ορίζει τον πρόεδρο του διαιτητικού
δικαστηρίου εντός περαιτέρω χρονικού διαστήµατος δύο µηνών. Κατόπιν του διορισµού του, ο
πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου ζητά από το µέρος το οποίο δεν έχει ορίσει διαιτητή να το
πράξει εντός δύο µηνών. Εάν δεν το πράξει εντός του εν λόγω χρονικού διαστήµατος, ο πρόεδρος
ενηµερώνει τον Εκτελεστικό Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη, ο οποίος
προβαίνει στον εν λόγω διορισµό εντός περαιτέρω χρονικού διαστήµατος δύο µηνών.
5.
Το διαιτητικό δικαστήριο αποφαίνεται σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο και τις διατάξεις της
παρούσας σύµβασης.
6.
Κάθε διαιτητικό δικαστήριο που συγκροτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
παραρτήµατος θεσπίζει τον δικό του εσωτερικό κανονισµό.
7.
Οι αποφάσεις του διαιτητικού δικαστηρίου, τόσο επί της διαδικασίας, όσο και επί της
ουσίας, λαµβάνονται µε πλειοψηφία των µελών του.
8.
Το δικαστήριο δύναται να λάβει κάθε ενδεδειγµένο µέτρο προκειµένου να προσδιορίσει
τα πραγµατικά περιστατικά.
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9.
Τα διαφωνούντα µέρη διευκολύνουν τις εργασίες του διαιτητικού δικαστηρίου και,
ιδιαίτερα, χρησιµοποιώντας όλα τα µέσα που έχουν στη διάθεσή τους:
(α)

Του παρέχουν όλα τα σχετικά έγγραφα, διευκολύνσεις και πληροφορίες·

(β)
Το εξουσιοδοτούν, όποτε χρειάζεται, να καλέσει µάρτυρες ή εµπειρογνώµονες και
να λάβει υπόψη τη µαρτυρία τους.
10.
Τα µέρη και οι διαιτητές προστατεύουν τον εµπιστευτικό χαρακτήρα κάθε απόρρητης
πληροφορίας που τους διαβιβάζεται κατά τη διάρκεια των εργασιών του διαιτητικού δικαστηρίου.
11.
Το διαιτητικό δικαστήριο δύναται, κατόπιν αιτήµατος ενός εκ των µερών, να συστήσει τη
λήψη προσωρινών µέτρων προστασίας.
12.
Εάν ένα εκ των διαφωνούντων µερών δεν εµφανισθεί ενώπιον του διαιτητικού
δικαστηρίου ή παραλείψει να υπερασπίσει τη θέση του, το έτερο µέρος δύναται να ζητήσει από το
δικαστήριο να συνεχίσει τις εργασίες και να εκδώσει την τελική του απόφαση. Απουσία µέρους ή
παράλειψη µέρους να υπερασπίσει τη θέση του δεν συνιστά εµπόδιο στις εργασίες.
13.
Το διαιτητικό δικαστήριο δύναται να εξετάσει και να εκδώσει απόφαση σχετικά µε
αντίθετες προσφυγές που απορρέουν άµεσα από το υπό εξέταση θέµα της διαφοράς.
14.
Εκτός εάν το διαιτητικό δικαστήριο καθορίσει άλλως, λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων της
υπόθεσης, τις δαπάνες του δικαστηρίου, συµπεριλαµβανοµένων των αποδοχών των µελών του,
τις επωµίζονται εξ ίσου τα διαφωνούντα µέρη. Το δικαστήριο καταγράφει όλες τις δαπάνες του
και παρουσιάζει στα µέρη τελική κατάστασή τους.
15.
Οποιοδήποτε µέρος της παρούσας σύµβασης έχει συµφέρον νοµικού χαρακτήρα επί του
θέµατος που αποτελεί αντικείµενο της διαφοράς, και στο οποίο ενδέχεται να υπάρξουν
επιπτώσεις από την απόφαση για την υπόθεση, δύναται να παρέµβει στις εργασίες, µε τη
συγκατάθεση του δικαστηρίου.
16.
Το διαιτητικό δικαστήριο εκδίδει την απόφασή του εντός πέντε µηνών από την
ηµεροµηνία κατά την οποία συγκροτήθηκε, εκτός εάν θεωρήσει αναγκαίο να παρατείνει το
χρονικό όριο για διάστηµα που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους πέντε µήνες.
17.
Η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου συνοδεύεται από αιτιολόγηση. Είναι οριστική
και δεσµευτική για όλα τα διαφωνούντα µέρη. Η απόφαση διαβιβάζεται από το διαιτητικό
δικαστήριο στα διαφωνούντα µέρη και στη γραµµατεία. Η γραµµατεία προωθεί τις ληφθείσες
πληροφορίες σε όλα τα µέρη της παρούσας σύµβασης.
18.
Κάθε διαφορά, η οποία ενδέχεται να προκύψει µεταξύ των µερών όσον αφορά την
ερµηνεία ή την εφαρµογή της απόφασης, δύναται να υποβληθεί από οποιοδήποτε εκ των µερών
στο διαιτητικό δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση ή, εάν δεν µπορεί να υποβληθεί σε αυτό, σε
άλλο δικαστήριο που συγκροτείται για τον σκοπό αυτόν κατά τον ίδιο τρόπο όπως το πρώτο.
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
«Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δηλώνει ότι, σύµφωνα µε τη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 αυτής, δύναται να συνάπτει διεθνείς συµφωνίες, και είναι
αρµόδια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές, εφόσον συµβάλλουν στην
επίτευξη των κάτωθι στόχων:
-- διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος·
-- προστασία της υγείας του ανθρώπου·
-- συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων·
-- προαγωγή µέτρων σε διεθνές επίπεδο για την αντιµετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσµιων
περιβαλλοντικών προβληµάτων.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δηλώνει ότι έχει ήδη εγκρίνει νοµοθετικές πράξεις που είναι
δεσµευτικές για τα κράτη µέλη, και καλύπτουν τα θέµατα που διέπει η εν λόγω σύµβαση καθώς και
ότι παράλληλα θα υποβάλει και θα ενηµερώνει κατά περίπτωση κατάλογο των εν λόγω νοµοθετικών
πράξεων στη Γενική Γραµµατεία των Ηνωµένων Εθνών σύµφωνα µε το άρθρο 20 της Σύµβασης».
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